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    ً                     اال   لمتطلبات الحصول علىمكقدمت هذه الرسالة است

  تخصص إدارة تعليم عام -  اإلدارة التربويةدرجة دكتوراه الفلسفة في 

  

  إعداد

   مزهرآلسعيد محمد علي  

  

  إشراف

   عبد اهللا المنيعمحمد بن. د . أ 

  

 م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦الرياض 

 المملكة العربية السعودية
  العاليوزارة التعليم 

  جامعة الملك سعود
  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية
  سم اإلدارة التربويةق
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  إعداد
   مزهرآلسعيد حممد علي 

  
  إشراف 

  حممد بن عبداهللا املنيع/األستاذ الدكتور 
  

  نوقشت هذه الرسالة  
  م٢٠٠٦/ ٢٣/١املوافق   هـ١٤٢٦/ ١٢/ ٢٣االثنني يوم 

  ومت إجازا
  

  أعضاء جلنة املناقشة 
  التوقيع االسم                                    

  ...............................................................................) مقررا  (   حممد بن عبداهللا املنيع         . د.أ

  ...............................................................................)  عضوا (    البابطنيبعبدا لوها  بنزعزيعبدال. د.أ

  ...............................................................................)  عضوا (   براهيم احلبيب        إفهد بن . د.أ

  ...............................................................................) عضوا (    شحات اخلطيب     حممد بن. د.أ

  ...............................................................................)  عضوا (   براهيم بن عبداهللا احمليسن   إ. د.أ
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     ،،،       الباحث 
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            شكر وتقدير
  

                                 وأشكره جل وعال على ما من به                              إلمتام هذه الدراسة ،             وأكرمين                                 احلمد هللا رب العاملني أن وفقين       
             علـى آلـه     و   ،                                     ى أشرف خلقه حممد بن عبـد اهللا                           والصالة والسالم عل   ،                             علي من نعم ال تعد وال حتصى      

    .                           واقتفى أثرهم إىل يوم الدين   ،               سار على هديهم    من  و     ،     وصحبه
  يطيب        يل أن أقدم                َحممد بن عبد     /             الدكتور         األستاذ                                        الشكر  واالمتنان ألستاذي  الفاضل             َ   جزيل             

         على بذل                 لطيف يبعث    وي                    والتوجيه بأسلوب أب                           ، الذي بذل اإلرشاد             الدراسة               ، املشرف على           املنيع    اهللا  
   .                            فله مين كل  الشكر والتقدير  ،                                                  يزيد اهلمة والتفاين يف سبيل إجناز البحث يف الوقت املناسب و   ،   جهد   كل 

           الدراسـة                                                                                             كما أشكر األساتذة الفضالء أعضاء جلنة املناقشة الذين تفضلوا مشكورين بقبـول مناقـشة               
    :       وهم  ، ا       وإثرائه

                                 أستاذ اإلدارة واإلشـراف التربـوي     ،                    عبد الوهاب البابطني               عبد العزيز بن   :                 األستاذ الدكتور   •
   .                               رئيس قسم اإلدارة التربوية سابقا و

            وسياسـة               التربـوي                        أستاذ اإلدارة التخطيط        ،                          فهد بن إبراهيم احلبيب     :                  األستاذ الدكتور    •
   .                               رئيس قسم اإلدارة التربوية سابقا          التعليم و 

                                            التربية وعميد كلية التربيـة سـابقا ،               أستاذ     ،                    حممد بن شحات اخلطيب     :                  األستاذ الدكتور    •
   .                                ومدير عام مدارس امللك فيصل حاليا

       وتوظيف  ،              أستاذ التربية    ،   )            مناقش خارجي   (                              إبراهيم بن عبد اهللا احمليسن        :                  األستاذ الدكتور    •
    .                                          وعميد الدراسات العليا جبامعة طيبة حاليا   ،                    املعلوماتية يف التعليم

         الدراسة                                               افية جزاء ما حتملوه من جهد وعناء يف سبيل حتسني                      ً                    وأسأل اهللا هلم مزيداً من الصحة والع      
    .  ا            واالرتقاء هب  ها     وجتويد

   ً اً        كـبري   ً اً           وكرسوا جهد    ،       لفي                    يف تنفيذ أسلوب د                           الذين تعاونوا معي                   األساتذة اخلرباء            كما أشكر   
     .       الدراسة                             من وقتهم وجهدهم خلدمة الباحث و

                ألستاذ الـدكتور                  وأخص بالشكر ا  ،     ربوية                                            جامعة امللك سعود ممثلة يف قسم اإلدارة الت                  كما أشكر   
              علـى اجلهـود    و  ،                                                                ، رئيس قسم اإلدارة التربوية على جهوده طيلة فترة الدراسـة                         علي بن سعد القرين   
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      همـا   م                                                                                 بذهلا خدمة لطالب القسم ، حيث يسعى باستمرار يف تذليل الصعاب أمام الطالب               ي             الكبرية اليت   
           الدكتور        األستاذ                     عميد كلية التربية                  ،  وأشكر         قسم                                                    كانت ، كما أشكر مجيع أعضاء هيئة التدريس بال        

          األسـتاذ                      وأخـص بالـذكر       ،              بكلية التربية        تدريس    ال               أعضاء هيئة            قسام و   األ          ورؤساء       ،                خالد احلذيفي 
           واألسـتاذ    ،                     دكتور حسن العـولقي    ل    ا        واألستاذ   ،                         والدكتور صاحل الغامدي    ،                     الدكتور راشد الكثريي  

   ،                                       من قسم املناهج وطرق تدريس احلاسـب                    ذ هشام شريفي       األستا           كما أشكر    ،        الدحيان              الدكتور حممد 
                               على جهودها يف التنسيق بني                   سهام كعكي          للدكتورة              الشكر موصول         ، و  ة         املستمر  م                   على حثهم ومتابعته  

  ،                                  يع اجلهود  املبذولة لتحقيق هديف                                          أشكر عمادة الدراسات العليا على مج        ،                               الباحث واخلبريات يف الدراسة     
                                          ومركز البحوث التربوية بكلية التربيـة         ،                                       ن بن عبدالعزيز جبامعة امللك سعود               األمري سلما              أشكر مكتبة    و
                    ومركز امللك فيـصل                                 ومكتبة امللك عبدالعزيز،    ،                      ومكتبة امللك فهد      ،                               كما أشكر مكتب التربية العريب     ،

   .          دمت للباحث                                 ُ للبحوث والدراسات على اخلدمات اليت قُ
                     وإدارة التـدريب     ،                                   التربية والتعليم مبنطقة الرياض                                                       كما أشكر وزارة التربية والتعليم ممثلة يف إدارة       

                                                                                                 يف الوزارة اليت تبذل جهودا كبرية من أجل تطوير  التربية والتعليم من خالل تدريب وابتعاث                          واالبتعاث  
       .                           الكوادر البشرية املؤهلة 

    هيم         بن إبرا                   واألستاذ  منصور       ،                  مكتبة امللك فهد       يف          البشري     حممد                   األستاذ عبد اهللا               كما أشكر   
   .                         معي أثناء فترة الدراسة  م                                                 أمني مكتبة مكتب التربية العريب لدول اخلليج على جهوده       الدخيل 
             من إدارة                         واألستاذ فواز السبيعي     ،                كلية التربية       إدارة    من                  منصور الفارس        األستاذ      كذلك       شكر   أ

ـ      ،                             من إدارة العالقات العامة                        واألستاذ سعود السيف     ،                          شؤون أعضاء هيئة التدريس         ساعد               واألسـتاذ م
                                          على جهودهم املشكورة يف تنظـيم ودقـة                                         من عمادة الدراسات العليا                           واألستاذ تركي الداود         احلرايب

   .                                        اإلجراءات اإلدارية املتعلقة مبناقشة الدراسة 
    .      مشورة   أو     نصح    و أ      راجعة  مب         ذا البحث  ه     اجناز   يف      أسهم                كما أشكر كل من 
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              ملخص الدراسة
  

   ،                   والبحوث العلمية   ،                       واالتصاالت يف التعليم    ،                         واستخدام تقنية املعلومات   ،   ة       اهلائل          والتقنية                           مع التطورات العلمية    
         ، حيـث             وإصـالحه                                                                                         وبزوغ الثورة املعلوماتية ، ظهرت احلاجة املاسة لوضع استراتيجيات لتطوير التعليم             ،        اإلدارة و

                 املعتمد علـى         كتروين   اإلل                                  حد أسس التنمية، وبرز التعليم                                 لتقدم اتمع وتطوره وأ         كمؤشر                           فرضت هذه التقنية نفسها     
                         وإعادة هندسة مؤسـساته       ،                                   لتطوير التعليم والنهوض به         ي        استراتيج       كخيار         اإلنترنت           وعرب شبكة    ،                  الوسائط املتعددة   

ـ    و                               وثورة املعلومات احلديثة ،       ،        والتقنية   ،                                                        والتخطيط لتغيري منظومته لتتوافق مع التطورات العلمية                ن هـذه    إ              يف املقابل ف
   ،                        يف إطار التخطيط التربوي     ،                  على أسس علمية      يبىن                إداري متقن                                   د تطبيقها يف التعليم إىل تنظيم                               التقنية املتطورة حتتاج عن   

     يف            اإللكتـروين                   إدارة التعلـيم        : "                                                                               التربوية لضمان حتقيق أهداف التعليم ، ولذا برز موضوع الدراسة بعنوان                 اإلدارة و
      " .                 تنظيمي مقترح    منوذج    –                           م باململكة العربية السعودية  ا           التعليم الع

                                            يف التعلـيم العـام باململكـة العربيـة                 لكتروين إل                 إلدارة التعليم ا             تنظيمي       منوذج      تقدمي            الدراسة         واستهدفت
          تقنيات          توظيف          املثلى من              على اإلفادة                              وتنظيمه بطريقة تساعد      ،       وأهدافه ،       وأسسه ،   ه              ووضع سياسات  ،       ونشره     ،          السعودية

   :      من خالل          يف التعليم                   املعلومات واالتصاالت 
   .                           يف اململكة العربية السعودية       العام             يف التعليم         اإللكتروين                   واقع إدارة التعليم            التعرف على   . ١
                                  يف التعليم العام يف اململكـة               اإللكتروين                                                                          األسس الفلسفية والتنظيمية اليت جيب أن تستند عليها إدارة التعليم               وضع  . ٢

   .                 العربية السعودية
   .                                             يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية         اإللكتروين                                                 الوصول إىل األهداف اليت ميكن أن حتققها إدارة التعليم  . ٣
   .                                             يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية         اإللكتروين        التعليم                  إىل تفعيل إدارة             واخلطط املؤدية         األساليب     وضع  . ٤
   .                    العربية السعودية                           يف التعليم العام يف اململكة        اإللكتروين              إلدارة التعليم         تنظيمية         إدارية                الوصول إىل هيكلة   . ٥
                      التنظيمي املقتـرح           النموذج                          يف ضوء فلسفة وأهداف              اإللكتروين                                                   التعرف على الربامج اليت يتطلبها تطبيق التعليم          . ٦

     .         اإللكتروين              إلدارة التعليم 
  ح                   التنظيمي املقتر         النموذج        يف ضوء          العام                                                                  إدارة ومتابعة خماطر تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم             طرق       معرفة    . ٧

   .                            يف اململكة العربية السعودية        اإللكتروين              إلدارة التعليم 
  .                                            يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية         اإللكتروين                                           التعرف على املعوقات اليت تواجه إدارة التعليم   . ٨

     :            منهج الدراسة
     آراء                       أـا حتتـاج إىل          ساس                        اليت ستستخدم هبا على أ                         واألدوات العلمية     ،                  يف هذه الدراسة                 منهج البحث           مت اختيار         
                           ، وهلـذا فقـد وجـد                اإللكتروين          والتعليم   ،              واملعلومات    ،               وتقنية االتصاالت  ،        اإلدارة                     ومتخصصني يف جماالت      ،    خرباء
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                                               األنسب ملثل هذه الدراسة والذي يتمثل يف حتديد عـدد     و ه  Delphi Method                           الباحث أن تطبيق أسلوب دلفي 
                                ، وقد استخدم الباحث املنـهج               املقترح        النموذج                   إىل اتفاق حول              أرائهم  ل                  والوصول من خال    ،                      من اخلرباء للعمل معهم   

     عـن                                          واألفكار املتضمنة يف إجابة اخلـرباء         ،        اإللكتروين                                                            الوصفي لتحليل مضمون األحباث والدراسات املتعلقة بالتعليم        
                        املقترح ، مث بنـاء          موذج   الن            وعبارات    ،                                                                           األسئلة املفتوحة يف اجلولة األوىل من هذه الدراسة للوصول إىل قائمة مبجاالت           

      األداة                   ، بعد ذلك مت وضـع               اخلرباء أنفسهم        من قبل   Delphi Method                                   األداة وحتكيمها باستخدام أسلوب دلفي
                                            أجريت عليها املعاجلة اإلحـصائية املطلوبـة         ،و               وتفريغ بياناا  ،          ومجعها    ،     اخلرباء                                         يف صورا النهائية ، ومت توزيعها على        

  )   ٤١ (                                                                  النسب املئوية الستجابات اخلرباء املشاركني يف اجلولة األخرية وعددهم              ،و      كرارات ت  ال                        املتمثلة يف احلصول على     
                         املوضـحة يف إجـراءات   Freund                                                                  خبريا ، مث حساب الوزن النسيب الستجابات اخلرباء ، وذلك بتطبيق معادلة

                            ، من قيمة األمهية النسبية            فأكثر     %)   ٨٥ (                                                                             الدراسة ، على أن يتم قبول العبارات اليت حققت متوسط وزن نسيب قيمته              
                                                     العبارات اليت حققت متوسط وزن نسيب أقـل مـن                  استبعدت و                                                     الستجابات اخلرباء  املشاركني يف الدراسة امليدانية ،         

   .   ذلك
              :                              أهم نتائج الدراسة 

      :         التالية         الرئيسة                                 توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج 
           بينمـا مل      ،                                                  يف التعليم العام باململكة العربية الـسعودية               اإللكتروين         التعليم                         فقط تصف واقع إدارة              عبارتان              حتققت    - ١

  .                                         تتحقق بقية العبارات وعددها ثالث عشرة عبارة
٢ -  ح   وهي         املقترح                 النموذج التنظيمي                     األسس اليت ينطلق منها     ددت       :    

   .              األسس التنظيمية  )            ب      .             األسس الفلسفية  )             أ 
٣ -  ح   يف التعليم العام        اإللكتروين                       املقترح إلدارة التعليم         التنظيمي        النموذج         أهداف     ددت                 .   
٤ -  ح   يف التعليم العام        اإللكتروين                إلدارة التعليم  ة          التخطيطي        األساليب     ددت                 .   
                                                     يف التعليم العام يف اململكة العربية الـسعودية                 اإللكتروين                        املقترح إلدارة التعليم             للنموذج                      اهليكل التنظيمي           مت حتديد   - ٥

    :    يف ل     املتمث
  .                         ة يف اهليكل التنظيمي املقترح             األنشطة الرئيس  )               أ 
   .                  ة يف اهليكل املقترح                             دارية املرتبطة باألنشطة الرئيس          الوحدات اإل  )              ب
   .                                                     طبيعة عمل الوحدات وارتباطاا التنظيمية يف اهليكل املقترح  )              ج
   .                                         الوحدات الداعمة يف اهليكل التنظيمي  املقترح   )               د 
   .                           تقومي اهليكل التنظيمي املقترح   )             هـ

   .                  التنظيمي املقترح        النموذج        يف ضوء         اإللكتروين              تطبيق التعليم  ل       الربامج      أفضل         مت حتديد  - ٦

 ـ هـ ـ
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              التنظيمـي            النمـوذج                                                               متابعة خماطر تقنية املعلومات واالتصاالت يف املدارس يف ضـوء            و      دارة   إل            وضع قواعد      مت      - ٧
   .      املقترح

     .                                          يف التعليم العام باململكة العربية السعودية        اإللكتروين                       املقترح إلدارة التعليم        النموذج            اليت تواجه          املعوقات      مت حتديد  - ٨
   :                   برز توصيات الدراسة          وكان من أ

                                             يف التعليم العـام باململكـة العربيـة                 اإللكتروين                                   املقترح إلدارة وتنظيم التعليم                       النموذج التنظيمي               االستفادة من    - ١
   .         السعودية 

                                                                                           الدعم السياسي ووضع اللوائح والتشريعات والتنظيمات والسياسات والتمويل واإلجراءات اليت                       ضرورة وجود    - ٢
  .                                                              على مستوى مجيع مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية         اإللكتروين                   تدعم تطبيق التعليم 

  .                 ا وقيمنا املتميزة                                               بالتوجيهات اإلسالمية املتمثلة يف عقيدتنا وثوابتن        اإللكتروين                  ربط تطبيق التعليم  - ٣
    .        اإللكتروين                  دعم تطبيق التعليم     على                    العليا يف الوزارة       اإلدارة    حث - ٤
  .                                   على مستوى وزارة التربية والتعليم         اإللكتروين                                  تكوين هيئة خرباء وجلنة عليا للتعليم  - ٥
  .                                   على مستوى وزارة التربية والتعليم         اإللكتروين                                 إنشاء إدارة مستقلة إلدارة التعليم  - ٦

   :                   برز مقترحات الدراسة    من أ          بينما كان 
                                                                        دعما كامال على املستوى السياسي واالجتماعي واإلعالمي سـعيا لتحقيـق أهدافـه      )     وطين   (             دعم مشروع    - ١

  .        الشاملة 
                                     على أن تكون برعاية رمسية مـن                اإللكتروين                                                               عقد لقاءات دورية للخرباء واملتخصصني واملهتمني بقضية التعليم          - ٢

                                                                   ستجد من توجيهات وتطبيقات ودراسات حديثة وجتارب حملية وعربيـة            ي       ما  ا         ناقش فيه  ي                          وزارة التربية والتعليم    
  .       وعاملية 

                  البد منه للرقـي               ً         ً    بصفته خياراً استراجتياً              اإللكتروين                                                               اختاذ إجراءات رمسية سريعة من قبل الوزارة العتماد التعليم           - ٣
  .                بالتعليم وتطويره

            اإللكتـروين                                    ما لديها من عروض حول التعليم            قدمي              والعاملية لت           والعربية         احمللية                                دعوة مؤسسات القطاع اخلاص      - ٤
  .          وتطبيقاته 
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Study Summary 
 

 The urgent need for laying a strategy to develop and reform education has arisen as a 
result of immense  scientific and technological development and the use of information and 
communication technology in education, scientific research and administration technology 
proved itself as an indicator of the society’s progress and development and a basis for 
development. Internet and Multimedia – based electronic and upgrading education, 
reorganizing its institutions and planning to change its overall system to confirm the 
scientific and technological progress in addition to modern information revolution. 
 On the other hand this advanced technology needs to be when applied to education, 
scientifically based planning , organizing and administrating, framed by educational 
planning administration to thus this study Managing electronic education Arabia – A 
suggested organizational structure. 
 This study aimed at preparing a suggested organizational structure at the level of 
Ministry of education so that it can manage and spread electronic education and laying 
electronic education strategies, identifying its goals, organizing the implementing it in a way 
that helps general education schools to best benefit from information and communication 
technologies through : 
1. Identifying the reality of electronic education administration in education in the 

Kingdom of Saudi Arabia. 
2. Knowing the philosophical and organizational bases upon which managing electronic 

education in general education rely in the Kingdom of Saudi Arabia. 
3. Determining the goals that can be achieved by electronic education administration in 

general education in the Kingdom of Saudi Arabia. 
4. Acknowledging planning ways that lead activating electronic education administration in 

general education in the Kingdom of Saudi Arabia. 
5. Determining the suggested structure of electronic education administration in general 

education in the Kingdom of Saudi Arabia. 
6. Identifying the acquired programs for applying electronic education in the light of the 

philosophy and the goals of the suggested organizational structure of electronic 
education administration. 

7. Identifying how to administrate and follow up the risks of information and 
communication technology at education schools in the light of the suggested 
organization structure of electronic education administration in the K.S.A. 

8. Identifying the obstacles that face electronic education administration of general 
education in the K.S.A 

9. Identifying the local world and local successful experiments that could be benefited from 
in administrating and organizing electronic education of in general education in the 
K.S.A. 

Thus, establishing research curriculum and scientific tools for this study requires the 
opinions of administration, information and communication technology and electronic 
education experts and specialists. So the researcher has found out that applying Delphi’s 
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trend is the most suitable for such a study. It’s about determining a number of experts to 
work with and consequently form an agreed – upon suggested structure.  

The researcher has implemented the descriptive curriculum to analyze researchers 
contents the studies that are relevant to electronic education and the ideas included in the 
experts answers to the open questions in the first round of this study to finally enlist the 
fields and the expression of the suggested visualization, Then setting up the instrument 
using Delphi’s trend by the same experts. Next the tool is finally figured out the distributed 
among experts, gathering it and vacuuming it off its data. It has been statistically treated as 
required to get the repetitions of the percentage of the participating experts responses in the 
last round by applying Freund’s equation which is illustrated in the study’s procedures 
provided that the expressions that was 85% and more of the relative importance value of the 
response of the experts participating in the field study. And the phrases that reached a 
relative medium weight of 85% of the relative importance value of those experts. 
The most important findings of the Study : 
The study reached a number of the following main findings : 

1. Two phrases only have been achieved describing the reality of electronic education 
administration in general education in the K.S.A However. That hasn’t been achieved 
in the rest of the phrases which are thirteen phrases. 

2. The bases on which the suggested visualization for is founded : 
a) Philosophical bases. 
b) Organizational bases. 

3. The suggested Visualization aims of electronic education administration in general 
education have been determined. 

4. The planning methods of electronic education administration have been determined. 
5. Deducing the suggested organizational structure of electronic education 

administration in general education in the Kingdom of Saudi Arabia which is 
embodied in 
(a) The main activities of the suggested organizational structure. 
(b) The administrative units related to the main activities of the suggested 

structure. 
(c) The nature of units work and its organizational relations in the suggested 

structure. 
(d) The supportive units in the suggested organizational structure. 
(e) Evaluating the suggested organizational structure. 

6. Reviewing the required program to apply electronic education in the light  of the 
suggested organizational structure. 

7. Laying rules for managing the follow up of information and communication 
technology risk at schools in the light of the suggested organizational structure. 

8. Clarifying the obstacles facing the suggested visualization for electronic education in 
general education in the K.S.A. 
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The most prominent recommendations of the study : 
1. Benefiting from the suggested visualization of managing and organizing electronic 

education in general education in the K.S.A. 
2. The necessary existence of the political support and laying legislations, policies, finance, 

organizations, regulations and procedures that support applying electronic education to 
all general education schools in the K.S.A. 

3. Connecting the application of electronic education to Islamic directives represented by 
our faith, religion, distinctive traditions and beliefs 

4. Obligating the supreme administration in the ministry to support the application of 
electronic education. 

5. Forming an experts authority and an electronic education supreme committee in the 
ministry of education. 

6. Establishing an independent administration of electronic education administration at the 
level of education ministry. 
 
The most prominent suggestions of the study. 

1. Completely supporting a national project; economically, politically and by media means 
to achieve its comprehensive goals. 

2. Holding regular meetings for the experts, specialists and whoever interested in electronic 
education case.  These meetings should be sponsored formally by ministry of education 
discussing up-to-date directives, applications, modern studies and Arab, world and local 
experiments. 

3. Taking formal and immediate procedures by the ministry to guarantee electronic 
education as an inevitable strategic option to elevate and develop education  

4. Inviting private sector local, Arab, and scientific institutions to provide whatever they 
electronic education offers and its applications they have. 
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  فهرس املوضوعات

  الصفحة  الفهرس
  أ       إهداء          

  ب            شكر وتقدير
  د                             ملخص الدراسة باللغة العربية 

  ز                              ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية 
  ي               فهرس املوضوعات 

  ف            فهرس اجلداول
  ق            فهرس األشكال

  ق           فهرس املالحق          

  ١٢-١               مدخل الدراسة   :           الفصل األول
  ٢     .     مقدمة  )  ١ / ١           (
  ٥     .             مشكلة الدراسة  )  ٢ / ١ (
  ٧  .       الدراسة      أسئلة   )  ٣ / ١ (
  ٨  .       الدراسة      أهداف   )  ٤ / ١ (
  ٨  .       الدراسة     أمهية   )  ٥ / ١ (
  ٩  .            حدود الدراسة  )  ٦ / ١ (
  ١٠  .               مصطلحات الدراسة  )  ٧ / ١ (

 ٥٢- ١٣              اإلطار النظري   :            الفصل الثاين
  ١٤      متهيد  )  ١ / ٢  (         
  ١٤                                     التقنية كمرتكز لعمل اإلدارة التربوية  )  ٢ / ٢  (         
  ١٥                        التقنية اإلدارية وجماالا  )  ١ / ٢ / ٢                   (        

  ١٧                                                     مداخل تطوير اإلدارة التربوية لتتوافق مع عصر املعلومات  )  ٢ / ٢ / ٢                           (
  ١٨                                                       مناذج وتطبيقات للتقنية اإلدارية  )  ٣ / ٢ / ٢                           (

  ١٨              اإللكترونية      اإلدارة  )  ١ / ٣ / ٢ / ٢   (                                
  ١٩                     اإلدارة اإللكترونية     مفهوم  )  ١ / ١ / ٣ / ٢ / ٢     (                                    
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  الصفحة  الفهرس
  ١٩                    اإلدارة اإللكترونية         أهداف  ) ٢ / ١ / ٣ / ٢ / ٢     (                                    
  ٢٠               اإللكترونية               متطلبات اإلدارة  )  ٣ / ١ / ٣ / ٢ / ٢     (                                    

  ٢١          ظائفها                          عناصر اإلدارة االلكترونية وو  )  ٤ / ١ / ٣ / ٢ / ٢   (                                      
  ٢١                   احلكومة االلكترونية  )  ٢ / ٣ / ٢ / ٢                               (

  ٢١                      املفهوم وآلية التطبيق  )  ١ / ٢ / ٣ / ٢ / ٢                                        ( 
  ٢٣                                   احلكومة االلكترونية يف العمل التربوي  )  ٢ / ٢ / ٣ / ٢ / ٢                                       (

  ٢٥   )                  التنظيم االلكتروين-      األسس-      املفهوم  (         التنظيم   )  ٣ / ٢ (
  ٢٦            التنظيم      مفهوم    )  ١ / ٣ / ٢     (                        
  ٢٧                                التنظيم يف اإلدارة التعليمية   أسس  )  ٢ / ٣ / ٢         (                    
  ٢٨                  التنظيم االلكتروين  )  ٣ / ٣ / ٢         (                    
  ٢٩                  اهليكل التنظيمي  )  ٤ / ٣ / ٢         (                    

  ٣٠                        مفهوم اهليكل التنظيمي  )  ١ / ٤ / ٣ / ٢     (                              
  ٣٠                        عناصر اهليكل التنظيمي  )  ٢ / ٤ / ٣ / ٢       (                            
  ٣١                      تصميم اهليكل التنظيمي  )  ٣ / ٤ / ٣ / ٢     (                              
  ٣١                                    خطوات بناء اهليكل التنظيمي يف املنظمة ) ٤ / ٤ / ٣ / ٢     (                              

  ٣٢                  اخلارطة التنظيمية  )  ٥ / ٣ / ٢                        ( 
  ٣٢                        مفهوم اخلريطة التنظيمية  )  ١ / ٥ / ٣ / ٢                                  ( 

  ٣٣                        فوائد اخلريطة التنظيمية  )  ٢ / ٥ / ٣ / ٢                        (           
  ٣٤                 الدليل التنظيمي  )  ٦ / ٣ / ٢                        ( 

  ٣٥                   التعليم اإللكتروين   )  ٤ / ٢ (
  ٣٥                        مفهوم التعليم االلكتروين  )  ١ / ٤ / ٢                         (
  ٣٦                          أنواع التعليم االلكتروين  )  ٢ / ٤ / ٢                         (
  ٣٧              م االلكتروين                أسباب تبين التعلي  )  ٣ / ٤ / ٢                         (
  ٣٨                     التعليم اإللكتروين                      التقنيات املستخدمة يف ) ٤ / ٤ / ٢                         (
  ٣٩                     التعليم اإللكتروين     بيئة  )  ٥ / ٤ / ٢                         (
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  الصفحة  الفهرس
  ٤٠            ومكوناته                  التعليم اإللكتروين          نظام إدارة  )  ٦ / ٤ / ٢                         (

  ٤٠                     القبول والتسجيل ) ١ / ٦ / ٤ / ٢     (                            
  ٤١                  املقررات احلاسوبية  )  ٢ / ٦ / ٤ / ٢       (                          
  ٤١               التعلم املباشر  /                 الفصول االفتراضية  )  ٣ / ٦ / ٤ / ٢     (                          
  ٤٢                        االختبارات االلكترونية  )  ٤ / ٦ / ٤ / ٢     (                          
  ٤٢                     الواجبات االلكترونية  )  ٥ / ٦ / ٤ / ٢     (                          

  ٤٢             ش التعليمية             منتديات النقا  )  ٦ / ٦ / ٤ / ٢                                ( 
  ٤٢                الربيد االلكتروين  )  ٧ / ٦ / ٤ / ٢                                ( 
  ٤٣                    املتابعة االلكترونية  )  ٨ / ٦ / ٤ / ٢                                ( 

  ٤٣                                 احتياجات برامج التعليم االلكتروين  )  ٧ / ٤ / ٢                     (
  ٤٣                             احتياجات بيئة تأليف الربجميات  )  ١ / ٧ / ٤ / ٢                                ( 
  ٤٤                                            احتياجات برامج العتاد أو املكونات املادية ) ٢ / ٧ / ٤ / ٢                                ( 
  ٤٤                                             احتياجات بيئة التدريس أو بيئة إلقاء احملاضرات  )  ٣ / ٧ / ٤ / ٢                              ( 
  ٤٤                   احتياجات التكاليف  )  ٤ / ٧ / ٤ / ٢                              ( 

  ٤٦                            بناء حمتوى التعليم االلكتروين  )  ٨ / ٤ / ٢                ( 
  ٤٧     روين                  مناذج للتعليم االلكت  )  ٩ / ٤ / ٢                ( 

  ٤٧                التعليم عن بعد  )  ١ / ٩ / ٤ / ٢                            ( 
  ٤٨   )       اإلنترنت  (                          الشبكة العاملية للمعلومات   )  ٢ / ٩ / ٤ / ٢                            ( 

  ٥٠                          التعليم باستخدام اإلنترنت  )  ١ / ٢ / ٩ / ٤ / ٢                                            ( 
                                        خطط ومشاريع وجتـارب يف توظيـف تقنيـة املعلومـات  :                الفصل الثالث   
        لتعليم            واالتصاالت يف ا

٩٨- ٥٣ 

  ٥٤      متهيد  )  ١ / ٣ (
  ٥٤   )                       اململكة العربية السعودية  (           اخلطط احمللية  )  ٢ / ٣ (

  ٥٦                              اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات  )  ١ / ٢ / ٣ (            
  ٥٦                                            حمور التعليم يف اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات   ) ١ / ١ / ٢ / ٣                         (
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  الصفحة  الفهرس
  ٥٧              املعلوماتية               حمور نشر الثقافة  )  ٢ / ١ / ٢ / ٣                         (
  ٥٧                           حمور التدريب والتطوير املهين  )  ٣ / ١ / ٢ / ٣                         (
  ٥٨                           حمور دمج التقنية يف التعليم  )  ٤ / ١ / ٢ / ٣                         (

  ٥٩                                          احلاسب والتعليم يف اململكة العربية السعودية  )  ٢ / ٢ / ٣         (
  ٥٩                          احلاسب بوصفه مادة تعليمية   ) ١ / ٢ / ٢ / ٣                         (
  ٦٠                                 احلاسب يف إدارة العملية التعليمية   ) ٢ / ٢ / ٢ / ٣                         (
  ٦١                                    تقنية املعلومات ومراكز مصادر التعلم  )  ٣ / ٢ / ٢ / ٣                         (
  ٦١   )   وطين  (                                                   مشروع عبد اهللا بن عبد العزيز وأبنائه للطلبة للحاسب ) ٤ / ٢ / ٢ / ٣                         (

  ٦٢             رؤية املشروع  )  ١ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣                                        ( 
  ٦٢              أهداف املشروع  )  ٢ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣  (                                       

  ٦٤               مكونات املشروع  )  ٣ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣                                        ( 
  ٦٤                                  اخلدمات اليت تقدمها شبكة مشروع وطين  )  ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣                                        ( 
  ٦٥                              الفئات املستفيدة من مشروع وطين  )  ٥ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣                                        ( 

  ٦٦  -      وطين –        ل مشروع     مراح  )  ٦ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (                                      
  ٦٧                               اخلطط والتجارب العربية اخلليجية  )  ٣ / ٣ (

  ٦٩                                                      خطة مشروع إدخال التعليم االلكتروين يف مدارس دولة الكويت  )  ١ / ٣ / ٣              ( 
  ٧١                                                               خطة مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم بسلطنة عمان  )  ٢ / ٣ / ٣             (
                                                       ية املعلومات واالتصاالت يف التعليم بدولـة اإلمـارات                               خطة مشروع توظيف تقن     )  ٣ / ٣ / ٣              ( 

                 العربية املتحدة 
٧٢  

  ٧٢                                                                 خطة مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم مبملكة البحرين  )  ٤ / ٣ / ٣              ( 
  ٧٣                                          اخلطط والتجارب العربية يف التعليم االلكتروين  )  ٤ / ٣ (

  ٧٣                                ومات واالتصاالت يف التعليم بفلسطني                          خطة مشروع توظيف تقنية املعل  )  ١ / ٤ / ٣              ( 
  ٧٤                                                                       خطة مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم جبمهورية مصر العربية  )  ٢ / ٤ / ٣              ( 
                                                                               خطة مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم باجلمهورية العربيـة             )  ٣ / ٤ / ٣              ( 
         السورية

٧٥  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / لتعليم العام م اإللكتروين يف ايإدارة التعل

 ـن  ـ 

  الصفحة  الفهرس
  ٧٦                                                                          خطة مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم باململكة األردنية اهلامشية  )  ٤ / ٤ / ٣               (

  ٧٧                                          اخلطط والتجارب العاملية يف التعليم االلكتروين  )  ٥ / ٣  ( 
  ٧٧                                                           التخطيط األمريكي يف توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم  )  ١ / ٥ / ٣           (

  ٧٨                                               زية يف توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم          اخلطة املالي  )  ٢ / ٥ / ٣            ( 
  ٨٠                                                        مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم باليابان  )  ٣ / ٥ / ٣            ( 
  ٨٠                                                          مشروع توظيف تقنية االتصاالت واملعلومات يف التعليم يف أستراليا  )  ٤ / ٥ / ٣           (

  ٨١                                    جتارب مؤسسات يف جمال التعليم االلكتروين  )  ٦ / ٣ (  
  ٨١                   جتارب املدارس احمللية  )  ١ / ٦ / ٣  (         
  ٨٧                           جتارب مؤسسات تعليمية عربية  )  ٢ / ٦ / ٣  (         
  ٨٨                                                    جتارب املؤسسات اخلاصة والشركات يف جمال التعليم االلكتروين  )  ٣ / ٦ / ٣  (         
  ٩٥    يم                                                                              التعليق على اخلطط واملشاريع والتجارب يف جمال توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعل ) ٧ / ٣ (  

 ١٢٤ـ٩٨                  الدراسات السابقة  :              الفصل الرابع 

  ٩٩         التمهيد ) ١ / ٤ (

  ١٠٠                 الدراسات احمللية   )  ٢ / ٤ (

  ١٠٦                   الدراسات العربية   )  ٣ / ٤ (

  ١١٣                   الدراسات األجنبية   )  ٤ / ٤ (

  ١١٨                              التعليق على الدراسات السابقة  )  ٥ / ٤ (

 ١٣٧ـ١٢٥                           منهجية الدراسة وإجراءاا   :             الفصل اخلامس 

  ١٢٦         التمهيد  )  ١ / ٥ (

  ١٢٦              منهج الدراسة  )  ٢ / ٥ (
  ١٢٦                       أسلوب املقابلة الشخصية  )  ١ / ٢ / ٥                         (
  ١٢٦                    أسلوب حتليل املضمون   )  ٢ / ٢ / ٥                         (
  ١٢٧             أسلوب دلفي   )  ٣ / ٢ / ٥                         (

 



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / لتعليم العام م اإللكتروين يف ايإدارة التعل

 ـس  ـ 

  الصفحة  الفهرس

  ١٢٩                    أفراد عينة الدراسة  )  ٣ / ٥ (
  ١٢٩                           تصنيف أفراد عينة الدراسة ) ١ / ٣ / ٥                         (
  ١٣٠                            خصائص أفراد عينة الدراسة ) ٢ / ٣ / ٥                         (

  ١٣٢              أداة الدراسة  )  ٤ / ٥ (
  ١٣٢                     بناء أداة الدراسة ) ١ / ٤ / ٥                         (
  ١٣٤                    صدق أداة الدراسة ) ٢ / ٤ / ٥                         (

  ١٣٥                   إجراءات الدراسة ) ٥ / ٥ (
  ١٣٧                   املعاجلة اإلحصائية ) ٦ / ٥ (

 ١٨٧ـ١٣٨      لها       وحتلي              نتائج الدراسة     عرض   :              الفصل السادس 

  ١٣٩        متهيد ) ١ / ٦ (
  ١٤٠                                                                            حمور واقع إدارة التعليم االلكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ) ٢ / ٦ (
  ١٤٤                                                                  حمور األسس الفلسفية اليت جيب أن تستند عليها إدارة التعليم االلكتروين ) ٣ / ٦ (
  ١٤٩                عربية السعودية                                            حمور أهداف إدارة التعليم االلكتروين يف اململكة ال  )  ٤ / ٦  ( 
  ١٥٣                                                             حمور أساليب إدارة التعليم االلكتروين يف اململكة العربية السعودية  )  ٥ / ٦ (
  ١٥٦                                                                    حمور اهليكل املقترح إلدارة التعليم االلكتروين باململكة العربية السعودية ) ٦ / ٦ (
               م االلكتروين يف                                                                                حمور برامج تطبيق التعليم االلكتروين يف ضوء اهليكل املقترح إلدارة التعلي            ) ٧ / ٦ (

                          اململكة العربية السعودية 
١٦٤  

                                                                                        حمور إدارة ومتابعة خماطر تقنية املعلومات واالتصاالت يف مدارس التعليم العام يف ضـوء            ) ٨ / ٦ (
                                                               اهليكل املقترح إلدارة التعليم االلكتروين يف اململكة العربية السعودية

١٦٦  

  ١٦٩                       ملكة العربية السعودية                                       حمور معوقات إدارة التعليم االلكتروين بامل ) ٩ / ٦ (
  ١٧٢                                                                           النموذج املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام يف ضوء نتائج الدراسة   )  ١٠ / ٦ (

                                                                                     اإلطار العام للنموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم االلكتروين يف التعليم العام             )  ١ /  ١٠ / ٦           (
                           باململكة العربية السعودية 

١٧٢  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / لتعليم العام م اإللكتروين يف ايإدارة التعل

 ـع  ـ 

  فحةالص  الفهرس
  ١٧٥                                              األسس اليت ينطلق منها النموذج التنظيمي املقترح   )  ٢ /  ١٠ / ٦           (

  ١٧٥                األسس الفلسفية   )  ١ / ٢ /  ١٠ / ٦                          ( 
  ١٧٦                 األسس التنظيمية   )  ٢ / ٢ /  ١٠ / ٦                          ( 

  ١٧٧                                                                       أهداف النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم االلكتروين يف التعليم العام   )  ٣ /  ١٠ / ٦           (
  ١٧٨                                          األساليب التخطيطية إلدارة التعليم االلكتروين  )  ٤ /  ١٠ / ٦           (

                                                                                            اهليكلة اإلدارية التنظيمية املقترحة إلدارة التعليم االلكتروين يف التعليم العام باململكـة              )  ٥ /  ١٠ / ٦ (          
  ١٨٠                   العربية السعودية 

  ١٨٠     رحة                                       األنشطة الرئيسية يف اهليكلة التنظيمية املقت  )  ١ / ٥ /  ١٠ / ٦                         (
                                                                             الوحدات اإلدارية املرتبطة باألنشطة الرئيسة يف اهليكلة اإلدارية التنظيميـة            )  ٢ / ٥ /  ١٠ / ٦                          ( 

         املقترحة
١٨١  

  ١٨٣                                                                 طبيعة عمل الوحدات وارتباطاا التنظيمية يف اهليكلة اإلدارية املقترحة  )  ٣ / ٥ /  ١٠ / ٦                        ( 
  ١٨٣                                    اهليكلة اإلدارية التنظيمية املقترحة                 الوحدات الداعمة يف  )  ٤ / ٥ /  ١٠ / ٦     (                  
  ١٨٤                                       تقومي اهليكلة اإلدارية التنظيمية املقترحة  )  ٦ /  ١٠ / ٦           (
  ١٨٤                                                                         الربامج اليت يتطلبها تطبيق التعليم االلكتروين يف ضوء النموذج التنظيمي املقترح  )  ٧ /  ١٠ / ٦         (
                                            ت يف التعليم العـام يف ضـوء النمـوذج                                                       إدارة متابعة خماطر تقنية املعلومات واالتصاال       )  ٨ /  ١٠ / ٦         (

                 التنظيمي املقترح
١٨٥  

                                                                        املعوقات اليت تواجه النموذج املقترح إلدارة التعلـيم االلكتـروين يف التعلـيم العـام   )  ٩ /  ١٠ / ٦         (
  ١٨٦                          باململكة العربية السعودية

  ١٩٤ـ١٨٨                                 ملخص الدراسة وتوصياا ومقترحاا  :              الفصل السابع 
  ١٨٩    سة          ملخص الدرا  )  ١ / ٧ (
  ١٩٠                   أهم نتائج الدراسة  )  ٢ / ٧ (
  ١٩٢                توصيات الدراسة  )  ٣ / ٧ (
  ١٩٤                 مقترحات الدراسة  )  ٤ / ٧ (

  ١٩٦                 املراجع العربية 
  ٢٠٥                املراجع األجنبية

  ٢٠٨                   املواقع اإللكترونية
  ٢٧٢- ٢١٠       املالحق



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / لتعليم العام م اإللكتروين يف ايإدارة التعل

 ـف  ـ 

  
  فهرس اجلداول  

رقم 
 اجلدول

  اسم اجلدول
رقم 
  الصفحة

  ٦٩                                    لوطنية لتقنية املعلومات يف بعض الدول                           أمساء وتواريخ وعناوين اخلطط ا  ١

                                                                                        عالقة مشاريع توظيف تقنية االتصاالت واملعلومات يف التعليم مبحاور النموذج املقترح  يف               ٢
                الدراسة احلالية

٩٦  

  ٩٧                                                                            عالقة مناذج من التجارب احمللية و العربية مبحاور النموذج املقترح يف الدراسة احلالية  ٣

                                                                       رب الشركات و املؤسسات احمللية و العربية والعاملية مبحاور النمـوذج                             عالقة مناذج من جتا     ٤
  ٩٧                         املقترح يف الدراسة احلالية

  ١٢٠                                                                   عالقة الدراسات السابقة احمللية مبحاور النموذج املقترح يف الدراسة احلالية  ٥
  ١٢٠                                                                     عالقة الدراسات السابقة العربية مبحاور النموذج املقترح يف الدراسة احلالية  ٦
  ١٢١                                                                     عالقة الدراسات السابقة األجنبية مبحاور النموذج املقترح يف الدراسة احلالية  ٧
  ١٣٠                                         أعداد أفراد عينة الدراسة يف جوالت الدراسة  ٨
  ١٣١                        وصف أفراد عينة الدراسة  ٩
  ١٣٣                                                           يوضح حماور اجلولة الثانية للنموذج املقترح وعدد عبارات كل حمور  ١٠
  ١٣٤                                                   ا يف اجلولة الثالثة واألخرية واليت متثل النموذج املقترح                     يوضح احملاور وعدد عبارا  ١١

                                                                                                استجابات املشاركني يف اجلولة الثالثة إزاء األمهية النسبية لعبـارات واقـع إدارة التعلـيم                 ١٢
                                                    اإللكتروين يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

١٤١  

                                             ور األسس الفلسفية إلدارة التعليم اإللكتروين                                                     استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبارات حم        ١٣
  ١٤٥                                          يف التعليم العام باململكة العربية السعودية

                                                                                             استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبارات حمور األسس التنظيمية إلدارة التعليم اإللكتروين              ١٤
   .                                        يف التعليم العام باململكة العربية السعودية

١٤٧  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / لتعليم العام م اإللكتروين يف ايإدارة التعل

 ـص  ـ 

 
رقم 
 اجلدول

  اسم اجلدول
رقم 
  الصفحة

                                                                                             استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية لعبارات حمور أهداف النموذج املقتـرح               ١٥
                                                                 إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية

١٤٩  

         إلدارة   ة                                                                                       استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية لعبارات حمور األساليب  التخطيطي             ١٦
  ١٥٣                                                           التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية

                                                                                                   استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية لعبارات حمور طبيعة هيكلة إدارة التعلـيم                ١٧
     )                 األنشطة الرئيسة   (         اإللكتروين

١٥٦  

                                             لعبارات حمور طبيعة هيكلة إدارة التعلـيم                                                             استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية          ١٨
   )                       الوحدات اإلدارية املرتبطة (         اإللكتروين 

١٥٨  

                                                                                   استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية لعبارات حمور طبيعة هيكلة إدارة التعلـيم  ١٩
  ١٦٠   )                                       طبيعة عمل الوحدات وارتباطاا التنظيمية   (         اإللكتروين

                                             الدراسة إزاء األمهية النسبية للوحدات الداعمة                     استجابات أفراد عينة   ٢٠
                                يف هيكلة إدارة التعليم اإللكتروين

١٦١  

                                                                                             استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية املعايري واملؤشرات اليت ميكن من خالهلـا                ٢١
  ١٦٣   م                                                                        احلكم على جناح اهليكل التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العا

                                                                                              استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية للربامج الـيت يتطلبـها تطبيـق التعلـيم             ٢٢
                                                        اإللكتروين ومتطلبات تصميمها يف ضوء إدارة التعليم اإللكتروين

١٦٥  

                                                                                              استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية ألساليب متابعة وإدارة خماطر اإلنترنـت               ٢٣
  ١٦٧   .                                                         ق التعليم اإللكتروين وسلبياا ووضع احللول املناسبة لردع خطرها        عند تطبي

                                                                                                 استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية للمعوقات الـيت تواجـه إدارة التعلـيم                 ٢٤
                                                    اإللكتروين يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

١٦٩  

                                                التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتـروين يف                                                متوسطات الوزن النسيب لعبارات النموذج        ٢٥
  ١٧٤                                                             التعليم العام باململكة العربية السعودية بعد تطبيق أسلوب دلفي

  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / لتعليم العام م اإللكتروين يف ايإدارة التعل

 ـق  ـ 

  
  األشكالفهرس 

رقم 
 الشكل

  رقم الصفحة  اسم الشكل

١  
                                                                                      أبعاد النموذج املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية           

          السعودية
١٧٣  

  ١٨١                               األنشطة الرئيسة يف اهليكل املقترح  ٢
  ١٨٢                                                         الوحدات اإلدارية املرتبطة باألنشطة الرئيسة يف اهليكل املقترح   ٣
  ١٨٤                                 الوحدات الداعمة يف اهليكل املقترح   ٤

  
 

  املالحقفهرس 

رقم 
 الشكل

  اسم الشكل
رقم 
 الصفحة

  ٢١١                           أمساء احملكمني وخرباء الدراسة   ١
  ٢١٧           لتها األوىل             االستبانة يف جو  ٢
  ٢٢٥                            االستبانة يف جولتها الثانية   ٣
  ٢٦٠                            االستبانة يف جولتها الثالثة   ٤



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ١ ـ 
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  الفصل األول

  
   :        مقدمة  ) ١ / ١ (

            أحـد     ت      أصـبح          بعد أن                                                               االعتماد على تقنيات املعلومات واالتصاالت يف هذا العصر              زايد ت    
                                                                                                           الركائز املهمة اليت تنطلق منها اإلدارة احلديثة ، وقد حتكمت ثورة املعلومات واالتصاالت يف إدارة التغيري                

      أهداف      ً                 متاحاً من أجل حتقيق           أصبح                      توظيف املعلومات      أن  )  م    ٢٠٠٤ (               حيث يرى رضوان     ،              بشكل حاسم   
                                                                                     الثورة املعلوماتية قد أثرت يف تطور العملية التعليمية بصورة مباشـرة وغـري                        ، كما أن             التعليمية          اإلدارة  
   ،                                    قمار الصناعية يف عمليـة االتـصال                                                           خاصة بعد التطور املذهل يف وسائل االتصال ودخول األ           ،          مباشرة  

      ، أن    )     ١٩٩٨   ،             لستر ثـرو    (      يرى      ، و    ) ٤  ،ص م      ٢٠٠٤          رضـوان ،    (                                             األمر الذي جعل العامل وكأنه قرية واحدة      
                                                                                                       التطور احلاصل يف تقنيات االتصاالت والثورة املعلوماتية احلاصلة قد يؤدي إىل عدد مـن التـأثريات يف                 

   .   ) ٩     ، ص    ٢٠٠١       املوسى،   (  ،                                                ومن هذه التأثريات احملتملة التأثري على عملية التعليم  ،                احلياة اليومية  
            التعليميـة                                            تقنيات املعلومات واالتصاالت يف العمليـة                     ً                          أن هناك اجتاهاً للتوسع يف استخدام             ويالحظ
               وتوفري اخلدمات  ،                  التعليم والتعلم      آليات                                                           وسيكون هلا أثران أساسيان، مها إحداث نقله نوعية يف            ،        واإلدارية

                                                              وذلك بإعادة النظر يف نظام وسياسة التعليم مـن هـذا             ،               وبتكلفة أقل   ،                                 التربوية والتعليمية بصورة أسرع   
                                                                                             اإلدارة التربوية واملدرسية والعمل على إجياد عالقة جديدة بـني العـاملني يف التربيـة                               املنطلق ،وتطوير 

                                                                 وبينهم وبني الشركاء التربويني واملستفيدين من اخلدمات التربوية           ،            من جانب           هذا    ،           فيما بينهم           والتعليم  
   .    )  ٣٠     ، ص    ١٤٢٤ ،                             مكتب التربية العريب لدول اخلليج  (    خر  آ        من جانب 

                             خاصة بعـد ظهـور تقنيـة                                                     تطورا مذهال يف تقنية املعلومات واالتصاالت         د      يشه         اليوم       والعامل
                                                      ملحة يف مجيع امليادين ، واملتأمل ملدى االسـتفادة                      احلاجة إليها                                       نترنت كنتاج هلذا التطور ، وأصبحت        إل ا

                                              قل القطاعات استفادة مـن هـذه التقنيـة          أ            ال زالت                           قطاع التربية والتعليم                                 منها يف عاملنا اليوم جيد أن       
                                                           حيث ظهر التعليم االلكتروين ليضيف بعدا جديدا لعملية          ،                                              اللكترونية ، واليت متثل حتديا جديدا للتربويني       ا

                                                                                      بات واقعا تربويا له دوره يف تطوير العملية التربوية والتعليمية ككل ، حيث                                            التعليم ، فالتعليم اإللكتروين   
   .                  ليم يف عصرنا احلاضر                                                      دفع بالتربويني إىل ضرورة إعادة النظر يف أسس التعلم والتع

                                          إىل تغريات جذرية وحتوالت جمتمعية مشلـت           اآليل                                     أدت الثورة التقنية يف جمال احلاسب            لقد   و      
                                        إذ مل يعد استخدام احلاسوب يف عملـييت           ،                                                        حياة األفراد ومنظمات األعمال واحلكومات على حد سواء       
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                                         اهلائلة اليت طرأت يف القـرن العـشرين                                                 بل أصبح ضرورة ملحة فرضتها التقنيات          ،                      ً    التعليم والتعلم ترفاً    
                                          ، مما يتوجب على املعلمني واإلداريـني أن             ) ٤       ، ص      ٢٠٠١                   الفار وشـاهني ،       (                                  وبداية القرن الواحد والعشرين     

                                                       التغريات السريعة اليت متر بالعامل انعكست آثارها على            إن             ، حيث                                         يكونوا مهيئني الستخدام هذه التقنيات    
                            سـتيعابه وتطبيقـه يف جمـال                                          رجات متفاوتة ، وكانت أسرع مما أمكن ا                                  كل ناحية من نواحي احلياة بد     

                                       يف اتمع وبني املدرسة املعاصرة اليت             والتقين                                                        ، ومن هنا كانت الفجوة بني التطور والتقدم العلمي                 التربية
           اير هـذا                                                                                         مل تستجب هلذه التغريات إال بقدر قليل ، فما زالت األنظمـة التعليميـة يف أغلبـها ال تـس          

      .    ) ٨     ، ص    ١٩٨٦        املنيع ،   (   ري        التغي
             التعلـيم               ملـا يـسمى                                                                      ومع هذا التطور يف جمال االتصاالت واملعلومات، ظهرت احلاجة امللحة             

                                        الوسائل املعاصرة لتجاوز احلدود اجلغرافية  ى                                         ، حيث أصبح التعليم القائم على الشبكات أحد         اإللكتروين
 On Line            اإللكترونيـة                جوهر الدراسـة     و      وهذا ه                                               والزمنية لتقدمي اخلدمة التعليمية واالستفادة منها، 

learning  ،    أصبح التخطيط ملالحقة العـصر يف هـذه التقنيـات املتقدمـة يـستهدف            وبالتايل                                                                    
   ،                     والتعليم املـستمر    ،                 والتعلم الذايت   ،                                                               نوعية نظام التعليم عن بعد من جانب،وتدعيم التعليم الفردي          :     ً  أوالً
                  سواء املعتمد على Electronic Learning          اإللكتروين  م                               الفرص التعليمية عن طريق التعلي      تكافؤ  و

   . )  ٢٠     ، ص    ١٤٢٣       احمليسن ، (              من جانب آخر        اإلنترنت                      منط التعليم املعتمد على    أم         الربجميات 
                                                                              فإن برامج املؤسسات التعليمية حباجة إىل إعادة نظر وتطوير لتواكـب هـذه                ،                ويف ضوء ذلك                    

                                  الصيحات من هنا وهناك إلعادة            فتعالت                           ونة األخرية هذه األمهية ،                         التربويون يف اآل       أدرك              التغريات،ولقد  
   ،                                                                                                          النظر يف حمتوى العملية التربوية وأهدافها ووسائلها مبا يتيح للطالب اكتساب املعرفة املتصلة باحلاسوب               

                                                                                                                وقد اقتنع العديد من الدول بضرورة إعادة النظر يف النظام التعليمي برمته ، وتكييفه ليتفق مـع عـصر                   
                                                      ضرورة أن يستقبل النظام التعليمي مكتسبات علوم         :     أحدمها            وفق أمرين         وذلك     ،                    علومات واالتصاالت     امل

      ً ،ونظراً  )   ١٠٠  ،ص    م     ٢٠٠٠        املوسى ،   (                                                 التغلب على األثر السليب لتقنيات املعلومات          اآلخر                     وتقنيات املعلومات، و  
     ٥٠٥ ص   ص     ،   م      ٢٠٠١  (             التعليم     قنية  لت                                                                       هلذه األمهية فقد أوصى املؤمتر العلمي السنوي الثامن للجمعية املصرية           

            اإللكترونية                                                                                         بضرورة إعادة النظر يف املدارس التقليدية وبنيتها األساسية الستيعاب مفهوم املدرسة              )   ٥١٢  –
        احلاسوب                                                                                    وتزويد املدارس واملؤسسات التعليمية بتسهيالت ومصادر تعليم الكتروين قائم على             ،          يف التعليم 

   .                      وشبكاته احمللية والواسعة
                                      وتربية عصرية يتطلب إدارة واعية       ،           ً      ً   بصفته مطلباً عصرياً                                       تبين نظام املدرسة اإللكترونية ،              كما أن 

         رنا أن     د                                                             خاصة فيما يتعلق باجلانب اإلداري والتعليمي ، وذلك إذا ق            ،                                    بأهداف النظام اإلداري اإللكتروين     
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        تنظـيم                 على إعداد                                                                                فشل اإلصالحات والتغريات بسبب فشل اإلدارة ،وسيكون التركيز يف هذه الدراسة          
                      اليت يتطلبها تطبيـق              والتقنية                                                 لإلشراف على مجيع اجلوانب التنظيمية واإلدارية                                دارة التعليم اإللكتروين   إل

                                       مما قد يساعد على تطوير وإصالح نظام          ،                                                                      التعليم اإللكتروين يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية          
                                                              لعملية التعليمية وتعزيز املشاركة اتمعية،ولكي نتمكن مـن               ودعم ا    ،                       وحتسني العمل املدرسي       ،           التعليم  

                                                          على ضرورة وضع استراتيجيه تغطي متطلبات التغيري من          )   ٣٤١       ، ص      ١٤٢٤      عمر ،   (                        ذلك فقد أوصت دراسة     
  .                                  اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة الرقمية

                                  يف واقـع النظـام التربـوي                   ً     ً   سيحدث تغيرياً حامساً         العام                 يف التعليم            اإللكتروين                    إن تطبيق التعليم                    
                                                                                                        ومستقبله ، وسيغري من املفهوم حول الكتاب واملدرسة والتعليم بشكل عام ، ورمبا كان هـذا امللمـح                  

         تقنيـة                                                                                               الرئيس من مالمح تعليم املستقبل الذي بواسطته سيتمكن املعلمون والطالب من االستفادة مـن               
         يف حيام      أم         الفصل      أم                           يمية ، سواء يف البيت                                  من عناصر العملية التعل     ر       أو عنص                        املعلومات يف كل جانب     

                       لقـد أصـبحت اإلدارة      ف   .   )  ٤٨             هــ ، ص        ١٤٢٤                     التربية العـريب ،           مكتب   (                 وراء املدرسة                          العلمية واملهنية فيما  
                                             وذلك بعد أن تطـورت نظـم املعلومـات           ،               ً     ً                                    اإللكترونية جزءاً مهماً من واقع معامالت احلياة املعاصرة       

                                                                               وقد امتد تأثري اإلدارة اإللكترونية ليشمل كل جماالت احلياة املعاصرة مبا فيها                                        واالتصاالت احمللية والعاملية،    
                                                                 ً                                        التعليم ، كما تبني أن هذه اإلدارة بأسلوهبا وتقنيتها احلديثة توفر فرصاً كبرية لالرتقـاء بـاألداء علـى             

   .                               مستوى املنظمة وعلى املستوى العام 
                                         تتجه لالهتمام برفـع كفـاءة نظامهـا               عودية                      اململكة العربية الس          فإن    ،                     ويف ضوء هذه األمهية       

                                            جند أن من األسس اليت بنيت عليها سياسـة                                                            ْ          التعليمي من خالل ما ورد يف سياسة وأهداف التعليم ،إذْ         
             من أهـم             باعتبارها                                                 التناسق املنسجم مع العلم واملنهجية التطبيقية          "   )    هـ    ١٤١٦ ،                          وزارة التربية والتعليم   (   ،       التعليم

                                          وبالدنا ، والقيام بـدورنا يف التقـدم         ُ      أُمتنا                                           ية واالجتماعية والصحية ، لرفع مستوى                             وسائل التنمية الثقاف  
                                                                   التفاعل الواعي مع التطورات احلضارية العاملية يف ميادين العلوم           "                ومن األسس كذلك     ،    "                 الثقايف العاملي   

  ،  "                    سانية باخلري والتقدم           تمع واإلن                                             واملشاركة فيها ،وتوجيهها مبا يعود على ا         ،           وتتبعها     ،                    والثقافة واآلداب   
                                                                                                           كما ورد يف خطة التنمية السابعة للمملكة العربية السعودية ، السعي إىل حتقيق العديد مـن األهـداف                  
                                                                                                      والسياسات والربامج مثل رفع كفاءة األداء العلمي واإلداري لتحسني مستوى العملية التعليمية،وتقـدمي             

                                                          دمة بأقل تكلفة ممكنة وحتسني األداء يف إطار جهود تطوير                                                          اخلدمات اإلدارية احلديثة والوسائل التقنية املتق     
   . )    هـ    ١٤٢٥    :     ١٤٢٠                وزارة التخطيط ،   (        اإلدارة 
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   :             مشكلة الدراسة  )  ٢ / ١ (  
                                                   ال زالت حتتل مرتبة متأخرة يف جمـال تقنيـة املعلومـات                كدولة نامية                           اململكة العربية السعودية                     

                                                          بدأت يف إعداد اخلطط اإلستراتيجية الالزمة للرقي التنموي               لكنها ،                         مقارنة بكثري من الدول               واالتصاالت  
                               لقـوى املـؤثرة يف التنميـة                                                                                 التغريات العاملية املعاصرة  واضعة يف احلسبان أن التعليم يعد أهم ا             ة      ومواكب
       سـواء                                                       قطعت شوطا يف جمال استخدام احلاسب يف التعلـيم                                                  ، ومع أن اململكة العربية السعودية              الشاملة

                واضحة الـرؤى            إستراتيجية      خطط   إىل                                              العملية التعليمية ، لكنها الزالت حتتاج             إدارة          أم يف                  كمادة تعليمية 
                          البيئـة املعلوماتيـة          وإجياد   ،                                                                           ومتكاملة العناصر بغرض رفع كفاءة وفاعلية املؤسسات التربوية والتعليمية        

     . ) ه      ١٤٢٥                لتربية والتعليم                      اخلطة العشرية لوزارة ا  (                            لعملية التربوية والتعليمية          عناصر ا        الحتياجات       املالئمة 

   :                                                                                 وتتمثل جوانب القصور يف إدارة التعليم االلكتروين باململكة العربية السعودية يف اآليت
                                                                                    مل املتقدم للتعليم اإللكتروين كسوق واعدة مؤثرة يف النمو  الثقـايف واالجتمـاعي               ا      الع     نظرة     . ١              

                                   أنه طبقا لتقرير مؤسسة هامربيشت           " ) م   ٠٠٥ ٢ (           يقول خان           حيث                          والتنموي بشكل عام ،               واالقتصادي
                                                ، وتتوقع املوسسة أن يتضاعف حجـم سـوقه                 االنفجار                                              وشركاه ، فقد شارف التعليم اإللكتروين على        

                             ، ويفرض هذا على اململكـة       )  ١٠  ،ص    ٢٠٠٥       ان ،    خ  (    ،   ) " م    ٢٠٠٢   (                                        أكثر من مرتني كل عام ابتداء من عام       
   .                                     حماولة اإلسراع بنشر هذه التقنية وإدارا

                                                                                                الزيادة املتسارعة يف سوق التعليم االلكتروين وتزايد االجتاه حنو االقتصاد الرقمي تفـرض علـى                 .  ٢        
                             أشارت دراسة نشرها مركز                                                                                  اململكة بكافة هيئاا ، وخاصة التعليمية اإلسراع باالهتمام هبذا اال، فقد          

                              د مبعدل سنوي مركـب يقـدر                                           إىل أن سوق التعليم اإللكتروين سيزي       "     مدار "                         دراسات االقتصاد الرقمي    
   ، م    ٢٠٠٨             حـىت عـام                                                    مليـون دوالر علـى مـدى مخـس سـنوات              ١٢٥          ليصل إىل     %   ٣٣      بنحو  

 )com.asharqalawsat.www(   املطرد إىل تبين اململكة للعديـد مـن املبـادرات     و                ، ويعزى هذا النم                                               
                                                                  يتها لقطاع التعليم والتدريب ،ومتثل مبادرات التعليم اإللكتروين                                              الطموحة ، حيث ختصص جانبا من ميزان      

       ،ومـن                                                                                                  دليال على مدى جدية اهليئات املعنية يف اململكة يف نشر الوعي التقين بني خمتلف قطاعات اتمع                 
   فة                                                                                                              هذه اهليئات وزارة التربية والتعليم اليت تسعى حاليا إىل تبين  بعض برامج التعليم اإللكتروين ، باإلضـا                 

                                 إلمياا بأمهيتـه ، وملواكبـة                                                                               إىل قيام كثري من املدارس األهلية مبمارسة التعليم اإللكتروين بصفة خاصة          
                                                                                                  التطور يف جمال توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم، ومتكنت هذه املـدارس مـن حتقيـق                 

   .   )(www.al-jazirah.com                                                  خطوات جيدة يف جمال استخدام حلول التعليم اإللكتروين ،



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٦ ـ 

        إللكتروين              التعليم ا            مع اعتبار     نه   إ                                                                 االفتقار للمتطلبات املتكاملة ملنظومة التعليم االلكتروين، حيث        .  ٣          
                             ن مستقبل التعليم وتطويره      إ                                                                   لتطوير وحتسني التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ، ف           ا            استراتيجي  ا    خيار

                                                               ى استيعاب تقنية التعليم االلكتروين ، لذا فان النجـاح يف                                                          ينطلق من قدرة النظام التعليمي والتربوي عل      
                              وختطيط لبيئـات التعلـيم       ،        وإجراءات            وسياسات      أسس                                             ذلك يتطلب منظومة متكاملة تتألف من وضع        

                                                                                  كنظام ليصبح مفيدا للمتعلمني ، سهل املنال ، ومنظما بشكل واضح ومكتوبـا               ه          وما يتطلب    ،        االلكتروين
  ،                                                                         ة ، ومتمركزا حول املتعلم ، وميكن حتمل تكاليفه ، وكفوا ، ومرنا                                      ، ومقدما بصورة رمسي       جيد      بشكل  

   . )  ١٦  ،ص    ٢٠٠٥      خان ،   (  ،                                وميتلك بيئة تعلم ذات خدمات ومرافق
                                                                                                 لذا فان هذه الدراسة حبثت عن أفضل السبل اليت ميكن عن طريقها العمل على تفعيـل تطبيـق                                  

      تطبيق           لالهتمام ب                                           ية السعودية ، فوجدت أن حجر الزاوية                                                            التعليم االلكتروين يف التعليم العام باململكة العرب      
                                                                            يتمثل يف االهتمام بإدارته وتنظيمه بالشكل الذي خيدم التعليم احلايل ، يف               ،     ي                            التعليم اإللكتروين كما ينبغ   

                                             ويف إطـار األسـس الفلـسفية والتنظيميـة          ،                                                           ضوء فلسفة وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية         
   .             ختدم تطبيقه               والتخطيطية اليت

                                                                                         عشوائية اجلهود املبذولة من بعض اهليئات يف اململكة يف جمال التعليم االلكتروين، حيث أن                .  ٤    
                                                                                                      هناك العديد من الدراسات والندوات واملؤمترات اليت تناولت أمهية التعليم اإللكتروين وضرورة الـسعي              

                                           ر العلمي الثامن الذي نظمتـه اجلمعيـة                                     كما عقدت عدة مؤمترات كاملؤمت     ،                             الستخدامه يف التعليم العام     
                                        وندوة مدرسة املستقبل جبامعة امللـك           م ،     ٢٠٠١                                                      املصرية لتكنولوجيا التعليم حول املدرسة اإللكترونية       

                                        ، ومؤمتر كلية اجلودة اإللكترونية يف         هـ    ١٤٢٣                                                وندوة التعليم اإللكتروين مبدارس امللك فيصل               سعود ، 
                                                           ى استخدام الشبكة يف التعليم ،وكلها تؤكد أمهية اعتماد                                        هـ وقد تناولت دراسات أخر         ١٤٢٥       ديب ،   

                                                                   وخاصة يف جمال احلاسوب والشبكة العاملية وتوظيفها يف جمال التعليم اإللكتروين   ،          اهلائلة        التقنية         التطورات 
  ة                  إما إلدارات فرعي     ،                                                                          ً                     يف التعليم العام، ونتيجة هلذا الطلب املتزايد على هذه التقنية فإن هناك جهوداً ذاتية               

                     خاصة الستخدام احلاسب                      مدارس حكومية أو                              إلدارات مناطق تعليمية أو                                       داخل وزارة التربية والتعليم أو    
          ، ومن مث                 مدارس معينة                    ختدم إدارات أو                                    ويالحظ أن هذه اجلهود مشتته أو       .          التعليم                        اآليل  يف اإلدارة أو    

                                          افق مع ما يتطلبه التعليم اإللكتروين ،                                                                              فإن هناك حاجة إىل أن نطور نظم اإلدارة التربوية واملدرسية ملا يتو           
     .         ً     ً        ً أصبح أمراً مهماً وضرورياً      التقين                                   حتديث األنظمة التربوية يف ضوء التقدم    إن    أي 

         فيما خيص                                                                                    نتائج العديد من الدراسات السابقة واليت أكدت غياب البعد اإلداري والتنظيمي              .  ٥
          ، لـويس    م    ٢٠٠٣         إبراهيم   ،   م    ٢٠٠١           ار وشاهني         ، الف     هـ      ١٤٢٢       املوسى       هـ ،     ١٤٢٢       احمليسن   (                   التعليم االلكتروين   



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٧ ـ 

Lewis   واخلان  م    ٢٠٠٥ ،          Khan   حيث أوضحت احلاجة امللحة لوضع تصميم لنظام إداري   ،    ) م    ٢٠٠٥                                             
  ،       هــ       ١٤٢٣          احلـارثي     (                                                                          للتعليم االلكتروين، وأوضحت دراسات أخرى احلاجة إىل بناء هيكل تنظيمي           

   . ) م    ٢٠٠٢                  ، أبو السمح ورحال     هـ    ١٤٢٤               ، مكتب التربية    هـ     ١٤٢٣        ، اخلطيب    هـ     ١٤٢٣     كعكي 
   :        التايل       البحثي       السؤال   يف                    متثلت مشكلة الدراسة         لذا فقد       و 

                                                                                              ما النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ؟
   :             أسئلة الدراسة  )  ٣ / ١ (

                                             تنظيمي إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم           وذج   من     ً                                        حتقيقاً ألهداف الدراسة يف الوصول إىل إعداد                      
   :               األسئلة التالية    عن      جابة      إىل اإل        الدراسة     سعت                                العام باململكة العربية السعودية 

                                                            التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ؟            واقع إدارة   ما   . ١
                                     التعليم اإللكتروين يف التعليم العام               و تنظيم                                                             ما األسس الفلسفية والتنظيمية اليت تستند عليها إدارة           . ٢

   ؟                  العربية السعودية       ململكة   با
                           اململكة العربية السعودية ؟  ب                                         إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام           املتوقعة من          ما األهداف   . ٣
       ربيـة     الع       ململكة    با                                         التعليم اإللكتروين يف التعليم العام                    إلدارة وتنظيم                واخلطط الالزمة              ما األساليب     . ٤

   ؟          السعودية 
                                                                                              ما اهليكلة املقترحة إلدارة التعليم اإللكتروين املساعدة على توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت              . ٥

  ؟                 العربية السعودية        اململكة  ب                يف التعليم العام 
                                        التنظيمي املقتـرح إلدارة التعلـيم              النموذج                                  تطبيق التعليم اإللكتروين يف ضوء       ل        الربامج        أفضل      ما    . ٦

   ؟                        مدارس التعليم العام          اإللكتروين يف
                           يف جمـال إدارة التعلـيم                    املتوقعـة                                                        طرق إدارة ومتابعة خماطر تقنية املعلومات واالتـصاالت           ما  . ٧

                                              التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين             النموذج              ، يف ضوء             العام                     يف مدارس التعليم           االلكتروين
   ؟                  العربية السعودية        اململكة  ب
           اململكة ؟  ب                                      دارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام                       ما املعوقات اليت تواجه إ  . ٨

    :              أهداف الدراسة  )  ٤ / ١ (
               إلدارة ونشر    ،                                                      تنظيمي مقترح على مستوى وزارة التربية والتعليم           منوذج     طرح                  دف الدراسة إىل    

                                          أهدافه وتنظيمه وتنفيذه بطريقة تـساعد            بيان      و         اإللكتروين       تعليم    لل                    ، ووضع سياسات             اإللكتروين         التعليم  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٨ ـ 

       حتقيـق                        وذلك مـن خـالل                          يف التعليم العام                                                     االستفادة املثلى من تقنيات املعلومات واالتصاالت         لى   ع
   :                      األهداف الفرعية التالية

   .                         اململكة العربية السعودية  ب            يف التعليم         اإللكتروين                              التعرف على واقع إدارة التعليم   . ١
                     يف التعليم العام            اإللكتروين         التعليم                                                                       معرفة األسس الفلسفية والتنظيمية اليت جيب أن تستند عليها إدارة             . ٢

  .                        اململكة العربية السعودية  ب
               ململكة العربية    با                      يف التعليم العام             اإللكتروين                                                         الوصول إىل األهداف اليت ميكن أن حتققها إدارة التعليم            . ٣

   .          السعودية 
                اململكة العربية   ب                      يف التعليم العام             اإللكتروين            التعليم                    إىل تفعيل إدارة         املؤدية       واخلطط         األساليب         معرفة    . ٤

   .          السعودية 
   .                         اململكة العربية السعودية  ب                  يف التعليم العام         اإللكتروين                                       الوصول إىل اهليكلة املقترحة إلدارة التعليم   . ٥
              التنظيمـي          النموذج                          يف ضوء فلسفة وأهداف              اإللكتروين                تطبيق التعليم    ل           الربامج          أفضل            التعرف على   . ٦

     .         اإللكتروين                     املقترح إلدارة التعليم 
         يف ضـوء               العـام                                                           خماطر تقنية املعلومات واالتصاالت يف مدارس التعلـيم             إدارة     طرق          على    عرف   الت  . ٧

   .                        اململكة العربية السعودية ب          اإللكتروين                                التنظيمي املقترح إلدارة التعليم        النموذج
                      اململكـة العربيـة     ب                          يف التعلـيم العـام               اإللكتروين                                                  التعرف على املعوقات اليت تواجه إدارة التعليم          . ٨

   .    دية      السعو
   :            أمهية الدراسة  )  ٥ / ١ (

                            حيث يقع عليها مهام ترمجة        ،                                                                         تنبثق أمهية الدراسة من األمهية العملية لإلدارة يف مجيع أوجه احلياة              
                  تطبيـق التعلـيم             تـساعد يف              اإللكتـروين         لتعليم   ل       إدارة        وجود                                         اخلطط واألهداف إىل واقع ، ومن أمهية        

   :                        العربية السعودية من خالل                                  واستخداماته يف التعليم يف اململكة         اإللكتروين
  .                                                يتوافق مع متطلبات عصر تقنيات املعلومات واالتصاالت    بشكل                    تطوير التعليم العام       ضرورة   . ١
                   وخاصـة التعلـيم       ،                                         من تقنيات املعلومـات واالتـصاالت         ت    ً                          كثرياً من دول العامل قد أفاد         أن    . ٢

  .           التعليمية ا        وبراجمه ا                يف تطوير أنظمته        اإللكتروين
          اإللكتروين                                                           يف التعليم العام على ختطي العقبات اليت تواجه التعليم                 سؤولني    امل                   تقدمي تصور يساعد      . ٣

  .                       وتطبيقه يف التعليم العام
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 ـ٩ ـ 

     يف            اإللكتـروين               التعلـيم           تطبيـق      على                مما يساعد            اإللكتروين                           تنظيمي إلدارة التعليم         منوذج      تقدمي    . ٤
  .                       اململكة العربية السعودية

   ية  ن                     واجهة التحديات التق      يف م                    ر التعليم العام                         الدراسة صناع قرا          وتوصيات          نتائج        تساعد           ميكن أن     . ٥
  .        العاملية 

                                 والدراسات واألحباث املتخصصة يف             اإللكتروين                                            يف سد الفراغ يف أدبيات إدارة  التعليم                 اإلسهام    . ٦
  .        هذا اال

                                                                      يف وضع األسس واملبادئ التنظيمية اليت ختدم تطبيق وتفعيل التعليم                                               وتعترب هذه الدراسة حماولة للمساعدة    
                                                                                                            كتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ، مبا خيدم التعليم احلايل ويطوره وليس كبديل له ،                    اإلل

        الذي        ستشرايف  اإل                                                                                       وقد قامت الدراسة على أساس أا إحدى الدراسات املستقبلية اليت تعتمد على املنهج              
                              اسة اعتمدت بشكل مباشر على                                                                            ميثل أداة جوهرية لعمليات التخطيط يف الوقت احلاضر ، وحيث أن الدر           

                                                                                                   أراء خرباء ومتخصصني يف جماالت تقنية املعلومـات واالتـصاالت ، واإلدارة والتنظـيم ، والتعلـيم                 
                                                                                       به من أسس علمية ، فقد استخدمت الدراسة منهجا علميا أكثر دقة ، وله وجهة                 ق                   اإللكتروين وما يتعل  

   .Delphi Method                                      مستقبلية إستراتيجية متثلت يف أسلوب دلفي 
   :             حدود الدراسة   )  ٦ / ١ (

   :                 بثالثة حدود هي          الدراسة  ت   حتدد
   :                        تطبيق هذه الدراسة على      اقتصر  ،               حدود موضوعية      - ١              

   .                                                    وتطبيقاته يف التعليم العام باململكة العربية السعودية        اإللكتروين          التعليم         إدارة     واقع      دراسة  -
                                                      العربية السعودية كعملية تنظيمية ،سـعيا لتطبيـق                 باململكة       عام                   يف التعليم ال           اإللكتروين                إدارة التعليم    -

  .                                                                  التعليم اإللكتروين على مستوى التعليم العام باململكة العربية السعودية 
   :             احلدود املكانية - ٢
                                   و التربية والتعليم يف اململكة             العايل                                                على اخلرباء واألكادمييني من وزاريت التعليم               الدراسة   ق       ر تطبي     اقتص

   .                 ئهم يف القطاع اخلاص            سعودية ونظرا          العربية ال
    .   هـ    ١٤٢٦ /    ١٤٢٥                                 مت إجراء الدراسة يف العام الدراسي     :       الزمنية        احلدود       - ٣                  

  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ١٠ ـ 

   :               مصطلحات الدراسة  )  ٧ / ١ (
   :E-Learning             اإللكتروين        التعليم 

     يبية                                                  منظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليمية والتدر       "          بأنه           اإللكتروين         التعليم       ) م    ٢٠٠٤ (         يعرف سامل             
                                                                                                              للمتعلمني واملتدربني يف أي وقت وأي مكان باستخدام  تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية مثـل               

                  ريقة  متزامنـة                                                          لتوفري بيئة تعليمية  تفاعلية متعددة املصادر بط         ،          اإللكتروين       الربيد     ،            اإلنترانت     ،           اإلنترنت
            الـذايت              التعليم        ً       اعتماداً  على        ،                  تزام مبكان حمدد          دون االل    ،                        غري متزامنة عن بعد        و أ      ،                    يف الفصل الدراسي  

           بأنه ذلـك    )   هـ    ١٤١٩     (           احمليسن وهاشم        ويعرفه   . )   ٢٨٩      م ص       ٢٠٠٤       سـامل    (   "      واملعلم                        والتفاعل بني  املتعلم   
                               لكترونية هبدف التعليم واالتـصال   إ       تقنيات       خالل  ن      دعمه م   و   أ ه        أو توصيل                                  النوع من التعليم الذي يتم بثه     

        احمليـسن   (                     مـع هـذا املـصطلح                                               وهناك مصطلحات كثرية تستخدم بالتبـادل        ،     ني                     بني املعلمني واملتعلم  
    . ) ٥ ص   هـ،    ١٤١٩      وهاشم،

    ً                      بـدالً مـن التعلـيم                 اإللكتـروين                              إىل استخدام مصطلح التعليم       )     هـ      ١٤٢٣ (               ومييل  احمليسن      
  ،          رونيـة      اإللكت                                إال أنه يعتمد على  الوسائط          ،                                   التعليم شبيه بالتعليم املعتاد         من                 هذا النوع      ألن   ،          االفتراضي
         يتعلم   ه   لكن   ،                  متعلم حقيقي        و              ً    تعلم الكترونياً ه        إن امل     "  :          يقول دوبس    .                   ً    حقيقي وليس افتراضياً        به          فالتعليم  
   .   )   ١٣٢ ص    ١٩٩٨ Philip  , Dubois and   (          لكترونية إ       يف بيئة 
                                   وتقنيات  املعلومات وشبكاا يف           اآليل                  استخدام احلاسب     :          إجرائيا            اإللكتروين          بالتعليم       ويقصد    
                       حبيث يكون احملتوى أكثر       ،               غري متزامنة      و                                                                احملتوى  والربامج  التعليمية  والتربوية  بطريقة متزامنة أ                  تقدمي    

             نصح ومساعدة        تقدمي      و   يا         وتوجيه  ا                                                                            إثارة ودافعية للطالب يف تعلم املادة العلمية ، ويكون دور املعلم إرشاد           
     .                       يف العملية التعليمية     األساس   ر                     جيعل من الطالب العنص      ، حبيث                                ومشورة للطالب  بشكل دائم ومستمر 

   :  Management  E- Learning    :         اإللكتروين              إدارة التعليم 
          اإللكتروين                                      بأا اإلشراف على اختيار التعليم              اإللكتروين                إدارة التعليم      )   م    ٢٠٠٢  (               يعرف الغريب     

        تركيـب                                          ً                          أنه يفي  باحتياجات التعليم ، ويتضمن أيضاً اإلشراف علـى                     من                            ونشره وتنظيمه  والتحقق   
                                      اسـتمرار املواصـفات اخلاصـة بـه           مع                    أن األنظمة تتفق        من       ً                فنياً ، والتأكد             اإللكتروين                 ودعم  التعليم    

    .  )      م،ص       ٢٠٠٣       الغريب   (   
            مـن وضـع         ً    بدءاً             اإللكترونية                             إدارة العملية  التعليمية         :           إجرائيا        إللكتروين     ليم      التع       إدارة   ب       ويقصد    

                                                               مع أهداف  وسياسة  التعلم العام  يف اململكـة العربيـة                     يتوافق       مبا           اإللكتروين         التعليم         أهداف و        سياسات  
                         وتنظيمه عرب الـشبكة      ،          اإللكتروين                             بنشر التعليم والتعلم               اإللكتروين                          حيث تقوم إدارة التعلم        ،            السعودية  
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                                 مبداخالته املتمثلـة يف تـوفري               اإللكتروين             مة التعليم    و         منظ        اإلدارة                  وتتضمن عملية     ،    "      نترنت  اإل  "          العاملية  
                                                   واالستعانة بالفنيني واالختصاصيني ملتابعـة األجهـزة          ،                  وإنشاء املواقع      ،                   وخطوط االتصال        ،     ة       األجهز

                             ل وتدريب املختـصني وجتهيـز                                                     وتصميم وبناء املقررات وفقا للمعايري ، وتأهي         ،            وصيانتها     ،             والشبكة    
                    ة أولياء األمـور         ويئ   ،                            إعداد الطالب  وتأهيلهم      و   ،                                  وتدريب إدارة املدرسة واملعلمني        ،          الدروس         قاعات

                                                                 املتمثلة يف القبول والتسجيل  واختيار املقررات وتنفيـذ                   اإللكتروين                                  وكذلك عمليات منظومة التعليم       
                                          غري متزامنة ، واستخدام تقنيات التعليم         و                                              ، ومتابعة دروس الطالب بطريقة متزامنة أ                 اإللكترونية         الدراسة  
    .                             ها للوصول إىل املخرجات املرجوة      وغري        اإللكتروين                      املختلفة مثل الربيد         اإللكتروين

  Organization  :         التنظيم 
           إليـه          ويـشري      ،          خاصـة      و                            يف أي منظمـة عامـة أ                                                ميثل التنظيم وظيفـة أساسـية لـإلدارة         
                                                                                       بأنه الكيفية اليت يتم فيها حتديد العالقات اليت تنشأ يف أي منظمة من أجل حتقيـق                     ) م    ٢٠٠١ (             العواملة

                         وبيان النشاطات واألعمال      ،                                            ملية التنظيم حتديد األهداف بدقة ووضوح                وتتضمن ع    ،                    أغراضها املرسومة   
                                                           البشرية واملادية والتكنولوجية بشكل يقوم على التنـسيق                   اإلمكانيات         وتسخري     ،                        الالزمة إلجناز األهداف    

                                                                                                        واالنسجام والتعاون ضمن اهلدف العام للمنظمة ، كما تتضمن عملية التنظيم حتديـد األدوار الفرديـة                
    .    )  ٨٥     م ، ص    ٢٠٠١        العواملة   (      كافة                                  عية على املستويات الرأسية واألفقية      واجلما

                   والذي يظهر علـى       ،                             البناء التنظيمي للمؤسسة       و                                                   وتنتهي عملية  التنظيم ببناء اهليكل التنظيمي أ         
                                   ً                                                              شكل جمموعة من الوحدات املتخصصة وظيفياً ، وترتبط الوحدات التنظيمية ببعضها من خالل السلطة              

    .                     قات الرؤساء باملرؤوسني           اإلدارية وعال
                                                                  يعين بناء اهلياكل الداخلية لألعمال وارتباطها بعضها ببعض ،                 إىل أنه    )   م      ٢٠٠٤   (      ماهر        ويشري    

                وجتمع كل جمموعـة    ،                                                                        وبناء اهليكل يتضمن حتديد األنشطة اليت جيب أن تؤدي لتحقيق األهداف املنظمة      
                                       ميع األعمال يف وحدات تنظيمية يـشرف                                                                  منها لتكوين وظيفة متخصصة ، كما تتضمن هذه الوظيفة جت         

    .    )  ١٦     ، ص    ٢٠٠٤       ماهر ،   (      ئيس ر   و            عليها مدير أ
  ،      واألسس   ، ت                                                           العملية اإلدارية اليت يتم بواسطتها  حتديد ووضع السياسا       :       إجرائيا                 ويقصد بالتنظيم                     
               ة ، وترتيـب                                                         واإلجراءات اليت عن طريقها يتم تنسيق اجلهود البشري                             واألساليب التخطيطية ،     ،         واألهداف

                           توزيـع املـسؤوليات ،       و                                                                         األعمال واألنشطة بصورة شاملة يف وحدات إدارية يسهل اإلشراف عليها ،            
                                                                                                          والتنسيق بني كافة العاملني بشكل يضمن تطبيق التعليم اإللكتروين ، وحيقق أهدافه يف التعلـيم العـام                 

   .                           باململكة العربية السعودية 
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     Organization Structure  :                اهليكل التنظيمي 

                                                                       البناء التنظيمي النموذج الذي يعكس طبيعة التعامل والتنسيق املصمم            و                         يقصد باهليكل التنظيمي أ     
                                                                                     وذلك من أجل الربط بني مهام األفراد واجلماعات يف املنظمة مبا يعمل علـى حتقيـق                   ،          اإلدارة         من قبل   

    .    )   ١٦٦      هـ ، ص ٦   ١٤٢                الشميمري وآخرون، (   ،             أهداف املنظمة 
                  وما تتضمنه مـن       ،                                              بأنه اإلطار املؤسسي املوضح ملكونات املنظمة         )    م      ١٩٩٩   ( ي      الكبيس        ويعرفه  
                                    واالتصاالت اليت ينبغي أن تتفاعل       ،                                      واحملدد للمستويات اليت تتدرج عليها      ،                       والفروع اليت تتبعها    ،      األقسام

       ،      ١٩٩٩           الكبيـسي     (                                                                      واألنشطة اليت تنهض هبا للمسؤوليات والصالحيات اليت تعطـى هلـا              ،          عن طريقها 

    .    )  ١٩ ص
                                                                       النموذج أو البناء اإلداري الذي يعكس طبيعة العمـل والتعامـل             :          إجرائيا                        ويقصد باهليكل التنظيمي          

                                                                                                       والتنسيق املنظم الذي يوضح الربط بني املهام واألنشطة والوظائف يف منظومة إدارية تعمل على حتقيـق                
                                         لتعلـيم العـام باململكـة العربيـة                                                                           أهداف النموذج التنظيمي املقترح إلدارة  التعليم االلكتـروين يف ا          

   .           السعودية 
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  الفصل الثاين 
  

  اإلطار النظري  -٢
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  الفصل الثاين 
   اإلطار النظري -٢

   :    متهيد  )  ١ / ٢ (
               الوقوف على    يف                                                         الركائز املهمة يف البحث العلمي ، حيث يساعد الباحث               أحد                      يعد اإلطار النظري              

ـ                                                     اخللفية النظرية  للموضوع الذي يتنا         ة                                                                     وله يف  دراسته ، ويتعرف من خاللـه علـى املفـاهيم  املرتبط
                                                            الوصول إىل االسـتنتاجات واحللـول املناسـبة ملـشكلة            يف      متكنه                                   هبا ، كما يوفر للباحث معلومات       

    .         الدراسة 
          وتنـاقش                                                                     يف اإلطار النظري على األدبيات  املرتبطة مبجـال الدراسـة ،                        ت الدراسة           وقد اعتمد   
    :                   مت ترتيبها كالتايل   و    ،                           رئيسة تغطي أبعاد الدراسة     مباحث  ل             يف هذا الفص       الدراسة

    .  )           التطبيقات-    األسس  (                                    التقنية كمرتكز لعمل اإلدارة التربوية : ل         املبحث األو
      .  )                  التنظيم االلكتروين-         و املفاهيم     األسس  (       التنظيم :            املبحث الثاين 

    .  )         تطبيقات-            األسس النظرية   (                اهلياكل التنظيمية :             املبحث الثالث 
    ).       عن بعد   .                                   الشبكة العاملية للمعلومات يف التعليم    دور    (              التعليم عن بعد   :        الرابع ث  بح  امل

             واحتياجات   ،         ونظامه  ،                           والتقنيات املستخدمة فيه    ،          وأنواعه  ،         مفهومه  (                 التعليم اإللكتروين   :             املبحث اخلامس 
      .  )                 واملقرر اإللكتروين ،                   بنائه ، وبناء احملتوى

                     واخلطـة الوطنيـة     ،                                       والسياسات الوطنية للعلوم والتقنية     ،      التصاالت     وا  ،               تقنية املعلومات   :              املبحث السادس 
   .                        ودمج التقنية يف التعليم ،               لتقنية املعلومات

    :                                    التقنية كمرتكز لعمل اإلدارة التربوية  )  ٢ / ٢ (
                                                                                اإلدارة مفهوم واسع متخصص جيمع بني العلم والفن ، ويهدف إىل توجيـه اجلهـود                                   

    .                                    انات مادية لتحقيق أهداف معينة وحمددة      وإمك ة                    البشرية وفق أسس علمي
                                            ً                 أن اإلدارة هي عملية تسيري مؤسسة مـا يف جمتمـع وفقـاً              )  هـ    ١٤٢٠  (              ويرى حريري     

                           ريات سياسـية واقتـصادية                                                                            للعقيدة السائدة يف هذا اتمع ، وما يعيشه وحييط بـه مـن مـتغ              
             ؤسـسة مـن                                                                          ، من أجل حتقيق أهداف معينة ، ويكون ذلك من خالل ما يـسود امل                       واجتماعية

                                    ل إجناز أحسن النتـائج ، بأقـل                                                                      عالقات إنسانية سوية ، وأساليب متقدمة يف اإلدارة ، من أج          
    .    )  ١٠     هـ، ص    ١٤٢٠        حريري ،   (                                ، وبأدىن كلفة ، ويف أقصر وقت ممكن    جهد
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                                                                                               تعترب اإلدارة التربوية أعم وأمشل من اإلدارة التعليمية ، حيث أا متثل اإلدارة يف اهليئـة                 و  
                                                                                 تعليم اليت تضع السياسات واخلطط واإلجراءات ومتويل النظام التعليمـي وتفـويض                       املركزية لل 
                 تنفيذ األعمال                  حيث تعرف بأا                                                   تقتصر اإلدارة التعليمية على تنفيذ األعمال ،                ،بينما          الصالحيات

                          وميكـن تعريفهـا كـذلك                                                                    بواسطة اآلخرين عن طريق ختطيط وتوجيه جمهودام ورعايتهم ،          
                                                                           مليات املتشابكة اليت تتكامل فيما بينها بني نفـسها لتحقيـق األغـراض                           جمموعة من الع       بأا،

    .     )    ١١٢     هـ ،ص    ١٤٢٠        املنيع ،   (                   املنشودة يف التربية 
                                               احملور األساس لتطوير التربية والتعليم وتنمية                               يف وقتنا املعاصر أصبحت                       اإلدارة التربوية       إن    

          تطويريـة                            تعتمد على أسس علميـة                   التربوية         اإلدارة    أن   )  هـ    ١٤٢٠ (              يرى  املنيع         حيث            اتمع ،   
      :      يف أا      تتمثل 
   .                                                          نظام له مدخالته وعملياته وخمرجاته وميثل اإلداريون أهم مدخالا  •
   .                                 تعتمد على املشاركة يف اختاذ القرار  •
   .                                      علم من العلوم له حبوثه ونظرياته اخلاصة  •
  .                                                   تعتمد على التفاعل االجتماعي يف إطار العالقات اإلنسانية  •
  .                       وتلبية احتياجات العاملني           التعليمية                      حتقيق أهداف املؤسسة        تسعى إىل •
   .                 على عنصر االتصال          التربوية              تعتمد اإلدارة  •
   .                            يف اختاذ القرار على املعلومات          التربوية              تعتمد اإلدارة  •
                                                             على الشورى واالجتماعات والوصول إىل القرار املناسب وتعتمد                  التربوية                 تعتمد اإلدارة    •

   .          ية يف ذلك                   على األساليب  العلم
     .   )   ١١٤      هـ ، ص    ١٤٢٠        املنيع ،   (  ،                              تتطور مع تطور التقنية والعلوم          التربوية           أن اإلدارة  •

      :                       التقنية اإلدارية وجماالا  )  ١ / ٢ / ٢ (
                                          واألساليب  العلمية يف اإلدارة كاحلاسب        ،                                                 برز مفهوم التقنية اإلدارية بعد تقدم التقنيات        

                         ارة التربويـة واإلدارة                            اإلدارة ، وهـي اإلد                                                      وغريه ، وبالرغم من وجود ثالثة مـستويات مـن         
                                                                                        ، واإلدارة املدرسية ، إال أن مجيع هذه اإلدارات تستفيد من تقنية احلاسب اآليل  حسب                         التعليمية

    .                            األعمال اليت تقوم هبا كل إدارة
                                   ميكن أن يـستفاد منـها يف          ،                              أن هناك جماالت للحاسب اآليل      )  هـ    ١٤٢٠ (             ويرى املنيع     

                                       واالجتماعات ، مثـل جمـال معـاجل          ،           واالتصاالت  ،                           والفنية ، واختاذ القرارات      ،              املهام اإلدارية 
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              والوسـائط    ،                       والربيـد اإللكتـروين     ،            واإلنترانت  ،                                    وجمال قواعد البيانات ، اإلنترنت      ،       الكلمات
     .   )   ١٢٠     ، ص    ١٤٢٠        املنيع ،   (           والرسوم  ،              والنشر املكتيب ،                    واجلداول اإللكترونية ،       املتعددة
                                                                 داة الختاذ القرارات للتخطـيط والتنظـيم واإلشـراف والتقـومي            أ                  يعترب احلاسب اآليل   و  

   :                                                    واالتصال ، وميكن حتقيق جودة العمل اإلداري من خالل ما يلي 
   .                                                                          جتنب التخبط والعشوائية يف العمل لتوافر املعلومات اليت ميكن احلصول عليها بسهولة  •
   .                            احلد من إهدار املوارد والوقت  •
   .                      أداء العمل بأقل كلفة  •
   .                           ك العاملني يف عملية التخطيط     إشرا •

                                      ً      ً       أفرزت تقنيات املعلومات ـ وستفرز مستقبالً ـ منطـاً       لقد  )   هـ    ١٤٢٣ (           يقول اخلطيب    و        
        ً                            ً      ً                                                ومتطوراً من اإلدارة ، وهو خيتلف اختالفاً جذرياً عما هو متعارف عليـه يف املـدارس                  ،     ً جديداً

                              من خالل ترك بصماا الواضحة                                                                     اإلدارية املختلفة ، فثورة املعلومات ستفرض ظلها على اإلدارة          
                               ً                                 ً                                  على منظمي اإلدارة احلديثة ، ابتداًء من األهداف واالستراتيجيات ، مـروراً بـاملوارد املاديـة                

     .   )   ١٥٠      هـ ، ص    ١٤٢٣        اخلطيب ،   (    ،                                واملعنوية وانتهاء باملوارد البشرية
       تقـدم                                                           إن التقنية وراء كل ما حققته الدول الكربى مـن             )  هـ    ١٤١٢   (                ويقول  احلبيب                  

                                 والثقافيـة ، ولكـي تـتم         ،               واالجتماعيـة   ،             واالقتصادية  ،                                 وإجنازات يف كافة ااالت السياسية    
            وتوطينها   ،           وتطويعها  ،                ونقل التقنية   ،                                                           االستفادة من هذه التجارب سعت الدول النامية إىل اختيار        

       دربـة                واإلدارة امل   ،                                                                ولكنها واجهت الكثري من املصاعب بسبب غياب اخلربة التقنيـة           ،         يف بلداا 
        تعرف   يت      ، وال                                                            العلمية املدروسة ، ولذلك برز مفهوم إدارة التقنية                     اإلستراتيجية          وغياب    ،       الفعالة

                                                                                           بأا التنسيق والتكامل بني املعارف واملهارات واخلربات اإلدارية وبني األسس واألصول العلمية            
    .    )   ١٦٩     ، ص    ١٤١٢        احلبيب ،   (         للتقنية 

 ،هبا إدارة التقنية هي إجياد أوضاع فنية من أهم اخلصائص اليت تتميز لذلك فإن
 مالئمة تعمل على إنشاء نظام إنتاجي حديث تكون فيه اآللة واإلدارة يف شكل وحدة ،وتنظيمية
  . متكاملة 
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    :                         لتتوافق مع عصر املعلومات            التربوية                   مداخل تطوير اإلدارة  )  ٢ / ٢ / ٢ (  
                                  مات والتعامل مع معطياته يتحدد                               نظمات الستقبال عصر املعلو     امل                           إن السبيل إىل أن تتهيأ        

                          واليت تتمثل بالدرجـة      ،                 جمتمع املعلومات   ،                                                  يف أن تستوعب املرتكزات اليت تصنع اتمع اجلديد         
    :       األوىل يف

                                                      واستخدامات تقنيات احلاسبات اآللية ، واالتصاالت ،                وإمكانات                    هائلة يف طاقات            انطالقات •
   .            ً   بينها مجيعاً  ة    زاوج                 يه  من علوم ، وامل                                           واإللكترونيات ، والتقنية احليوية وما تستند إل

                                                                                                  العناية الفائقة باملورد البشري ، واالهتمام باستثمار طاقاته الفكرية واإلبداعية وإشـراكه يف              •
                                                                                           عملية اإلدارة وصنع واختاذ القرارات ، ومتكني األفراد من املـشاركة املـسؤولة يف حتقيـق                

   .        األهداف 
   .                                         العمالء من خالل التركيز على اجلودة الشاملة                                 االلتحام بالبيئة والسعي إىل إرضاء  •
                        وهو تغري ميس العناصـر      ،                                         ً                     عملية تغيري جذري وحقيقي يتعدى الظاهر وصوالً إىل اجلوهر              بدء •

  ،     ١٩٩٨         السلمي،    (                                       ً                                          الرئيسة املكونة هلا ، ويعيد صياغتها وفقاً ملفاهيم عصر املعلومات ومتطلباته            
    .   )   ٤٠٤ ص

                                                         ضحة ورؤية حمددة لتطوير اإلدارة التربوي لتتوافق مـع                                            ويتطلب ذلك وجود استراتيجية وا    
   ،                                                   فن تنظيم العالقات الـيت تـربط بـني الـسياسات            "         تعين              اإلستراتيجية      ، و              عصر املعلومات 

                                                                                    واملمارسات اليت حتقق انتقال اجلهود واملشاريع من وضعها الراهن إىل الوضع الذي              ،        والتخطيط
    :                         إدارة التقنية تتمثل يف     يجية      إسترات         وأساسيات  ،                         تستهدفه الغايات السياسية 

   .                                                 التقومي كدعامة أساسية للتغلب على الكثري من املشكالت  •
   .                                     القاعدة االقتصادية والتنمية اإلنتاجية  •
   .                                                    التعليم والتدريب لبناء وإعداد القوى البشرية الالزمة  •
      زمـة                                                                                      البحث والتطور لتطويع وتكييف التقنيات املستوردة ، وتوفري الطرق والوسـائل الال            •

    .   )   ١٧٣     ، ص    ١٤١٢        احلبيب ،   (                           إلنتاج وابتكار تقنيات حملية 
        الفلسفة                     ً                                                                  لكي يكون التغيري جمدياً البد أن يتناول العناصر الرئيسة يف أي نظام إداري وهي                 و        

                    فنيـون وإداريـون      (                                           ،والتوجـه اإلداري ،والقـوى العاملـة           ي                  واهليكل التنظيم   ،       واألهداف
  .                               نات املادية ،وأساليب ونظم العمل                      ،والتجهيزات ،واإلمكا )        ومساعدون
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                   املطلوب سيتبلور                                   مع تقنية املعلومات واالتصاالت     ق              التغيري للتواف                  إن جوهر عملية                          وبالتايل ف 
      :          أساسية هي       يف أمور 

   .                             إعادة صياغة الفلسفة اإلدارية  •
   .                                                           إعادة تركيب التنظيم العام واهلياكل التفصيلية لوحدات اإلدارة  •
  .                                     قات العمل الوظيفية داخل منظمات اإلدارة              إعادة تركيب عال •
  .                    ً      ً   ين القوى البشرية كماً ونوعاً                 إعادة هيكلة وتكو •
   .                                                                إعادة جتهيز وحدات اإلدارة باإلمكانات املادية املناسبة لعصر املعلومات  •
                           مبا حيقق االستخدام األمثـل       )                         إعادة تصميم العمليات      (                                    إعادة صياغة نظم وأساليب العمل       •

    .                       واملادية واملعلوماتية                للموارد البشرية
   :                               مناذج وتطبيقات للتقنية اإلدارية  )  ٣ / ٢ / ٢ (
                                                                                                  نتيجة للتطور التقين بشكل عام ، والتطور يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت ، والـيت أثـرت                             

            و احلكومـة    ،                 االلكترونيـة          اإلدارة                      األخـرية مـصطلحي             اآلونـة                                     بدورها على مفهوم اإلدارة ظهر يف     
                                                                                                ، وقد توصلت الدراسات إىل أن العالقة بينهما متثل عالقة اجلزء بالكل ، فاإلدارة االلكترونية                ة         اإللكتروني

                                                              وتعىن اإلدارة اإللكترونية بتحويل مجيع العمليات اإلداريـة          ،                                        هي مرحلة سابقة من احلكومة االلكترونية     
                              ديثـة املتمثلـة يف العمـل                                                                                      ذات الطبيعة الورقية إىل عمليات ذات طبيعة الكترونية باستخدام التقنية احل          

                                                                          ، وتعمل اإلدارة اإللكترونية على تطوير البيئة املعلوماتية داخل املؤسـسة         "              إدارة بال ورق    "               اإللكتروين أو   
  Electronic Management                               يعترب مصطلح اإلدارة اإللكترونيـة     ،                       أو يف نطاق وحدود املنظمة 

                                                    العصرية واليت أشار إىل بعض موضوعاا القليـل                                          ً                    من املصطلحات العلمية املستحدثة متاماً يف جمال العلوم       
    .    ً                                       جداً من البحوث والدراسات والكتابات العلمية 

   :                 اإلدارة االلكترونية  )  ١ / ٣ / ٢ / ٢ (
                                          بصفة عامة وااالت اإللكترونية بـصفة                               مبجال اإلدارة االلكترونية                             من خالل الدراسة املتعمقة       

                                                   دام كل الوسائل اإللكترونية يف إجناز كل أعمـال                   بأا استخ    ،      )  م    ٢٠٠٤ (                     قد عرفها  غنيم        ف         خاصة ،   
                                    ، والتحويالت االلكترونيـة لألمـوال   E - Mail                                          ومعامالت املنظمة مثل استخدام الربيد اإللكتروين 

Electronic Funds Transfer ( EFT ) والتبادل اإللكتروين للمستندات ،                                Electronic 
Data Interchange (EDI)إللكترونية ، وأية وسـائل اإللكترونيـة                           ، والفاكس ، والنشرات ا                                      
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                                                                                  تنفيذ كل األعمال واملعامالت اليت تتم بني طرفني أو أكثر ، سواء من األفراد                   بأا                 ، كما تعرف         أخرى
      ).  ٢٩ ص    ٢٠٠٤       غنيم ،   (                                                    أم املنظمات من خالل استخدام شبكات االتصاالت اإللكترونية 

     :                         مفهوم اإلدارة االلكترونية ) ١ / ١ / ٣ / ٢ / ٢ (

                                                 بأا منظومة األعمال واألنشطة اليت يتم تنفيذها         )   هـ    ١٤٢٦ (             عرفها ياسني    ي            االلكترونية          اإلدارة    
                                                          تقوم باجناز الوظائف اإلدارية من ختطيط وتنظيم ورقابـة                                  ،فاإلدارة اإللكترونية                         الكترونيا وعرب الشبكات  

                   وم بعمليات ربـط                                                                                           واختاذ قرار من خالل استخدام نظم تقنية املعلومات يف داخل املنظمة من ناحية ، وتق              
      يعـين   و   ،   )  ٢٢     هــ،     ١٤٢٦           ياسـني ،      (       أخرى                                                   بفئة املؤثرين هبدف تطوير عالقات املنظمة من جهة                   املنظمة  

          يف حتـسني           التقنيـة                       استخدام نتاج الثـورة  E-management                         مصطلح اإلدارة اإللكترونية 
                                                                                               مستويات أداء املؤسسات ورفع كفايتـها وتعزيـز فعاليتـها يف حتقيـق األهـداف املرجـوة                 

      .    )   ٢٦٣   هـ     ١٤٢٣          العواملة ،   (      منها 
                        األداة املشغلة ملفهوم    internet                                        ً                 وتعد شبكة املعلومات العاملية املعروفة عموماً باإلنترنت          

                                                                                                اإلدارة اإللكترونية يف الواقع العملي ، لكن اإلدارة اإللكترونية تشمل جوانب عديـدة أخـرى               
                                            صر البشرية ، وتطوير التشريعات وغريها ،                                                               متكاملة ، منها أساليب العمل والتكنولوجيا ، والعنا       

                                                                                              كما أا ال متثل وصفة جاهزة لالستخدام الفوري ، بل إا حتتاج إىل متطلبات كثرية تتوقـف                 
    .                                                              على قدرة املؤسسات يف توفريها وتوظيفها يف خدمة التحول إىل هذا االجتاه

                            عامة ، حبيث ترسـخ قـيم                                ً       ً                           احلكومة اإللكترونية متثل حتوالً أساسياً يف مفهوم الوظيفة ال         ف  
                                                                                             اخلدمة العامة ، ويصبح مجهور املستفيدين من اخلدمة حمور اهتمام مؤسسات الدولة كما يتعدى              
                                                                                               مفهومها جمرد التميز يف أداء اخلدمات العامة إىل التواصل مع اجلمهور باملعلومات وتعزيـز دوره            

                                نظيمي لإلدارة العامة وتطـوير                                               كما تتضمن تعديالت هيكلية يف البناء الت            ،                       يف املشاركة والرقابة  
    .    )  ٢٦      هـ ، ص    ١٤٢٤       العبود   (                                العالقة اجلديدة بينها وبني املواطنني

    :                   إلدارة اإللكترونية   ا      أهداف    ) ٢ / ١ / ٣ / ٢ / ٢ (
                                                                 قدرا على مواكبة التطور النوعي والكمي اهلائل يف جمال تطبيق           ب                       اإلدارة اإللكترونية         تتميز          

       ترمـي            ، كمـا              املـستمرة                       ثورة تقنية املعلومات                 ا من انبثاق                                     تقنيات ونظم املعلومات وما يرافقه    
                                                    والفعالية الكلية للمنظمات من خالل االسـتخدام         ،                                         اإلدارة اإللكترونية إىل رفع مستوى اجلودة     

                                                                  االتصال ، واملعرفة العلمية والتطبيقية املتعلقة هبا ، وتتمثـل           و                  نظم املعلومات ،     و                   املالئم للتقنية ،    
     :       مبا يلي  )  هـ    ١٤٢٣ (        العواملة                      هذه األهداف كما حددها 
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   .            املعلومات      تقنية                                                 تكامل أجزاء التنظيم وتوحيدها كنظام مترابط من خالل  •
   .                                                             تطوير عمليات اإلدارة ، وتعزيز فعاليتها يف خدمة األهداف املؤسسية  •
  .                                      تقدمي آليات فعالة وداعمة الختاذ القرارات  •
   .             هزية مستمرة                                               ضمان تدفق املعلومات بدقة وكفاية وتوقيت مالئم وجا •
   .                                                 تقليل كلفة التشغيل ، وحتسني متواصل ملعدالت اإلنتاجية  •
   .                                         وتعزيزه يف االستخدامات اخلدمية واإلنتاجية automation                  تطوير مستوى اآللية  •
ــشامل    • ــوير اإلداري ال ــث والتط ــم للبح ــي املالئ ــاخ التنظيم ــة واملن ــاد البيئ                                                                                    إجي

   .  )   ٢٦٥      هـ ، ص    ١٤٢٣          العواملة ،   (          واملتواصل 

    :                           متطلبات اإلدارة اإللكترونية    ) ٣ / ١ / ٣ / ٢ / ٢ (  
                                ً     ً                                                   اإلدارة أو احلكومة اإللكترونية حتوالً شامالً يف املفاهيم النظريـة ، واألسـاليب  ،                   متثل  

                                                                                                واملمارسات ، واهلياكل ، والتشريعات اليت تقوم عليها اإلدارة العامة ، وهي ليست جمرد شعار               
                                                  هزة أو خربة مستوردة ، بل إا عملية معقـدة                                                       يرفع أو طموح ميكن حتقيقه من خالل وصفة جا        

      ً       ً                                                                                             ونظاماً متكامالً من املكونات البشرية ، والتقنية ، واملعلوماتية، واملالية ، والتشريعية ، والبيئيـة               
                                                                                      وبالتايل  البد من توافر متطلبات عديدة ومتكاملة إلخراج مفهوم احلكومة اإللكترونية              .        وغريها  

                                                                  زة اإلدارة العامة أو مؤسسات القطاع اخلاص  ومن أهـم هـذه                                            إىل حيز الواقع العملي يف أجه     
    :                 املتطلبات ما يلي 

  .                      اإللكترونية ومتطلباا      اإلدارة                         التوعية االجتماعية بثقافة  •
  .                                                 تطوير نظم التعليم والتدريب مبا يتالءم والتحول اجلديد •
   .                                          توفري التكنولوجيا املالئمة ومواكبة مستجداا  •
  .                               املؤهلة ومواصلة تدريبها باستمرار                     توفري العناصر البشرية  •
   .                                ً            وضع األطر التشريعية وحتديثها وفقاً للمستجدات  •
   .                                          التخطيط املايل الرشيد ورصد املخصصات الكافية  •
  .                                   ً           بناء نظام معلومات متطور وحتديثه وفقاً للمتغريات  •
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     :        ووظائفها           اإللكترونية              عناصر اإلدارة    ) ٤ / ١ / ٣ / ٢ / ٢ (
                           ثالثة عناصـر أساسـية       يف )  هـ    ١٤٢٦ (         ياسني        حيددها                  عناصر أساسية                      لإلدارة اإللكترونية             
            ،وشـــبكة Software           والربجميـــات  ، Hardware                   عتـــاد احلاســـوب   ،  هي

                                       ، ويقع يف قلب هذه املكونات صناع املعرفـة   Communication Network       االتصاالت
    ة                                                                                              من اخلـرباء واملتخصـصني الـذين ميثلـون البنيـة اإلنـسانية والوظيفيـة ملنظومـة اإلدار                 

   . )  ٣٥   هـ،    ١٤٢٦      ياسني ، (            اإللكترونية

                                                                                        ويتطلب حتليل وظائف ومهام اإلدارة اإللكترونية دراسة أهم التغريات اجلوهرية اليت طرأت                      
                ، هذه الـتغريات                                                                            على نظريات وتطبيق اإلدارة احلديثة حتت تأثري تقنيات املعلومات واالتصاالت          

   :                                           انعكست على وظيفة اإلدارة اإللكترونية كما يلي 
     .                                                                             االنتقال من منظومات املعلومات احملوسبة املستقلة إىل منظومات املعلومات احملوسبة الشبكية •
  .                              نظم املعلومات اإلدارية الذكية   إىل                                    من نظم املعلومات اإلدارية التقليدية        االنتقال •
  .                               نظم املعاجلة التحليلية الفورية   إىل                             االنتقال منظم املعاجلة بالدفعات  •
  .      شبكات                العمل من خالل ال •
  .                         تقنية حوسبة مزود اخلدمة     أساس          العمل على  •
  .                       اهلياكل املرنة البيئية   إىل                              حتول املنظمات من اهلياكل املركزية  •
   .                        مفهوم امليزة التنافسية   إىل                       من مفهوم امليزة النسبية         االنتقال  •
    :                   احلكومة اإللكترونية    ) ٢ / ٣ / ٢ / ٢ (

                     متثل عالقة اجلـزء                                    اإللكترونية واحلكومة اإللكترونية                     كل من اإلدارة                   أن العالقة بني                     كما أشرنا سابقا            
   .                                                              بالكل ، فاإلدارة االلكترونية هي مرحلة سابقة من احلكومة االلكترونية

   :                      املفهوم وآلية التطبيق ) ١ / ٢ / ٣ / ٢ / ٢ (
                                                               احلكومة اإللكترونية بأا قدرة القطاعات احلكومية املختلفـة علـى    )  هـ    ١٤٢٤ (           العبود      عرف ي                

                                                                                      ت وإجناز املعامالت عرب شبكة اإلنترنت بسرعة ودقة متناهيتني وبتكاليف أقل من خـالل                         توفري اخلدما 
   .                     موقع واحد على الشبكة 

                                                                     أنه يف إطار مبادرة احلكومة اإللكترونية هناك أربعـة مفـاهيم                 اىل  )  هـ    ١٤٢٤ (        العبود                        كما يشري 
   :                                                      رئيسة مهمة وجوهرية لتنفيذ خطة احلكومة اإللكترونية ، وهي 
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                                                                                                       التحول ، ليس فقط حتويل احلكومة إىل آلية ، وإمنا إجياد جمتمع معلومايت قادر على التعامل مـع                      :   ً أوالً
    .                                                                        ً       ً معطيات التقنية ، وهذا يعترب أحد املبادئ املهمة جلعل احلكومة اإللكترونية واقعاً ملموساً 

                        سات القطـاعني العـام                                                                             لتحقيق احلكومة اإللكترونية فإن احلاجة ماسة للتعاون بني شركة ومؤس           :     ً  ثانياً  
    .          ً واخلاص معاً 

    .                                                                        إنشاء البنية التحتية الكفيلة بضمان اخلصوصية  واألمان للحكومة اإللكترونية :     ً ثالثاً 
                                                                                                   املعلومات ، وهنا يعترب حمتوى املعلومات وشكلها وبناؤها من األشياء املهمة اجلوهرية يف احلكومة                :     ً  رابعاً  

   .                                      ل إىل املعلومات واملعامالت بكل سهولة ويسر                                    اإللكترونية ، إضافة إىل إمكانية الوصو

           التحـول ،    :                                                                                  وميكن تقسيم احلكومة اإللكترونية إىل أربع مراحل خمتلفة من حيث التنفيذ ، هـي              
    .                               والتفاعل ، والتعامل ، والتكامل

      :   Transition          التحول :            املرحلة األوىل 
                                      على الشبكة مبا يف ذلـك املعلومـات                                                         ً         وهذا يتطلب جعل البيانات العامة األساسية متاحة فوراً           

    .                                                                  القانونية واإلدارية والثقافية والبيئية واملعلومات ا خلاصة حبركة املرور
                      وىل باجتـاه احلكومـة                                     ً                                    وجعل املعلومات احلكومية متاحة فوراً على الشبكة هـي اخلطـوة األ             

                             يتطلب توافر مستوى معني من                    ً     ً      ً                                       ، وهي تبدي حتدياً فنياً بسيطاً ، لكن تقاسم املعلومات املهمة                      اإللكترونية
    .       الثقة 

      :   Interaction         التفاعل   :                املرحلة الثانية 
                                                                                              الشبكة املترابطة جيب أن تكون أكثر فاعلية وسرعة ، حبيث ميكن حتميل املعلومـات بالـسرعة                  

                                   ً                                   وميكن البدء يف إنشاء شبكات أكثر تطوراً واستخدام أحـدث تقنيـات              .                               نفسها اليت ميكنك ترتيلها هبا      
    .                         كات املعلومات يف هذا اال   شب
      :   Transaction                        ملرحلة الثالثة ـ التعامل  ا

                                                                                                  العمل احلقيقي للحكومة اإللكترونية يعتمد على السرعة والدقة يف إجناز العمل ، وتوفري الكـثري                 
                                                                                                     من التوقيت واجلهد واملال ، واالقتصاد يف تكاليف األعمال اإللكترونية الذي يعتمد على االختالفـات              
                                                                                                            الكبرية يف التكاليف لكل عملية تتم بالوسائل التقليدية ، وتلك اليت تتم عن طريق اخلدمات الفورية عرب                 

    .                                                                  ً           الشبكة ، إىل جانب وجود التنافس يف تقدمي اخلدمات العامة اليت تقدم فورياً عرب الشبكة 
      :   Integration                          املرحلة الرابعة ـ التكامل 

    :                                       حلكومة اإللكترونية ، وفيها يتم تأمني اآليت                           وهي مرحلة الذروة فيما خيص ا  
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   .                    ً           إتاحة املعلومات فوراً عرب الشبكة  •
   .                                                تفاعل الناس مع احلكومة اإللكترونية واستجابتهم هلا  •
   .                              ً           املقدرة على إكمال املعامالت فوراً عرب الشبكة  •
                    و املـواطن أن حيـصل                                                                         ويعين توحيد مجيع تلك األهداف يف شكل بنية مالئمة ، أنه بإمكان العميل أ              

                                                                                  ً                  على مجيع املعلومات اليت حيتاجها ، وأن يستويف مجيع متطلباا يتلقى مجيع اخلدمات اليت يكون خمـوالً                 
     ً                         ً                                                  أياً كان نوع هذه اخلدمات ، سواًء أكانـت عـن التعلـيم أم الـصحة أم                  .                          بتلقيها من مصدر واحد     

      .    )  ٤٣-  ٣٩ ص  ص      هـ ،     ١٤٢٤         العبود ،   (           التجارة 
      :              العمل التربوي                  كومة اإللكترونية يف   احل   ) ٢ / ٢ / ٣ / ٢ / ٢ (

          احلكوميـة                                                                                     إذا كانت فكرة احلكومة اإللكترونية تنطوي على تبعات مهمة بالنسبة للقطاعـات               
                                                                                      ، فإا ـ وبال شك ـ ذات أثر حاسم على قطاع التعليم يف حاضره ومستقبله ، فالتعليم ليس جمرد       كافة

                                                           مة احليوية هبا ، حيث يتأثر ويؤثر يف فعاليـة  وكفايـة                                                           أحد القطاعات اخلدمية بالدولة ، لكنه لب األنظ       
                        ً                                      ً                                    املؤسسات األخرى كافة ، فضالً عن كون االستثمار يف املؤسسات اتمعية أياً كان نوعها ووظائفهـا                

                                              أن اإلنفاق يف التعليم هـو اسـتثمار يف           ،                                                                  يعتمد على كفاية االستثمار يف التعليم ، ومن هنا جاء القول            
    .         املستقبل 
                                                ً        ً                                        اجتاه واضح للتوسع يف توظيف التقنية احلديثة تعليمياً وإدارياً فللحكومة اإللكترونية أثران                  وهناك  

   :                          أساسيان يف العملية التربوية
                                         ّ                                                     أا حتدث نقلة مهمة يف آليات  التعليم والتعلّم ، وتعمل على توفري اخلـدمات التربويـة                    :          األثر األول 

                                                      إىل إعادة النظر يف فلسفة العمل التربوي ومناهجـه                                                           بصورة أسرع وبتكلفة أقل ، وهذه املكاسب تعود         
    .                                                          وآلياته ، والعمل على دمج قواعد املعلومات التربوية وتكاملها

                                                                                            تطبيق احلكومة اإللكترونية هو تطوير نظام اإلدارة التربوية واملدرسية والعمل على إجيـاد               :              األثر الثاين   
                                            البعض من جانب ، وبينهم وبني الشركاء التربويني                                             عالقة جديدة بني العاملني يف احلقل التربوي وبعضهم 

    .                                           واملستفيدين من اخلدمات التربوية من جانب آخر 
                                                                                           وميكن اشتقاق األهداف االستراتيجية لتطبيق فكرة احلكومة اإللكترونية يف العمل التربوي علـى            

    :              النحو التايل  
   .                ً          ً ة شخصيتهم نفسياً واجتماعياً                                                       لتعزيز فرص الطالب يف تطوير مواهبهم وقدرام اخلاصة ، وتنمي •
                            والتطوير املعريف مدى احلياة  ،                                           ّ        تطوير مهارات اكتساب املعرفة ، وإمكانات التعلّم املستمر •
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   .          املعاصرة                ً                    فكري ، وملمة أيضاً مبختلف جوانب التقنية                         إنتاج قو عاملة متطورة الت •
   .           عليم مالئم                                                            توفري فرص متكافئة لكافة األشخاص للوصول إىل املعرفة واحلصول على ت •
                                                                                                        تعزيز مشاركة كافة املعنيني بالعملية التربوية كاملعلمني ، واآلباء ، واتمع ، والقطـاع اخلـاص ،                  •

   .                    ومؤسسات اتمع املدين 
   . )٢٩هـ ، ص١٤٢٤مكتب التربية العريب ، ( تطوير العمل التربوي خارج إطار العمل املدرسي التقليدي  •

               ً                              أن هناك أهدافا  مرحلية مباشرة لتطبيق احلكومة )هـ ١٤٢٤(ريب  ويضيف مكتب التربية الع     
     : اإللكترونية يف العمل التربوي ميكن إمجاهلا فيما يلي

   .                                         العمل على أن يكون لكل طالب حاسوب خاص به  •
   .                                                    تدريب مكثف ومستمر للمعلمني والطالب على استخدام احلاسب  •
    .                                        ة وشبكة أخرى تربط فروع القطاع بعضهم ببعض                                      بناء شبكة داخلية يف كل مدرسة وإدارة حملي •
   .                                               توفري نظام بريد إلكتروين يف كل مدرسة وإدارة حملية  •
   .                                                                 إيصال املعلمني والطالب كافة باإلنترنت حىت يعتادوا على استخدامه وفهمه  •
   .                                           بناء صفحة إلكترونية لكل مدرسة وإدارة حملية  •
   .                                          لبوابات التعليمية على اإلنترنت بشكل مستمر                                        االهتمام بتحديث مواقع املدارس واإلدارات وا •
   .                                                                             ً إعادة هندسة بعض آليات املنظومة التربوية وطرق عملها ، حىت يتم تطبيقها إلكترونياً  •
                                                            ً                                            تطوير أنظمة داخل كل مدرسة وإدارة حملية لتناقل املعلومات داخلياً ، مع االهتمام بأن تكون مجيعها                 •

     . Web enabled                        مستخدمة لتقنيات اإلنترنت 
   .                                                                               ً توفري خدمات تفاعلية على اإلنترنت متكن املعلمني والطالب من التفاعل والتواصل إلكترونياً  •
   .                                                                            توصيل كل املدارس واإلدارات وأجهزة القطاع املركزية فيما بينها باستخدام اإلنترنت  •

       لعمـل                                                                                          وال يقتصر اهلدف من تطبيق فكرة احلكومة اإللكترونية يف العمل التربوي على تطـوير ا                
                                                                                                               املدرسي فقط ، وإمنا متتد الفائدة املرجوة منها لتتناول الواقع خارج أسوار املدرسة ، إذ يفترض أن تزود                  

              ولن حيـدث     ،                           برؤى وآفاق أكثر جدة                            التعامل مع التقنية                                               الطالب مبعني من اخلربة احلياتية حبيث ميكنهم        
     .      لها                                                      التغيري يف جانب دون آخر ، بل سيشمل أوجه احلياة املدرسية ك

                                   متابعة دروسـهم مـن البيـت                      القدرة على                                    لطالب يف األماكن املعزولة والنائية                 سيكون لدى ا   و  
                            حينئذ لن حتـول املـسافات       ،                                                                        والتواصل مع معلمني يف خمتلف أحناء العامل عرب أجهزة الكمبيوتر احملمول            
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                          شبكات وقواعد املعلومـات                                                                                   اجلغرافية والسياسية والثقافية دون االستفادة من الوسائط املتعددة وموارد ال         
    .          واإلنترنت 

                                                                                              تطبيق فكرة احلكومة اإللكترونية يف العمل التربوي عرب تكوين قاعدة بيانـات كـربى ذات                  إن  
                                                                                        حصر مجيع البيانات واملعلومات اخلاصة بالعملية التعليمية بغرض توظيفها يف عملية دعم               ،سي               تقنية متقدمة   

                                                                   عاملية ، حيث يتم ربط املدارس بشبكة اإلنترنت ، واإلنترانـت ،                        ً                        واختاذه طبقاً للنظم القياسية ال      ،      القرار
                                                          ً                                              وربطها باإلدارات والوزارات ، حيث يتم نقل املعلومات إلكترونياً من هذه األماكن بصورة فوريـة إىل                
                                                                                                       قاعدة البيانات املركزية الضخمة بغرض معاجلتها وحتويلها إىل معلومات إحصائية ، مع توفري نظم تأمني               

                                                                                                بيانات واملعلومات املتداولة للعديد من التطبيقات يف جماالت بيانـات املـدارس ، املعلمـني ،                         ومحاية لل 
                                                                                                                 التالميذ ، املؤشرات التعليمية ، التدريب ، املوارد البشرية ، املوازنات ، التخطيط ، املتابعة ، املخـزون                  

                           امل احلاسوب باملدارس بعدد                              وينبغي أن يتم تزويد مع      .                                                  السلعي ، األجور واملرتبات ، نتائج االمتحانات        
    .    )  ٥٥    هـ ص    ١٤٢٤                     مكتب التربية العريب ،   (                                                         كاف من أجهزة احلاسوب ألداء كافة الوظائف اإلدارية والتربوية 

    :                                                                كما ميكن أن تتم عملية تطوير نظام اإلدارة التربوية واملدرسية عرب اآليت  
                                  املعلومات اإللكترونية لتـسهيل                                                                      مجع املعلومات كأساس لتطوير السياسات التربوية ، واستخدام نظم         •

                                                                                     ً            عملية املشاركة والتحاور إلعداد السياسات وحتديد األولويات والتوجهات اإلستراتيجية للدولة بناًء           
   .                                               على املتطلبات اتمعية واخلطط االستراتيجية للدولة 

              ط واملتابعـة                                                                                           توظيف التكنولوجيا لتطوير آليات القيام باملهمات اإلدارية ، سواء على مستوى التخطي            •
                                                                                                     املركزية ، أم حىت على مستوى اإلدارة الفرعية واألجهزة التنفيذية ، والعمل علـى جعـل اإلدارة                 

   .                             املدرسية أكثر كفاءة  وفاعلية 
                                                                                                   استخدام نظم املعلومات اإللكترونية يف عملية التخطيط التربوي وتقومي النظام التعليمـي وقيـاس               •

    .        خمرجاته 
      ):                  التنظيم االلكتروين–    ألسس    ا-       املفهوم (        التنظيم   )  ٣ / ٢ (

                                                                                            التنظيم أحد وظائف اإلدارة الرئيسة ،بل الوظيفة احليوية للعملية اإلداريـة املرتبطـة                 يعترب            
                                                                                             بالظروف واملتغريات من جهة ، ومن جهة أخرى تعكس فلسفة إدارة التنظـيم ، مـن حيـث                  

   .              ؤسسة أو املنظمة                                                والواجبات ،والعالقات ، واهليكلة اليت حتقق أهداف امل ،      األنشطة
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   :             مفهوم التنظيم  )  ١ / ٣ / ٢ (
                   هذه الوظيفـة                     أي منظمة ، و         إلدارة   ة                      من الوظائف األساسي   Organization                      تعترب عملية التنظيم        

          بدقـة         هـداف   األ                     مرتبطة بتحديـد      و                                                                مرتبطة بتحديد العالقات يف أي منظمة من أجل حتقيق أهدافها،           
          حتديـد         إطـار                 والتقنية يف     ،           والبشرية  ،         املادية          باإلمكانات    طة              أا مرتب   ا   ،كم    ها                         والنشاطات الالزمة لتحقيق  

     .       اإلدارية                         األدوار على كافة املستويات 
                                                                       باملكان ،وأحيانا باهليكل ، وبالعملية أو الوسيلة تارة أخرى، وذلك                   التنظيم    )  م    ٢٠٠٤ (         ماهر       ويصف        

                  كـان أو كيـان                  التنظيم مب                                                                              للمساعدة يف فهم التنظيم باعتباره وسيلة لتحقيق األهداف ، غري أنه يعرف           
         مـاهر ،    (                                                                                     اجتماعي يعمل وفقا هليكل وأنشطة وظيفية حمددة ومتميزة وذلك لتحقيـق أهـداف حمـددة         

   ،                                                            التنظيم بأنه عملية ذهنية تستهدف اختيار العناصر املادية         )   هـ    ١٤٢٢ (               ويعرف خاشقجي    ، )  ١٦ ص ،    ٢٠٠٤
                               وتوزيع االختصاصات بـني تلـك                                   من حيث الكم والكيف ،             اإلداري                                 والبشرية الالزمة لتكوين اجلهاز     

        إدارية                                  وتنبع أمهية التنظيم من أا عملية  .                                                              العناصر والربط بينها بصورة متنع التعارض وتضمن التعاون بينها    
                                                                                                        هادفة ، وحيوية مستمرة ، ووسيلة مرنة مرتبطة بالوسائل والغايات ، حيث يتحقق من خالله االنسجام                

                               ، وحتديد العالقات وتظـافر               واإلمكانات                       االستفادة من القدرات                                              والتوافق يف تنفيذ العمال ، ويساعد يف        
   .   )  ٦٧    هـ ص    ١٤٢٢         خاشقجي ،   (           اإلنتاجية                                           اجلهود ، وحتقيق العوائد اجليدة وزيادة الكفاءة 

      ميكـن                                                               حول ضرورة وجود عناصر أساسية يف مفهـوم التنظـيم                                         وتتفق معظم أدبيات اإلدارة     
        :      التايل  يف        حتديدها 

    .                                         شاطات املطلوب حتقيقها باجلهد اجلماعي املشترك                 حتديد األهداف والن •
                                                                                                 تصنيف وتقسيم األعمال ، وهذا يعين جتميع هذه األعمال والوظائف املهام  املرتبطة هبا يف وحدات                 •

    .         إدارية  
                                                                                              حتديد مواصفات ومؤهالت وخربات األفراد ، الذين سيقومون بأداء تلك األعمال والواجبات الـيت               •

    .                                                         عددهم يف كل  قسم من أقسام املنظمة أو يف كل وحدة من وحداا                      تفرضها ، وكذلك حتديد 
    .                                         اختيار األشخاص وفق تلك املواصفات واملؤهالت   •
                                                                                                 حتديد السلطات واملسؤوليات حيث ينبغي أن يعكس  اهليكل التنظيمي للمنظمة اإلدارية ، كما جيب                •

                                   ن تنساب الـسلطة واملـسؤولية يف                       ويف هذا الشأ    ،                                              حتديد مستويات السلطة واملسؤولية داخل املنظمة     
                                                                                                        شكل هرمي ، حبيث يوجد يف القمة املدير العام للمنظمة أو قيادا العليا ، مث تتحدد مستويات أدىن                  

    .                                       يف السلطة إىل الطبقات املختلفة يف املنظمة  
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    .                                              وضع وحتديد نظم االتصاالت بني أقسام وفروع املنظمة   •
   .     ية                                    بيان العناصر السابقة يف خريطة تنظيم •
    .                           ديد السياسات وإجراءات العمل      وضع وحت •
    :                  اإلدارة التعليمية   يف             أسس التنظيم    ) ٢ / ٣ / ٢ (

                                                                                                التنظيم يف اإلدارة التعليمية شأنه يف ذلك شأن أي تنظيم يف أي إدارة أخرى ؛ إذ البد له                    
                                                                                  من مبادئ وأسس يقوم عليها ، وهي اليت تتحدد ـ يف ضوئها ـ السياسة التنظيمية يف قطـاع    

                                                                                                   تعليم ، وهذه املبادئ تظل ثابتة ، ألا االستراتيجية اليت حتدد سريه ، وتوضح مساره ، إال أن                    ال
                                                                            ً                     هناك بعض املفاهيم والتصورات اليت ينبغي على التنظيم أن يسايرها ويتمشى معها متـشياً مـع                

   .                                                          التطورات احلديثة يف علم اإلدارة واالجتاهات العصرية املستجدة فيه 
    :                        عدة مبادئ للتنظيم منها         أن هناك    )   م    ١٩٩٩   (           الطبيب       يقول

                                                                          أساس فاعلية عملية اختاذ القرار ،وذلك يعين أن يتخذ القرار األمثل يف                                    أن يقوم التنظيم على    •
   .         التنظيم 

                                                                                           أن يسمح التنظيم حبرية العمل واملبادرة الذاتية وأن تنظم املؤسسات حبيث يكون وجودهـا               •
   .          ً             يفرض نوعاً من الرقابة 

        يغلب                                                                            ائف اإلدارية مبا يف ذلك عملية اختاذ القرار ، حبيث تؤدي األعمال بصورة                       تنظيم الوظ  •
     .           والالمركزية         دميقراطية   ال       عليها

                                                                                   أن يعمل التنظيم يف إطار مهمته ، واملتمثلة يف توزيع السلطة واملسؤوليات بـصورة منظمـة     •
   .                          وعادلة تتمشى وهدف املنظمة 

   .                    قيادة يف عمل القرار                                       أن يقوم التنظيم على أساس توحيد مصدر ال •
  ،     ١٩٩٩             الطبيـب ،      (  ،                            بالتقومي املستمر املتعـاون                                                 جيب أن يسمح التنظيم اإلداري حبكم طبيعته       •

    .    )  ٨١ ص
   ،                                           ً                                                  تتحدد نوعية التنظيم يف اإلدارة التعليمية تبعاً لديناميكية العمـل فيهـا ، والتعـاون               و  
                     وأسلوب املمارسـة     ،     ً         أيضاً نوعية                                                       والتفاهم يف ضوء االستراتيجية التنظيمية اليت حتدد        ،        والتنسيق

                                                                                                     داخل اهلياكل التنظيمية إلدارة التعليم ، واليت تعترب املسؤولة األوىل عن انتشار العلم والتعلـيم               
                                                                         ، وبذلك تكون منظماا هي قنوات االتصال بني املسؤولني وكافة أفراد                   اتمع                  بني مجيع أفراد    

                                                 ، والتنسيق بني إدارا جيب أن ختضع للمبادئ                                                   ، ومن مث فإن تنظيمها واإلشراف عليها              اتمع  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٨ ـ 

                                                                                              األساس للتنظيم الفعال ، والذي اصطلح املختصون يف علم اإلدارة التعليمية علـى حـصره يف                
   .                           ملركزية والالمركزية يف التنظيم                                    مبدأين أساسيني للتنظيم اإلداري ، ومها ا

  
  : التنظيم اإللكتروين ) ٢/٣/٣(

          وفيـه    ،                                    وفقا ألسلوب اإلدارة اإللكترونيـة      ،                     حويل العمل اإلداري                             اإلدارة اإللكترونية بت        تتعلق
                         إللكتـروين ، والتنظـيم                        كـالتخطيط ا     ،                                                           تتحول الوظائف اإلدارية التقليدية إىل وظائف اإللكترونيـة       

   .                                          ، والتوجيه اإللكتروين ، والرقابة اإللكترونية         اإللكتروين
                                        إىل حتديات كبرية موجهـة إىل اإلدارة           دية         التقلي                           اإللكترونية على اإلدارة                تطبيق اإلدارة          قد أدى    ف

                                                                                                        التقليدية ، فالعمل اآليل ، وسرعة االتصاالت ، والتغريات اليت جاءت هبا التقنية وخصوصا االنترنـت ،                 
                                                                                                     جيب مراعاا ، ألا حولت العمل اإلداري من االعتماد على اآلخرين إىل االعتماد على الذات ، وهذا                 

   .                  ائدا يف الوقت نفسه                            يعين أن كل فرد أصبح مديرا وق
                                                                                         يعتمد التنظيم اآليل اإللكتروين للمنظمات املعاصرة على إجراء تغيريات يف مستويات وشـكل              و  

                                                                                                           اهلياكل التنظيمية ، فيتم حتويلها من الشكل الطويل إىل الشكل املفرطح ، وذلك على اعتبار أن اهلياكل                 
                                                  ارية مما يترتب عليه زيادة يف التكاليف ، كما                                                                   الطويلة تتعدد مشكالا ، حيث تتعدد فيها املستويات اإلد        

                ً                                                                                           تتباعد فيها أيضاً املسافات بني اإلدارة العليا والعاملني ، فيؤدي ذلك إىل وجود صـعوبات يف التنـسيق                  
       .     )  ٥٨     ، ص    ٢٠٠٤       غنيم ،   (                      وتتعقد عمليات االتصال 

                وتعـديالت يف                      إحداث تغـيريات          أدى إىل                            التنظيم اآليل اإللكتروين         أن     ) م    ٢٠٠٤ (            ويرى غنيم     
                       والقضاء عليهـا ،      ،                                        ومشاكل التنظيمات اإلدارية التقليدية     ،                                          اهلياكل التنظيمية نفسها ملواجهة كل عيوب     

                                                                                                   ويتم ذلك من خالل إعادة جتميع الوظائف ، أو إعادة توزيع االختصاصات ، أو استبعاد بعض الوحدات             
                                    وإضافتها إىل اخلريطـة التنظيميـة       ، ة                                                                 اإلدارية من التنظيم ، واستحداث بعض الوحدات التنظيمية اجلديد        

          وكمثال   ،                                                                ً                             احلالية  ، وحتويل بعض الوحدات اإلدارية التقليدية إىل وحدات تعمل وفقاً للنظام اإللكتروين             
                                                                                                     يف هذا اخلصوص ، فإن اإلدارة اإللكترونية للمنظمات املعاصرة تتطلب أن يتضمن التنظيم اإلداري هلذه               

                     بـصفة أسـاس يف         )  ٦١       ، ص      ٢٠٠٤           غنـيم ،      (                        ية اجلديدة ، يذكرها                                        املنظمات العديد من الوحدات اإلدار    
     :                 الوحدات التالية

   .                                                 ً إدارة قواعد البيانات واملعلومات واملعرفة إلكترونياً   - ١        
   .                          إدارة الدعم التقين للعميل   - ٢
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   .                             ً إدارة عالقات العمالء إلكترونياً   - ٣
                           وقواعد معينة ، ومـن         أسس                  جيب مراعاا وفق                        وخصوصا االنترنت     ة                                  إن التغريات أليت جاءت هبا التقني     

   : )www.alsabaah.com      (      اإلدارة                هذه التغريات على 
   .            إدارة الغري  حمل                   إحالل التنظيم الذايت  •
  .                                      إحالل قواعد البيانات مكان الدور البشري  •
  .                                     إحالل التفاعل اآليل مكان التفاعل اإلنساين  •
  .                                       إحالل الذكاء الصناعي مكان الذكاء اإلنساين  •
   :                                     لى صعيد وظائف اإلدارة فحدثت تغريات منها  وع
   .                                          االنتقال من إدارة األشياء إىل إدارة الرقميات  •
   .                                                        االنتقال من إدارة النشاط املادي إىل إدارة النشاط االفتراضي  •
   .                                            االنتقال من اإلدارة املباشرة إىل اإلدارة عن بعد  •
  .               التنظيم الشكلي     إىل                                        من التنظيم اهلرمي القائم على سلطة األوامر          االنتقال •
  .         العميل       وإرضاء                              القيادة املرتكزة على التقنية   إىل                             املرتكزة على املهام والعاملني        القيادة           االنتقال من  •
  .                                       االنتقال من الزمن اإلداري إىل زمن االنترنت  •
  .                                                      االنتقال من الرقابة التقليدية إىل الرقابة اآللية املباشرة  •
  .     لذات                                 االنتقال من قيادة اآلخر إىل قيادة ا •
                                                                                                    وميكن إمجال هذه التغريات يف جمال التنظيم إىل أنه يف التنظيم اإللكتروين سيصبح التنظيم مـصفوفيا                 •

  ،                              دات التنظيمية املتعددة واملصغرة                                                                     بدال من التنظيم العمودي ، ومن الوحدة التنظيمية الواحدة إىل الوح        
                                          ة فبدال من أن تكون السلطة يف القمـة                                ، أما مايتعلق بالسلط                                          ومن اهليكل احملدد إىل اهليكل غري احملدد        

                                                                                                   ستصبح يف التنظيم االلكتروين متعددة املراكز ، وستتحول  السلطة كذلك من السلطة اخلطية إىل ما                
  .                                            يسمى بالوحدات االستشارية املستقلة املدارة ذاتيا

            لتنظيميـة،                                                     تصميم اهليكل التنظيمي للمنظمة، وإعداد اخلارطة ا        :                                     ومن العمليات األساسية يف التنظيم      
     .                والدليل التنظيمي

   :              اهليكل التنظيمي    )  ٤ / ٣ / ٢ (
                                                                                                   لكل تنظيم هيكل عام  حيدد العالقات األساسية اليت ينطلق منها العمل ، كما أنه حيدد املالمـح                    

                                             ، ونطاق اإلشـراف يف املـستويات اإلداريـة                                                   مبا يف ذلك الوحدات الرئيسة والتفصيلية                        العامة للتنظيم   
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                               والوحدات واملسئوليات الـيت      ،            والنشاطات  ،                                      ل التنظيمي هو اإلطار العام للمراكز                    أي أن اهليك           املختلفة،
   .                                 تضمن حتقيق أهداف املؤسسة أو املنظمة 

   :                    مفهوم اهليكل التنظيمي  )  ١ / ٤ / ٣ / ٢ (
                                                       النموذج الذي يعكس طبيعة التعامل والتنسيق املـصمم       ي                                           يقصد باهليكل التنظيمي أو البناء التنظيم                   

                                                                                      ذلك من أجل الربط بني مهام األفراد واجلماعات يف املنظمة مبا يعمـل علـى حتقيـق                                   من قبل اإلدارة و   
                                              اإلطار املؤسسي املوضح ملكونات املنظمـة ومـا          "          بأنه    ) م    ١٩٩٨   (         الكبيسي          ويعرفه     ،               أهداف املنظمة   

      أن                                                                                                    تضمنه من األقسام والفروع اليت تتبعها واحملدد للمستويات اليت تتدرج عليها واالتصاالت اليت ينبغي             
            الكبيـسي ،    (    "                                                                           تتفاعل عن طريقها ولألنشطة اليت تنهض هبا للمسؤوليات والصالحيات اليت تعطـى هلـا    

                                                             اهليكل التنظيمي بأنه اإلطار النظامي الذي من خالله يتحدد            )      ٢٠٠٥ (                   ، ويرى  أبوبكر          )  ١٩    ، ص     ١٩٩٨
   . )   ١٢٢   ، ص    ٢٠٠٥          أبو بكر ،  (                              من يعمل ماذا ومىت وكيف ومع من ؟

   :                اهليكل التنظيمي     عناصر  )  ٢ / ٤ / ٣ / ٢ (
    :                      ً                            اهليكل التنظيمي غالباً ما يتكون من أربعة عناصر هي  أن )  هـ    ١٤٢٦ (                     ويرى الشميمري وآخرون 

   .                                                             حتديد املهام واملسؤوليات اليت حتدد وظائف األشخاص والوحدات اإلدارية  •
                                                                                                 جتميع املراكز الوظيفية للعاملني يف املنظمات يف وحدات إدارية حيث تتشكل من هـذه الوحـدات                •

  .                                                  اإلدارية إدارات وأقسام إدارية لتكوين اهلرم التنظيمي 
  ،  )                                  أي من أعلى املنظمة إىل أسفلها         (                                                                   اآلليات والطرق املختلفة املطلوبة لتسهيل عملية التنسيق الرأسي          •

                      وظيفة إدارية حمـددة                                                                              مثل حتديد عدد األشخاص الذين جيب أن يكونوا مسؤولني جتاه أي مركز أو            
   .                                               كن أن تتم من قبل املسؤول يف هذه الوظيفة اإلدارية                    ودرجة التفويض اليت مي

                              أي بني اإلدارات واألقـسام يف        (                                                                     اآلليات أو الطرق املختلفة املطلوبة لتسهيل عملية التنسيق األفقي           •
   .    )  ٣٠     هـ، ص    ١٤٢٦                  الشميمري وآخرون ،  (   ،                           ،وذلك خالل اللجان وفرق العمل  )        املنظمة 

                      يف أن التنظـيم                     وظيفة التنظـيم             التنظيمي و    ل        بني اهليك    )  هـ    ١٤٢٢   (        خاشقجي         ويربط    
                                                              تصميم وحتديد عالقات العمل بني األفراد والوحـدات اإلداريـة              هو                          داخل املؤسسات املختلفة    

                                                                                                وهو ما يتبلور ويتشكل يف إطار هيكل تنظيمي وهو البناء أو التركيب الذي يعكس األهداف ،                
                                       ات ، وخطـوط الـسلطة واملـسؤولية                                                             ويربز الوظائف واألنشطة املختلفة للتنظيم ، وحيدد عالق       

     .   )   ١٠٩    هـ ص    ١٤٢٢         خاشقجي ،   ( 
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            وترتيـب    ،                                                                           فاهليكل التنظيمي غري معين باألشخاص واألفراد ، بقدر ما هو معين بتقـسيم              
                                                                                             الوظائف يف وحدات إدارية ، وحتديد وتقسيم العمل إىل وظائف حمددة املسؤولية ، حبيث يـتم                

    .                                     على شكل خمطط هرمي أو أفقي أو دائري                                    جتميعها يف وحدات إدارية ومن مث إبرازها
      :          للمنظمة                اهليكل التنظيمي     تصميم ) ٣ / ٤ / ٣ / ٢ (

              والفرعيـة    ،                    وأنشطتها الرئيسة   ،                                                         يبدأ حتديد وبناء اهليكل التنظيمي بتحديد أهداف املنظمة         
                                                                                          الالزمة لتحقيق األهداف املنشودة ، مث جتميع هذه األنشطة والوظـائف يف شـكل تقـسيمات                

                                                                      ، حبيث ترتبط فيما بينها بعالقات الـسلطة واملـسؤولية ، ويعتـرب               )        أقسام   ،     رات     إدا  (          تنظيمية  
                                                                                            اهليكل التنظيمي يف جمموعة اإلطار الذي تتشكل فيه اجلهود اجلماعية لتحقيق األهداف املنشودة             

    .                 بكفاءة وفعالية  
             ضوء األسس                                يتم بناء اهليكل التنظيمي يف                                                                وقد أمجع املتخصصني يف اهلياكل التنظيمية أنه        

    :          التالية  
                                                            ختتلف املنظمات يف استراتيجياا وأهدافها وبالتايل  ختتلـف           :                      املنظمة وأهدافها              إستراتيجية •

                                                                                           هياكلها التنظيمية ، فاإلستراتيجيات هي أهداف طويلة املدى تسعى املنظمات إىل حتقيقها ،             
    .                                                        حبيث يصمم اهليكل التنظيمي ويحدد يف إطار هذه االستراتيجيات 

                                                                            تعترب السياسات هي الطريق املؤدي واملوصل إىل األهداف ، وبالتايل  تـسهم               :           السياسات   •
    .                                                     السياسات املرسومة يف حتديد اإلطار العام للهيكل التنظيمي 

                              نظمـة ووظائفهـا الرئيـسة                                              فاهليكل التنظيمي هو املرآة ألنـشطة امل        :                   األنشطة والوظائف    •
   .                               ومن خالهلا متارس املنظمة وظائفها                            وهنا تتبلور اإلدارات واألقسام ،        والفرعية

                                                                          يقصد بالبيئة الداخلية الظروف والعوامل اليت تـشكل وتبلـور شخـصية              :                   البيئة الداخلية    •
                                                                                                 املنظمة ، فالثقافة التنظيمية وعالقات العمل ونوعية القيادة هي معطيات للبيئـة الداخليـة              

    .                          ً                          للمنظمة ، ومن مث تؤدي دوراً يف تشكيل املنظمة وهيكلتها 
                                                                        وهي الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت حتيط باملنظمة وهـي            :                  البيئة اخلارجية    •

    .                                             عوامل ال ميكن إغفاهلا عند تصميم اهليكل التنظيمي 
      :           يف املنظمة                         خطوات بناء اهليكل التنظيمي  )  ٤ / ٤ / ٣ / ٢ (

               ، وأهدافها ،                                                                 تقوم املنظمات ببناء هياكلها التنظيمية املناسبة يف ضوء استراتيجياا   
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                                                                                              وأنشطتها ، ووظائفها ، ومتر خطوات بناء اهليكل التنظيمي بعدد من اخلطوات املدروسة حيددها              
    :          ما يلي      )   ١١٢      هـ ، ص    ١٤٢٣         خاشقجي ،   ( 
   .                                                      إبراز االستراتيجيات ، واألهداف اليت يريد التنظيم حتقيقها  •
   .                                             حتديد أوجه األنشطة والوظائف املختلفة يف التنظيم  •
   .        قطاعات   /                         ألنشطة والوظائف يف جمموعات       جتميع ا •
   .             قسم بالقطاع   /                                      حتديد مهام وواجبات ومسؤوليات كل إدارة  •
   .                                                             رسم خطوط السلطة واملسؤولية بني خمتلف القطاعات واإلدارات بالتنظيم •
   .                                             كتابة وصف متكامل لكل وظيفة من وظائف التنظيم  •
   .                                            تطبيق اهليكل ومتابعة التطبيق خالل فترة معينة  •

                                                                                    على أنه جيب مالحظة أن تصميم أي بناء تنظيمي خيضع موعة من املتغريات اليت جيب                  
    :                                   أخذها يف االعتبار ، ومن هذه املتغريات 

    .                             حجم وطبيعة عمل أنشطة املنظمة  •
    .                               املوارد املالية والبشرية املتاحة  •
    .                                        الظروف البيئية الداخلية واخلارجية احمليطة  •

    :                                                       يمي يف حتقيق أهدافه ، فإنه جيب أن يصمم على األسس التالية                       وحىت يسهم البناء التنظ  
   .                                        أن يربز استراتيجيات وأهداف املنظمة بوضوح  •
   .                             أن يعكس أنشطة ووظائف املنظمة  •
   .                           أن ميتاز بالبساطة والسهولة  •
   .                 أن يتصف باملرونة  •
   .                  إدارات التنظيم  و                              أن حيقق التوازن بني خمتلف قطاعات  •
    :           التنظيمية        اخلارطة   )  ٥ / ٣ / ٢ (

                                                                                           تعترب اخلرائط التنظيمية من األدوات املهمة يف العملية التنظيمية ، فمن خـالل اخلريطـة                 
                                                                                                  التنظيمية ، يتم ترمجة األنشطة والوظائف إىل أقسام وإدارات ، وتظهر اخلريطة التنظيمية علـى               

    .                                                                  شكل خطوط ورسوم بيانية بأشكال خمتلفة توضح اجلوانب املختلفة يف التنظيم 
   :                      مفهوم اخلريطة التنظيمية  )  ١ / ٥ / ٣ / ٢ (

                                                        رسم للهيكل التنظيمي ، حيث يتم من خالله تصوير العالقات            هي عبارة عن                  اخلريطة التنظيمية  
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                                                                                                   واالرتباطات الرمسية داخل املنظمة ، وهو يصف خطوط انسياب السلطة واملسؤولية اليت توضع من أجل               
                        صورة أو خمطـط هليكـل       "                    ة التنظيمية بأا            اخلريط  )  هـ    ١٤٢٦  (         وآخرون            الشميمري         ويعرف .       التنسيق

                                                                                                       املنظمة ، تبني الوحدات اإلدارية اليت تتكون منها املنظمة والوظائف املوجودة فيها وخطـوط الـسلطة                
                                                                        وختتلف اخلرائط التنظيمية يف أنواعها ، لكنها عادة ما تظهر الوظائف             "                                    واملسؤولية اليت تربط بني أجزائها      

                               ً                              الرئيسة يف املنظمة ، كما تشري أيضاً إىل األسلوب الذي جتمع             )             ات وأقسام       إدار  (                       أو الوحدات اإلدارية    
                                                                                                         به الوظائف يف وحدات إدارية حمددة وعالقات املسؤولية من قبل املستويات الدنيا اجتاه املستويات العليا               

        وحـدات                                                                                                يف املنظمة ، وقنوات االتصال الرمسية اليت تنساب من خالهلا املعلومات بني هذه الوظائف أو ال               
                                                       وبصفة عامة ميكن القول بأن اخلرائط التنظيميـة هـي             .      )   ١٦٨        هـ ، ص      ١٤٢٦      ،         وآخرون          الشميمري   (       اإلدارية

                                                                                                    إحدى الوسائل اليت تساعدنا على تصوير اهليكل التنظيمي بشكل مرئي أو حمسوس ، حيث يـتم مـن                  
   .                                                  خالهلا حتديد الوظائف اإلدارية والوحدات اإلدارية باملنظمة

    :              طة التنظيمية   ار    اخل     فوائد  )  ٢ / ٥ / ٣ / ٢ (
                                                                                         تسهم اخلريطة التنظيمية يف توضيح العالقات الرمسية داخل املنظمة ، فهي تعتـرب ترمجـة                 

       ويـرى                                                                                       لعالقات الـسلطة واملـسؤولية بـني جمموعـة األفـراد والنـشاطات يف املنظمـة ،                  
    :                             أا حتقق الفوائد األخرى وهي  )  هـ    ١٤٢٣ (      خاشقجي

    .                يف اجلهاز اإلداري        والوحدات                  العمل بني األفراد                   واضحة لكيفية تقسيم               أا تعطي صورة •
   .                                                            أا تعطي صورة واضحة لنطاق اإلشراف داخل خمتلف اإلدارات واألقسام  •
   .                                             أا تعطي صورة شاملة عن حجم األعمال يف التنظيم  •
        هــ ،       ١٤٢٣             خاشـقجي ،      (                                                                تساعد كل مسؤول على معرفة خطوط السلطة املختلفة يف التنظيم          •

  .   )   ١١٤ ص
                                                                                   ا املنطلق تعترب اخلرائط التنظيمية خري مرشد للعاملني يف املنظمة ، إذ أا تـساعد                   ومن هذ   

                                                                                             على فهم الواجبات واملسؤوليات وتوضيح طبيعة األعمال واملهام بطريقة أكثر سهولة ، كمـا              
         ً                                                                                        تعترب أيضاً خري موجه لغري العاملني هبا ، إذ أا تعكس عمل املنظمة وصورا التنظيمية للجهات                

    .                                               ً             تتعامل معها املنظمة سواء كانت هذه اجلهات أفراداً أم منظمات    اليت
      :                          قسم اخلرائط التنظيمية قسمني  وت
   .                                                                       اخلرائط الرئيسة ، وهي اليت ترسم صورة شاملة للمنظمة جبميع إدارا وأقسامها  •
   .                                                         اخلرائط املساعدة أو الفرعية وهي اليت ختص بعض اإلدارات واألقسام •
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             ولذا تعتـرب    ،                                                                 خمتلفة للخرائط التنظيمية كاخلرائط الرأسية واخلرائط الدائرية                        ً    كما أن هناك أشكاالً   
   .                                                     اخلرائط التنظيمية صورة مصغرة للهياكل التنظيمية للمنظمة

    :                الدليل التنظيمي  )  ٦ / ٣ / ٢ (
       يعطـي                                                                             الدليل التنظيمي مبثابة املذكرة التفسريية للخريطة التنظيميـة ، فهـو               يعد                          

                                                                                 األنشطة والوظائف اليت تتم داخل املنظمة ، واملصورة يف اخلريطة التنظيمية ،                            تفاصيل عن مجيع  
                                                                                              كما يعطي تفاصيل عن خمتلف اإلدارات واألقسام باملنظمة ، وميكن أن حيتوي الدليل التنظيمـي               

    :            على ما يلي 
   .                           استراتيجيات وأهداف املنظمة  •
   .                         األنشطة والوظائف املختلفة  •
   .                        سياسات وإجراءات املنظمة  •
   .                             وصف للوظائف املختلفة باملنظمة  •
   .                                     مهام ومسؤوليات خمتلف اإلدارات واألقسام  •
   .                                                          اخلريطة التنظيمية الرئيسة واخلرائط الفرعية لإلدارات واألقسام  •
   .                                 التنظيم املالية واإلدارية باملنظمة  •

        األمـور         ً                                                                              وتأسيساً على ما تقدم فإن الدليل التنظيمي يعد مبثابة وثيقة رمسية توضح كافة                
                                                                          ً                     التفصيلية يف املنظمة ، وتصبح مبثابة موجه جلميع األعمال واألنشطة ، كما يعترب مرجعاً لكـل                

    .                                                    من الرئيس واملوظف يف كل ما يتعلق بأمور وشؤوا املنظمة 
      :                                يف حتقيق عدد من الفوائد ، من أمهها     يسهم                   الدليل التنظيمي    أن    ) م    ٢٠٠١ (        العواملة      ويرى 

    .                                                عن طبيعية نشاطات املنظمة واألهداف اليت تسعى إليها                صورة متكاملة      إعطاء •
    .                                                      املتعاملني مع املنظمة مبختلف األنظمة والسياسات واللوائح      تعريف •
    .                                توفري وسائل للرقابة على سري العمل •
    .                                               مرجع لإلدارة يف حالة التخطيط للتطوير أو التدريب  •
                                   وب منه ، وحتديد اجلهة اليت يرجع                                                          املوظف على التصرف السليم يف أداء العمل املطل              مساعدة •

    .                                                                   إليها ، أوجهة املسؤولية ، وكذا نوعية العقاب والثواب عن نتائج العمل 
                                                                                                 وحىت حيقق الدليل التنظيمي هذه األهداف ، فإنه البد أن يراعى فيه حـسن التنظـيم وجـودة                    

                         ع املعلومات فيه بأسلوب                                                                                    اإلخراج ، وأن تتسم اللغة املستخدمة فيه بالبساطة والسهولة ، وأن تعرض مجي            
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                ً                                                 ً                                      واضح ومبسط بعيداً عن التعقيد ، كما جيب أن يكون الدليل التنظيمي شامالً لكافة جوانب األعمال يف                 
                          ً                                                                        التنظيم ، وأن يكـون مكـتمالً يف مجيـع تفـصيالته حـىت يعطـي صـورة واضـحة وحقيقيـة                      

   . )  ٦٣   م،ص    ٢٠٠١ ،       العواملة (  ،         للتنظيم 
     :        اإللكتروين          التعليم   )  ٤ / ٢ (

                                                                                 النترنت ومع التطورات احلديثة يف احلاسوب وتقنية االتصاالت واملعلومات ظهرت أمناط                   بقدوم ا 
                                                                                                                جديدة للتربية والتعليم والتدريب، أصبح من املهم تبنيها كوسيلة لتطوير العملية التربويـة والتعليميـة                

  ه                                                                                                  وتبلورت هذه التطورات يف مفهوم شامل وجديد يعرف بالتعليم االلكتروين ، والـذي فـرض نفـس                
                                                                                                              كطريقة تعليمية إبداعية عاملية تفاعلية ،ومرنة تتمركز حول املـتعلم  ،و يعـرف  املوسـى واملبـارك                   

                                                                                         التعليم اإللكتروين بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال احلديثـة مـن حاسـب                )   هـ    ١٤٢٥  ( 
            لكترونية ،                                                                                           وشبكاته ، ووسائطه املتعددة من صوت وصورة ، أو رسومات ، وآليات حبث ، ومكتبات إ               

     .   )   ١١٣      هـ ، ص    ١٤٢٥                املوسى واملبارك ،   (  ،                                                      و بوابات اإلنترنت سواء أكانت عن بعد أم عن الفصل الدراسي
       :                  التعليم اإللكتروين       مفهوم ) ١ / ٤ / ٢ (  

                                                                       بأنه نظام يستخدم التقنية جبميع أشكاهلا وأنواعها يف إيصال املعلومة            )     هـ      ١٤٢٥ (       املوسى         يعرفه    
                       بأنه توسـيع مفهـوم       )     هـ      ١٤٢٣  (            الراشد             كما يعرفه    ،               هد وأكرب فائدة                              للمتعلم بأقصر وقت واقل ج    

                                                                                                            عملية التعليم والتعلم لتتجاوز حدود جدران الفصول التقليدية ، واالنطالق لبيئة غنية متعددة املـصادر               
     .                                         ً       ً                                             يكون لتقنيات التعليم التفاعلي عن بعد دوراً أساسياً فيها حبيث تعاد صياغة دور كل من املعلم واملتعلم 

              ً                                                                                     ويكون ذلك جلياً من خالل استخدام تقنية احلاسب اآليل  يف دعم وإدارة عملية  التعليم والتعلم                   
                                           ً                                                          ويف الوقت نفسه فإن التعليم اإللكتروين ليس بديالً للمعلم ، بل يعزز دوره كمشرف وموجه ومـنظم                 

                      تقدمي احملتوى التعليمي     "                          التعليم اإللكتروين بأنه      )     هـ      ١٤٢٣  (                    ويعرف العريفي     ،                         إلدارة العملية التعليمية  
                                                                                                         مع ما يتضمنه من شروحات ومتارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة يف الفصل ، أو عن بعـد                   

  )     هـ      ١٤٢٣  (                ويعرف التركي    ، "                                                                     بواسطة برامج متقدمة خمزنة يف احلاسب اآليل  أو غري شبكة اإلنترنت             
                                                  ل وتوصيل خمتلف أنـواع املعرفـة والعلـوم إىل                                       جمموعة العمليات املرتبطة بنق     "                         التعلم اإللكتروين بأنه    

      " .                                                                                   الدارسني يف خمتلف أحناء العامل باستخدام تقنية املعلومات ، وهو تطبيق فعلي للتعليم عن بعد 
                                                                  التعلم اإللكتروين بأنه التعلم القائم على شبكات احلاسـب اآليل             )   هـ    ١٤٢٣ (             وتعرف املبرييك   

(World Web wide) التعليمية بتصميم موقع خاص هبا وملواد أو بـرامج                       ، وفيه تقوم املؤسسة                                              
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                                                                                                             معينة هلا ، ويتعلم املتعلم فيه عن طريق احلاسب اآليل  ، وفيه يتمكن املتعلم من احلصول على التغذيـة                    
    .                                                                             الراجحة ، وجيب أن تتم عملية التعلم وفق جداول زمنية حمددة حسب الربنامج التعليمي 

             املقـررات   (Delivery)                                 اإللكتروين بأنه نظام تقـدمي             التعلم  )     هـ      ١٤٢٤ (              الشهري     ه     ويعرف  
                                      أو األقمـار الـصناعية ، أو عـرب           )         إنترنت    (                                                          واملناهج الدراسية عرب شبكة اإلنترنت ، أو شبكة حملية          
    .                                                   االسطوانات أو التلفزيون التفاعلي للوصول إىل املستفيد 

                                  التعليمية أو التدريبية للمتعلمني يف                                      بأنه منظومة تعليمية لتقدمي الربامج       )     ٢٠٠٤  (                    كما يعرفه  سامل       
                     اإلنترنت ، اإلنترانت     (                                                                                 أي وقت ويف أي مكان ، باستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل             

                                                                             تعلميه تفاعلية متعددة املصادر بطريقة متزامنة يف الفصل الدراسـي ، أو              /                       لتوفري بيئة تعليمية      )           أو غريها   
   .                        ً                                            لتزام مبكان حمدد ، اعتماداً على التعلم الذايت والتفاعل بني املتعلم واملعلم                         غري متزامنة عن بعد دون اال

                                                                                                           وعلى الرغم من التباين واالختالف يف التعريفات السابقة إال أن هذه التعريفـات مجيـع التعريفـات                 
                                                                                                     أمجعت على أن التعليم اإللكتروين منط أو طريقـة أو منظومـة تعليميـة يعتمـد علـى احلاسـوب                    

                                                                                               طه،وشبكاته ،و تقنية املعلومات واالتصاالت ، وخصوصا االنترنت ، ويوفر بيئة تعلم تفاعليـة                    ،ووسائ
      .                              إبداعية تتمحور حول املتعلم  

    :            اإللكتروين          التعليم     أنواع  )  ٢ / ٤ / ٢ (
                                                         أن الدراسة عن بعد هي جـزء مـشتق مـن الدراسـة               )   هـ    ١٤٢٥  (                        ذكر  املوسى واملبارك       

  ،  )              مصدر املعلومات   (             يد عن املعلم                                             فإن املتعلم يتلقى املعلومات من مكان بع                                  اإللكترونية ويف كلتا احلالتني   
 online)                                                                              وعندما نتحدث عن الدراسة اإللكترونية فليس بالضرورة أن نتحدث عن التعليم الفـوري  

learning)       ألن التعليم الفوري حيتوي على بنية حتتية مـن تقنيـة املواقـع واالتـصال املباشـر ،                                                                                  
                            نظام يستخدم التدريس الكلي (online learning)                               إلدارية ، ذلك أن التعليم الفوري            واإلجراءات ا

      ).   ١١٤     هـ ،     ١٤٢٥              املوسى واملبارك   (  ،       للمواد 
                                                                                                      وقد أتاح اإلنترنت فرص التعليم واملعرفة لكل األفراد بطرائق خمتلفة ، مما جعل املتلقي ينظـر إىل                   

    .                    عن قاعة دراسة صغرية                                          ً احتياجاته ويطلبها من مركز كبري للمعرفة بدالً 
    :                                 أنواع التعليم اإللكتروين يف التايل    )    هـ     ١٤٢٥        املوسى ،   (      وحيدد   

                   وتعين أسلوب وتقنيات     : (Synchronous E-learning)                                  التعليم اإللكتروين املباشر املتزامن -
              علم يف الوقت                                                                                          التعليم املعتمد على اإلنترنت لتوصيل وتبادل الدروس وموضوعات األحباث بني املتعلم وامل           
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                   تلقي الدروس من خالل       أو(Real-time chat)               احملادثة الفورية   :                              الفعلي نفسه لتدريس املادة مثل 
    .                           ما يسمى بالفصول االفتراضية 

وفيها حيصل  ) :  (Learning Asynchronous التعليم اإللكتروين غري املباشر أو غري املتزامن -
برنامج دراسي خمطط ينتقي فيه األوقات واألماكن اليت املتعلم على دروس مكثفة أو حصص وفق 

الربيد اإللكتروين : تتناسب مع ظروفه ، عن طريق توظيف بعض أساليب التعليم اإللكتروين ، مثل 
وأشرطة الفيديو، ويعتمد هذا التعليم على الوقت الذي يقضيه املتعلم للوصول إىل املهارات اليت يهدف 

  .إليه الدرس
    :                        تبين التعليم اإللكتروين  ب    أسبا  )  ٣ / ٤ / ٢ (

            كـثري مـن                                                                                   هناك عوامل أسهمت يف تبين خيار التعليم اإللكتروين يف مدرسة املستقبل حددها               
                   املوسـى                (     و  )         هــ        ١٤٢٤          الراشـد     (     و  )         هــ        ١٤٢٣         املربيـك     (                                              الباحثني يف جمال التعلـيم اإللكتـروين مثـل        

    :       اآليت  يف         ،وغريهم  )  هـ    ١٤٢٣        العريفي  ( و   )     هـ     ١٤٢٣
                                                                                                 الطالب حمتاجون إىل االهتمام ، مما يستدعي أن يكون هناك طريقة مميزة لعرض املناهج ، ويكـون                  •

   .               هذا عرب الشبكة 
   .                                                         االتصال احلقيقي حيث ميكن االتصال والوصول إىل املناهج يف أي وقت  •
                    االستثمار يف اإلنسان                                            ً                                        منو الطلب على املعرفة ، فاملعرفة أصبحت حالياً قاعدة عامة وشاملة لالقتصاد ف             •

                                                                                                  وتنمية مهاراته ومعرفته أصبحت هي أساس االستثمار ، وبذلك أصبح االستثمار يف تعليم اإلنـسان               
   .                   يعود بأفضل النتائج

                                                                                                        استخدام عدد من مساعدات التعليم والوسائل التعليمية واليت قد ال تتوافر لدى عدد من املتعلمني من                 •
  .                        الوسائل السمعية والبصرية

  .                                                 الفوري والسريع ، والتعرف إىل النتائج وتصحيح األخطاء       التقومي  •
   .                                                              مراعاة الفروق الفردية لكل متعلم بسبب حتقيق الذاتية يف االستخدام  •
   .                                                                    تعدد مصادر املعرفة لكل متعلم بسبب االتصال باملواقع املختلفة على اإلنترنت •
                               ختلفة ذات املستويات املتساوية                                                                      نشر االتصال بالطالب بعضهم ببعض مما حيقق التوافق بني الفئات امل           •

  .         واملتوافقة
   غري                                                                                                الطالب يتعلم وخيطئ يف جو من اخلصوصية ، كما ميكنه ختطي بعض املراحل اليت يراها سهلة أو                 •

   .        مناسبة 
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   .                                                                    توسيع نطاق التعليم وكذا فرص القبول املرتبطة مبحدودية األماكن الدراسية  •
                                                          دون احلاجة إىل ترك أعماهلم ، إضافة إىل تعليم ربات                                                        التمكن من تدريب العاملني وتعلمهم وتأهيلهم      •

  .                                                    البيوت مما يسهم يف رفع نسبة املتعلمني والقضاء على األمية 
  .                                                     املرونة حيث يسهل تعديل وحتديث احملتوى التعليمي أو التدرييب •
   .    دة                                                   ً                               االعتمادية حيث إن وسيلة إيصال التعليم متوافرة دائماً بدون انقطاع ومبستوى عايل  من اجلو •
                                                                                                 القدرة على حتديد مستوى املتعلم وإيصال احملتوى املناسب بدون التقيـد باملتـدربني اآلخـرين ،                 •

   .                                                              باإلضافة إىل سهولة التعرف إىل املراحل السابقة اليت اجتازها املتعلم 
    .                                           املصدر الوحيد للمعلومات إىل دور املوجه واملشرف          و كونه                                  تغيري دور املعلم من امللقي وامللقن ،  •
                                                                                                سرعة تطوير املناهج وتغيريها والربامج على اإلنترنت مبا يواكب خطط الوزارة ومتطلبات العـصر               •

   .                                                                          ً دون تكاليف إضافية باهظة ، كما هو احلال يف تطوير الربامج على أقراص الليزر مثالً 
            الطالب يف     إىل  )     إخل     ..                     املناهج ، واملراجع      (                                                         ختطي مجيع العقبات اليت حتول دون وصول املادة العلمية           •

    .                                                   األماكن النائية ، بل ويتجاوز ذلك يف خارج حدود الدول 
      :      أنه                  التعليم اإللكتروين              من أسباب تبين    أن   )   ٢٩٢      هـ ، ص    ١٤٢٥      سامل ،   (       ويضيف  •
   .                                                                    يوفر بيئة تعلم تفاعلية بني املتعلم واملعلم والعكس ، وبني املتعلم وزمالئه  •
   .                           يوفر عنصر املتعة يف التعليم  •
  .                                                     لم اإللكتروين بيئة مناسبة للتعليم الذايت والتعلم التعاوين         يوفر التع •
   .                                                             يطور دور املعلم وميكنه من اكتساب املهارات الالزمة لتطوير قدراته  •
   .                                                                  خيدم التعلم التقليدي ويأخذ خبصائصه نفسها من حيث قياس خمرجات التعليم  •
    :                                      التقنيات املستخدمة يف التعليم اإللكتروين   )  ٤ / ٤ / ٢ (

  يف  )  هـ    ١٤٢٥ (                                                                           التعليم اإللكتروين  على جمموعة من مصادر التقنية احلديثة حيددها املوسى                    يركز      
    :       التايل 
                                                                            حيث جتهز فيه املناهج أو املقررات الدراسية ويتم عرضها على الطـالب أو                 : CD              القرص املدمج    •

   .                 حتميلها يف أجهزم 
                          املدرسة ببعـضها ، حبيـث                                   حيث يتم ربط مجيع أجهزة احلاسب يف       : Intranet                  الشبكة الداخلية    •

                                                                                                   يتمكن املعلم من إرسال املادة الدراسية إىل أجهزة الطالب وتستخدم على سبيل املثال يف النشاطات               
   .                                                                           والواجبات املرتلية ، املطلوب تنفيذها من الطالب وإرساهلا مرة أخرى إىل جهاز املعلم 
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        ً                     تعليمياً كوسيلة عرض املـادة               ً       ً    وتستخدم وسيطاً إعالمياً  أو    :  The Internet             شبكة اإلنترنت  •
   .                                                                          العلمية عرب املواقع املتخصصة ، وتسهل احلصول على املعلومات أو املقررات يف أي وقت 

                                              متكن هذه التقنية من نقل املؤمترات املرئية املسموعة     : Video Conferences              مؤمترات الفيديو •
                          االتصال بـني مؤسـسات                                                         يف حتقيق أهداف التعليم عن بعد ، وتسهيل عمليات          )             صوت وصورة     ( 

   .         التعليم 
                                                وهي تقنية الكترونية تستخدم اهلاتف العادي وآلية Audio Conferences                املؤمترات الصوتية  •

   .                                                     معينة للمحادثة توصل املتحدث باملستقبلني يف أماكن متفرقة 
  م                                                    وسيلة من اجتاه واحد تستخدم تقنية الفيديو باسـتخدا Interactive video                الفيديو املتفاعل  •

   .       احلاسب 
                                              ويف هذه التقنية يتم توظيـف بـرامج األقمـار    Satellite Programs                    برامج القمر الصناعي  •

                                                                                                 الصناعية املتصلة بنظم احلاسوب واملتصلة خبط مباشر شبكة االتصاالت ، وتستخدم هذه التقنيـة يف               
                   تقبال متوافقة مع                                                                                     توحيد طرح احملتوى وطريقته يف مجيع مناطق التعليم املعنية شريطة توفري أجهزة اس            

      .    )  ٢٢     هـ،ص     ١٤٢٥       املوسى ،  (   ،       النظام
    :            اإللكتروين             بيئة التعليم  )  ٥ / ٤ / ٢ (

                                                                                                 حيتاج التعليم االلكتروين إىل بيئة حمفزة ومشجعة على وجوده وتفعيله، وهذه البيئـة يف اـال                
                  ما ذكرا املبرييك                              تتكون البيئة التعليمية ك      ،                                                           التعليمي ختتص باملعلم والطالب وإدارة املؤسسات التعليمية      

   :       من اآليت   )      هـ     ١٤٢٣ (
    :                                    ويتطلب فيه توافر اخلصائص التالية   ،      املعلم  . ١  
    .                                                     القدرة على التدريس واستخدام تقنيات التعليم احلديثة -    
    .                                                             معرفة استخدام احلاسب اآليل  مبا يف ذلك اإلنترنت والربيد اإللكتروين -    
    :             ئص التالية                        ويطلب منه توافر اخلصا ،       املتعلم  . ٢  
    .                    مهارة التعلم الذايت-    
    .                                                             مهارة استخدام احلاسب اآليل  مبا يف ذلك اإلنترنت والربيد اإللكتروين -    
    :                                                طاقم الدعم الفين ، ويتطلب توافر اخلصائص التالية   . ٣  
    .                                           التخصص يف احلاسب ومكوناته ومكونات اإلنترنت -    

 .TCP/IP Networking:  معرفة بعض الربامج احلاسوبية مثل -
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Data Communications Networking-LAN&WANS 
WWW.E-mail, and-FTP Sever Expertise  
Operating System Programs Used On Sever (Unix , Lynix, 
Windows NT)   

      . (The Technical Support officer)                   مكاتب الدعم التقين  .  ٤  
      . (The Central Administration)  .                        الطاقم اإلداري املركزي  . ٥  

  :   مثل Major Items of Equipments            أساسية ت     جتهيزا  .    ٦
      . (Server)                  األجهزة اخلدمية  . ٧ 
  The Teacher's Workstation            عمل املعلم     موقع . ٨  
  The Learner's Workstation             عمل املتعلم     موقع . ٩  
    .    )  ١٣   ، ص    ٢٠٠٢       برييك ،         هيفاء امل  (    The Internet Access                  استعمال اإلنترنت  .  ١٠  

    :                                      نظام إدارة التعليم اإللكتروين ومكوناته   )  ٦ / ٤ / ٢ (
                                                                                                    يعترب نظام إدارة التعليم اإللكتروين من أهم مكونات التعليم اإللكتروين ، فهو منظومة متكاملـة                 

      هـذه      ، و   "            اإلنترنـت     "                                                                                    مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية اإللكترونية عرب الشبكة العاملية للمعلومات           
                                                                                                          املنظومة تتضمن القبول والتسجيل ، والتسجيل يف املقررات ، وإدارة املقررات ، والواجبات ، ومتابعـة                

    .                                                                                   تعلم الطالب ، واإلشراف على أدوات االتصال وإدارة االختبارات واستخراج الشهادات النهائية
    :    آليت     من ا  )   هـ    ١٤٢٣  (                                                       و يتكون نظام إدارة التعليم اإللكتروين كما ذكره  العريفي 

   .                 القبول والتسجيل  •
   .                  املقررات احلاسوبية  •
   .               التعلم املباشر   /                  الفصول االفتراضية  •
   .                      االختبارات اإللكترونية  •
   .                     الواجبات اإللكترونية  •
   .                          منتديات النقاش التعليمية  •
   .                الربيد اإللكتروين  •
    .                    املتابعة اإللكترونية  •
    :                 القبول والتسجيل   )  ١ / ٦ / ٤ / ٢ (
   .                املقرر التعليمي   /               تحاق بالربنامج           ً    يوفر منوذجاً لالل •
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   .                  يقدم اختبار قبول  •
   .                                    خيرب عن القبول بواسطة الربيد اإللكتروين  •
   .                                   يسمح بتسديد رسوم الدراسة عرب املوقع  •
   .          ً                                يقدم جدوالً باملقررات الدراسية للتسجيل فيها  •
   .          ً       ً                          يصدر رقماً دراسياً وكلمة مرور للطالب املقبول  •
   .             كزائر فقط                     غري املسجل ميكنه الدخول •
   .                                            بعد االنتهاء من الدراسة يتم إصدار شهادة خترج  •
    .                                 ميكن ربط النظام بنظام تسجيل جاهز  •
    :                  املقررات احلاسوبية   )  ٢ / ٦ / ٤ / ٢ (
   .                                                               برامج تقدم املنهج الدراسي وتستخدم كمصدر رئيس أو تعزيزي للتعليم  •
   .                           ميكن الدخول إليها يف أي وقت  •
                                                                     يت تسمح باملشاهدة ، واالستماع ، والقراءة ، واإلجابة التفاعليـة                                           توفر خصائص العروض املتعددة ال     •

   .           مع الدروس 
   .                                                                           يتم إضافة احملتوى والدروس واملقررات بطريقة سهلة ال تتطلب أي معرفة بلغات الربجمة  •
   .                                          تقدم تعليقات على أداء املتعلم وختربه مبستواه  •
   .                راه مصمم املقرر                            ً           ً         سري الدراسة إما أن يكون خطياً أو تفريعياً حسب ما ي •
   .                                                                ميكن إنشاء املقرر من قبل املدرس أو ربط برنامج تعليمي جاهز بالنظام  •
    .                                  ميكن للطالب وضع مالحظاته على احملتوى  •
    :               التعلم املباشر   /                  الفصول االفتراضية   )  ٣ / ٦ / ٤ / ٢ (
   .                                                          برامج تبث الدروس احلية على اهلواء بالصوت ، والصورة ، والنص  •
   .                                   وس ، والتحاور مع الطالب ، واالستضافة                 تستخدم يف شرح الدر •
   .                    يتم البث يف وقت حمدد  •
   .                                                            حتتوي على سبورة إلكترونية تستخدم للشرح من قبل األستاذ والطالب  •
    ).                       احملادثة النصية والصوتية  (                                ً          ً ميكن للطالب املشاركة بالسؤال صوتياً أو كتابياً  •
   .                             احملادثة قد تكون عامة أو خاصة  •
   .                       شطة إلعادة اإلطالع عليها                حفظ احملادثة واألن •
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    .                              من سلبياا البطء وضعف االتصال  •
    :                      االختبارات اإللكترونية   )  ٤ / ٦ / ٤ / ٢ (
  .                                                      يستطيع املعلم بناء االختبارات لتقدميها إىل الطالب عرب احلاسب  •
     ) .    اخل      ....                                           االختيار من متعدد ، الصواب واخلطأ ، املقالية   (                                ميكن اختيار عدة أنواع من األسئلة  •
   .                                   تم ختزين درجات الطالب يف جداول خاصة  ي •
  .                                                ميكن إرسال االختبار عرب الربيد اإللكتروين اخلاص بالطالب •
  .                                                       ميكن حتديد موعد إنزال االختبار يف موقع الطالب وموعد انتهائه •
   .                                        يستطيع املدرس إنشاء بنك ألسئلة االختبارات  •
    .                  الطالب يف موقعه                                                  ميكن إرسال النتيجة عرب الربيد اإللكتروين أو يطلع عليها •
    :                     الواجبات اإللكترونية   )  ٥ / ٦ / ٤ / ٢ (
  .                                                    يستطيع املعلم إرسال الواجبات يف شكل ملفات هبيئات متعددة •
   .                                    يستطيع الطالب حتميل اإلجابة عن املوقع  •
   .                   ً                            ً                يقدم النظام تقريراً بالواجبات املسلمة للطالب شامالً التاريخ والوقت  •
   .     رجة                                 ميكن للمدرس تقومي الواجب وإعطائه د •
   .                                        الواجب حبيث ال يسمح بتسليم الواجب بعده      تسليم                   ميكن حتديد موعد اية  •
    .                                                      ميكن للمعلم كتابة التعليقات على إجابات الطالب وواجبام  •
    :                          منتديات النقاش التعليمية   )  ٦ / ٦ / ٤ / ٢ (
                                                                                               برامج تتيح للطالب طرح املوضوعات وتبادل املعلومات واملناقشات مع بعضهم أو مـع املدرسـني               •

  .                بصورة غري مباشرة 
   .                                                 تثرى معلومات الطالب ، وتعرفنا باهتمامام وقدرام  •
   .                                              ميكن إنشاء منتديات نقاش خاصة بكل مقرر أو شعبة  •
   .                                                       يستطيع املعلم متابعة مشاركة الطالب وعدد مشاركات كل منهم  •
   .                                         يتم ربط املشاركة برقم الطالب وامسه احلقيقي  •
   )              التعلم التعاوين  (         ن الطالب                          ميكن وضع منتدى لكل جمموعة م •
    :                الربيد اإللكتروين  ) ٧ / ٦ / ٤ / ٢ (
   .                               برنامج إلرسال واستقبال الرسائل  •
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   .                                                 وسيلة للمناقشة وتبادل اخلربات ومتابعة أخبار املقرر  •
   .                                       وسيلة إلرسال الواجبات والتعليمات للطالب  •
   .                                                    تنظيم ساعات مكتبية إلكترونية للرد على تساؤالت الطالب  •
   .                                                              للتعلم من األقران واخلرباء وتكوين جمموعات اهتمام مع جمموعة الصف            بيئة مناسبة •
   .                                   بيئة مناسبة ملمارسة مهارات الكتابة  •
    .                                     البحث يف قائمة طالب املؤسسة أو مدرسيها  •
    :                    املتابعة اإللكترونية   )  ٨ / ٦ / ٤ / ٢ (
  .                                                     معلومات عن سلوك التعلم لدى الطالب وطريقة سريه يف الدروس •
   .                           ت والدروس اليت قام بزيارا                  معلومات عن الصفحا •
   .                                                     وضع الطالب عن املكان الذي وقف عنده يف الزيارة السابقة  •
   .                                                                  تقدمي اختبارات التشخيص وحتديد املستوى للطالب مث وضعه يف املستوى املناسب  •
   .                                                                ً معلومات عن عدد الدروس املنجزة ووقت اإلجناز مقارنة مبعايري حمددة سابقاً •
   .                                                                 ليت أاها الطالب ومعدله الفصلي والتراكمي واملقررات املتبقية للتخرج                    معرفة عدد املقررات ا •
   .                                                إطالع الطالب على درجاته وواجباته من صفحته اخلاصة  •
   .                   املقرر يف حلظة معينة   /                                معرفة الطالب الداخلني على النظام  •
   .    )  ٣٥-  ٣٢       هـ،ص ص     ١٤٢٣         العريفي ،  (  ،                                          يستطيع املعلم وضع مالحظاته على مستوى الطالب  •

    :                                 احتياجات برامج التعليم اإللكتروين   )  ٧ / ٤ / ٢ (
                                                                                                  تعتمد برامج التعليم اإللكتروين عند  تصميمها وإنشائها وتنفيذها على بعض االحتياجات أوجزها                     

   :        فيما يلي  )   هـ    ١٤٢٥ (              املوسى واملبارك 
    :                             احتياجات بيئة تأليف الربجميات    )   ١ / ٧ / ٤ / ٢ (
     . Words Processing             معاجل الكلمات  •
  Database               قواعد البيانات  •
 Graphics         الرسومات  •
 Audiovisual Production                         املنتجات السمعية والبصرية  •
   .             طرائق العرض  •
   .            لغات الربجمة  •
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 Browser         املتصفحات  •
  )                                       اإلضاءة ، الصوت ، الصور املتحركة ، األفالم   (         املؤثرات  •
      . Hardware platform                                        احتياجات برامج العتاد أو املكونات املادية   )  ٢ / ٧ / ٤ / ٢ (
     .  Processors        املعاجلات  •
     . Memory        الذاكرة  •
     . Hard Drive              األقراص الصلبة  •
     . Operating System             نظام التشغيل  •
   .                                          موائمة الرسومات ، إظهار الرسومات والنصوص  •
     . Disk Drive             مشغالت األقراص  •
   .                   سعة ختزينية عالية                 قرص ممغنط ذوZip                  مشغل أقراص مضغوطة  •
      . DVD                             ، األقراص التلفزيونية املدجمة CD-Rom        ص املدجمة      األقرا •
      ) :                    بيئة إلقاء احملاضرات   (                         احتياجات بيئة التدريس أو   )   ٣ / ٧ / ٤ / ٢ (
   . Hardware                                                           املتطلبات الدنيا ملشاهدة املعدات والتجهيزات برامج وخطط العتاد  •
     . Software                   برامج وخطط الربجميات  •
 Browser types and version                         أنواع املتصفحات وإصداراا  •
      ) .                      ضوئية ، مرئية ، مسعية     ( Plug-ins        املؤثرات  •
   :                  احتياجات التكاليف    )   ٤ / ٧ / ٤ / ٢ (

     :             وتشمل مايلي
    :                            تكاليف النشاط البشري  . ١
                                                                                                  تكاليف مصممي الدروس وتطويرها حتتوي ، وعلى الرواتب ، والنفقات غري املباشرة ، مثل تكاليف                •

                                                                 ، ومعظم هذه التكاليف حتسب على أساس الزمن ، إما عن طريق                                          املكتب وتكاليف خدمات الدعم     
                                                                                                          الساعات بالنسبة إىل املتعاقدين أو املستشارين ، أو عن طريق الرواتب الشهرية بالنسبة إىل املتعاقـد                

   .        الكامل 
   .                                                                   تكاليف األعباء اإلدارية الكاملة بالنسبة إىل املشروع من إمجايل زمن املشروع •
   .                              الكاملة من إمجايل زمن املشروع                     تكاليف أعباء التحرير •
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                                                            ً                                    تكاليف أعباء مصممي الرسومات الكاملة ، وهنا تحسب التكاليف بناًء على عدد الرسـومات يف                •
   .        كل منهج

    .                                      تكاليف أعباء عمال من إمجايل زمن املشروع  •
    :                              تكاليف التطوير األخرى  . ٢
   .                        تكاليف اخلدمات التخصصية  •
    .                         تكاليف املعدات والتجهيزات  •
   .                تكاليف الربجميات  •
    .                              تكاليف التدريب اخلاصة باملشروع  •
    :                              تكاليف اإلنتاج والتوزيع  . ٣
   .                                تكاليف نسخ وتوزيع املواد املنقحة  •
              على األقـراص                                                                                          تكاليف الطرود الربيدية ، وتوزيع املناهج املطبوعة وإنتاجها على األقراص املدجمة أو            •

   .                     الصلة وكتيبات العمل                                        التلفزيونية الرقمية ، كذلك الوثائق ذات 
     ) .                  طباعتها وإنتاجها   (                      تكاليف املواد املطبوعة  •
   .                                                            تكاليف التخزين بالنسبة إىل كتيبات العمل واألقراص املدجمة وغريها  •
   .                                                          تكاليف التسويق ، إذ جيب تشجيع الطالب على أخذ املنهج وإكماله  •
    .                                 تكاليف االستضافة للموقع التعليمي  •
     :                   تكاليف التدريس  . ٤
   .             وقت التعليم  •
   .                                     الزمن املستغرق للذهاب إىل قاعات الدرس  •
    .                                    تكاليف املباين والصيانة ملركز التعليم  •
    :                                          احتياجات االفتتاحية والرسومات التوجيهية  . ٥
  ،                      الترويسات ، الترقيم      : (            ت ، مثل                                                                  مطابقة طريقة التوجيهات واملعاجلات االفتتاحية مع كل املوضوعا        •

                                       ، فكل مؤسسة كبرية مييزها أسلوب حمبب         )                                   احلروف الكبرية يف موضوعات معينة                          األمساء ، الكتابة ب   
   .             ومفضل لديها 

   .                                    جم وقواميس الختبار اهلجاء أو التهجئة  ا  مع •
   .                                    حتديد اهلوية وبعض الرسومات التوجيهية  •
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   .                                              ً                           تصميم شاشات وصفحات وصفية تفسريية ، وتصمم غالباً عند البدايات األوىل للمشروع  •
    .                      مات فنية غنية ورائعة          مكتبة رسو •
                                                         أنه من املوضوعات املهمة عند اختيار برجميـات تـأليف            )     هـ      ١٤٢٥ (                         ويضيف  املوسى واملبارك      •

    :                                                   وتصميم املواقع واليت جيب األخذ هبا يف عني االعتبار ما يلي 
     . Vendor               املالك أو املمول  •
     . Hardware Platforms             برامج العتاد  •
   .                سهولة االستخدام  •
   .         التطوير  •
   .       الدعم  •
          وبرنامج (Black Board)          وبرنامج (Wep ct )                                      االستفادة من برجميات التايل ف مثل برنامج  •

(Model) لة اإللكترونيةأو ا                     (Phpnuke)  ،     )   ١٩٤     هـ، ص    ١٤٢٥              املوسى واملبارك    .(     
    :                            بناء حمتوى التعليم اإللكتروين   )  ٨ / ٤ / ٢ (

ي        ر اليت تقوم عليها العملية التعليمية ولذلك البد من مراعاة                                                    حمتوى املقرر أو املنهج من أهم العناص           عد                                                                
    :                                                                   بعض األمور عند تصميم املقرر اإللكتروين أو حمتوى املقرر اإللكتروين ، ومنها 

   .                                    األهداف املعرفية واملهارية والوجدانية  •
   .                     التمرينات والواجبات  •
   .        ً رة كامالً                                                       الزمن املتعلق باملوضوع الدراسي الواحد أو املوحدة  أو املقر •
   .                                        املتعة والتسويق وإثارة التفكري لدى الطالب  •
   .                             االستفادة من التقنية املصاحبة  •
   .                                             التركيز على أن الطالب حمور العملية التعليمية  •
   .                                                 التركيز على طريقة املناقشة واحلوار يف تصميم الدروس  •
   .                                     مدى توافق املقرر أو املنهج مع الربجميات  •
    .                                                                 درس ، والتقدمي واالتصال والتعريف باملنهج وأهدافه والنشاطات والتقومي                    الوثائق املتعلقة بال •
                                                         أنه عند تصميم املناهج للتعليم اإللكتروين جيب وضع هذه           )   هـ    ١٤٢٥ (                             كما يذكر  املوسى واملبارك       •

    :                النقاط باحلسبان 
   .                  التسجيل اإللكتروين  •
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   .                 اإلرشاد اإللكتروين  •
   .                  التشاور اإللكتروين  •
   .      تروين            التصفح اإللك •
     ).   ٢٢٢     هـ، ص    ١٤٢٥              املوسى واملبارك   (   ،                             املتابعة واملراجعة اإللكترونية  •
   :                     مناذج للتعليم االلكتروين  )  ٩ / ٤ / ٢ (
   :      عن بعد         اإللكتروين         التعليم   )  ١ / ٩ / ٤ / ٢ (

                                                                                                    يعترب التعليم اإللكتروين إحدى وسائل مايسمى التعليم عن بعد والذي بدأ يف االنتشار يف الفتـرة                            
                                                                                                 تأمل لتعريفات التعليم عن بعد ظهور التقنية اإللكترونية جيد أن هذا التقدم الـتقين وسـع                             األخرية ، وامل  

                                   تعددت التعريفات اليت وضعت حـول                                                                         نطاق التعليم عن بعد خاصة بعد ظهور تقنية االنترنت ، ولذلك            
         ً  يمية علماً                                      اهلائل الذي تشهده الساحة التعل          التقين                                                          مفهوم أو مضمون التعليم عن بعد ، وأضحى مع التقدم           

    ً      ً                                                                                                  شامالً قائماً بذاته ، هذا باإلضافة إىل وجود أكثر من مدرسة أو اجتاه ، لكـل منـها وجهـة نظرهـا                      
                                                                          ً                                ومداخالا بشأنه ، األمر الذي ترتب عليه تعدد املفاهيم والتعريفات حوله ، وأياماً كانت األسباب اليت                

                                       على سبيل املثال جند اجلمعية األمريكية                                                                        أدت إىل  تربير عدم االتفاق حول وضع تعريف حمدد لعملياته ، ف            
 The United States Distance Learning Association )                     للتعلـيم عـن بعـد    

"USDA" ) للمواد التعليمية أو التدريبية عرب وسـيط تعليمـي                                     تعرف التعليم عن بعد بأنه توصيل                                                 
    عية                          يـشمل األقمـار الـصنا    (Electronically Mediated Instruction)          إلكتـروين  

(Satellites)وأشرطة الفيديو ،                  (Video Tapes) واألشرطة الصوتية ،                    (Sound Tapes) ،  
                 أو غريهـا مـن    (Multi-media Technology)                                    واحلاسبات وتكنولوجيا الوسائط املتعددة 

   .   ) ٦    هـ ص    ١٤٢٥               الربيعي وآخرون   (    ،                             الوسائط املتاحة لنقل املعلومات 
                                                                 عليم عند بعد أحد أساليب أو تطبيقات التعلـيم املـستمر ،                   أن الت   )    م      ٢٠٠١  (                ويرى الشرهان                 

    .                                                    واهلدف منه إتاحة الفرص التعليمية املستمرة طوال احلياة 
                                                                 إىل إن التعليم عن بعد هو ذلك النمط التعليمي الذي متكن             )  هـ    ١٤٢٥ (                 الربيعي وآخرون         ويشري            

                                            االتصال واألقمار الصناعية الـيت تطـوق                                                                   املتعلم من خالله اإلطالع على النظام العاملي من خالل شبكة         
                                                                                                             الكرة األرضية ، مما يتيح للمتعلم االستفادة من احملاضرات واملناقشات املتبادلة بني معاهد التعليم اجلامعية               
                                                                                                      وغري اجلامعية ، وذلك إىل جانب تعاون العلماء يف إجراء األحباث وتبادل األفكار رغم اتساع املسافات                
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                                                        ً                          ليات اجلراحية اآلن واحلصول على الدرجات العلمية العليا حالياً خري دليل علـى                                   ولعل جمال إجراء العم   
    .    )  ١٢    هـ ص    ١٤٢٥               الربيعي وآخرون   (    ،                             تلك االستفادة ومدى احلاجة إليه 

                 أطلق عليه مسمى                      ا شامال وجديدا             تعليمي  ا  منط                                                    إن التعليم عن بعد، أصبح بعد استخدام االنترنت           
                                                                 مثل الصوت والصورة واملعلومات واملواد املطبوعة ، إضافة إىل                 التقنية    مل           حيث تستع                       التعليم االلكتروين ،    

     .                               ً                                      عملية  االتصال اليت قد تتم وجهاً لوجه ، لسد الفجوة يف جمال توجيه املتعلم 
      ) :         اإلنترنت   (                          الشبكة العاملية للمعلومات   )  ٢ / ٩ / ٤ / ٢ (

  (                     وع شبكة أخرى تـدعى                                      أن تاريخ شبكة اإلنترنت يعود إىل مشر     )   هـ    ١٤٢٥ (              يذكر اهلاجري     
                                                                              واليت تبنت إنشاءها وزارة الدفاع األمريكية يف أواخر الستينات امليالدية ويف               ) ARPANET        أربانت  

      ميـل    (                                                                                  م ، مت فصل اجلهات العسكرية املرتبطة بشبكة أربانت وربطها بشبكة أخرى مسيت                  ١٩٨٣     عام  
    م ،     ١٩٨٦          نـت ، ويف                                             ، يف حني بقيت اجلهات غري العسكرية يف شـبكة أربا     ) MEL NET   نت 

                                              عن طريق اهليئة الوطنية األمريكية للعلوم ، حيـث      ) N S F NET            أن أس أف نت   (           نشأت شبكة 
  )           إنترنـت     (          وكلمـة    .   )  ١٣          هــ ، ص       ١٤٢٥           اهلاجري ،     (                                                  كانت هذه الشبكة حجر الزاوية لشبكة اإلنترنت        

      فـات                              وسنحاول إيراد بعـض التعري (Interconnected Network)            ً        جاءت اختصاراً لكلمات 
                                                                 واليت تلقي الضوء على مفهوم هذه الشبكة احلديثة ، فقد عـرف       (Functional)                    الوصفية والوظيفية   

                                                                                    هذه الشبكة بأا عبارة عن جمموعة كبرية من أجهزة الكمبيوتر يف أحنـاء العـامل                 )   هـ    ١٤٢٥ (       املوسى  
                       بادل املعلومات فيمـا                               ً                                                      املختلفة تتحدث مع بعضها بعضاً ، مبعىن أن هناك ماليني من أجهزة الكمبيوتر تت             

      مـا  ك ،(World wide web)                                                            بينها بوساطة مـا يعـرف بالنـسج العـاملي متعـدد النطـاق       
                                                                     بأا دائرة معارف عمالقة حيث ميكن للناس من خالهلا احلـصول علـى               )   هـ    ١٤٢٥  (               عرفها املوسى   

  (Picture)                رسـوم وصـور                        مكتـوب ، أو    (Text)                                      املعلومات حول أي موضوع يف شكل نص        
                    ، ويف الوقت نفـسه  (Electronic E-mail)                                 التراسل عن طريق الربيد اإللكتروين            وخرائط ، أو

      مـع                                                                                                   متثل الشبكة منتدى علمي يتم من خالله تبادل األفكار واملعلومات وتطويرها واملشاركة يف النقاش               
       أمـا     ، (Internet Relay Chat)  )         احملادثـة  (                                         مجاعة واسعة بوساطة وظيفة تسمى أماكن احلوار 

                                                                                          لوظيفي لإلنترنت هو أحد وسائل االتصاالت احلديثة اليت تنحصر وظيفتها إما جبمع املعلومات                       التعريف ا 
                                                                                                   أو االتصال بأي صورة من الصور أو شكل من األشكال ، وبكلمة أخرى فإن اخلدمات اليت تقـدمها                  

                                       صـورة ، نـص ، صـورة ونـص ،             (                                                            اإلنترنت تنحصر إما يف تقدمي معلومات مهما كان نوعهـا           
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                                                                                     من أي مكان يف العامل أو تقدمي خدمة اتصال مكتوب أو مسموع أو منظور أوهبـم                  )        اخل      ...       تسجيل  
   .     )    ٧٥-  ٧٤        هـ ، ص ص    ١٤٢٥        املوسى ،   (  ،     ً معاً

                                                                 أن تاريخ شبكة حاسوبية عامة يف منطقة اخلليج يعود إىل منتصف             )   هـ    ١٤٢٥  (               يذكر اهلاجري                  و
                          م كخطوة لتسويق أنظمتها        ١٩٨٥            كة يف عام                   مشروع بناء شب      ) IBN  (                                الثمانينات عندما تبنت شركة     

                                                                                                  يف املنطقة وكان اهلدف من هذه الشبكة خدمة اتمع األكادميي والبحثي يف املنطقة ، حيـث ضـمت                  
    :     ً                               عدداً من اجلامعات ومراكز األحباث ومنها 

   .                                       مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية  •
   .                 جامعة امللك سعود  •
   .             معهد اإلدارة  •
   .              عبد العزيز           جامعة امللك •
   .                 جامعة امللك فيصل  •
   .                                جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  •
   .                جامعة أم القرى  •
   .                      وزارة الصحة يف اململكة  •
   .                                      مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األحباث  •
   .                                   بعض اجلامعات واملراكز اخلليجية األخرى  •

                                        الشبكة ، حيث كانت النواة الرئيـسة                                                ً     ً                  وقد أدت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم دوراً مهماً يف هذه            
                                                   م مت ربط الشبكة اخلليجية بشبكة بت نت العاملية             ١٩٨٩                                             للشبكة اليت تربط اجلهات األخرى ، ويف عام         

                                                                                                      عن طريق خط اتصال يربط املدينة مبركز احلاسـب اآليل  التـابع جلامعـة جـورج واشـنطن ، ويف                     
                                               وكانت مدينة امللك عبد العزيـز للعلـوم                                                         م مت تطوير التعاون مع جامعة جورج واشنطن ،            ١٩٩٦     عام  

    .        ً                                      مشروعاً لربط اجلامعات السعودية بشبكة اإلنترنت     ١٩٩٣                     والتقنية قد أعدت عام 
              وذلك بـصدور     )    م      ١٩٩٨  (   هـ    ١٤١٩                     ً                                   وقد بدأت اململكة فعلياً بتقدمي خدمة اإلنترنت يف سنة            

                     ي باملوافقـة علـى           والقاض  )  م    ١٩٩٧ / ٣ / ٤ (    هـ      ١٤١٧ /  ١٠ /  ٢٤           وتاريخ      ١٦٣                      جملس الوزراء رقم      ر   قرا
                                                                                                      تقدمي خدمة اإلنترنت يف اململكة العربية السعودية، وفق ضوابط معينة دف إىل االستفادة من اإلنترنت               
                                                                                                 وما تقدمة من معلومات وخدمات إجيابية ومفيدة، ومبا يتناسب مع املعتقدات اإلسالمية، وخـصوصية              

                                              ثار السيئة لإلنترنت، من خالل تطبيق آليـة                            والعمل على تاليف اآل     ،                                     واتمع السعودي وعاداته وتقاليده     
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                وحـدة خـدمات      :                                          ويتم تقدمي هذه اخلدمة عرب ثالث جهات هي          .                                 مناسبة حلجب املواقع غري الالئقة    
                                           االتصاالت السعودية، وشركات تقدمي اخلدمة       ة                                                          اإلنترنت مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشرك       

    .           للمستفيدين
                                                                          نترنت مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية إدارة وتشغيل اخلطـوط                                 وتتوىل وحدة خدمات اإل     

                                                                                                        الدولية، واليت من خالهلا يتم ربط الشبكة الوطنية بشبكة اإلنترنت الدولية كما تقوم باإلشراف علـى                
                                وتقوم شركة االتـصاالت الـسعودية      .                                                               نقطة االرتباط باإلنترنت وتطبيق آلية حجب املواقع غري الالئقة       

                                                                                                   البنية األساسية لالتصاالت يف اململكة وإدارا وتطويرها، فهي اليت تقوم بربط املستفيدين مبقدمي                   بتوفري
  .                                                                                                    اخلدمة وربط مقدمي اخلدمة بوحدة خدمات اإلنترنت باملدينة ، وربط الوحدة بشبكة اإلنترنت الدولية             

   .                     ساسية واخلطوط الدولية                                                               وتقوم شركات تقدمي اخلدمة بتوفري اخلدمة للمستفيدين من خالل البنية األ
                                                                        أفضل لشبكة اإلنترنت يف اململكة حترص مدينة امللـك عبـد العزيـز               ة                       ومن أجل توفري اعتمادي     

                                                                                                 وشركة االتصاالت السعودية على تعدد طرق االرتباط، واستخدام أكثر من مزود خدمة عاملي، وكذلك              
   .                                              أكثر من خط لأللياف  البصرية عرب أكثر من ناقل حبري

                                                                  للعلوم والتقنية عملية تسجيل أمساء النطاقات حتـت النطـاق            ز                          مدينة امللك عبدا لعزي             كما تتوىل   
        ).  ٢٠    هـ ص    ١٤٢٥         اهلاجري ،   (                                         وتقدم اخلدمة جمانا للمستفيدين داخل اململكة    .) sa (     الدويل

    :                          التعليم باستخدام اإلنترنت   )  ١ / ٢ / ٩ / ٤ / ٢ (
                                        أشكال التعليم عن بعد اليت انتشرت يف                                             ً     ً             تعد طريقة التعليم باستخدام اإلنترنت شكالً شامالً لكل           

                                                     ً                                               العقود األربعة األخرية واليت تعددت ، وتطورت ، واختذت أشكاالً كثرية ، وذلك مع تطور التقنيـات                 
                                         والفرق بينها وبني غريها من الطـرق         ،                 اجلامعة والطالب               املدرسة أو      ،                                       املتاحة أمام طريف العملية التعليمية      

                                             فلقد عانت طرق التعليم عن بعد من مشكلة           ،                      ليمي وكوسط اتصال                                    هو استخدامها لإلنترنت كوسط تع    
                                                                    ،  واليت مت حلها بظهور اإلنترنت ، الذي جعل عملية التعليم                  املعلم                                      مزمنة هي عدم التفاعل بني الطالب و      

                                                                                                      عن بعد حتظى مبيزة أساس هي عملية التفاعل بني الطالب واملدرس أو بني الطالب وزمالئه عرب وسـائل                  
                                           ، إال أا ال تعد طريقة مثلى يف عامل                املعلمني                                                  وبالرغم من اعتبارها الطريقة األكثر شعبية بني         ،   ة             تقنية خمتلف 

                                                                                                     اليوم ، حيث ظهرت فلسفات تعليمية جديدة كطرق التعليم القائمة على حل املشكالت  وطرق التعلم                
                          التحريـر مـن القيـود                               اخل ، وكلها دف إىل           ..                                                         املفتوح ، والتعلم احلر ، والتعلم عن طريق التسلية          

                                                             والتقنيات اليت أحدثتها الثورة املعلوماتيـة واإلنترنـت يف          ،                        واالستفادة من الوسائل     ،                   والشكليات القدمية   
                                فلسفة تعليم غري حمدود بالزمان       "                         ً                                                    التعليم ، كما ظهرت مؤخراً الفلسفة التعليمية اجلديدة اليت  تركز على             
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                                                        هو اإلنترنت اليت تستخدم يف عملية التدريس كشكل مـن                                          واحملرك األساسي للفلسفة اجلديدة       "         واملكان  
                                                                                                      أشكال التعليم عن بعد ، كذلك تعد اإلنترنت موسوعة علمية كبرية وأداة متفوقة إليـضاح األفكـار                 
                                          ً                                                              والتجارب ، ولقد كان هناك جدال ال يزال قائماً حول إمكانية حتسني نوعية وخمرجات نظام التعليم عن                 

                                                                            ساعد بغناها املعلومايت ووسائلها التواصلية على حتسني خمرجات نظام التعليم                                       بعد ، ولكن قدوم اإلنترنت      
      .    )  ١٢      هـ ، ص    ١٤٢٥                 الربيعي وآخرون ،   (          عن بعد ، 

                                                                                                أدى استخدام اإلنترنت يف التعليم إىل تطور مذهل وسريع يف العملية التعليمية ، كما أثر يف                     وقد    
                                                          لصف ، كما أن استخدام األنظمة املتعـددة يف اإلنترنـت                                                            طريقة أداء املعلم واملتعلم وإجنازاا يف غرفة ا       

                                                                   يف احلياة والعمل ، حيث ال يتعامل اإلنترنت مع املعلومات فقط                   التقنية                                  سوف يغري الطريقة اليت تؤثر هبا       
                                                واألحداث العامليـة والـسياسية ، والطقـس          ،           والفيديو  ،          واخلرائط  ،         والصوت  ،                        وإمنا تتعامل مع الصورة   
                         وقد أصبح اإلنترنت أداة      .                                                            عني الطلبة ، كما تقدم هلم الوثائق واملعلومات املتطورة                               وتعرض مجيعها أمام أ   

                                                                                                  للبحث واالكتشاف من قبل مستخدميها ، حيث توفر للمتعلمني القدرة على االتصال مع املـدارس ،                
      ومـع    .                                                                                             واجلامعات ، ومراكز األحباث ، واملكتبات ، وغريها ، وتساعدهم على نقل ونشر املعلومـات                

                              ً                                                                       ر هذه الشبكة ، وانتشارها عاملياً أصبحت اإلنترنت أداة حلفظ املعلومات ، حيث حول التعليم مـن                    تطو
       ).    ٢٧٧      هـ ، ص    ١٤٢٥                 الربيعي وآخرون ،   (                                           الطرق التقليدية للتعليم إىل التعليم الفردي 

     :    يف      تتمثل                                               إىل أن أهم مزايا استخدام شبكة اإلنترنت يف التعليم   )    هـ     ١٤٢٥   (           يشري  املوسى  و  
   .                                         يوفر اإلنترنت بيئة تعليمية غنية وذات معىن  •
   .                                        مساعدة املتعلمني لتحقيق األهداف التعليمية  •
   .                                                         تطوير مهارات الطالب على مدى أبعد من جمرد تعلم حمتوى التخصص  •
   .                          الوفرة اهلائلة للمعلومات  •
   .                 املتعة يف التعليم  •
   .                          االستفادة من خدمات الشبكة  •
   .                   من املالحظة احلسية                       تقليل التجريد واالقتراب •
   .                                    متابعة الطالب ومعاجلة تأخرهم الدراسي  •
   .                   العاملية يف التعليم  •
   .                                التطوير املهين للمعلمني بعمل جديد  •
   .                           تطوير مفهوم التعلم الفردي  •
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        ).  ٨٠    هـ ص    ١٤٢٥        املوسى ،   (  ،                      تطوير العالقات العاملية  •
                                          اإلنترنت ودوره يف رفع كفاءة العملية                                    إىل أن أهم إجيابيات استخدام      )    م      ٢٠٠٢  (           بسيوين       أشار     كما   •

    :                          التعليمية يتمثل يف التايل  
   .                                            أداة قوية للتعليم والتدريب وتبادل املعلومات  •
   .                                               إسقاط عيوب ومثالب نظام التلقني والتعليم النمطي  •
   .                            تكامل نظم التعليم والتدريب  •
   .                                التعليم الذايت اجلماعي أو الفردي  •
   .                                                      وتضخم املادة التعليمية وغريها من مشاكل التعليم النظامي                           حل مشاكل تكدس دور التعليم  •
   .                                             نقل اخلدمة التعليمية إىل مناطق نائية أو حمرومة  •
   .              قلة التكاليف  •
   .                                                                  ً استخدام تقنيات تفاعلية ، واالتصال املباشر مع متعلمني منتشرين جغرافياً  •
   .                                 دعم أسلوب التعلم بواسطة االكتشاف  •
   .                                                        تلقي السليب ، وتنمية مهاراته ، وشحذ التفكري املنهجي املنظم                      ختليص املتعلم من آفة ال •
   .                      أمناط تعليمية جديدة     إجياد •
   .                                                                  استخدام التكنولوجيا وخدمات اإلنترنت للوصول إىل مصادر اقتناء املعرفة  •
   .                                إعادة استخدام املقررات الدراسية  •
   .           ات التعليم                                                          استخدم برامج التدريب التفاعلي على  الشبكة خلدمة مراحل وقطاع •
   .                              االستفادة باملكتبات اإللكترونية  •
   .                                                استخدام أسلوب التعليم التعاوين واملشاركة الفعالة  •
   .                              اختيار برامج التعليم املناسبة  •
   .    )  ١٨   م ص    ٢٠٠٢        بسيوين ،   (   ،                                    تطوير تأليف املواد واملناهج الدراسية  •

                                                  استخدامه يف العملية التعليمية التعلمية  ،                                                                                  إن ما سبق اإلشارة إليه من فوائد ومزايا لإلنترنت عند         
     .                                                                                                 جيعل التعليم  أكثر فاعلية ويزيد يف النهاية من جودة خمرجات التعليم والتعلم معرفيا ومهاريا ووجدانيا 

        
    

  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٥٣ ـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
 الدول ومشاريعها يف توظيف تقنية املعلومات خربات بعض

  واالتصاالت يف التعليم 
  )جتارب الشركات واملؤسسات -التجارب العاملية-التجارب العربية - احملليةالتجارب(
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  الفصل الثالث
  :متهيد) ٣/١(

                                                                                  الشك أن هناك خطط ومشاريع وجتارب ناجحة يف تطبيق، وتوظيف تقنيـة املعلومـات                              
                  شرح هذه التجارب                                                                                  واالتصاالت يف التعليم ، السيما التعليم اإللكتروين ، وألنه من الصعوبة مبكان             

   ،       اجلهـود                                    بـشكل مـوجز اخلطـط، واملـشاريع، و                          هذه الدراسة تستعرض                      بصورة مفصلة ، فان   
                                                               يف جمال اإلعداد والتخطيط للتعليم اإللكتـروين وإدارتـه ،            ،           والدولية  ،           والعربية  ،        احمللية  ،        والتجارب
                 التجـارب ،                            وتقدمي أبرز مالمح هذه                      ومناذج منها،    ،           وأهدافها  ،                    ستعرض اخلطط الوطنية   ت       وكذلك  

                                                  واإلعداد والتنظيم ،وما يتوافق مـع أهـداف          ،                                                وسيكون تركيز الدراسة هنا على ما خيص اإلدارة       
         ً                          قليل جـداً، وخاصـة الـدول                                       أن ما نشر عن جتارب الدول                            كما أن  الباحث الحظ                الدراسة ،   

        تـصاالت                                                                   ورمبا يعود ذلك إىل حداثة موضوع االستفادة من تقنية املعلومات واال     ،        واخلليجية ،       العربية
   .                                                          ، وكذلك كون كثري من التوجهات يف هذا اال  الزال يف طور التخطيط          يف التعليم 

    ):                       اململكة العربية السعودية  (           اخلطط احمللية  )  ٢ / ٣ (
                                                                                                 بعد ظهور االنترنت وتوظيف تقنية االتصاالت واملعلومات يف التعليم ، والذي نتج عنه التعلـيم                 

                                    عتمد على اسـتخدام آليـات االتـصال         اليت ت      ساليب   األ         ة ، وأحد                                   اإللكتروين كأحد أمناط التعليم املبدع  
                                                                                            احلديثة من حاسوب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صورة ،وصوت ،ورسـومات ،وآليـات حبـث،               
                                                                                                         ومكتبات الكترونية، وبوابات االنترنت يف إيصال املعلومة إىل املتعلم بطريقة مشوقة وإبداعية ، جـاءت               

                                                                                  امج التنموية يف اململكة العربية السعودية بشكل عام وبرامج التعلـيم بوجـه                                         األمهية بإعادة النظر يف الرب    
                                                                                                         خاص ، وحيث اقتنعت كثري من الدول ومنها اململكة العربية السعودية بضرورة إعادة النظر يف أنظمتها                
                                                                                                          التربوية والتعليمية لتتوافق مع عصر تقنية املعلومات واالتصاالت ، لذلك أولت حكومة اململكة تقنيـة              
                                                                                            املعلومات أمهية خاصة، حيث ركزت عليها يف العديد من اخلطط الوطنية، ويظهر ذلـك مـن خـالل            

   .                                        اخلطط التنموية ومنها اخلطة اخلمسية السابعة 
                                                                                                 وقد تضمنت خطة التنمية السابعة يف اململكة العربية السعودية تصورات واضحة ملكانـة تقنيـة               

                                                        على إعداد خطة وطنية توظف املعلوماتية وغريهـا مـن                                                         املعلومات يف القضايا الوطنية، ونصت أهدافها       
                ِ                                                                                        التقنيات خلدمة الِعلم ودعم التنمية االقتصادية، وتوفري البيانات واملعلومات احملدثة ، وتسهيل احلـصول              
                                                                                                    عليها، وحتديد أدوار املؤسسات املنتجة وامعة للمعلومات ومرجعية املعلومات مبا يـضمن تكاملـها،              

                                                                                 ضمن شبكات فرعية ترتبط بنظام املعلومات الوطين املتكامـل، ونـشر تقنيـة                                   وإنشاء نظام معلومات  
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                                                                     وضعت رؤية مستقبلية تقضي بتضييق الفجوة التقنية بني اململكـة            ا  كم      ،                           وخدمات املعلومات يف اتمع   
                                                                     م، من خالل استثمار تقنية املعلومات يف تنمية القـوى البـشرية،                ٢٠٢٠                             والدول الصناعية حبلول عام     

                    وزارة التخطـيط ،      (  ،                                                                                   ء هبا إىل املستويات الدولية، لتكون قادرة على التعامل مع التقنيات احلديثـة                     واالرتقا
      )  .   هـ     ١٤٢٠

                                    وثيقة السياسة الوطنيـة للعلـوم        )  م    ٢٠٠٢ / ٧ / ٨ (    هـ      ١٤٢٣ / ٤ /  ٢٧                         أقر جملس الوزراء يف         كما  
                            وقد اشتملت هذه الوثيقـة       .                    للعلوم والتقنية   ز                                                              والتقنية اليت أعدا وزارة التخطيط ومدينة امللك عبدا لعزي        

                                                                                                   على عشرة أسس استراتيجيه، وانبثق من كل أساس جمموعة من السياسات الفرعية، تـشمل اآلليـات                
                                    وركز األساس االستراتيجي العاشر من       .                                                                       والربامج العلمية والتقنية املنفذة للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية       

    :                                         ية، وتيسري كافة السبل للوصول إليها من خالل                                             هذه الوثيقة على إتاحة املعلومات العلمية والتقن
   .                                                                     دعم وتطوير قواعد وطنية للمعلومات العلمية والتقنية، وتسهيل احلصول عليها •
                                                                                                     تبين أنظمة وبرامج وطنية ، تعمل على تشجيع إنتاج ونشر وتبادل املعلومات وتسهيل استخداماا ،                •

    .                                 واحلصول عليها ملواكبة عصر املعلومات
    .                                     ات الالزمة لضمان أمن املعلومات ومحايتها         إجياد اآللي •
    .                                                    دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية يف جمال تقنية املعلومات •
    .                                                                إعداد خطة وطنية للمعلومات تعمل على دعم التنمية الشاملة يف اململكة •
  (     كة                                                                                                  التركيز على توطني وتطوير تقنية املعلومات لتحسني كفاءة وفعالية  املعلومات وخدمتها يف اململ              •

     ) WWW.Mcit.gov.sa                             اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات 
                     اخلطـة الوطنيـة          مراحل                                                                            وتقوم مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة التخطيط بإعداد             

                           واملشاريع اليت تعمل علـى                                                 ً                                     الشاملة للعلوم والتقنية، واليت سوف تتضمن عدداً من آليات التنفيذ والربامج            
    .                                     حتقيق السياسة الوطنية للعلوم والتقنية

                                                                   للعلوم والتقنية، وجامعة امللك فهد بإعداد دراستني حول توطني           ز                              وقامت مدينة امللك عبدا لعزي      
                                                               التصور الوطين لتوطني تقنية املعلومات واستثمارها يف اململكـة           "                          فأعدت املدينة وثيقة      ،               تقنية املعلومات 

                        اخلطة الوطنية لتقنيـة      (    ،                                                                 ، بينما أعدت اجلامعة مسودة خطة وطنية لتوطني تقنية املعلومات          “              ية السعودية        العرب
     ) WWW.Mcit.gov.sa         املعلومات 
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    :                             اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات  )  ١ / ٢ / ٣ (
         القاضـي    )  م    ٢٠٠١ / ٣ / ٦ (    هـ      ١٤٢١ /  ١٢ /  ١٠           وتاريخ        ١٦٨٣٨ / ب / ٧                           صدر التوجيه السامي رقم             

                                                                                         ً                بتكليف مجعية احلاسبات السعودية بوضع خطة وطنية لتقنية املعلومات، واقتراح آليات لتطبيقها، وبنـاًء              
   :                                                                 على ذلك باشرت األمانة العامة ملشروع اخلطة بالعمل على مسارين متوازيني 

     :          املسار األول
                                               ء العديد من الدراسات األولية هلذا الغـرض،                                 تنفيذها، حيث مت إجرا     ت                        إعداد اخلطة واستراتيجيا    
             ً                                                                                        العمل مستمراً حاليا على إعداد اخلطة الشاملة اليت تشتمل على منظور بعيـد املـدى لتقنيـة                   ل       وال يزا 

    .                              ً                                املعلومات يف اململكة لعشرين عاماً قادمة، وخطة مرحلية تفصيلية مخسيه
                                         ، وجتارب الدول، والتقنيات احلديثة اليت                                                                 وقد غطت الدراسات األساسية املتضمنة دراسات الوضع الراهن       

  :                               مت إجراؤها يف أربعة حماور رئيسة هي
    .                     حمور الثقافة والتعليم •
  .                    حمور التجارة واالقتصاد •
  .                         حمور االتصاالت وأمن املعلومات •
   .                  حمور اإلدارة واخلدمات •

    :             املسار الثاين 
            ً                  فيذها، متهيداً لتطبيق اخلطـة                                                           ً             إعداد مبادرات عاجلة ملعاجلة قضايا ملحة يستوجب البدء فوراً بتن           

                    وثيقـة املبـادرات     "                        ً                                                               الشاملة، واليت تتطلب وقتاً أطول يف اإلعداد والتطبيق، وقد مت االنتهاء من إعـداد               
               ً                                                                                  ، اليت تعاجل عدداً من القضايا امللحة والضرورية يف جمال تقنية املعلومات يف اململكة، وتتطلـب                 "       العاجلة

                                                                 اقتراحات لست مبادرات رئيسة وعاجلة، تتلخص يف هيكلة قطاع             ً                                  عمالً فوريا لتحقيقها، وتقدم الوثيقة    
                                                                                                            املعلومات، وإعداد الكوادر املعلوماتية، وتطوير البنية التحتية لتقنية املعلومـات واالتـصاالت، وتنميـة              

   ية                    اخلطة الوطنية لتقن    (    ،                                                                                     الصناعة املعلوماتية، ودعم احملتوى العريب اإلسالمي، ودعم جهود احلكومة اإللكترونية           
    .    ) WWW.Mcit.gov.sa         املعلومات 

    :                                            حمور التعليم يف اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات   )  ١ / ١ / ٢ / ٣ (
                                                                                                 أسهمت تقنية املعلومات واالتصاالت يف تغيري بيئة التعلم وأصـبح املعلـم لـه أدوار متعـددة                   
                                                         تعليمية ، وأصبح ينصب عمله على تعليم الطالب كيـف                                              وباحث وموجه للعملية التربوية وال           كمشرف

                                                                                                                  يتعلم ، وكيف يتعامل مع مصادر املعرفة وتقنياا املختلفة سواء بالتعليم املباشر أو بالتعليم عن بعـد ،                   
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                                                                                                              وقد واكبت برامج وخطط وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العايل ، وكذلك املؤسسة العامة للتعليم               
                                                                                           ريب املهين، أمهية توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف خدمة التعليم، ، وميكن إمجال مـا                          الفين والتد 

        هــ ،       ١٤٢٤                                       وزارة االتصاالت وتقنية املعلومـات ،         (                                                             حتقق يف هذا الشأن وما جيري العمل على حتقيقه فيما يأيت          

   : )  ١٠ ص
    :                          نشر الثقافة املعلوماتية      حمور ) ٢ / ١ / ٢ / ٣ (

                                                                                    لسعودية موضوع نشر الثقافة املعلوماتية يف التعليم العام يف مستوياته املختلفـة                                          لقد أولت احلكومة ا   
                                                                                                              اهتماما كبريا يف وقت مبكر نسبيا، ومتثل الثقافة املعلوماتية حجر الزاوية يف تطوير مهارات التعلم الذايت                

             مـستخدمني                                                                                         والتعليم املستمر، وهي متطلب أساسي لتمكني أجيال املستقبل من املهارات اليت جتعلـهم            
                                                                                                    متمكنني لتقنية االتصال واملعلومات، وباحثني عن املعلومات وحمللني هلا، ومقومني لفعاليتها وكفاءـا،             

                                                              إرساء البنية التحتية للتقنية يف قطاع التعليم عن طريـق                    مها ،                                            وقد اختذت اململكة مسارين يف هذا االجتاه      
                                                  تنفيذ مشروع إلنتاج الربجميات التعليمية اليت ختدم                                                             توفري قاعات احلاسب املزودة بتقنية الفصول الذكية، و       

   .                              املنهج الدراسي للمراحل املختلفة 
   :                      التدريب والتطوير املهين       حمور  ) ٣ / ١ / ١ / ٣ (

                                                                                             يعد التطوير املهين لكل املتعاملني مع التقنية يف املؤسسة التربوية أحد أبرز عناصر خطط اململكـة        
                                                          له ميكن حتقيق اإلدارة الفاعلة، واالستخدام املنتج واإلجيايب                                                  يف جمال تقنية املعلومات واالتصال، ومن خال      

                                                                                                         للعناصر املادية يف البيئة التعليمية التقنية اليت تتمثل بالتسهيالت والتجهيزات وشبكات االتصال، ومشلت             
   :         هذه اخلطة 

    روع                                                                                            تدريب املعلمني عن طريق برامج التدريب اجلماعي، وبرامج التدريب عن بعد ، ومن ذلك مش                        
                                                                                          توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف تدريس العلوم والرياضيات يف املرحلة الثانوية والذي شارك يف      " 

                                                                                                         متويل هذا املشروع وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو وعدد من املنظمـات احملليـة واإلقليميـة                
  .                                               والدولية والقطاع اخلاص يف اململكة العربية السعودية

  (ICDL)                                                                  تشجيع املعلمني ووضع احلوافز هلم للحصول على رخصة قيادة احلاسب اآليل                باإلضافة إىل 
   .                      من خالل الشركات املعتمدة  ) TCDL (                          ورخصة قيادة احلاسب للمعلمني 
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    :                       دمج التقنية يف التعليم       حمور  ) ٤ / ١ / ٢ / ٣ (
                   منتها هذه اخلطـة                                                                                     أعدت اململكة خطة شاملة لدمج التقنية يف التعليم، ومن أبرز املشاريع اليت تض              
   :      ما يأيت

    " :   وطين "                                                      مشروع عبد اهللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة للحاسب اآليل   •
                                                                                           يعرب هذا املشروع عن االهتمام الكبري الذي توليه الدولة لتقنية املعلومات واالتصاالت وأمهيتها يف بناء          

                                       ر تقنية املعلومات لتحقيـق األهـداف                                                     بادرت اململكة العربية السعودية بتبين خيا                        اتمع املعريف، حيث  
               بتـشجيع مـن                           وقد حظي هذا املشروع                 املعاصرة ،                                       األجيال القادمة ملواجهة التحديات           إعداد           التنموية و 

                        خادم احلرمني الـشريفني                                   رمحه اهللا ورعاية مباشرة من                                     فني امللك فهد بن عبد العزيز      ي                 خادم احلرمني الشر  
ـ     ، "   وطين “       ملشروع                         ال املراحل التنفيذية             ومع اكتم    ،                             عبد اهللا بن عبد العزيز         امللك       إىل   ب                    سيتم توفري حاس

   .                                وبناء شبكات حملية داخل كل مدرسة ،                                     مع إكمال ربط املدارس بالشبكة الوطنية ،            لكل عشرة طالب
    ):LRC (                                            تطوير املكتبات املدرسية إىل مراكز ملصادر التعلم  •

                                        التعليم العام احلكوميـة واألهليـة                                                                     ويهدف هذا املشروع إىل تطوير مجيع املكتبات املدرسية يف مدارس         
                                                                                                 وكليات املعلمني واملعلمات إىل مراكز ملصادر التعلم، تستوعب مصادر املعلومـات املطبوعـة وغـري               
                                                                                                       املطبوعة مبا فيها تقنيات املعلومات واالتصاالت، ودجمها يف عملية التعليم والتعلم، حبيث تصبح مراكـز               

    .                                                      اليب  التعليمية احلديثة اليت تعتمد على تعزيز دور املتعلم                                      مصادر التعلم بيئات غنية، تنفذ فيها األس
    (Computer Based Labs):               املختربات احملوسبة  •

                     كان االهتمام بإدخال Hands-on Activities      ً                                      انطالقاً من أمهية ممارسة الطالب للتجارب العلمية 
                                      حتاشي أساليب احلفظ والتلقني، وأسـاس                                     لتحقيق مبدأ التعليم اإلجيايب و      )       املطورة    (  ة                    تقنية املعامل احملوسب  

                                                                                                    هذا التعليم هو التجريب واملشاهدة واالستنتاج عن طريق برجميات تفاعلية يف أجهزة حاسـب متـصل                
                                   حيث يتم تكامـل مكونـات التجـارب         ). Sensors (                                      بنهايات طرفية حساسة تسمى املستشعرات    

                                       ياس، وبذلك يدخل احلاسب بصفته أحـد                                                                     العملية يف مواد العلوم املختلفة مع احلاسب اآليل  كوسيلة ق          
   .           عناصر املعمل

     ):      تأهيل  (                                                  مشروع تأهيل طالب املرحلة الثانوية يف جمال املعلوماتية  •
                                                                   لتزيد من املوائمة بني مفردات مناهج احلاسب اآليل  وبني التطورات             "        تأهيل    "                    نبعت فكرة مشروع    

                                        داد خرجيي الثانوية العامـة يف جمـال                                  ويهدف هذا املشروع إىل إع      .                             املتسارعة يف الربامج واألجهزة   
            واملشروع هو                                                                                       املعلوماتية بالتعاون مع مجعية احلاسبات السعودية والعديد من شركات القطاع اخلاص          
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             التقنيـة    ،                                                    مخسة مسارات متعددة يف جمال تقنية املعلومات، وهـي                                         منهج تدرييب حمدد ملدة سنتني ذو     
   .                                  الشبكات احلاسوبية، وصيانة احلاسبات               ووسائل اإلنترنت،  ،                         املكتبية، وتطوير األنظمــة

    :                            مشروع مراكز التقنيات الرقمية •
                                                                                                 أقيمت هذه املراكز يف احملافظات واملناطق التعليمية لسد احتياجاا من املواد التعليمية، وخباصة                    

      رقمية                                                       وقد زودت هذه املراكز بوحدة إنتاج وسائل تعليمية           .                                       احملتويات الرقمية، والربجميات التعليمية   
                            اخلطـة الوطنيـة لتقنيـة         (      ،          املختلفـة                                                                   متعددة الوسائط، تليب حاجة املقررات املدرسية والربامج اإلثرائية         

        ). WWW.Mcit.gov.sa         املعلومات 
    :                                          احلاسب والتعليم يف اململكة العربية السعودية   )  ٢ / ٢ / ٣ (

              التعليم، سواء              ً     ً                       لسعودية شوطاً كبرياً يف جماالت استخدام احلاسب يف                         لقد قطعت اململكة العربية ا  
                             يف إدارة العملية التعليميـة،    م         العام، أ                                                             فيما يتعلق باستخدامه بوصفه مادة تعليمية من ضمن مناهج التعليم

  م                          يف إدارة شـؤون الطـالب، أ           أكان ذلك              التعليم،سواء                                       من وجود الربامج املتخصصة اليت تدير عملية
    .                              يتعلق باستخدامه وسيلة تعليمية        ً     ، وأخرياً فيما           االختبارات  م     ني، أ     املعلم

                                            وتقنية املعلومات من خالل ثالثة حماور أساسـية               يف توظيف احلاسب                 التربية والتعليم                 ولقد بدأت وزارة 
     :     )lrc/sa.gov.rmaticsinfo.www     هـ ،     ١٤٢٦                          وزارة التربية والتعليم  ،   ( 
   :                   بوصفه مادة تعليمية      احلاسب  )  ١ / ٢ / ٢ / ٣ (

                                هـ يف املدارس الثانويـة ، وكـان       ١٤٠٦                                             فقد بدأ إدخال احلاسب بوصفه مادة تعليمية يف عام  
ـ     ١٤١٧                                          بواقع حصة واحدة يف األسبوع ، ويف عام                                                      مت زيادة حصة إضـافية لتكـون حـصتني يف                 ه

   .       ثانوية                           األسبوع يف مجيع صفوف املرحلة ال
                     ً واملقدرة واملؤهلني تأهيالً               ذوي الكفاءة     ً                                           ونظراً لضرورة حتقيق أهداف املنهج فقد توافر املعلمون  

                                    سعت الوزارة يف خططها على التركيز على  و  ؛       ً                                  ً        ً كافياً ميكنهم من تدريس مفردات املنهج نظرياً وتطبيقاً
   .                    حلة التعليم الثانوي                   املؤهلني للتدريس يف مر                                   إعداد وتأهيل أعداد كافية من املعلمني

        مـن    ً اً                                                       احلاسب اآليل  لكل مدرسة، حبيث يشمل كل معمـل عـدد                                       وقد مت يئة وجتهيز معامل     
       خـادم                                                          جهاز للمعلم، وترتبط هذه األجهزة بشبكة حاسب، هبـا جهـاز                           األجهزة للطلبة باإلضافة إىل

        املطلوبة    ً                    رياً من الربامج التطبيقية                 ً   ويضم كل معمل عدداً كب  .                            التقنية يف العملية التعليمية                لالستفادة من هذه
               ولشبكة احلاسـب                                                                       لتحقيق ودعم أهداف املنهج، باإلضافة إىل برامج نظم تشغيل للحاسبات الشخصية

   .            اآليل  باملعمل
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                                                      مناطق التعليم يف اململكة؛ لتقدم رسالة تربويـة وعلميـة                                       كما مت إنشاء نوادي للحاسب اآليل  يف بعض
                                                    ، وذلك بإجياد مركز علمي للتدريب على هذه التقنية ونشر              على حد سواء                      للطالب واملعلمني واملوظفني

                                                                        جمال احلاسب اآليل  والعناية بعلومه، ومستجداته، ويئة الفرص والظروف املالئمـة               الوعي املعريف يف
  د             األندية بتزوي                                                                           للموهوبني، والعمل على تنمية قدرام وتطويرها يف جمال احلاسب اآليل  ، كما تقوم هذه

                                     باحلاسب اآليل ، وإقامة برامج تدريبيـة؛                                                              اجلهات التعليمية بالربامج التربوية، واالستشارات الفنية املتعلقة
ــاملني يف   ــستوى الع ــع م ــي                             لرف ــل التعليم ــيم  ،    (   ،                     احلق ــة والتعل ـــ ،     ١٤٢٦                               وزارة التربي        ه
www.informatics.gov.sa/lrc (     . 

                            التعليمية احلكومية والقطـاع                                                                   كما مت تنفيذ العديد من التجارب املتعلقة بالتعاون املشترك بني املؤسسات
  .         واملتوسطة                                       اخلاص؛ لتعليم احلاسب يف املرحلتني االبتدائية

  :  احلاسب يف إدارة العملية التعليمية) ٣/٢/٢/٢(
                              املدرسة فقـد رأت الـوزارة أن               اليت ختدم    ً                                      نظراً للحاجة املاسة والسريعة ألنظمة احلاسب اآليل  

                                              السوق لسد احلاجة احلالية  للمدارس، إال أن تعـدد                                                 تستفيد من نظم اإلدارة املدرسية التجارية املتاحة يف
                                                                املستخدمة يف إدارة العملية التعليمية قد أدى إىل استخدام كل مدرسـة                            برامج احلاسب اآليل  التجارية

       إدارات                                                                  عليمية؛ مما أدى بالتايل  إىل عدم االستفادة من بيانات املدارس من قبـل            العملية الت            لربنامج يدير
                   العربية السعودية يف                                                                        التعليم والوزارة ، ومن هنا نشأت فكرة تصميم برنامج خاص خيدم مدارس اململكة

ـ                             ، حيث مت عمل دراسة حتليلية                            مجيع األعمال اإلدارية والفنية   ى                                      لنظـام اإلدارة املدرسـية يـشتمل عل
                                   ، واختاذ القرارات، وذلك فيمـا خيـص            واإلدارة  ،                                            املعلومات والعمليات الالزمة للتشغيل، واإلشراف

                                                             ويهدف هذا النظام إىل ربط املدارس باإلدارة التعليمية التابعة هلا،                                      املكونات األساسية لنظم التعليم العام ،
       هــ ،      ١٤٢٦                      تربيـة والتعلـيم  ،           وزارة ال  (   ،                                              اإلدارة بـالوزارة عـن طريـق شـبكة الـوزارة               ومن مث ربط

www.informatics.gov.sa/lrc(   .   
      :                             املعلومات ومراكز مصادر التعلم      تقنية  )  ٣ / ٢ / ٢ / ٣ (
                                                            تقنية املعلومات يف التربية يكمن فيما تتيحه من سـهولة                                              اال اآلخر من جماالت االستفادة من                         

                                                                   مداها، وتنوعها، وتعدد مصادرها، فقد كانت هذه املعرفة إىل فترة قريبـة                           الوصول إىل املعرفة، واتساع
                                                                       حمدودة، يشكل املعلم والكتاب املدرسي جوهرها، وتشكل بعـض املـواد املطبوعـة                حمصورة مبصادر

            يقوم علـى                   نظام تربوي                 كان هذا يف ظل           ، وقد               ً     ً        املدرسية جزءاً يسرياً منها                           يف املكتبات العامة أو             املتوافرة
   .   ) lrc/sa.gov.informatics.www  (  ،                      حد بعيد دور املتعلم                    حمور املعلم ويغفل إىل
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                                                                                                ولتحقيق ذلـك بـدأ تغـيري اسـم املكتبـات املدرسـية إىل مراكـز مـصادر الـتعلم يف                       
    .                                           راكز إىل استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية                    هـ ، حيث ودف هذه امل    ١٤٢١ /    ١٤٢٠    عام 

   من                                                                             وتطمح الوزارة من خالل مشروع مراكز مصادر التعلم، إىل حتقيق توسع سريع يف االستفادة  
                      اإلنترنت ملراكز مـصادر                                               ن املشروع يشجع املدارس مبختلف مراحلها على إدخال إ                   تقنية املعلومات، إذ 

                                        ويوفر هلا يف الوقت نفـسه الـدعم املـادي                             ر أساليب التعليم املتبعة،                             التعلم، واالستفادة منها يف تطوي
   .        والتدرييب

                                                                            يف اململكة العربية السعودية ووعيهم لدور تقنية املعلومات يف حتقيق أهداف                  ً                ونظراً إلدراك املسؤولني            
ـ         التنمية           التعلـيم       ات يف                         ً                                            الوطنية الشاملة، واستكماالً ملا مت من مراحل يف توظيف احلاسب وتقنية املعلوم

  ـ   )    وطين (            للحاسب اآليل                         العزيز وأبنائه الطلبة           اهللا بن عبد               جاء مشروع عبد  ـ                        الذي يعد أساس التنمية  
          ليكـون          رمحه اهللا ،       العزيز                  امللك فهد بن عبد                                            الذي حظي مبباركة شخصية من خادم احلرمني الشريفني

                             وقد جاء ذلك مع بداية عـام      تلفة       مراحل خم                      وليستكمل ما بدء به من  ،                         خطوة حضارية تعليمية كربى 
  .)www.informatics.gov.sa/lrc     هـ ،     ١٤٢٦                          وزارة التربية والتعليم  ،   (   ،    هـ     ١٤٢١

  
    :                                                         مشروع عبد اهللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة للحاسب ـ وطين ـ   ) ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (

                                                                       ودية بتبين خيار تقنية املعلومات لتحقيق األهداف التنمويـة ويئـة                                       بادرت اململكة العربية السع     
                 عبـد اهللا وزارة          امللك                        خادم احلرمني الشريفني                                                           األجيال القادمة ملواجهة التحديات املعاصرة ، حيث وجه         

ـ                                                                             بضرورة التمكن من التقنية واستخدامها وبناء على هذا التوجه انطلق                             التربية والتعليم                 شروع الرائـد       امل
    وقد   .      آنذاك                                         امللك فهد بن عبد العزيز حفظه اهللا                الشريفني                                    الذي حظي بتشجيع من خادم احلرمني        ) ين  وط (

                                                                  عبد اهللا بن عبد العزيز هبذا املشروع الوطين احليوي يف إجيـاد                 امللك                      خادم احلرمني الشريفني              أسهم إميان   
                         لوجـود ليكـون نقطـة               حيز ا    إىل                                         جهود اجلميع وتوحيدها إلخراج املشروع              الستثمار                الدافع واحلافز   

      .    )www.watani.org.sa  (    ،                                  استثمار فعلي وعملي لتقنية املعلومات      حنو      االنطالق
               وهـي أسـاس   -                                                                        ومبا أن استخدام احلاسب اآليل  أصبح ضرورة ماسة لتطوير العملية التعليمية     

          قطـاع     إىل       موجها   "                                              اهللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة للحاسب                    مشروع عبد    "             فقد جاء    -                   التنمية الوطنية 
                                                                                                          التعليم العام مبراحله الدراسية املختلفة هبدف تنمية مهارات الطالب وإعدادهم إعداد جيدا يتناسب مـع               

                                                                                ، ورفع مستوى قدرات املعلمني يف توظيف املعلومات يف كافة األنشطة التعليمية ،مع                               املتطلبات املستقبلية 
                              ، وإتاحة مـصادر التعلـيم                                                                            البيئة املعلوماتية مبحتواها العلمي املالئم الحتياجات الطالب واملعلمني             توفري  
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                                                                         املعلومات املتقدمة باململكة ، ونشر املعرفة بتقنية املعلومات بني أفراد                                                  املباشرة ، لتكون نواة لصناعة تقنية     
   .       اتمع

    :             رؤية املشروع    ) ١ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
       وتطوير                             إجيابيا يف العملية التعليمية           واستخدامها                        ومات واالتصاالت وتوظيفها                  استيعاب تقنية املعل  

                                               ومتكينهم من الوصول إىل مصادر الـتعلم املباشـرة،        للطالب                    ويف رفع املستوى املعريف             قدرات املعلمني
     .   )www.watani.org.sa  (  ،             مهارات عالية                     لتخريج جيل منتج ذو        التعليم                واالرتقاء مبخرجات

    :              أهداف املشروع    ) ٢ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
                                  ً     ً                                                تنمية مهارات الطالب وإعدادهم إعداداً جيداً يتناسب مع املتطلبات املستقبلية، وذلـك                :           اهلدف األول 

   :              من خالل مايلي                                                باستخدام تقنية املعلومات يف التعليم واالستفادة منها
 .      املدرسة                          علمني وأولياء األمور وإدارة                             التواصل اإللكتروين بني الطالب وامل •
 .   بعد             التعليم عن    آلية     توفري  •
 .                      الطالبية عن طريق الشبكة                       تنظيم الندوات واملؤمترات •
 .                        العلمية والثقافية عن بعد                   املشاركة يف املسابقات •
 .                             خالل املشاركة بتحرير جملة الطالب                     تنمية قدرات الطالب من •
 .                    دليل الطالب الشامل            للطالب من خالل                     تقدمي املعلومات العامة •
 .                            من خالل املشاركة يف مواقع الطالب                       إتاحة فرص اإلبداع للطالب •
   .               املغتربني بالشبكة                      ارتباط الطالب السعوديني •
      من                         األنشطة التعليمية كافة                                                          رفع مستوى قدرات املعلمني يف توظيف تقنية املعلومات يف            :            اهلدف الثاين   

   :          خالل ما يلي
 .                   ة املعلمني اإللكترونية    وأدل                   توفري الكتب املدرسية •
 .       القوانني                                                       وطرق التدريس واألسئلة والتمارين احمللولة واألمثلة وتطبيقات                      توفري الدروس النموذجية •
 .                                           الواجبات املدرسية واملعلومات والتعليمات للطالب                    مساعدة املعلم يف تقدمي •
 .          كة اإلنترنت                                          ينفذ موقعا خاصا به ضمن مواقع املعلمني على شب                        إتاحة الفرصة ألي معلم أن •
 .                                 خبدمة املعلمني ضمن دليل املعلم الشامل                    تقدمي املعلومات اخلاصة •
   .         والتربوية                                           بتدريب املعلمني يف مجيع ااالت التقنية والعلمية                    الربط باملواقع اخلاصة •
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ـ              :             اهلدف الثالث    ة                                                                                     إجياد البيئة املعلوماتية مبحتواها العلمي املالئم الحتياجات الطالب واملعلمني، وإتاح
   :             من خالل مايلي                          مصادر التعلم املباشرة هلم

                                                                         اإللكترونية والربامج التعليمية التفاعلية ومناهج الوسائط املتعددة، والـربامج                    توفري الكتب املدرسية •
 .                             اإلغنائية ، واملصادر املتعلقة هبا

 .                                          األساسية واملوسوعات واملعاجم واملراجع التربوية                    توفري قواعد البيانات •
 .               العالقة بالتعليم       قع ذات           الربط باملوا •
 .                                           التجارب العلمية، وربط املناهج باحلياة العملية                       الربط باملواقع اليت تقدم •
 .                        االحتياجات اخلاصة واملوهوبني               توفري مناهج ذوي •
 .                                    املتكامل جلميع املواد واملراحل الدراسية                توفري بنك األسئلة •
   .              ملختلف املستويات                      توفري األلعاب التعليمية •

                ، من خـالل                                                                             حتسني العملية التعليمية لتخريج جيل حيسن االستفادة من تقنية املعلومات              :  بع          اهلدف الرا 
  :      مايلي 

                                                             الدراسي من خالل استغالل تقنية املعلومات مبا توفره من أدوات حديثة                      رفع مستوى حتصيل الطالب •
 .        والتعليم       للتعلم

 .  ية                                 تقنية املعلومات يف العمليات التعليم                     متكني الطالب من استخدام •
 .          واستثمارها                                   الكفيلة بارتباط الطالب بشبكة املشروع                       ابتكار األساليب  والطرق •

   :               من خالل مايلي                                                 يف إجياد نواة لصناعة تقنية معلومات متقدمة يف اململكة       اإلسهام   :          اهلدف اخلامس
 .        البيانات                  والشبكات وقواعد     املهمة                                    الثانوية على بعض التطبيقات احلاسوبية                  تدريب طالب املرحلة •
 .                      الالحق للمرحلة الثانوية                        وضع األسس العامة للتدريب •
 .                    برامج خاصة هلذا الغرض                      رعاية الطالب املبدعني عرب •
 .                                 يف حتديد احتياجام من األيدي العاملة                       التعاون مع القطاع اخلاص •

      نيـة                                                                                        تكثيف التوعية الشاملة بأمهية توظيف تقنية املعلومات يف التعليم، ونشر املعرفة بتق              :            اهلدف السادس 
   :            من خالل مايلي                         املعلومات بني أفراد اتمع

 .                        واملعارف جلميع أفراد اتمع                      توفري املوسوعات واملراجع •
 .                        والعلمي جلميع أفراد اتمع                   توفري التدريب التقين •
 .                               املنتقاة املفيدة جلميع أفراد اتمع                   توفري الربط باملواقع •
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      :              مكونات املشروع   ) ٣ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
                                                          تنفيذ املكونات املعلوماتية واخلدمية الشاملة اليت تغطي مجيـع       يفترض      ملشروع              لتحقيق أهداف ا  

  :            واملكونات هي                  العربية السعودية                 مدن وقرى اململكة
  .                                                تعليمي متطور يتماشى مع ما توفره تقنية املعلومات     أسلوب •
  .                        حمتوى علمي وتربوي إلكتروين •
  .                                             موقع عام شامل على شبكة اإلنترنت للخدمات العامة •
   .                                               يقات اإلدارة املدرسية وعالقة أولياء األمور باملدرسة   تطب •
    .                      الشبكات احمللية باملدارس •
   .                     ايات طرفية يف املدارس               أجهزة حاسب أو •
   .                                             بكة اتصاالت شاملة تربط املدارس وإدارات التعليم ش •
   .                                            توصيالت للطالب وأولياء األمور واملعلمني من املنازل •
      :              بكة مشروع وطين                   اخلدمات اليت تقدمها ش   ) ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (

                                                 املشروع جمموعـة مـن اخلـدمات التقنيـة األساسـية              شبكة    تقدم                       لتحقيق أهداف املشروع،     
  :                                  للمستفيدين منها، ومن هذه اخلدمات

                      املؤسسات التعليميـة      لو و                                 من خالل شبكة املشروع يتمكن مسؤ         :         الدراسية        املناهج ) ١ / ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
                وهبذا يتم اختصار                       الغموض الذي قد حييط هبا            املالبسات أو                                     من متابعة املعلمني فيما خيص املناهج وشرح 

  ،                        ميكن إضافة خدمة جديـدة                                        إليصال مثل هذه املعلومات للمعلمني، كما            اللذين يبذالن            الوقت واجلهد 
                    باإلضافة إىل املعلومات   .             املناهج للطالب                                                      وهي شرح املسائل املتعلقة باملناهج مثل األهداف والتداخل بني

               وتقـدم شـبكة      ،                                     وتعريفهم بأهدافها، وأمهية كل هدف للطالب                       اء األمور اخلاصة باملناهج           املقدمة ألولي
                                                وهبذا تضمن املؤسسات التعليميـة وصـول املعلومـات                                        املشروع املناهج على شكل وسائط متعددة،

                                                    والوسائط املتعددة تضمن توحيد أسلوب إيصال التعلـيم   ،        ومتساوية                          واملعارف للطالب بصورة موحدة
 ..                          مهما بعدوا عن املدن الرئيسة          راد اتمع       جلميع أف

                            ملنسويب التعلـيم االرتبـاط            يف خطتها                توفر شبكة املشروع    :                  املوسوعات واملراجع ) ٢ / ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
          واملختصرات                                                                             املعلومات املوسوعية الشاملة عن التعليم والتربية، مثل املوسوعات واملعاجم واملراجع      مبواقع

      .                           والتراجم من املراجع األجنبية
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                                                يتم من خالل شبكة املشروع ربط املواقع التعليمية ذات :          التعليمية              الربط باملواقع ) ٣ / ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
      .                                                     العالقة املباشرة باألهداف العامة لسياسة التعليم باململكة

                               ختدم شـبكة املـشروع الطـالب        :                          بالطالب السعوديني املغتربني               خدمات خاصة  ) ٤ / ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
                                                                حيث ستوفر هلم الربط الدائم واملستمر باملؤسسات التعليميـة ببلـدهم          كبرية      خدمة         وأهاليهم         املغتربني 

    .        مباشرة                                                  الدراسية، واألخبار التعليمية واملعلومات والتعليمات                  وتزويدهم باملناهج
                                               من خدمات شبكة املشروع األساس الربيد اإللكتروين جلميع  :                الربيد اإللكتروين  )  ٥ / ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (

  .                   فئات املستفيدين منها
              يتم عن طريـق    :                                                  خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة من الطالب وأولياء أمورهم  )  ٦ / ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (

                                          وإرشادات ونصائح للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة                                         شبكة املشروع تقدمي مناهج ومعلومات وبيانات
  .          ومعلميهم         وأهاليهم 

                    تتم االسـتفادة مـن     :    ة                                           املسابقات والندوات والتنافس بني املدارس املختلف    عقد   ) ٧ / ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
      .                                     والثقافية بني الطالب يف مجيع أحناء اململكة                                   شبكة املشروع يف عقد املسابقات العلمية

                                              تكون هذه اخلدمة متاحة جلميـع منـسويب املؤسـسات        :         اإللكتروين        التخاطب   ) ٨ / ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
      .          وإدارييها       املدارس  ي      ومدير                                                     والتابعني هلا من معلمني وطالب وأولياء أمور ومشرفني تربويني           التعليمية

                                                 يكون مبقدور املؤسسات التعليمية استخدام شبكة املشروع   :                     نظام اإلدارة املدرسية   ) ٩ / ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
         بيانـات                                                                                 التعامل مع برنامج اإلدارة املدرسية وممارسة اإلجراءات اإلدارية، مثل تـسجيل وتـدوين    يف

                       باملدارس والكتب املوزعة،          اد الطالب              ، ومعلومات تعد       مباشرة                              وسجالت ومعلومات الطالب ودرجام 
      .       املدرسة  يف                                                        ومراسلة أولياء األمور فيما يتعلق بأداء أبنائهم، وسلوكهم

                                 تتيح شبكة املشروع نـشر معلومـات     :                         املدارس ومعلومات التعليم        معلومات   )  ١٠ / ٤ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
  .                 ميع لالستفادة منها                                             مواقعها واإلحصائيات اخلاصة، واليت تكون متاحة للج                      املدارس العامة وتفاصيل

     :                            الفئات املستفيدة من مشروع وطين   ) ٥ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
   .              أولياء األمور  •
   .                                          مسؤولو املؤسسات التعليمية وإدارات التعليم  •
   .                           املهتمون بالتربية والتعليم  •
   .       الطالب  •
   .         املعلمون  •
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   .                                 طالب كليات املعلمني وكليات التربية  •
   .                     بويون وأساتذة الكليات                                    مديرو املدارس واإلداريون واملشرفون التر •
      : -      وطين -            مراحل مشروع   )  ٦ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
                                                           هي مرحلة الدراسات واالستقصاء والتجارب والتعـرف علـى              :            املرحلة األوىل     )  ١ / ٦ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (

   :     اآليت                                     وتكون خطوات املرحلة األوىل على النحو ،                          التجارب السابقة يف هذا اال
  .              صفات الفنية هلا                                    تصميم شبكة االتصاالت الوطنية ووضع املوا •
  .                                      توصيف مكونات الشبكة املعلوماتية واخلدمية •
  .                               توصيف الشبكات احمللية داخل املدارس •
  .                                             توصيف خادمات الشبكة واحلاسبات الشخصية يف املدارس •
  .                       توصيف موقع الشبكة العام •
  .                          حتديد وتوصيف فئات املستفيدين •
  .                          حصر املعلومات الالزمة للشبكة •
  .                    يقات املربوطة بالشبكة                          توصيف قواعد البيانات للتطب •
  .                                  التفاوض مع الشركات املشاركة باملشروع •
   ).                        مدارس على مستوى اململكة ٥ (                                                توصيف وتنفيذ املشروع التجرييب لعدد حمدود من املدارس  •
  .                                                                دراسة املشروع التجرييب، وحتديد األسلوب األمثل لتعميمه على بقية املدارس •
  .             رتباط بالشبكة  اال  يف                                   حتديد مواصفات وشروط املواقع الراغبة  •
    .                                             إعداد مذكرة دليل السياسات واإلجراءات التشغيلية •

                وسيتم خالل هذه     .                                             مرحلة التنفيذ واملتابعة والتطوير والتعديل        :  ة              املرحلة الثاني     )  ٢ / ٦ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
                                                     من طالب اململكة، ومبعدل حاسب إىل واحد لكل عـشرة            %   ٥٠                                   املرحلة توفري تقنية املعلومات لـ      

   :   اآليت             على النحو                 املرحلة الثانية             وتكون خطوات ،   طالب
 .                                                  الوطنية ومستلزماا وتوفري الشبكة وخدماا للمستفيدين            بناء الشبكة •
 .                         الشبكات احمللية داخل املدارس     بناء •
 .      املدارس                                 خادمات الشبكة واحلاسبات الشخصية يف     توفري •
 .            الشبكة العام          بناء موقع •
 .     العام                                         ة، وإدارات التعليم واملدارس الكبرية باملوقع                                اخلاصة بكل إدارة من إدارات الوزار           ربط املواقع •
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 .                     إدخال املعلومات للشبكة            تطوير أدوات •
 .      والطالب                             تصميم املواقع للمدارس واملعلمني     آلية     بناء  •
 .                                 وضوابط ونظم تناقل املعلومات وأمنها        وضع أسس •
 .                                          القطاع اخلاص احملققة لشروط الربط بشبكة املشروع          ربط مواقع •
                                                                             وأساليب التحفيز الكفيلة باستمرار ارتباط املستفيدين من الشبكة هبا، وابتكـار     وطرق      آليات      تطوير  •

 .                                                       وحتديث السبل اليت جتعل الشبكة أداة أساسية من أدوات التعليم
      وتكون  ،                                                      مرحلة استكمال ربط املدارس وبناء شبكاا وجتهيزها        :                املرحلة الثالثة     )  ٣ / ٦ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (

      :       كمايلي                     خطوات املرحلة الثالثة 
 .                                 ستكمال ربط املدارس بالشبكة الوطنية ا •
 .                              بناء الشبكات احمللية داخل املدارس        استكمال •
 .      املدارس                                      توفري خادمات الشبكة واحلاسبات الشخصية يف        استكمال •
 .                       التطبيقات واحملتوى العلمي     حتديث •

                       حتتاج شـبكة املـشروع       :   )                              مرحلة ما بعد اكتمال املشروع     (                 املرحلة الرابعة       )  ٤ / ٦ / ٤ / ٢ / ٢ / ٣ (
                                                                                                 يقاا وحمتواها العلمي إىل املتابعة والتحديث والتعديل املستمر ملسايرة التطور لتقين والعلمـي يف               وتطب

                                                       ومن األمور اليت سيتم التركيز عليها بعـد اكتمـال                                                          هذا اال لضمان تأديتها للغرض املقصود منها      
    :          املشروع اآليت

     .                         إجراءات الصيانة والتشغيل       متابعة •
    .               ل كلما لزم األمر               التحديث والتعدي      إجراء •
     .                                  مواقع القطاع اخلاص املربوطة بالشبكة       متابعة •
     .                                     احلصول على املعلومات والبيانات وحتديثها       متابعة •
     .    جيد                                                                املشتركني بشبكة املشروع والتحقق من توفري اخلدمة هلم بشكل مستمر ومبستوى       متابعة •
   ).www.watani.org.sa    (  ،         الشبكة هبا                                           وطرق وأساليب التحفيز الرتباط املستفيدين من        آليات      متابعة •

   :                             اخلطط والتجارب العربية اخلليجية   )   ٣- ٣ (

                                                                عن التعليم االلكتروين وإدارته يف الدول العربية بصفة عامـة                                       من خالل املعلومات املتوافرة                     
        :                                     ودول اخلليج العربية بصفة خاصة اتضح أن
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                                                                                   جد خطط وطنية شاملة للتعليم اإللكتروين يف أي من دول اخلليج والدول العربية وتوجـد             ال تو  •
   .                 خطط لدول متقدمة 

                                                                                          ال تعكس الوثائق املنشورة املتوافرة وجود رؤية واضحة لتطوير املعارف واملهارات لدى الطالب           •
   .                                                           وفق متطلبات مدرسة املستقبل أو متطلبات القرن احلادي والعشرين 

                                                                                     توجهات ملموسة حنو تطوير استراتيجيات التعليم كي تتوافق مع ما تقدمه تقنيـات                      ال توجد    •
   .                                                                  املعلومات واالتصاالت من وسائل فاعلة يف مساندة عمليات التعليم والتعلم 

                                                                            توجد جتارب فردية جيدة على مستوى املدارس ـ خاصة يف مدارس القطاع األهلي ـ الـيت     •
                                                     يب توظيف تقنيات املعلومات واالتـصاالت يف مـساندة                                               تقود زمام املبادرة فيما يتعلق بتجر     

   .                   العملية التعليمية 
                                                                                                   معظم املشاريع الرمسية للتعليم اإللكترونية ال زالت يف بداياا من حيث التوظيف الفعلي للتعليم               •

   .                              اإللكتروين يف العملية التعليمية 
   ،                          قنيات التعليم اإللكتروين     ت                                               تعاون بني دول اخلليج العربية يف جمال تطوير                 وجود أي      عدم        يتضح   •

     .   )  ٥٨     ، ص    ٢٠٠٥         مندورة ،   ( 
                                                                                         أما يف جمال اخلطط الوطنية للمعلوماتية، فقد اختلف اهلدف من وضـع اخلطـة الوطنيـة                

     ،      ٢٠٠٦                      احمليـسن وآخـرون ،        (                                                                        للمعلوماتية من دولة إىل أخرى حسب تقدم الدولة وأهدافها وحاجاا           

                                                    ية املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم أمهيـة                                               ، حيث تويل الدول قضية توظيف تقن          )   ١٠٩ ص
                                                                                                  كربى ، ويتم التخطيط للتعليم اإللكتروين على عدة مستويات كالدولة ، واملدرسة ، تقع مسئولية               
                                                                                                         التخطيط للتعليم اإللكتروين على مستوى الدولة على وزارة التربية والتعليم ويف العادة تقوم الوزارة              

                                                                   ضع خطة للتعليم اإللكتروين ، حيث من املفترض أن تغطـي اخلطـة                                         بالتعاون مع جهات أخرى بو    
                                                                                                 الوطنية مجيع قطاعات التعليم العام حكومي وأهلي ، وكذلك املهين والصناعي وتعلـيم الفئـات               
                                                                                   ً                  اخلاصة ، وميكن أن تكون اخلطة الوطنية للتعليم اإللكتروين مستقلة بذاا أو ميكن أن تكون جزءاً                

                                                                             الدولة أو خطة وطنية لتقنية املعلومات ويوضح اجلدول التايل  أمساء الدول                                      من خطة أمشل للتنمية يف      
   )   ١١٠       هـ، ص    ١٤٢٦               احمليسن وآخرون ،   (   ،                                       وتواريخ خططها الوطنية وعناوين تلك اخلطط
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   )١(  رقم  اجلدول
  بعض الدوللتقنية املعلومات يف اريخ وعناوين اخلطط الوطنية وأمساء وت

        عنواا                   تاريخ نشر أول خطة        الدولة
      ٢٠٠٠                    التوجه الوطين حنو عام   :                     خطة جمتمع املعلوماتية    م    ١٩٧٢         اليابان
                                   يئة دخول فرنسا إىل اتمع املعلومايت   م    ١٩٧٨       فرنسا
                تقرير جلنة ألفي  :                              منهج لتقنية معلوماتية متقدمة      م    ١٩٨٢          بريطانيا
                                                 التوجه حنو الصناعات اإللكترونية واحلاسبات دون تقليد   م    ١٩٨٢       كوريا
                     خطة التقنية الوطنية   م    ١٩٨٤          استراليا
                            خطة تقنية املعلومات العاملية   م    ١٩٨٦          سنغافورة
                          الطريق السريع للمعلوماتية   م    ١٩٩٣        أمريكا
                                                 املبادرة الكندية لبناء الطريق السريع للمعلوماتية   م    ١٩٩٤      كندا
      ٢٠٢٠          رؤية لعام    م    ١٩٩٦         ماليزيا

                           التخطيط للمجتمع املعلومايت    م    ١٩٩١          السعودية
    هـ    ١٤٢٦              احمليسن وآخرون،   :       املصدر    *  

 
    :                                             مشروع إدخال التعليم اإللكتروين يف مدارس الكويت      خطة  )  ١ / ٣ / ٣ (

          اللجنـة      أجنزت       ، وقد  م    ٢٠٠٢ /    ٢٠٠١                                                   جلنة التعلم اإللكتروين يف مراحل التعليم الثالث عام        شكلت
   :                األعمال التالية 

   .                                    صياغة أهداف ومربرات التعلم اإللكتروين  •
  .                                                  املقترحة لتطبيق التعلم اإللكتروين يف التعليم العام ة ي         إعداد اآلل •
   .                                         إعداد مقترح اخلطة الزمنية لتنفيذ هذه اآليل  •
   .                                                  إعداد متطلبات اخلطة املقترحة إلدخال التعلم اإللكتروين  •
                                                                                                 إعداد مناذج من الدروس يف جمال العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة اإلجنليزيـة للـصف                •

    .                                                                         ط ، والصف األول الثانوي ، وإدخاهلا يف املواقع اإللكترونية اخلاصة بوزارة التربية          األول املتوس
                                                                                    حبث طرق االستفادة من خدمة اإلنترنت ، وجتهيز مواقع للمعلمني والطالب وأوليـاء األمـور         •

   .                                            لالستفادة منها يف تدريس ااالت الدراسية الثالث 
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   .                                   إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية  •
                                                                                         يار مدارس التجريب يف املناطق التعليمية ، وكذلك أمساء املعلمني املكلفني حبضور الدورات                اخت •

   .           التدريبية 
    :                            آلية التطبيق يف املرحلة األوىل    ) ١ / ١ / ٣ / ٣ (
                                                                                             استخدام البنية التحتية املوجودة يف املدارس من أجهزة وشبكات مت توفريها من خالل مـسامهة                •

   .                            مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
   .                                                                                االستفادة من املبادرات الشخصية املختلفة من إعداد برامج ختدم املفردات املدرسية مباشرة  •
   .                                                              االستفادة مما هو متوفر ومناسب من املواقع املختلفة من خالل اإلنترنت  •
    :                                البنية التحتية واألجهزة والربامج   )  ٢ / ١ / ٣ / ٣ (
     . (ADSL)  ة                                                  مت ربط مجيع مدارس الدولة بشبكة الوزارة عن طريق تقني •
                       جلميع مـدارس التعلـيم       ) Back Bone              متديدات داخلية   (                               االنتهاء من عمل البنية التحتية  •

   .               العام بالدولة 
   .                                          حاسوب يف مدارس املرحلتني املتوسطة والثانوية     أجهزة •
   .                                                    خطوط اإلنترنت يف مجيع مدارس املرحلتني املتوسطة والثانوية      توفري  •
                    مبسابقات يف الـسنوات    )                                ات ـ اللغة اإلجنليزية ـ احلاسوب                    العلوم ـ الرياضي   (            قامت أقسام  •

           وقد مت مجع     .                                                                            الثالث األخرية يف موضوع إنتاج برامج ختدم تدريس املناهج من خالل احلاسوب             
                                                                                             هذه الربامج وتنقيحها من قبل املوجهني العامني املوجودين ضمن جلنة إدخال التعليم اإللكتروين             

   .                                    تخدم هذه الربامج يف خدمة املرحلة األوىل                             يف مدارس التعليم العام ، وستس
                                                                                                استخدام الربامج التعليمية اإللكترونية اجلاهزة واملتوفرة يف األسواق ، وقد تكونت جلنـة مـن                •

                           لتحديد املناسـب مـن هـذه      )                                       الرياضيات ـ اللغة اإلجنليزية ـ احلاسوب     =        العلوم   (       أقسام 
   .        الربامج 

   .                      اليت ميكن االستفادة منها              على اإلنترنت                                 حتديد عدد كبري من املواقع التعليمية •
                                                                                              التنسيق مع العاملني يف مركز املعلومات بكيفية االستفادة من الربامج الـسابقة مـن خـالل                 •

    .        احلاسوب 
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                                                                                           العمل على إعداد وتأهيل مجيع معلمي معلمات مادة احلاسوب عن طريق حضور واجتياز دورة               •
(ICDL)        مي ومعلمات املواد الدراسية األخـرى                                                  كمرحلة أوىل ، وعلى أن يكمل باقي معل                                      

   .                         حضور واجتياز هذه الدورة 
                                                                                         إعادة تدريب جمموعات من املعلمني واملعلمات يف جمال التعليم اإللكتروين لفترات قـصرية يف               •

   .                                      مركز التدريب باإلضافة إىل املدارس نفسها 
                    ث األجهزة واألثـاث        ً                                     ً               خمترباً ذات مواصفات علمية تدريبية عالية  جداً من حي             )   ١٣  (           مت إعداد    •

    .  )  ١٩-  ٥     م ص ص    ٢٠٠٣       غلوم ،  (  ،          والربامج
    :      عمان        بسلطنة                                                مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم      خطة   )  ٢ / ٣ / ٣ (

                            على ما يعرف باملنـهاج                   سلطنة عمان         يف                واالتصاالت                  تقنية املعلومات        توظيف           منهج     بين  
                                                      املراكز الذي يعمل على تغطية نفس املـادة يف كـل                                                           اللوليب لتقنية املعلومات ، وهو املنهاج متحد        

  .                                                                                                    مرحلة من مراحل تطبيق املنهج ، مع زيادة التعمق والتوسع يف التفاصيل كلما تقدمت املرحلـة                 
  ،                                    كن النظر إليها إا طريق لولبية                                                                        ومن هنا فإن الطريق اليت سيتبعها الطالب من خالل هذا املنهاج مي           

                             ويشكل الـتمكن مـن هـذه         .                                  رئيسة متعلقة بتقنية املعلومات                                     ويغطي هذا املنهاج عشرة جماالت      
    :                                      ااالت األهداف اليت يسعى املنهج لتحقيقها 

                           والدينية اخلاصة بسلطنة     ،             والقانونية  ،            والسياسية  ،            والثقافية  ،                                   مراعاة واحترام النواحي االجتماعية    •
   .                     عمان واتمعات األخرى 

   .                           ها ، وحل املشكالت املتعلقة هبا                                       تشغيل أنظمة تقنية املعلومات ، والتحكم في •
   .                                   شرح مفاهيم ومفردات تقنية املعلومات  •
   .                                                             ختطيط ودمج استخدامات تقنية املعلومات يف األوجه املناسبة لدراستها  •
   .                                          احلصول على البيانات من خالل تقنية املعلومات  •
   .                              تفسري واختيار وتدقيق البيانات  •
   .                             إدخال وحترير ومعاجلة البيانات  •
   .                                                  ل األفكار مع اآلخرين باستخدام أنظمة تقنية املعلومات     تباد •
   .                                                         إنشاء معارف تعتمد على املعلومات املكتسبة من حتليل البيانات  •
  .                              ق استخدام أنظمة تقنية املعلومات                         تقدمي املعارف وعرضها عن طري •
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                                                                          مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعلـيم بدولـة اإلمـارات                      خطة      ) ٣ / ٣ / ٣ (
   :      لعربية ا

                                                                         العربية املتحدة مشروعات تطويرية يف جمال التربية والتعليم ، ويعد                  اإلمارات            تبنت دولة                 
                                                                                             توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم أحد املشار يع احليوية، اليت يهدف من خالهلـا               

               ، حيث ركـزت                                                                                      اىل بناء نظام تعليمي جديد يستطيع التعامل مع متطلبات العصر بكفاءة عالية             
                                                         متمحورة حول الطالب باستخدام التعلـيم االلكتـروين ،                           بيئة تعليمية      إىل                    اخلطة على االنتقال    

                                                                                                وإعادة تنظيم النظام التربوي مع زيادة جوهرية يف السلطة واملسؤولية واملـؤهالت والقابليـة              
       ستهدفه                                                                                    للمحاسبة يف املدارس ، ويالحظ من خالل رؤية املشروع التركيز على الطالب الذي ي             

                                                                                         ، وفق معايري تربوية وسس عاملية ، وإقرار نظام حديث للمباين املدرسية يسهل تزويدها                       التطوير  
                                                                                                   بالبنية التحتية املناسبة من اإلنترنت وتقنية املعلومات، هبدف إحداث نقلة نوعيـة يف التعلـيم               

   .   )www.educatin.gov.qa (                                 واالستفادة القصوى من املعلوماتية،
                                                                                          التنفيذي تبنت وزارة التربية والتعليم والشباب مشروع تطوير مناهج لتعليم مـادة                                ويف اجلانب 

                       وقد مشل يف البداية         ١٩٩٠ /    ١٩٨٩                                                                  احلاسب اآليل باملرحلة الثانوية وقد بدأ تطبيق هذا املشروع عام           
                                                                                                   الصف األول والثاين الثانوي، وكان املشروع قد بدأ بإعداد منهج للصف األول الثـانوي وجتريبـه                

                                                                                                  تيار مدرستني بكل منطقة تعليمية إحدامها للبنني واألخرى للبنات، ويف العام التـايل مت تعمـيم                   باخ
                      مت اعتماد تـدريس      ،                           وبعد ذلك ويف ضوء التجارب     .                                افة املدارس الثانوية يف الدولة                     التجربة لتشمل ك  

                                                                  ومت طرح كتاب مهارات استخدام احلاسب ضمن مـادة املهـارات                   اإلعدادية                  احلاسب يف املرحلة    
   .                                 احلياتية للصفني األول والثاين الثانوي

                                                                                                وقد حددت أهداف وجماالت استخدام التقنيات التربوية يف التعليم يف الدولة يف ضوء أحدث املفاهيم            
                                                                                                       التربوية املطروحة لتوظيف التحديات التربوية يف عملية التعليم، ويتضح ذلك يف السياسة التعليميـة              

     . م    ٢٠٢٠                          قة عن رؤية التعليم حىت عام                        واخلطط املستقبلية املنبث       للوزارة
    :           البحرين                                                    مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم بدولة      خطة  ) ٤ / ٣ / ٣ (

                               يف بدايـة العـام الدراسـي                                                مشروع جاللة امللك محد ملدارس املـستقبل                    مت اإلعالن عن      
    :                                         هـ ، وتنص رؤية املوضوع للمشروع على مايلي     ١٤٢٥ /    ١٤٢٤

     يف  ICT                                     إىل توظيف تقنية املعلومات واالتصال        )                   يف مملكة البحرين      (                     لتربية والتعليم                    تتطلع وزارة ا  
                                                                                                 عمليات التعليم والتعلم على أسس تربوية مدروسة حبيث تكون موجهة حنو تزويد األجيال الناشئة              
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                                                                                               بالكفايات والقيم واملهارات األساسية الالزمة للتحول مبملكة البحـرين إىل جمتمـع املعلومـات              
    .                         قتصاد القائم على املعرفة    واال

                                                                                          ويشتمل املشروع على منظومة تعليمية متكاملة تتضمن بوابة تعليمية تسمح بدخول الطلبة              
                                                                                          واملعلمني واإلداريني وأولياء األمور إىل املنظومة كـل حـسب متطلباتـه واحتياجاتـه التربويـة        

                          نظومة إمكانية نقل احملاضرات                                                    وسيتم حتول الكتب إىل كتب إلكترونية ، وكما توفر امل      .           وصالحياته  
                                                                                                احلية بالصوت والصورة يف أي مكان إىل مجيع املدارس املربوطة بالشبكة ، وسيبدأ تطبيق املشروع               
                                                                                            يف إحدى عشرة مدرسة ثانوية موزعة على حمافظات اململكة ، من خالل ربطها بشبكة االتصاالت               

   . )bh.gov.educatin.www (  ،         لكترونية                                                  اإللكترونية السريعة عرب البوابة التعليمية املركزية اإل
   :                    يف التعليم االلكتروين                     اخلطط والتجارب العربية  )  ٤ / ٣ (

   :                                                                               وتتمثل يف خربات بعض الدول العربية غري اخلليجية يف جمال التعليم االلكتروين وإدارته ومنها
    :         فلسطني              ات واالتصاالت يف                        مشروع توظيف تقنية املعلوم      خطة  ) ١ / ٤ / ٣ (  

                                                                                          عملت وزارة التربية والتعليم  يف فلسطني على وضع االستراتيجيات الوطنية إلدماج منهاج               
                                                                                                    التكنولوجيا واملعلوماتية ضمن النظام التعليمي ، وقد عملت على تدريب املعلمني أثنـاء اخلدمـة               

                      حيتوي املخترب الواحـد      (       اسوب                                                                لتدريس هذا املنهاج ، وعملت على  جتهيز املدارس مبختربات احل          
     مـن    %   ٤٠                                                حيث بلغت نسبة املدارس اهزة باملختربات احلاسوبية إىل   )        جهاز   ١٨     ـ    ١٠    على 

                                                                                                   عدد املدارس اإلمجايل ، مع التركيز على املرحلتني األساسية العليا والثانوية ، وكذلك حترص وزارة               
                                        ليمية تعلميه ، مبا خيـدم املوضـوعات                                                                    التربية والتعليم  العايل على استخدام احلاسوب كوسيلة تع        

    .                      األخرى حيثما يلزم ذلك 
                   ، ومت فـرد منـهاج       )   ١٠     ـ   ٥  (                              كمادة إجبارية لطلبة الصفوف     قنية                  مت اعتماد منهاج الت  

                   ً                       وبواقع حصتني أسبوعياً ، فيكـون جممـوع            )   ١١      ،     ١٢  (                                   خاص للمعلوماتية واالتصال للصفني     
                   ساعة دراسية مـن        )    ٤٠٠  (                                     اليت يتلقاها الطلبة ما يعادل                                             الساعات املتعلقة باحلاسوب واملعلوماتية   

                                                                         ، كذلك ، مت عقد الكثري من ورشات العمل على املستوى الوطين من أجل                  )   ١٢   ـ   ١  (         الصفوف  
    .                                                                   ، ودور املعلوماتية يف النظام اإلداري وكذلك يف تأهيل املعلمني وتدريبهم     قنية                  التوظيف الفعال للت

                                                              ى ضرورة األخذ بالقضايا املتعلقـة بتكنولوجيـا املعلومـات                                      وقد قامت اخلطة الوطنية عل      
    :                        وتوظيفها بشكل فعال وهي 
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                                                                                                ضمان آلية سهلة للوصول إىل املصادر والوسائل الرقمية لكل مـن املعلـم والطلبـة واإلدارة                 •
   .       وغريهم 

  .                                                             نوعية املادة واحملتوى التعليمي مبا ينسجم مع اتمع والقيم والثقافة •
   .                                               ة اليت جيب أن ميتلكها وميارسها مجيع املعلمني والطلبة               املهارات األساسي •
    .                                                                      مشاركة اتمع احمللي يف التمويل واالستخدام يف قطاع التكنولوجيا واملعلوماتية  •
     :                  مهورية مصر العربية جب                                               مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم      خطة  ) ٢ / ٤ / ٣ (

    :                                            يف تطوير املنظومة التربوية والتعليمية من خالل                                مت توظيف تقنية املعلومات واالتصال   
    :                                             االتصاالت واملعلومات يف حتسني التعليم ومتثل ذلك يف     تقنية        استخدام  ) ١ / ٢ / ٤ / ٣ (
                                                                      وتتمثل يف أنظمة اتصاالت ، قنوات عالية  السرعة ، مركز التطوير                :     قنية                           إعداد البنية التحتية للت    •

         بيـت ،       /        حاسـوب          طالب ،       /      حاسوب         صصية ،                                          ، شبكة اإلنترنت ، مراكز تدريب خت            التقين
    .      معلم     /      حاسوب

                                                     م ، مت إدخال احلاسب اآليل يف املدارس إىل أن وصـل                ١٩٨٧        يف عام     :               يف املدارس        قنية   الت     نشر   •
              مت إنـشاء        ١٩٩٨                            ألف جهاز ، ويف عـام           ١١٢                  ألف مدرسة تشمل        )   ٢٦  (        إىل       ٢٠٠٤     عام  

   .           ألف مدرسة  ٢٢                         شبكة اإلنترنت ومت إدخاهلا يف 
      ً        ً                                      منهجاً تعليمياً حتت إشـراف أسـاتذة اجلامعـات             ٢٧٦           وقد بلغت     :                      الربجميات الوطنية         إنتاج •

    .                                            واألساتذة التربويني ومستشاري املواد ومواجهيها 
                                                           مت إدخال مشروع التعليم اإللكتروين بشقيه وهي أنظمـة              ٢٠٠٢        يف عام     :                    التعليم اإللكتروين    •

    .                                      الفصول التخيلية وأنظمة التعليم الذايت 
                                                                            قنوات تعليمية ، ومت إنتاج العديد من الربامج التلفزيونية اليت تنقل             ٧     وجد    :               التعليمية          القنوات •

    .                 املقررات املدرسية 
                                    مت إنشاء شبكة الفيديو كونفرس ومت          :                                            التدريب عن بعد باستخدام الفيديو كونفرس      ) ٢ / ٢ / ٤ / ٣ (

           رب إىل أن           متـد     ٣٠٠                             موقع بطاقـة تدريبيـة        ٢         بعدد       ١٩٩٦                     مراحل بدأت عام      ٦              إنشاؤها على   
                               متدرب وقد بلغت عدد سـاعات          )     ٨٠٠٠  (                       موقع بطاقة تدريبية        )   ٦٢  (       ،       ٢٠٠٤           وصلت عام   

                                               وقد بلغ عدد املتدربني من خـالل الـشبكة              ٢٠٠٣                    ساعة حىت ديسمرب          ١٦٤٦٦                 التشغيل الفعلي   
    .                                                          مليون متدرب على مجيع املستويات التعليمية من معلم ، وموجه     ١٦,٥     حوايل 
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              بغـرض دعـم     :                                                 لنظام اإلداري من خالل مشروع احلكومة اإللكترونية                   رفع كفاءة ا   ) ٣ / ٢ / ٤ / ٣ (
   :                     وقد حتقق ذلك عن طريق ،                      عملية صنع اختاذ القرار 

          مديرية    ٢٧                    إدارة تعليمية و      ٢٥٠                                               ألف مدرسة بشبكة اإلنترنت واإلنترنت وعدد          ٣٨          ربط عدد    •
   .                                    تعليمية عن طريق دوائر عالية السرعة 

  .                      ن كل مبىن تعليمي يف مصر                                   إنشاء قاعدة بيانات وخريطة مدرسية ع •
     :                                                     الشراكة الدولية وتعزيز مسرية تطوير ومت يف هذا احملور إنشاء ) ٤ / ٢ / ٤ / ٣ (
     . UNPD                                                          مشروع املدرسة الذكية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  •
   VSAID.              بالتعاون مع PFCE                                                    مشروع تكنولوجيا املعلومات يف املدارس املشاركة التنافسية  •
   .                    مع شركة مايكروسوفت         التعاون  •
     . Learn                                     مشروع اهليئة الدولية للمصادر والتعليم  •
   .            مشروع جلوب  •
   .                  مع شركة أوراكل Think.com             مشروع برنامج  •
     . Intel                                               برنامج التعليم من أجل املستقبل بالتعاون مع شركة  •
     . SOL ( School on Line )      مشروع  •
        ).org.emoe.gleavning.www   (    ،                           مشروع تنمية الشبيبة العاملية •
                                                                            مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم باجلمهوريـة العربيـة                   خطة    ) ٣ / ٤ / ٣ (

      :        السورية
                                                                                            تبنت وزارة التربية والتعليم  عدة خيارات منها خيار استخدام احلاسوب كمادة دراسـية                

                                                                                 إدارية وخيار التكامل واالستقالل يف املقررات ، واعتماد مبدأ التوازن بـني                                   ووسيلة تعليمية وأداة  
                                                                                                   التكامل واالستقاللية يف املقررات ، وكذلك مبدأ تطبيق التداخل والتقاطع بني املقررات ، وبنـاء               

         العلمـي    (  و  )                   األساسي والثانوي     (                                                 مت ذكر واقع املعلوماتية يف التعليم العام                    اإلستراتيجية          على هذه   
      ) .                           املعاهد الصناعية والتجارية   (    ويف   )            األديب واملهين  و

                           ً      ً                                                              كما كان لوزارة التربية دوراً رائداً يف دفع عملية استخدام تقنية املعلومات واالتصال مـن                 
      :    خالل
   .                                 اعتماد شبكة التربية للمعلوماتية  •
   .                                                              نشر الثقافة املعلوماتية عن طريق الربنامج الوطين لنشر املعلوماتية  •
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   .                                          عن طريق مراكز التدريب التربوي على احلاسوب   :                    د مدرسي املعلوماتية     إعدا •
   .                                                                                  إنتاج الكتاب اإللكتروين املوافق للمناهج املقررة ، وكذلك الربامج التعليمية التلفزيونية  •
  .                                                         إنشاء موقع إلكتروين على اإلنترنت ووضع القناة التعليمية ضمنه •
                          ض السنوية لوزارة التربية                                     معارضة املعلوماتية اليت تقام ضمن املعار •
        ) .www.syrianeducation.org ( ،                  املكتبة اإللكترونية  •

                                                                                               كما أن الوزارة تبنت مشاريع التعاون مع املنظمـات العربيـة ، واملنظمـات الدوليـة ،                 
                                                                          واالحتاد العريب للتعليم التقين ، ومؤسـسة تطـوير الوسـائل املتعـددة              ،                      وباألخص مع اليونسكو    

                                                                           دام تقنية املعلومات واالتصاالت الذي سيؤدي إىل تغري جـذري يف العمليـة                                والتكنولوجيا واستخ 
    .          التربوية 

    :       األردن  ب                                                مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم        خطة   ) ٤ / ٤ / ٣ (
ـ                            املعلومـات    ا                                                                               اعتمدت وزارة التربية والتعليم  بالتنسيق مع وزاريت التخطـيط وتكنولوجي

                                                                       للتعلم اإللكتروين من خالل إنشاء شبكات املعرفـة الوطنيـة حيـث                                   واالتصاالت سياسة وطنية  
                                                                                             ستستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كقاعدة للتحول إىل نظام التعلم الذي يعتمد علـى             
                                                                                                        تطوير قدرة التعلم الذايت والتفكري النقدي بدال من نظام التعلم التقليدي الذي يعتمد التلقني مـن                

                                                                         وهذا يتطلب توفري وسائل وأساليب التعلم اإللكتروين ملا يزيـد عـن              ،                         قبل املعلم بشكل أساسي   
                                                                                            مدرسة موزعة على أحناء اململكة ، حبيث يتحول دور املعلم من ملقن إىل منـسق وسـيط                      ٣٠٠٠

                                                                                                ملساعدة الطلبة على الوصول إىل املعلومات ومن مث حتصل املعرفة دون احلاجة إىل التـدخل إال يف                 
                                                 على ضرورة نشر املعرفة بني األردنيني من خالل                    اإلستراتيجية       وتركز    .         ذلك                         احلاالت اليت يلزم فيها   

                                                     ً                                          شبكات املعرفة ومن خالل االستفادة من التقنيات احلديثة وصوالً إىل جمتمع معريف يسخر املعرفـة               
                                                                                                   لتحسني اقتصاده وحياته والرقي حبضارته وقد سعت وزارة التربية والتعليم  للحصول على الـدعم               

                                                                                   قيق متطلبات توفري التعلم اإللكتروين من خالل شراكة مع الـوزارة املعنيـة واجلهـات                    الالزم لتح 
 National )                          شـبكة الـربط اإللكتـروين              التحتيـة                                     الداعمة والقطاع اخلاص تشمل البنيـة  

Educational Network ) .       اليت ستصل املدارس واجلامعات ببعضها ، واهليكليـة الـيت                                                   
             ، وأجهـزة   ( DCE & DTE)                           د أجهزة الـربط اإللكتـروين                             ستقوم عليها الشبكة واليت حتد

                                                                                                احلاسوب اليت ستستخدم لالتصال والتصفح ، ومن مث الربجميات اليت ستوفر التطبيقـات التعليميـة               
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                                                                                                       اليت ستسهل التعامل مع احملتوى التعليمي الذي سيكون يف الغالب باللغة العربيـة ، وفيمـا يلـي                  
       :                     اخلطة الوطنية األردنية                                   استعراض لعناصر البنية التحتية حسب 

   .                     لتوفري االتصال اجليد  ( Broad band Network )                   شبكة عالية  القدرة  •
   .                                    لتسخري أجهزة اخلوادم عالية  القدرة  Thin Client                 هيكلة تعتمد نظام  •
 Learning Management                                                     الربجميات التعليمية واليت توفر تطبيقـات إلدارة الـتعلم    •

Systemاإللكتروين ، وأنظمة التحكم والسيطرة واملتابعة للشبكة               وإدارة احملتوى                                                     .   
   .                              املوارد البشرية وإدارة التغيري  •
   .                                                                بيئة تشريعية مناسبة لضمان سالسة التحول إىل نظام التعليم اإللكتروين  •
                                                                                             التمويل من خالل الشراكة احلقيقية بني املؤسسات الدولية واحمللية من جهة واحلكومية من جهة               •

   .     أخرى
   .                                                             لدعم السياسي لضمان النجاح يف التحول إىل نظام التعليم اإللكتروين  ا •
ــة   • ــتراتيجية حمكم ــدى وإس ــدة امل ــاملة بعي ــة ش ــذ ،                                                    رؤي ــة تنفي ــة ،                وخط      ،          واقعي

      ).leavning/jo.gov.Moe.www  (     ،        ومرحلية
     :          م االلكتروين                              اخلطط والتجارب العاملية يف التعلي  )  ٥ / ٣ (

                       ً                                                                                تويل الدراسة اهتماماً أكثر باخلطط والتجارب العاملية يف جمال التعليم االلكتـروين وإدارتـه،              
                                                                   ً                                  وذلك ملا هلا من سبق يف هذا اال وخاصة يف الدول املتقدمة واليت تشهد تـسارعاً يف التنميـة يف                    

  .                  شرق وجنوب شرق آسيا
      :                                نية املعلومات واالتصاالت يف التعليم            يف توظيف تق         األمريكي           التخطيط ) ١ / ٥ / ٣ (  

                 والثـانوي يف     ،                              من مدارس التعليم االبتـدائي      %   ٩٨            تبني أن        ١٩٩٣                          يف دراسة علمية متت عام        
                                                    طالب، ويف الوقت احلاضر فان احلاسـب متـوفر يف            ٩                                             الواليات املتحدة لديها جهاز حاسب آيل لكل        

                                                وتعترب تقنية املعلومات لدى صانعي القـرار يف                        بدون استثناء،      %)    ١٠٠ (                              مجيع املدارس األمريكية بنسبة     
                           أكملت مجيـع الواليـات          ١٩٩٥                                                                     اإلدارة األمريكية من أهم ست قضايا يف التعليم األمريكي، ويف عام            

                            وبدأت الواليات يف سباق مع       .                                                                      األمريكية خططها لتطبيقات تقنية االتصاالت واملعلومات يف جمال التعليم        
                                                                     ليم عن بعد وتوظيفها يف مدارسها، واهتمت بعملية تدريب املعلمـني                                              الزمن من أجل تطبيق منهجية التع     

                                                                                                      ملساعدة زمالئهم ومساعدة الطالب أيضا، وتوفري البنية التحتية اخلاصة بالعملية من أجهزة حاسـب آيل               
                                                                    ً                                   وشبكات تربط املدارس مع بعضها إضافة اىل برجميات تعليمية فعالة كي تصبح جزًء من املنهج الدراسي،                
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                                                                                                لقول إن إدخال تقنية االتصاالت واملعلومات يف التعليم وتطبيقاته مل تعد خطة وطنية بل هـي                         وميكننا ا 
          ً     ً                                         هناك توجهاً قوياً علـى مـستوى احلكومـة األمريكيـة                    حيث أن    .                                أساس يف املناهج التعليمية كافة    

       ملوقـع            والزائر  ،                                                                                الفيدرالية لدعم خمتلف قضايا التقنية يف التعليم خاصة تقنيات احلاسوب واإلنترنت        
                                          ً     ً                                                         وزارة التربية األمريكية على اإلنترنت جيد قسماً خاصاً عن التقنية يف التعليم ، وهذا املوقع حافـل                 

   .                                                                            باألحباث والدراسات والتقارير عن التقنية يف التعليم واليت متتد على مدى عدة سنوات 
                        عن هـذا االهتمـام                                                                                وقد امتازت التجربة األمريكية باهتمام القادة السياسيني والتربويني ونتج                

                    ، مث اخلطة الوطنية       م      ١٩٩٦                                                                            اخلطة الوطنية للتقنية يف التعليم قبل ما يقارب عشر سنوات أي يف عام              
                                                م وحـددت هـذه اخلطـة مخـسة أهـداف هلـا                 ٢٠٠٠                                      لتقنيات التعلـيم واالتـصال عـام        

   :   هي    )  ١٥    هـ،ص    ١٤٢٢      احمليسن، (
                               مات يف فصوهلم ومدارسهم ومنازهلم                                                            مجيع املتعلمني واملعلمني سيمكنون من الدخول لتقنية املعلو        •

   .         وجمتمعام 
                                                                                            مجيع املعلمني سيمكنون من استخدام التقنية بكفاءة ملساعدة التالميذ يف التحـصيل العلمـي               •

  .       املتقدم 
  .                                                      مجيع املتعلمني سيكون لديهم مهارات تقنية وثقافة معلوماتية  •
  .                  التعليم والتعلم                                                         البحوث والتقومي ستطور النسخ اجلديدة من التطبيقات التقنية يف •
  .                                                      احملتوى الرقمي وتطبيقات الشبكات سوف حتدث التدريس والتعلم  •

                                                                                                 وقد مت تفصيل هذه األهداف إىل خطط استراتيجيات لتنفيذها يف الواقع ، واملتتبع لنتائج هـذه                
                                                                                               اخلطط جيد أن واقع استخدام وتوظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم يف أمريكا قد خطى               

                                                                                          ت جبارة من حيث إعداد املعلمني ،وواقع األجهزة واملعامل وجتهيزات الفصول الدراسـية ،                  خطوا
                                                                                                 وواقع الربجميات ، واملناهج الرقمية ، وعدد ساعات احلاسب واملعلومات اليت يأخذها كل متعلم يف               

     .                السنة الواحدة 
   :    يم                                        يف توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعل           املاليزية     اخلطة ) ٢ / ٥ / ٣ (

                                                                            م وضعت جلنة التطوير الشامل املاليزية للدولة خطة تقنية شاملة جتعل الـبالد            ١٩٩٦        يف عام     
                                 ، بينما رمز للتعليم يف هذه اخلطة vision 2020                                      يف مصاف الدول املتقدمة وقد رمز هلذه اخلطة 

The Education Act 1996       ومن أهم أهداف هـذه اخلطـة إدخـال احلاسـب اآليل                                                  
                            وكان يتوقع أن تكتمل هذه       .                                                     شبكة اإلنترنت يف كل فصل دراسي من فصول املدارس                     واالرتباط ب 
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                                                     م لوال اهلزة االقتصادية اليت حلت بالبالد يف عام              ٢٠٠٠                قبل حلول عام      )                    املتعلقة بالتعليم     (       اخلطة  
        م أكثر      ١٩٩٩                                                                            م ، ومع ذلك فقد بلغت نسبة املدارس املربوطة بشبكة اإلنترنت يف ديسمرب                  ١٩٩٧

                                                         وتسمى املدارس املاليزية اليت تطبق التقنية يف الفـصول           %   ٤٥                         ، ويف الفصول الدراسية       %   ٩٠    من  
                                           ودف ماليزيا إىل تعميم هـذا النـوع مـن    Smart Schools  "               املدارس الذكية   "          الدراسية 

                                                                                                        املدارس يف مجيع أرجاء البالد ، أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد مت ربط مجيع مدارس وجامعـات                  
                                                                                              بعموم فقري من شبكة األلياف البصرية السريعة واليت تسمح بنقل حزم املعلومات الكـبرية                      ماليزيا

    .                                  خلدمة نقل الوسائط املتعددة والفيديو
    :                                                                 واملالحظ على التجربة املاليزية من الوجهة اإلدارية والتنظيمية ما يلي 

   .                   رؤية فلسفية شاملة  •
   .              إرادة سياسية  •
   .             توافق جمتمعي  •
  .                         شركاء يف العملية التربوية             قناعة لدى ال •
   .                                               تطور آليات االتصال يف العمل التربوي وبني العاملني  •
   .                                                                       توجيه العملية التربوية والتعليمية للوصول إىل اجلودة التربوية والتعليمية  •
   .                              تنظيم العمل التربوي والتعليمي •
                  وأكثـر فاعليـة           سـهل                                                            ً           االستفادة من التكنولوجيا لتسيري املهام اإلدارية وجعل اإلدارة عمالً أ          •

    .      وكفاءة
   .                                                                  تنظيم العمل اليومي املدرسي باستخدام قواعد البيانات ومعاجلة الكميات  •
   .                               ربط املدرسة مبا هو خارج أسوارها  •
   .                                             ً                             تطوير واستخدام أساليب التعليم التفاعلية سعياً إىل املتعلقة واإلثارة العلمية  •
   .                          توفر مصدر التمويل املناسب  •
        ).  ١٦    هت،ص    ١٤٢٤                    مكتب التربية العريب ، (          سة الذكية                حتديد أهداف املدر •
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    :         اليابان  ب                                               مشروع توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم   ) ٣ / ٥ / ٣ (
                               مبشروع شبكة تلفازيه تبـث          ١٩٩٤                                                        بدأت جتربة اليابان يف جمال التعليم اإللكتروين يف عام            

  )           الكيبـل     (                             حسب الطلب مـن خـالل                                                                 املواد الدراسية التعليمية بواسطة أشرطة فيديو للمدارس      
             مشروع املائة    "                                       بدأ مشروع اليابان املعروف باسم           ١٩٩٥                                          كخطوة أوىل للتعليم عن بعد ، ويف عام         

                                                                                 حيث مت جتهيز املدارس باإلنترنت بغرض جتريب وتطوير األنشطة الدراسية والربجميـات              "        مدرسة  
                                   العمل اخلاص بالسياسة التربوية يف                   أعدت جلنة        ١٩٩٥                                             التعليمية من خالل تلك الشبكة ، ويف عام         

              ً                                                                                                اليابان تقريراً لوزارة التربية والتعليم تقترح فيه أن تقوم الوزارة بتوفري نظام معلومات إقليمي خلدمة               
                                                                                                     التعليم مدى احلياة يف كل مقاطعة يابانية ، وكذلك توفري مركز للربجميات التعليميـة إضـافة إىل                 

                                                    للجنة اخلطط اخلاصة بتدريب املعلمني وأعضاء هيئـات                                                إنشاء مركز وطين للمعلومات ، ووضعت ا      
                                                                                                           التعليم على هذه التقنية اجلديدة وهذا ما دعمتـه ميزانيـة احلكومـة اليابانيـة للـسنة املاليـة                   

                                                                                  حيث أقرت أعداد مراكز برجميات ملكتبات تعليمية يف كل مقاطعة ودعم البحـث                  ١٩٩٧ /    ١٩٩٦
                                                       البحث العلمي اخلاص بتقنيـات التعلـيم اجلديـدة                                                       والتطوير يف جمال الربجميات التعليمية ، ودعم      

                                                                                              وكذلك دعم كافة األنشطة املتعلقة بالتعليم عن بعد ، وكذلك دعم توظيف شبكات اإلنترنت يف               
                                                                                                          املعاهد والكليات التربوية ، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التعليم احلديث ، وتعد اليابـان اآلن                 

                                                  لكتروين احلديث بشكل رمسي يف معظم املـدارس اليابانيـة                                           من الدول اليت تطبق أساليب التعليم اإل     
      .    )  ١٠     هـ،ص     ١٤٢٣         الراشد ،  (
      :                                                   توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم يف استراليا       مشروع   ) ٤ / ٥ / ٣ (

                                                                                                   يوجد يف استراليا عدد من وزارة التربية والتعليم ، ففي كل والية وزارة مـستقلة ، ولـذا                    
   .                        قنية متفاوت من والية ألخرى                 فاالخنراط يف جمال الت

                                                                                                والتجربة الفريدة يف استراليا هي يف والية فكتوريا ، حيث وضعت وزارة التربية والتعلـيم                  
                                                    م ، على أن تنتهي هذه اخلطـة يف ايـة عـام                 ١٩٩٦                                               خطة لتطوير التعليم وإدخال التقنية يف عام        

                               طريق األقمار الصناعية ، وقد                                                                   م بعد أن يتم ربط مجيع مدارس الوالية بشبكة اإلنترنت عن                ١٩٩٩
                                       ً      ً                                                      مت ذلك بالفعل ، اختذت والية فكتوريا إجراءاً فريداً مل يسبقها أحد فيه حيث عمدت إىل إجبـار                  

          وهبـذا مت     .                                                                                         املعلمني الذين ال يرغبون يف التعامل مع احلاسب اآليل على التقاعد املبكر وترك العمل               
                                               آخرين ،وتعد جتربة والية فكتوريا من التجارب                                      من تعداد املعلمني واستبداهلم ب      %   ٢٤     ً         فعلياً تقاعد   

    .                                                   الفريدة على املستوى العاملي من حيث السرعة والشمولية 
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                                                                                           وأصبحت التقنية متوفرة يف كل فصل دراسي ، وقد أشاد بتجربتها الكثريين ومنهم رئـيس                 
    .                          عندما قام بزيارة خاصة هلا   )         بل غيتس     (  ت              شركة مايكروسوف

                                        م إىل تطبيق خطة تقنيات التعلـيم يف            ٢٠٠١              ـ حبلول عام              ألسترالية                       ودف وزارة التربية ا     
   :                                                       مجيع املدارس حبيث يصبح املديرون واملوظفون والطالب قادرين على 

                                                                                            إمكانية استخدام أجهزة احلاسب اآليل واالستفادة من العديد من التطبيقات وعناصر املنـاهج              •
   .         املختلفة 

                                                           تعليم وذلك يف أنشطة احليـاة العاديـة ، ويف الـربامج                                                   االستخدام الدائم واملؤهل يف تقنيات ال      •
   .              املدرسية كذلك 

   .                                                      تطوير مهارام يف جمال استعمال العديد من تقنيات التعليم  •
    :                         يف جمال التعليم اإللكتروين     ؤسسات  امل       جتارب  ) ٦ / ٣ (

        لى هذه                                                                                        تناولت الدراسة العديد من التجارب املتميزة احمللية وغري احمللية هبدف إلقاء الضوء ع            
    :                                                            التجارب من حيث عالقتها مبوضوع الدراسة احلالية على النحو التايل 

    :                     جتارب املدارس احمللية   )  ١ / ٦ / ٣ (
     :      جدة  يف             مدارس األندلس         جتربة  )  ١ / ١ / ٦ / ٣ (

        يعتمـد                                      ال بد من وجود تعليم عصري فعال                ، انه                      منذ وقت مبكر                                          أدركت مدارس األندلس األهلية   
                                                                           تصال احلديثة من حاسب وشبكاته و وسائطه املتعددة من فيديو وفالش وصوت                                   على استخدام آليات اال   

                                                                       ً                            وصورة ، ورسوم ، وآليات حبث ، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواًء كان عن بعد                
                                                                                                           أو يف الفصل الدراسي ،بصورة متكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس وتقـومي أداء املـتعلمني                 

                                                        ومن هنا كان القرار اإلستراتيجي الذي اختذه جملـس           .                                       ساس بثوابت وإجنازات التعليم التقليدي           دون امل 
                   تقدمي تعليم متميز                                                                                        إدارة املدارس بتبين التعليم اإللكتروين كمشروع استراتيجي يهدف يف املقام األول إىل             

  ،                    ناقش ويعرض ويقارن                                                                                    يعتمد على الطالب كمحور للعملية التعليمية وجيعله يتعلم كيف يتعلم ويبحث وي           
                                  ، واهلـدف يف النهايـة هـو          .                                                                          ويتعلم القيم األخالقية واالجتاهات اإلجيابية يف التعامل مع التقنية احلديثة         

     .                 على أسس من األخالق                                                          جيل قادر على التفاعل اإلجيايب مع املستجدات التقنية واحلياتية      ختريج

                                          ية يف اململكة العربية الـسعودية الـيت                               ً     ً                   تعترب مدارس األندلس منوذجاً جيداً للمدارس األهل       و  
                                                                                                      تسعى باستمرار حنو تطوير العملية التعليمية يف مدارسها وهي حتاول أن تطبق العمليات التطويريـة               
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                                                                                                  ضمن أطر سياسة ونظام التعليم يف اململكة ، حيث مت حتويل املدارس إىل مدارس إلكترونية ونفـذ                 
    :         كما يلي        إدارية                     املشروع على مخس مراحل 

    :        وتتضمن   )    هـ     ١٤٢٠    ـ     ١٤١٥  (           رحلة األوىل   امل
   .                                                       جتهيز املدرسة بشبكة وأجهزة حاسب إىل ، وتوفري برامج الشبكة  •
  .                                                     إنشاء موقع املدارس على اإلنترنت ، وتوفري االتصال باإلنترنت •
   .                       تدريب املعلمني وتأهيلهم  •
   .                                                تكوين فريق  عمل لتطوير وصيانة أعمال احلاسب اآليل   •
   .                                              اء األمور لترشيح الطالب ، وتدريب الطالب وتأهيلهم               التنسيق مع أولي •

    :          ، وتتضمن   )    هـ     ١٤٢٢    ـ     ١٤٢١  (                املرحلة الثانية 
   .                       ً  إلدارة املدرسة إلكترونياً   )        إنترنت   (                إنشاء موقع ويب  •
   .                                تلخيص الدروس يف شكل عروض تقدميية  •
   .                                      حتويل الكتب واملقررات إىل كتب إلكترونية  •
   .                       إنشاء أول فصل إلكتروين  •

    :          ، وتتضمن   )    هـ     ١٤٢٣    ـ     ١٤٢٢  (                املرحلة الثالثة 
   .                             تطوير املوقع الداخلي باملدرسة  •
  .                      تطوير الكتب اإللكترونية •
   .                            زيادة عدد الفصول اإللكترونية •
   .                       لتقدمي خدمات تعليمية School CT                          االشتراك مع شركة سكول سي يت  •

    :         ، وتشمل   )    هـ     ١٤٢٤    ـ     ١٤٢٣  (                املرحلة الرابعة 
   .                                        الداخلي يشتمل على تطبيقات قواعد بيانات             تطوير املوقع  •
   .                                          العاملية لتوفري نظام إدارة التعلم واحملتوى Blackboard                التعاقد مع شركة  •
   .                                             زيادة عدد الفصول اإللكترونية للمرحلة املتوسطة  •
   .                                              إعداد وجتهيز املرحلة الثانوية للتعليم اإللكتروين  •

    :   ل       ، وتشم  )    هـ     ١٤٢٥    ـ     ١٤٢٤  (               املرحلة اخلامسة 
   .                                           افتتاح الفصول اإللكترونية باملرحلة الثانوية  •
   .                                      تدشني موقع املدرسة اخلارجي يف ثوبه اجلديد  •
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   .                                      استكمال مجيع جتهيزات املدرسة اإللكترونية  •
   .                                         تصوير الدروس بالفيديو وحتميلها على املوقع  •
     .   )sa.sch.as.www  (                          تشغيل املؤمترات الفيديوية   •
    :                             أبرز مالمح جتربة مدارس األندلس  و
            وختتلف رسوم    .                                                                            يوجد نوعان من الفصول يف كل مرحلة وهي فصول إلكترونية وفصول عادية              •

    .                                                                    التسجيل يف املدرسة حبسب رغبة الطالب يف االستفادة من التعليم اإللكتروين أم ال
                       حاسوب ، وجهاز عـرض         )  ١ (         ية عدد                                                         يوجد يف مجيع الفصول سواء إلكترونية أو غري إلكترون         •

                                                                                          من احلاسوب ، ولوحة عرض كبرية ، ويف الفصول اإللكترونية ، يضاف إىل تلك التجهيـزات                
   .                     توفري حاسوب لكل طالب 

                                                                                           تتبع املدارس يف املرحلة الثانوية نظام القاعات واحلصص املزدوجة ، وهي وجود كل حـصتني                •
                                         وترتبط قاعـة الدراسـة بـاملعلم وليـست       .                                         من نفس املادة يف نفس الوقت ، وبعدها فسحة  

   .                                                          بالطالب ، ويتوجه الطالب من قاعة إىل أخرى حبسب جدوله الدراسي 
   .                                  تعتمد املدارس بشكل كبري على اإلنترنت  •
    :          الرياض  يف                     جتربة مدارس امللك فيصل    )   ٢ / ١ / ٦ / ٣ (

ـ                             سنوية مـن                                                                                    إضافة إىل كون املدارس مدارس أهلية ، فإا حتصل على جزء من ميزانيتها ال
                                                         وتوفر الدعم املادي ـ باإلضافة إىل الدعم املعنوي ـ يتيحان    ،                          خالل مؤسسة امللك فيصل اخلريية 

   ،                                                                                                     للمدارس حرية احلركة يف تطبيق الكثري من املشاريع اهلادفة لتطوير العملية التعليمية يف املـدارس                
    .         الدراسة                                         من هذه اجلهود البارزة ذات العالقة مبوضوع             استعراض لبعض           وفيما يلي

                    كتقنية أساسـية    (ATM)                                                               قامت املدارس ببناء شبكة معلومات حديثة معتمدة على تقنية            
                                                          نقطة شـبكة باإلضـافة إىل نقـاط الوسـائط املتعـددة                )     ١٧٠٠  (                                لنقل البيانات ، وتوفر عدد      

                                                               كما مت توفري خدمات اإلنترنت من خالل ربط األجهزة املركزية يف            .                          كالكامريات وشاشات العرض    
                                               وقد مت بناء مثانية معامل للحاسـب اآليل  ،            .                                                 كة مبقرر وزارة اخلارجية بواسطة دائرة مؤجرة            الشب

     وجرى   .                                                                                      فبعضها لتدريس مقررات احلاسب ، وبعضها اآلخر متثل فصول إلكترونية للمواد األخرى             
         الرابـع      (  ٩     ـ   ٤                                لإلشراف على تدريس احلاسب للـصفوف    "            فيوتشر كيدز  "                 التعاقد مع شركة 

                                           لتدريس احلاسب ملرحلة الروضة إىل الثالـث         "      كال    "               ، ومع شركة      )                    إىل الثالث متوسط             ابتدائي  
    .         ابتدائي 
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                                                  لتقدمي املنهج احلكومي للمرحلة الثانوية على شكل         "         الدواجل    "      ً                       وأخرياً مت االتفاق مع شركة        
    .                                        إلكتروين من خالل موقع الشركة على اإلنترنت 

                                                 اعتماد اتفاقية التعاون التعليمي بني مدارس        مت    هـ    ١٤٢٣ /    ١٤٢٢                      مطلع العام الدراسي        ويف    
                                                                                                  الفيصل وجامعة براون األمريكية ، وقامت الشركة بتقدمي خطة مقترحة إلقامة شراكة تعليمية على              

    :                                                                      مدى عامني بني الطرفني يتم خالهلا تناول عدد من األولويات التعليمية اليت تشمل 
   .                             لوم باللغة اإلجنليزية وتدريبهم                                          توظيف معلمي اللغة اإلجنليزية والرياضيات والع •
                                                                                             بناء فرق العلم اجلماعي بني املعلمني املشمولني يف التعاون وتدريبهم ليصبحوا هـم أنفـسهم                •

   .                                مدربني لغريهم من املعلمني فيما بعد 
   .                                                                إعداد تطبيقات التقنية التعليمية ودجمها يف كافة العملية التعليمية  •
    .                                               اإلجنليزية والعلوم والرياضيات باللغة اإلجنليزية                                تطوير مناهج خاصة باملدارس يف مواد •

                                                    أعوام من التجارب والتطبيقات املنفتحـة علـى            مخسة                             أمضت املدارس ما يزيد على           وقد    
                                                                                             جتارب اآلخرين من مدارس داخل اململكة وخارجها ومن شركات خمتصة يف جمال تقنيات التعليم ،               

                   حىت أصبح لدى املدارس     ...                    اصة واألفكار اجلديدة                                             يف جو من التحفيز الداخلي لتطبيق التجارب اخل   
                                                                                                 قاعدة واسعة ومنوعة من الفلسفات واألساليب والتقنيات املطلوبة يف التعليم اإللكتروين، ويف وقت             

    :                                                                        متزامن أسست بيئة مناسبة لتأمني مقومات التعليم اإللكتروين على النحو التايل  
    ً                                                    خاصاً، يعىن بالبحث والتخطـيط واملتابعـة والتطبيـق                           ً       ً     أنشأت املدارس جهازاً إدارياً       :        ً    إدارياً   - 

    .                                                                         والتطوير والتدريب لتحقيق األهداف البعيدة واملرحلية ملشروع التعليم اإللكتروين 
                                                                                     قامت املدارس وتقوم باستمرار بإعداد الدورات وورش العمـل لرفـع مـستوى أداء                  :       مهاريا  - 

                           مهـارات طـرق التـدريس         ،           ب وملحقاته                      مهارات استخدام احلاس                              املعلمني لنوعني من املهارات   
   .                           باستخدام التقنية بشكل فعال 

                                                                                     أنشأت املدارس شبكة حديثة من االتصاالت احلاسبية داخل املدارس لربط كافة املرافـق               :       ً    مادياً   - 
    .                                                                                  التعليمية من فصول وخمتربات ومكتبات ومكاتب للمعلمني واإلداريني ومرتبطة بالشبكة العاملية 

                                                                   جهاز حاسب ثابت يف مكتب كل معلم إضافة إىل جهاز حاسب حممـول                              إضافة إىل تأمني      
      .  ل                    يستعمله املعلم يف الفص

                                                                                         وتأمني جمموعة من املختربات إضافة إىل تأمني امللحقات واملرفقات الفنيـة الـيت حتتاجهـا                 
   .                                       عمليات التعليم والتعلم واإلدارة والصيانة
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                                          ث الربجميات التعليميـة والتربويـة للبحـث                                     جهزت املدارس الفصول واملختربات بأحد   :       ً    برجمياً   - 
                                                 إضافة إىل برامج التشغيل واحلماية ، كما يوجد           ..                                               والعرض والتوثيق والتصميم واالتصال والتحكم      

    .                                                         برامج خدمات الطالب وأولياء األمور والشئون اإلدارية واملالية 
                           ثري من املواقف اإلعالمية يف                                                 طرحت املدارس موضوع التعليم اإللكتروين يف ك        :        ً         ً     إعالمياً وأكادميياً    - 

                                                                                      احتفاالا وندواا ومشاركاا يف مؤمترات وندوات ومقابالت وزيارات لشخصيات ومؤسـسات           
                                                          عمان ـ األردن ـ لبنان ـ ماليزيا ـ سويسرا ـ بريطانيـا         (                              أكادميية داخل اململكة وخارجها  

        للبحـث       ....                   تـه وإجنازاتـه                                 لتعزيز املشروع وتثبيت خطوا         ... )                               ـ الواليات املتحدة األمريكية     
                                         بدرجة عالية  من االنفتـاح واملرونـة          .                           ً         ً          ً        ً        والنقاش أمام املعنيني تربوياً وأكادميياً واجتماعياً وثقافياً        

                                                                                            والشفافية لالستفادة من جتارب اآلخرين ولتاليف العقبات ومعاجلتها للوصول إىل تـصور واضـح              
    .        )sa.sch.kfs.www  (                            ومقنع حول التعليم اإللكتروين 

    :          الظهران يف              مدارس الظهران           جتربة ) ٣ / ١ / ٦ / ٣ (
                                                                                           وهي مدرسة دولية مت تصميم مبانيها ومرافقها ومناهجها وفق معايري املدارس يف الواليـات                

                 ً                                                         وتغطي املدارس جزءاً من مصاريف تشغيلها من خالل معونات سنوية تتلقاها             .                   املتحدة األمريكية   
                                                                         ومتتاز املدارس مبا توفره من بيئة تعليمية متميزة ، حيث تكتمل فيها              .                            شركة أرامكو السعودية       من

                                                                                                    املختربات واملرافق ، وتقدم جمموعة من الربامج اإلثرائية واألنشطة التعليمية الـيت تـدعم املنـهج                
    .         الدراسي 

                       ، إال أن البيئـة                                                                             وبالرغم من عدم وجود توجه رمسي لدى املدارس حنو التعليم اإللكتـروين             
                                                                                               التعليمية املتميزة يف املدارس جيعل من السهل عليها توظيف تقنيات املعلومـات واالتـصاالت يف               

    :                                           وميكن تلخيص أبرز مالمح جتربة املدارس يف التايل    .                                        مساندة العملية التعليمية بصورة تلقائية 
                       بدأ تـشغيل الـشبكة               هـ ، وسي      ١٤٢٤                                                      مت االنتهاء من بناء شبكة معلومات جديدة خالل عام           •

   .    هـ    ٤٢٦ /  ٢٥                                            ً                   وتفعيل التقنية يف مساندة التعليم والتعلم بدءاً من العام الدراسي 
     ً                                                               خاصاً لتطوير النمو اإلدراكي لدى الطالب ، وأساس هذا الربنامج                  إثرائنا                  ً    تنفذ املدارس برناجماً     •

                م التعلـيم يف                                      وإضافة إىل ما هو مقرر يف نظـا         .              داخل الفصل     "                   التعليم التعاوين     "             تبين أسلوب   
                                                                                      اململكة العربية السعودية ، يدرس الطالب حصص إضافية حبيث يصل إمجايل عدد احلصص إىل              

   .              حصة يف األسبوع     )   ٤٠  ( 
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                       ً     ً                                                              تنفذ املدارس كذلك برناجماً خاصاً لتطوير شخصيات الطالب وقيمهم ، ويركز هذا الربنـامج               •
                                   عالية  ، ويتم ذلك مـن خـالل                                                                        على تنمية تقدير الذات ، وتنمية املهارات الشخصية أو االنف         

                                            برنامج االنضباط الذي يهدف لتنمية التزام        :                                                 جمموعة من األنشطة والربامج الفرعية اليت تشمل        
   .                                                                 الطالب حبياة يسودها السلوك املسؤول ، وبرامج اجلمعيات ومشاريع اخلدمة 

              ت كالتجـارة                                                                                   يوجد باملدارس ورشة كبرية متكاملة لعمل الوسائل التعليمية ، وتستغل للنشاطا           •
                         وقد جرى ختـصيص حـصتني        .                                                               والصيانة ، وهبا كذلك مطبخ يتم استغالله من قبل اجلمعيات           

       ً                                                                                      أسبوعياً ألنشطة اجلمعيات ، وتتبع املدارس برنامج املختربات املفتوحة الـيت تتـيح للطالـب               
   .                                           احلضور إلجراء أي جتربة يرغبها وذلك يوم اخلميس 

                             ويتم تدريب املعلمني واملشرفني      .                          ص ربع ميزانيتها لذلك                    ً                    تم املدارس كثرياً بالتدريب ، وختص      •
  .                                  يف لندن وأمريكا وديب والبحرين واألردن

    :         الرياض   يف            مدارس الرياض          جتربة ) ٤ / ١ / ٦ / ٣ (
                                                                                               بالرغم من أن بداية مدارس الرياض يف توظيف التقنية يف مساندة العملية التعليمية كانـت                 

                                                           ململكة ، إال أن املسئولني يف املدارس ارتـأوا أن ينحـو                                                      متأخرة مقارنة ببعض املدارس األهلية يف ا      
                 هـ بالتعاقد مع       ١٤٢٣                                            بناء على ذلك قامت املدارس يف مطلع عام           .                               املنحى العلمي يف هذا الصدد      

                                                                                            مكتب استشاري متخصص لوضع خطة استراتيجية لتقنية املعلومات للمدارس ، ويشمل العقد مع             
                                                           ت خطة فرعية للتعليم واإللكتروين ، وما يتبع ذلك مـن                                                   االستشاري أن تتضمن خطة تقنية املعلوما     

                       كذلك يتضمن العقد مع      .                                                                          تطوير الستراتيجيات التعليم ، وحتديد متطلبات إعداد الكوادر البشرية          
  :                                                                                              االستشاري أن يقوم باإلشراف على تنفيذ مشروعات تقنية املعلومات يف املدارس ، ويشمل ذلك               

                                                           شركات املتقدمة للتنفيذ ، دراسة وحتليل العروض املقدمـة                                             وضع مواصفات املشروعات ، تأهيل ال     
                                                                                                 والتوصية باألنسب منها ، اإلشراف على استالم املشروعات املنفذة ، ووضع إجراءات العمل الفنية              

    .                                       لتشغيل مركز املعلومات ومشروعات التقنية 
                             هـ ، وعقـب ذلـك بـدأت            ١٤٢٣                                                      وقد مت االنتهاء مع وضع وثيقة اخلطة يف أواخر عام             

                                ً                                                               املدارس يف تنفيذ عدة مشروعات متهيداً للتحول إىل مدرسـة إلكترونيـة وفيمـا يلـي وصـف                  
    :                                                      باملشروعات اليت مت إجنازها ، واملشروعات اليت هي قيد التنفيذ

  )                مبىن ومرفق      ٣٥  (                                                                           مت استكمال بناء شبكة املعلومات اليت تربط مجيع مباين املدارس ومرافقها             •
                                                             كوابل األلياف الضوئية ، ومجيع متديدات الشبكة معتمدة على                                          بواسطة بنية حتتية معتمدة على      
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                                                                            حبيث تتيح سرعات عالية  يف نقل البيانات ، وبذلك فإن الشبكة جـاهزة                  )  ت       جيجا ب   (        تقنية  
      .                                                            لدعم التطبيقات التفاعلية عن بعد املعتمد على الوسائط املتعددة 

                                 الفـصول واملرافـق واملالعـب يف                                                               وتستخدم الشبكة تقنية االتصاالت الالسلكية لتغطية مجيع        
                            ة إىل تغطيتـها بالـشبكة                             نقاط شـبكة ، إضـاف         )  ٥  (                         ويوجد يف كل فصل عدد        .         املدرسة  
                                                                              وميكن هذا من ربط أي حاسوب منقول بالشبكة من أي مكان دون احلاجـة إىل                 .         الالسلكية

   .             كوابل سلكية 
                                   ، ويـتم تطـوير وبنـاء مجيـع                                                                         قامت املدارس بتوقيع عقد ألمتتة مجيع أعماهلا اإلدارية واملالية           •

                                                وستعمل يف بدء األمر على شـبكة اإلنترنـت          (web-based)                             التطبيقات يف بيئة اإلنترنت     
                                                                                             الداخلية ، وعلى أن يتم نقل بعض من هذه التطبيقات للعمل على اإلنترنت حبـسب اخلطـة                 

   .         املوضوعة 
              تيوم ، وذلك                                                    حاسوب شخصي مزودة مبعاجلات حديثة من نوع بن           ٤٥٠                       مت تأمني ما يقرب من       •

   .                                    الستبدال مجيع األجهزة القدمية يف املعامل 
                   :                    مؤسسات تعليمية عربية     جتارب  ) ٢ / ٦ / ٣ (
    :                              جتربة مدرسة ديب الثانوية للبنني   )  ١ / ٢ / ٦ / ٣ (

                                                           ً                                    مدرسة ديب الثانوية للبنني يف ديب من املدارس احلكومية املتميزة أيضاً يف مبادراا لتطوير بيئة               
                                                                                    ة ، وتتميز املدرسة بتفعيلها اجلديد ألنشطة اجلماعات الطالبية اليت تسهم يف تنمية                                التعليم جبهود ذاتي  

                        وميكن تلخيص أبرز جهود      .                                                                         الكثري من املهارات املطلوبة للحياة والعمل يف القرن احلادي والعشرين           
    :                                      درسة يف جمال التعليم اإللكتروين يف التايل    امل
                                            ومت من خالل املشروع بناء معمـل للحاسـب           :    ين                                          مشروع إبراهيم البحري للتعليم اإللكترو     •

                                                       ويتم التحكم يف األجهزة عن طريق الـشبكة ، ويـتم             .                                    مرتبط بشبكة املعلومات يف املدرسة      
                                                                                               الدخول إىل مواقع اإلنترنت التعليمية لزيارة املواقع ذات العالقة بالدرس وعرضها على الطالب             

                                       دروس اإللكترونية اليت يقوم املعلمـون                                                          من خالل الشبكة ، كذلك يستخدم املعلم يف عروض ال         
                                                                                 ومن املخطط التوسع يف هذه الفصول اإللكترونية حىت ميكن استخدامها يف مساندة              ،          بإعدادها  

   .                       التعليم على نطاق أوسع 
  .                                                 وتتم من خالل اجلماعات الطالبيـة يف املدرسـة              :  ة                                  أنشطة الدراسات واملشروعات اجلماعي    •

                                                           مات واالتصاالت بفعالية يف مساندة أعماهلا ، ويشمل ذلـك                                         وتقوم اجلماعات باستخدام املعلو   
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     ،   ت           االسـتبيانا                                                                            مساندة عمل الدراسات ، والبحث يف اإلنترنت عن املعلومـات ، وتوزيـع              
                                                                                         ، وعمل الرسوم البيانية ، وعمل التحليالت اإلحصائية ، وكتابة التقـارير ، وعمـل                      وحتليلها

                                        واضح أن أنشطة اجلماعات الطالبية تسهم             ومن ال  ،                                        العروض عن نتائج الدراسات واملشروعات      
  .                                                                     يف إكساب الطالب الكثري من املهارات اليت حيتاجها الفرد يف بيئة جمتمع املعلومات 

    :            يف األردن  School Arabia                          املدرسة العربية اإللكترونية        جتربة  ) ٢ / ٢ / ٦ / ٣ (
ـ                                    املدرسة العربية اإللكترونية                              يم عربيـة تفاعليـة                                                   مؤسسة معرفية رقمية توفر بيئة تعلم وتعل

                                                                                                      للدارسني يف مراحل التعليم املختلفة ومهمتها توفري بيئة تعليمية جمانية تفاعلية للدارسـني العـرب               
                      املرتبطة بتكنولوجيـا                                                                               وذلك من خالل التطوير العلمي للمنهاج املدرسي ، والتركيز على املهارات            

   :  إىل               املعلومات ،ودف 
   .                  وز املنهاج املدرسي                                    إجياد جمال واسع للتعليم والتعليم يتجا •
   .                                                                                   التركيز على األسس ، املفاهيم واملضامني التعليمية باستعمال أساليب التفكري النقدي املستقل  •
   .                                                                     اإلسهام يف إثراء شبكة اإلنترنت من خالل إجياد منصة للتبادل احلضاري والثقايف  •
   .                                      توفري بيئة حتظى باألمن والتقبل االجتماعي  •
   .                                           للجميع ضمن إطار تساوي فرص التعلم املستمر                  توفري التعليم ااين •
   .                                                            إجياد منهاج دراسي جامع والتأكيد على الدور املنتج للطلبة العرب •
                                                                                                    التركيز على تطوير دور املتعلم اإلجيايب يف املـشاركة يف عمليـة الـتعلم والتقـومي الـذاتيني                 •

) net.schoolarabia.www  (  .    
    :                                                   جتارب املؤسسات اخلاصة والشركات يف جمال التعليم اإللكتروين ) ٣ / ٦ / ٣ (
     :             يف السعودية   )     مساتك  (                          جتربة مسا للتقنية والتدريب   )  ١ / ٣ / ٦ / ٣ (

                           برامج التعليم اإللكتـروين                                                   يف جمال التعليم اإللكتروين ، حيث ختصصت يف               رائدة       وطنية        جتربة          
                                                                             ت وزارة التربية والتعليم ، وخطط الوزارة للتطوير يف املناهج ، وجـاء                                        املتوافق مع متطلبات مقررا   

                                                                                             برنامج التعليم اإللكتروين متوافقا ومتزامنا مع تلبية االحتياج والطموح ، ويغطي كافـة اجلوانـب      
   يم                                                                                                              التربوية والتعليمية يف نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية ، واملتتبع هلذه التجربة جيد أن التعل               

                                                                            فيها اعتمد على جمموعة من املنظومات املتشابكة  يف إطار مفاهيم األصول والنظريـات             اإللكتروين  
                                                                          الدول املتقدمة من نتائج وجتارب تستحق االهتمام ، أي بدأت التجربة                إليه                         التربوية ، وما توصلت     

   :         حو التايل                                                                   من حيث انتهى اآلخرون ، وذلك وفقا خلربا يف اال التربوي والتقين على الن
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   .                                                               إنتاج مناهج بأسلوب تكاملية املناهج وفقا ألسس وتطبيقات نظرية اال  - 
                                                                                             ختطيط وبناء املناهج من حيث املفاهيم والتعميمات الكربى ، واملدخل التنظيمي ، والربط بني               - 

  .        املقررات 
  .                                                                   عملية التدريس من املبنية على الفريق والتعليم التعاوين والتعليم الذايت  - 
  .                                 ة اإلدارية املتكاملة مع اجلهاز الفين      اهليكل - 
                                                                                                 مراعاة عناصر املدرسة اإللكترونية ، كالربامج ومعداا ، وبيئة الـتعلم الـذايت ،والوسـائط                - 

                                                                                                 املتعددة، الربط العاملي مع شبكة اإلنترنت، والتقومي عن طريق التواصل ، وتوفري اإلطار املرجعي              
  .   وين                        ، واستخدام الربيد اإللكتر               لعمليات التقومي 

                          التربوي والتعليمـي                                                                                 إعداد وتدريب الكوادر التربوية  القادرة على التعامل مع متطلبات العمل           - 
  .         اإللكتروين 

                                                                                     التنظيمية اخلاصة باإلدارة املدرسية ، واملعلمني، واألنشطة ، ومصادر التعلم ، هيئة               ة           إنتاج األدل  - 
  .             خدمات اإلنترنت

   ت                                                 ريب املقررات اإللكترونية ، بالتنسيق مع اجلهـا                                                   إعداد جلان املتابعة والتجريب ، ملراجعة وجت       - 
  .                                                                         ذات العالقة يف وزارة التربية التعليم، واخلربات التربوية األخرى كأساتذة اجلامعات

  .                                                                            إعداد الكتب اإللكترونية لكافة مناهج ومقررات وزارة التربية والتعليم بنني وبنات  - 
                                                 تم الربط مبواقع التشغيل من خالل شبكة يقودها                                                          الربنامج ومكوناته متوافق مع املعايري العاملية وي       - 

                                                                                               خرباء وتقنيون وتربويون يقودون التدريب على التشغيل والربجمـة وتفعيـل تطبيـق التعلـيم               
             . )  www.samaatech.org (                                       اإللكتروين،ومواكبة تطوير وحتديث املقررات ، 

    :                                          جتربة التعليم اإللكتروين يف شركة حرف السعودية  )  ٢ / ٣ / ٦ / ٣ (
                         التعليم اإللكتروين عن           ومؤسسات                                                ف شركة حرف إىل حتقيق مكان متميز بني شركات            د  

                                                                                                    طريق تقدمي نظم تعليم إلكترونية ومقررات إلكترونية ذات جودة عالية لتحـسني عمليـة الـتعلم                
                                                                                                  والتعليم ومساعدة املدارس واجلامعات يف املنطقة العربية واإلسالمية على تقدمي التعليم والتـدريب             

                         ً                                                     اإلنترنت وإدارته إلكترونياً بصورة فاعلة ومن األنظمة اليت عملت شركة حـرف علـى               عن طريق   
    :              تطويرها مايلي

          وهو نظام      ) Tadarus     تدارس  (                                                              نظام متقدم وشامل إلدارة التعليم اإللكتروين وهو ما يسمى           •
    علم                                                                                         شامل حيوي مجيع الوظائف واخلدمات اليت حتتاجها املدارس واجلامعات يف إدارة التعليم والت            
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                                                                                                    ، ويتكون هذا النظام من أنظمة فرعية هي القبول والتسجيل ، وبناء احملتوى ، ومتابعة املتعمم                
                                                                                          واالختبارات اإللكترونية والواجبات وإدارة امللفات وسجل الدرجات ، والصف االفتراضـي ،            

   .                                  والربيد اإللكتروين ومنتديات املناقشة 
                                                 ل والتـصميم والتطـوير والتنفيـذ والتقـومي                                                       تطوير املقررات اإللكترونية ، من حيث التحلي       •

    .        واالختبار
                 لتأليف احملتـوى               وهو نظام مثايل    ) Khabeer      خبري ،   (                                  بناء احملتوى اإللكتروين ويسمى نظام    •

   .                                                  واملقررات اإللكترونية بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية 
                    مل لبنـاء وإدارة                   وهو نظام شـا       ) Sein    سني    (                                               اإلدارة الشاملة لالختبارات اإللكترونية نظام       •

   .                                       وتقدمي االختبارات اإللكترونية عرب اإلنترنت 
                                                               وهو نظام صف افتراضي يسمح بتقدمي تعليم مباشـر وتفـاعلي عـرب     Fosool            نظام فصول    •

      . com.harf.www                                                            اإلنترنت وبأسلوب حياكي األسلوب الذي يتم به التعليم يف غرفة الصف 
   :                                       شركة الدواجل يف اململكة العربية السعودية         جتربة ) ٣ / ٣ / ٦ / ٣ (

                                                                                         تعد شركة الدواجل إحدى الشركات الرائدة يف جمال تقنية التعليم فقد أنتجـت وطـورت                 
  ،     ً                            صوصاً الربامج التعليمية العربية     وخ  )    م      ١٩٩٢  (     هـ      ١٤١٢                                          برامج تعليمية عديدة منذ إنشائها عام       

                                                                   ربامج التعليمية واملعرفية ، وقد أطلقت الدواجل يف الفترة األخرية                                               وسامهت يف منو املكتبة العربية من ال      
    .                                                                    موقعها التعليمي على اإلنترنت لتسهم يف دفع مسرية التعليم يف العامل العريب 

                                                                                           وشركة الدواجل هي األوىل يف إنتاج املناهج التعليمية على الوسائط املتعددة ، فقد أصدرت                
                                                                   اعلية وقدمتها للطالب السعودي والعريب مثل منـاهج الرياضـيات              ً                             عدداً من املناهج التعليمية التف    

                                                                                                              والكيمياء والفيزياء وقواعد اللغة العربية واللغة اإلجنليزية ، وتعليم القراءة والكتابة إىل جانب برامج              
                                                                                              رياض األطفال واملرحلة التمهيدية ، وكذلك برامج عامة مثل مصحف الدواجل املكتيب واملوسـوعة              

    .                   امج اإلجنليزية احلية             املعاصرة وبرن
                                         وقدمت مناهج علمية تتمشى مع لغـة         ،                                               وقد استثمرت الدواجل إمكانات الوسائط املتعددة       

                           واملـؤثرات التفاعليـة      ،                                                                           العصر ، وقد وظفت هذه التقنية احلديثة بتفاعل النص املقروء مع الصورة           
                 وحفز للفكـر     ،         وتشويق  ،   ارة                              واملتابعة ملا تقدمة من إث      ،                                   مما يثري يف الطالب حب االستمرار       ،     األخرى
    .         والتأمل 
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                                                                                         ومل تقف الدواجل عند هذا احلد بل رمست خطة علمية مبنية على نظريات حديثة لتوظيـف                  
                                                                                               اإلنترنت يف التعليم ، حيث أدخلت املناهج التعليمية يف اإلنترنت ، مما ميكن الطالب يف أي مكـان            

    .   ا                                                    وأي زمان للدخول على هذه املناهج وتصفحها والتفاعل معه
                                                                      فخر هبا خدمة العلم واملتعلم من خالل تقدمي املناهج التفاعلية بروح            ت                        ومن مهام الدواجل اليت       

                                                                   وكذلك من خالل استقطاب التقنية احلديثة يف جمال التعلم ومـن             ،                               حب التعليم بني أبنائها الطالب    
                   الطالب وتدريبـهم                                                                                    هذا املنطلق أخذت الدواجل على عاتقها ، زرع مفاهيم التعلم الذايت بني أبنائها            

                                                                                                على العمل اجلماعي وبث روح الفريق فيهم وتعريفهم على أدوات التفكري اإلبداعي ، لقد راعت               
                                                                                                     الدواجل أمهية التعلم الذايت ودوره يف بناء شخصية الطالب ودفعه حنو االستقاللية يف التعلم واختـاذ                

                                مناهجها إلعطاء الطالب الفرصـة                     ً                                                 القرار فرمست عدداً من النظريات التعليمية احلديثة ووظفتها يف          
    .                           للتعرف على قدرام الذاتية 

                                                                                         وعالوة على ذلك فقد درجت الدواجل على توطني اجلديد يف نظريات التعلم ، فعلى سـبيل                  
                                                                                                   املثال أدخلت الدواجل النظريات التعليمية احلديثة اليت تعني الطالب على استخدام أدوات الـتفكري              

                                                                    ريب واالستنتاج مما جيعل آليات التفكري لدى الطالب تتقدم وتنمـو                                       اإلبداعي وطرح األسئلة والتج   
                                                                                                     بصورة أكثر من ذي قبل وهبذا تكون الدواجل الرائدة يف جمال تنمية التفكري اإلبداعي عند الطـالب                  

 )  com.dwalej.www(   .   

   :                         سسة حلول التعليم اإللكتروين ؤ      جتربة م  )  ٤ / ٣ / ٦ / ٣ (
                                                ، أنشئت وفق أهداف تربوية ، تقوم بتوظيـف                                                             وهي موسسة رائدة يف جمال التعليم اإللكتروين        

                                         وقد وضـعت  املؤسـسة عـددا مـن            ،                                                       تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم وفق أسس تربوية       
     :      كالتايل                                                                         اخلطوات اليت تساعد على البدء  يف تطبيق التعليم االلكتروين بطريقة علمية منطقية 

   .                                                                           غىن عن اجلمع بني البعدين التقين واإلداري لتطبيق نظام التعليم اإللكتروين يف التعليم  ال •
  .                    وضع خطة واضحة املعامل  •
  .                                  نشر الوعي بثقافة التعليم اإللكتروين  •
  .                    جتهيز البنية التحتية  •
  .                                        تدريب املعلمني والعاملني على مهارات احلاسوب  •
  .                              وضع برامج تطبيقية بعد التدريب  •
  .                                    تطبيق التعليم اإللكتروين بشكل تدرجيي        البدء يف •
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   . )www.elearning-soutions.net (    ،                                        التقومي املستمر ، والتأكد من سالمة التنفيذ •
   :     األردن                     التقنية املتكاملة يف  ة        جتربة شرك  )  ٥ / ٣ / ٦ / ٣ (
       )leavning/jo.gov.Moe.www  (      :aveWEdu   يف    و    إديو       برنامج   )  ١ / ٥ / ٣ / ٦ / ٣ (

                                 بتطوير وبناء منظومة التعلم     ITG                                                              أنتجته شركة التقنية املتكاملة األردنية ، قامت فيه شركة            
                                                                                                   اإللكتروين اليت تليب احتياجات العملية التعليمية واتمع التعليمي بشكل متكامل ، حبيـث تـوفر               

 Learning             ارة الـتعلم                                                              املنظومة حلول تعليمية وإداريـة مـساندة وأنظمـة متخصـصة إلد    
Management System-LMS ــوى  CMS-Content                    وإدارة احملتـــ

Management System  ــه  Instructional Management                 وإدارة التوجي
System-IMS   وكذلك إدارة املعلومات اخلاصـة بالطالـب                                         Student Information 

System-sis .      
    :                                      وتتكون املنظومة من ثالث أجزاء رئيسة هي 

 Administrator         النظام      إدارة •
     . Author                        والنشر احملتوى اإللكتروين        التأليف     نظام  •
     . Portal                   البوابة اإللكترونية  •

    :                                 وتشمل املنظومة يف أجزائها املختلفة 
   .                                                                    نظام املعلومات اخلاصة بالطالب مثل التسجيل واجلدولة والعالمات والتقارير  •
   .                                     سية وإدارة املناهج ودفتر عالمات املعلم                                           نظام إدارة أساليب التوجيه ويشمل اخلطة الدرا •
   .                                                               نظام إدارة احملتوى ويشمل التأليف والنشر وإدارة املساقات واملقررات  •
   .                                                                 نظام إدارة التعلم ويشمل إيصال احملتوى والتقارير والتأليف التفاعلي  •
   .                                                           نظام التقييم اآلين ويشمل تكوين مادة التقييم والنشر والتوزيع  •
   .                                                               اآلين ويشمل تفاعل الطالب مع الطالب ومع األستاذ واألستاذ مع األستاذ              نظام التدريس  •
   .                                          نظام التطوير املهين ويشمل التدريب اإللكتروين  •
   .                                                          إسناد القرارات ويشمل بيانات املدارس وإدارة املوارد البشرية  •
           ت واألمـن                                                                                       اتمع التعليمي ويشمل التواصل والتفاعل والبوابة اإللكترونية مبا فيهـا اخلـدما            •

     .com.itgsolutions.www                                                  واحلماية والدردشة واجللسات احلوارية والربيد اإللكتروين  
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    :         األردن Menhaj            شركة املنهاج      جتربة  ) ٢ / ٥ / ٣ / ٦ / ٣ (
           سية علـى                                  تقدم شركة منهاج املواد الدرا                                                       من خالل دعم وزارة التربية والتعليم يف األردن ،          

                                ، مراعية املواصفات واملقـاييس          األردن   يف                                                               أكثر من صعيد ؛ لتالئم متطلبات وزارة التربية والتعليم          
                                                    ً        ً                ً      ً                        العاملية واملعتمدة يف عملية حوسبة املواد التعليمية تقنياً وتربوياً ، كما حتتوي شرحاً وافياً للدرس ،                

                                ل بشكل خيدم املدرسة ، تقـدم                                                                         وأسئلة تفاعلية على شكل ألعاب تربوية ، واختبارات وأوراق عم         
                                                                                                 بشكل مناسب للتطبيق ، إما على شكل أقراص مدجمة أو نشر هذه الدروس ضمن الشبكة الداخلية                

     .   )com.menhaj.www  (                                 أومن خالل الشبكة العاملية اإلنترنت 
    :              حدة األمريكية              الواليات املتSchool City              شركة سكول سييت  ) ٣ / ٥ / ٣ / ٦ / ٣ (

          حيث تركز    .                 ً                                                                    تقدم الشركة حلوالً لتطوير التعليم والرقي به وإضفاء نقلة نوعية متميزة عليه               
    .                                         ً                                          الشركة على املراحل التعليمية املختلفة بدءاً من رياض األطفال وحىت اية املرحلة الثانوية 

                          ة العربيـة الـسعودية          واململك  )      مموس    (                                                   قدمت الشركة احللول إىل دولة ماليزيا عرب شركة           
                                                           وبدايات تعاون مع قطر والبحرين ومصر ، وقـد حتالفـت             )                             املدارس اخلاصة ومشروع وطين         ( 

    :                                               الشركة مع كثري من مقدمي اخلدمات يف جمال عملها مثل 
  .                                                       شركة مكتوب لتقدمي أفضل اخلدمات الربيدية بالعربية واإلجنليزية •
   .   ت                        املتخصصة يف حفظ املعلوماExodus           شركة أكسدس  •
   .                                                   وهي شركة تعىن بربط املدارس وإجياد قنوات اتصال بينهاSIF        شركة سف  •
           لتطـوير  Palm                                                    وهي الشركة اليت تقدم احللول التعليمية على أجهزة بامل com 3        ثري كوم  •

   .                              تقنيات التعليم ملستخدمي اخلدمة 
                                                وهي تعطي احلق لشركة سكول سييت بيـع منتجاـا    Microsoft   ت             شركة ميكروسوف •

     .  ت                     ستخدام برامج ميكروسوف  با
                                    وهي اليت تعطي احلق لشركة سكول سييت يف Sun Micro system                سن مايكر وسيستم  •

   .                                                لتطوير أدوات التعليم اخلاصة بالتعليم اإللكتروين Java                 استخدام لغة جافا 
                                          اليت تعطي حق توزيع برامج التعلم عن بعـد  Stanford University               جامعة ستانفورد  •

                                               لشركة سكول سييت يف منطقة الشرق األوسط وهذه          )       ً    منهجاً     ٦٠       عددها    (       امعة             واخلاصة باجل 
     . EpGy                                         الربامج معنية بالدرجة األوىل للشباب املوهوبني 
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                                            وقد صنف سكول سييت كمورد معتمد للخدمـة          :                                           مشروع وطين يف اململكة العربية السعودية        •
                فة إىل تقدمي سكول            هذا باإلضا Community and Content                     التعليمية حمتوى وجمتمع 

     . sms                                     سييت كجهة لتطوير نظام املعلومات املدرسي 
                                                     وهي الذراع التطويري التقين لشركة سكول سييت يف كل مـا  Bez Pivot             شركة بز بفوت  •

   .                      يتعلق بأدوات التعريب 
                                                                             وهي احلليف االستراتيجي لشركة سكول سييت يف تطوير احملتوى العـريب علـى              RDI      شركة   •

       ) .  ا        ملتيميدي  (           ط املتعددة                اإلنترنت والوسائ
                                                           وهي احلليف االستراتيجي لشركة سكول سييت لتقدمي األجهـزة        ACS                    شركة احلاسب العريب     •

                              القدرة على تقدمي خـدمات            وإضافة                                                     واحلاسبات والشبكات وغري ذلك من متطلبات اهلاردوير        
     . ISP               اشتراك اإلنترنت 

                                    وكتابة املناهج للمراحل من الروضـة                                                شركة ضة مصر ـ وهي احلليفة االستراتيجية يف تطوير  •
   .                     وحىت الثانوية العامة 

                                                                                        شركة حاسبات يف دولة الكويت واليت تعترب من أكرب شركات تقنيـة املعلومـات يف املنطقـة              •
                                                                                            العربية ، وهي تتوىل مع شركة سكول سييت تقدمي خدمة التعلـيم اإللكتـروين للمـدارس يف                 

    .        الكويت 
    :          ات يف اآليت                              ويتلخص ما تقدمه الشركة من خدم

                                           للمدرسة املشتركة دون احلاجـة إىل مـربجمني            ) www  (                                     بناء موقع ديناميكي على اإلنترنت       •
   .                                متخصصني ودون شراء برجميات وأجهزة 

   .                                          حلفظ امللفات وحتضري الدروس ومعرفة الواجبات My Classroom               الفصل اإللكتروين  •
   .   م                                               إعطاء الربيد اإللكتروين ثنائي اللغة لكل طالب ومعل •
                                            لكل طالب ومعلم ومشترك يقوم كل منهم بإعداد homepage                         إعطاء صفحة على اإلنترنت    •

    .                                                                                    صفحته بنفسه وبالطريقة اليت تناسبه هذه الصفحة تعني على املزيد من الربط والتعليم والتعاون
              ً                                                                           وضع املنهج كامالً على اإلنترنت لكل مرحلة تعليمية وبشكل مشوق خبالف الكتاب الورقي ،               •

   .                                                                 حيتوي الكتاب اإللكتروين على صوت ولقطات فيديو وبعض الرسومات املتحركة     حيث 
   .                                                  إنشاء بنك من األسئلة واألجوبة واالمتحانات على املوقع  •
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                                          وهي أداة متكن الطالب من زيارة موقع املعلم home work help                  مساعد الواجب املرتيل  •
   .                      أمهها االتصال باملعلم                                               واحلصول على الواجب املرتيل املطلوب مع خيارات متعددة

                                             وهي خدمة مميزة متكن الطالـب أو جمموعـة مـن    Tutor on-Line                 معلم على اإلنترنت  •
                                                                                        الطالب للتخاطب مباشرة مع معلميهم أو أي معلم آخر للحصول على درس إضايف يف إحدى               

   .                         املواد خارج الدوام الرمسي 
                             ل مدرسة من رصـد درجـات                                     وهو برنامج متكامل ميكن ك     SMS                         برنامج اإلدارة املدرسية     •

                                                                                          طالهبا وحضورهم وغياهبم وتقوميهم وطباعة النتائج ويستطيع من خالله ويل األمر الدخول على             
   .    اخل     ...                                                                 املوقع ملعرفة كل ما يتعلق بابنه من أداء ونتائج وحضور وغياب وأنشطة 

   .                    وسائط حفظ املعلومات  •
    .                       خدمة التدريب اإللكتروين  •
                                                                     واملشاريع والتجارب يف جمال توظيف تقنية املعلومات واالتـصاالت يف                             التعليق على اخلطط     ) ٧ / ٣ (

   :        التعليم 
                                                                                                متثل اململكة العربية السعودية السوق األكرب لتقنية املعلومات يف املنطقة ، كما أن لديها اقتصاد كبري                   

              قوة للبيئـة                                                                                               ومؤثر ، وسوق مفتوح دون ضرائب ، وتركيبة سكانية شابة ، متثل هذه العناصر جوانب ال               
      طـاع                                                                                                 السعودية، ويف املقابل فان قلة املتخصصني يف جمال تقنية املعلومات ، وعدم االعتـراف هبـا كق                

                                                                                                   ، والتكلفة العالية الستخدام اإلنترنت ، وعدم كفاية البنية األساسية ،وقصور النظم وعدم وجود                   صناعي
                   العبـد القـادر،      (       ،                 انـب الـضعف                                                                        التشريعات ، وقصور التعليم والتدريب التقين كما ونوعا ، ميثل جو          

                                                  تنمية تقنية املعلومات واالتصاالت بشىت الطرق، وأهم هذه    جيب                   التغلب عليها               ولكي يتم      ، )  ٣٣   هـ،    ١٤٢٣
                                                                                                         الطرق هو توظيف تقنية املعلومات واإلتصالت يف التعليم، لزيادة فاعلية التعليم والتدريب سعيا إلجيـاد               

   .                              وتتغلب على التحديات املعاصرة           سوق العمل،         التنمية و    ختدم         تعليمية       خمرجات 
                                      جاءت نتيجة جلهود كـبرية تبـذهلا           أا                                                                     واملتتبع لتجارب الدول ومشاريعها يف جمال التعليم ، جيد          

                                      عن أفضل الطرق واألسـاليب الـيت           بحث ل          يف سبيل ا                                يف كل دولة أو جهة معينة ،                          اجلهات ذات العالقة    
                                               علومات واالتصاالت يف التعليم ، وقد اختزلـت هـذه                                                    تدعم صياغة وتطبيق إستراتيجية توظيف تقنية امل      

                                                                                                       الدراسة وصف التجارب اليت مت عرضها ، من خالل اإلشارة أو حتليل عوامل معينة هلا عالقـة بطبيعـة                   
                                                                                                           الدراسة احلالية ، وهنا جيب اإلشارة إىل أن كل جتربة هلا ظروفها وخصائصها ، فبقدر ما تفيد الدراسات                  
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             أو خطـة إذا                                                          الدراسات التحليلية االستنباطية لكل جتربة أو مـشروع              أيضا       فيد                          املقارنة بشكل مشويل ، ت    
           .                  درست بصورة مستقلة 

      احمللية                                   توظيف تقنية االتصاالت واملعلومات              شاريع                                                                 وقد قام الباحث يف الدراسة احلالية بدراسة م       
                   اهتمام الشركات و            ، ومدى      ة            ة و العربي             تجارب احمللي                          ،والتنظيمات الداخلية لل         التعليم                       والعربية والعاملية يف    

                                                                                                               املؤسسات احمللية و العربية والعاملية  بالتنظيمات اليت تتوافق مع حماور النموذج املقترح يف الدراسة احلالية                
                                توظيف تقنية االتصاالت واملعلومـات           شاريع   م      عالقة    )  ٢ (           وميثل اجلدول                                   ومت وصفها يف اجلداول التالية ،     

   .                                      مبحاور النموذج املقترح  يف الدراسة احلالية      العام         التعليم        املية يف                    احمللية والعربية والع
   )٢(  جدول

  عالقة مشاريع توظيف تقنية االتصاالت واملعلومات يف التعليم مبحاور النموذج املقترح  يف الدراسة احلالية
      حماور النموذج

          املشروع
األساس  
 الفلسفي

األساس 
 التنظيمي

 األهداف
األساليب 

لتخطيطا
  ية

اهليكلة 
  اإلدارية

 املعوقات  املخاطر  الربامج

                       وأبنائـه للحاسـب                           مشروع امللك عبـدا هللا    
  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]                           يف اململكة العربية السعودية )         مشروع وطين (

                                                اخلطة العشرية لوزارة التربيـة والتعلـيم يف        
                         اململكة العربية السعودية

    [  [          

          ]  ]  ]  ]        الكويت
  ]  ]    ]    ]    ]      عمان

    ]    ]  ]  ]    ]         اإلمارات
        ]  ]  ]  ]  ]         البحرين
          ]  ]         قطر

          ]  ]    ]       فلسطني
  ]  ]  ]  ]  ]  ]    ]        األردن 
          ]  ]           سوريا
          ]  ]         مصر
    ]  ]  ]  ]  ]    ]        أمريكا
  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]         ماليزيا
          ]  ]    ]         اليابان
    ]    ]  ]  ]    ]          استراليا

             ىل هذا احملور                         تعين أن املشاريع أشارت إ]
                                   مبحاور النموذج املقترح يف الدراسة                               تجارب احمللية و العربية                            التنظيمات الداخلية لل             مدى عالقة   )  ٣ (               ميثل اجلدول         بينما

   .                                                          احلالية اليت مت اختيارها كنماذج متميزة لتطبق التعليم اإللكتروين



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٩٧ ـ 

    )٣( جدول
  ج املقترح يف الدراسة احلاليةعالقة مناذج من التجارب احمللية و العربية مبحاور النموذ

                                  حماور النموذج
    

  
               التجربة

  
األساس  
 الفلسفي

  
األساس 
 التنظيمي

  
 األهداف

  
األساليب 
 التخطيطية

  
اهليكلة 
 اإلدارية

  
 الربامج

  
 املخاطر

  
 املعوقات

  ]    ]  ]  ]  ]  ]  ]                    مدارس األندلس يف جدة
    ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]                         مدارس امللك فيصل بالرياض

      ]      ]  ]                           دارس الظهران  يف الظهران م
      ]    ]  ]  ]  ]                       مدارس الرياض يف الرياض

      ]      ]  ]                   مدارس ديب  يف ديب 
  ]  ]  ]  ]    ]  ]  ]                        املدرسة العربية يف األردن

   .                                  يعين أن التجربة أشارت إىل هذا احملور]

                            والعاملية  بالتنظيمات اليت                                                         مدى اهتمام الشركات و املؤسسات احمللية و العربية           )  ٤ (                 كما ميثل اجلدول      
   .                                               تتوافق مع حماور النموذج املقترح يف الدراسة احلالية 
    )٤( جدول 

  عالقة مناذج من جتارب الشركات و املؤسسات احمللية و العربية والعاملية مبحاور النموذج املقترح يف الدراسة احلالية
                                  حماور النموذج

    
                

               التجربة

  
       األساس  
        الفلسفي

  
      األساس 
         التنظيمي

  
       األهداف 

  
          األسـاليب  
           التخطيطية

  
         اهليكلــة 
         اإلدارية

  
         الربامج 

  
        املخاطر 

  
        املعوقات

  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]                             مسا للتقنية والتدريب السعودية
    ]  ]  ]  ]  ]  ]                     شركة حرف السعودية
    ]      ]  ]    ]                      شركة الدواجل السعودية
  ]    ]    ]  ]    ]                     مؤسسة حلول السعودية

      ]  ]  ]  ]  ]     )        اديو ويف  (               قنية املتكاملة    الت
      ]    ]      ]                      مؤسسة املنهاج يف األردن
      ]  ]  ]    ]                     سييت سكول يف امريكا

                                  يعين أن التجربة أشارت إىل هذا احملور]
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  الرابعالفصل 

  الدراسات السابقة-٤
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  الفصل الرابع
  الدراسات السابقة -٤

      متهيد ) ١ / ٤ (
     يف                                                                                          ء ماوصلت إليه الدراسة احلالية من اقتراح منوذج تنظيمي إلدارة التعلـيم اإللكتـروين                  يف ضو                 

   ت         وما ركـز  ،                   للدراسات السابقة        الدراسة                                                            التعليم العام باململكة العربية السعودية ،و من خالل استعراض    
         دراسـات                                                                                               عليه ، ومن استقراء بعض املناهج املستخدمة يف هذه الدراسات ،وأهداف ، ونتائج هـذه ال               

     :                                    من الدراسات السابقة يف اجلوانب التالية                           فقد استفادت الدراسة احلالية   ،                     ،وتوصياا ،ومقترحاا
                     وثالثني دراسـة ،         ثالثا    )  ٣ ٣  (                                 قد بلغ جمموع الدراسات السابقة         حيث   ،       الدراسة                استكمال جوانب     - ١

                  دراسـة باللغـة             عشرة        وأربع  )   ١٤ (                      وسبع دراسات عربية و       )  ٧ (                       عشرة دراسة حملية و        اثنيت    )   ١٢ (      منها  
                                                                        ً                وقد أكدت البحوث والدراسات على أمهية التعليم اإللكتروين بشكل عام بـصفته خيـاراً               ،          اإلجنليزية  

                                                                              ومما جيب اإلشارة إليه  هنا أن معظم الدراسات يف جمال التعليم اإللكتـروين               ،          ً                   استراتيجياً لتطوير التعليم    
      صلب  يف                              عوبة يف احلصول على دراسات سابقة                                                     تركز على عملية التطبيق املباشر ، حيث وجد الباحث ص    

   .                                                                       موضوع الدراسة ، وهو إدارة التعليم اإللكتروين ، وليس التعليم اإللكتروين نفسه
     .        النموذج                      ً      ً                  املقترح ، فأصبحت مصدراً رئيساً من مصادر اشتقاق        النموذج     بناء   - ٢
   .                           وضع احملاور الرئيسة للدراسة   - ٣
   .                  إثراء اإلطار النظري  -   ٤    
   .                                                                           الستفادة من الدراسات السابقة يف حتليل النتائج املتعلقة بالدراسة احلالية وتفسريها  ا    - ٥

    :       التايل        يف إطار      كانت                  الدراسات السابقة    أن           الباحث        قد وجد                 وعلى وجه العموم ف                      
   .    عام       بشكل                          ترتبط باإلدارة اإللكترونية       دراسات    •
   .                                 دراسات ترتبط بالتعليم اإللكتروين  •
   .              يف جمال التعليم                             ات ترتبط  باستخدام اإلنترنت      دراس •
  .                                                   دراسات ترتبط بنظام  إدارة بعض صيغ التعليم عن بعد  •

                                                                                                    ولكي يكون التصور واضحا حيال ما مت عرضه من الدراسـات الـسابقة يف جمـال إدارة التعلـيم                           
                          الـيت تناولـت إدارة                   وأوراق العمل  ،       وأحباث   ،                       باستعراض الدراسات                   الدراسة احلالية    ت                اإللكتروين ، قام  

    .                                                                                 التعليم االلكتروين بشكل مباشر أو أحد اجلوانب املتعلقة بتنظيمه وإدارته أو التخطيط له 
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           التفصيل    ،و                                                            الدراسات السابقة بطرق خمتلفة مابني االختصار غري املخل                   احلالية        الدراسة   ت          وقد تناول           
                                         راسة احلالية ، كما مت تصنيف الدراسات                                                وذلك حسب ارتباط الدراسة السابقة بالد      ،                  يف بعض الدراسات    

                                                                                           دراسات حملية ،ودراسات عربية ، ودراسات أجنبية ، مرتبة زمنيا حسب التصنيف الـسابق                  إىل         السابقة  
    :                 على النحو التايل 

   : احملليةالدراسات ) ٤/٢(

        ) :   هـ    ١٤٢٠  (                           دراسة  الفنتوخ والسلطان   )  ١ / ٢ / ٤ (
    :                            وقد هدفت الدراسة إىل ما يلي   

   .                                                                      ة االستفادة من شبكة اإلنترنت يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية     كيفي •
   .                                                                               التعرف على جتارب بعض الدول يف إدخال شبكة اإلنترنت يف التعليم العام واالستفادة منها  •
   .                                                                                   استعراض واقع اململكة والتطرق ملوضوع تقبل واستعداد املعلم والطالب للتعامل مع ا لتقنية  •
   .                                                           ملشروع املدرسة اإللكترونية وفوائدها املرجوة يف القطاع التعليمي        تنظيمي        مقترح •
                                                                                                         استعراض وضع احلاسوب يف العملية التعليمية ، وتوجه وزارة التربية والتعليم لنشر الثقافة احلاسوبية               •

    .                                                         من خالل املقررات الدراسية وإعداد املعلمني املؤهلني يف هذا اال 
                                                                           تكوين فكرة مشروع املدرسة اإللكترونية جبميع مراحلها وتنظيماا الـيت                               وكانت خالصة الدراسة  

    .                      ً     ً توقعت الدراسة هلا جناحاً كبرياً 
    :      )   هـ     ١٤٢٢  (              دراسة احمليسن      )  ٢ / ٢ / ٤ (

                                                                                                        هدفت الدراسة  إىل وضع خطة  وطنية لتعليم املعلوماتية  يف التعليم العام يف اململكـة العربيـة                     
     مـن           عينة      على                                                           جريت دراسة مسحية ميدانية  ملواقع تعليم احلاسب  اآليل                            ومن أجل ذلك أ     ،          السعودية  

                واملنـاهج     ،             والربجميـات   ،               واملعامـل    ،             ملواقع األجهزة     ً  مسحاً       مشلت                                      مدارس املرحلة الثانوية يف اململكة      
                                                          بدراسة  مسحية ميدانية  مماثلة  يف عينة من ثالثـة                  ً       متبعاً ذلك      ،                         ومشكالت تدريس احلاسب      ،       واملعلمني

                         ويف ايـة الدراسـة       ،                               أمريكا واليابان  وبريطانيا       :                                                   الدول املتقدمة  يف جمال تعليم املعلوماتية وهي             من  
                                               ً       ً                                                       عملت مقارنة بني نتائج الدول األربع تبني فيها تفوقاً  واضحاً  ملستوى تعليم املعلوماتية  يف الواليـات                   

                                       أن هناك فجوة بني  مستوى تعليم                                                       من حيث الطريقة واخلدمات املقدمة ، كما تبني             ،                     املتحدة  األمريكية  
    .                                            املعلوماتية يف اململكة وبقية دول املقارنة الثالث
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              خلطة  وطنية          تصور                                    ونتائج املقارنة بينها  يف وضع          ،                                             استخدمت نتائج كل  من الدول األربع            كما              
   .                                                                     لتعليم  املعلوماتية يف مدارس  التعليم العام يف اململكة  العربية السعودية 

     ):    هـ     ١٤٢٣  (               دراسة املوسى   )  ٣ / ٢ / ٤ (
   :                                               وقد هدفت الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية    
                 ما هي اإلنترنت ؟  •
                             استخدام اإلنترنت يف التعليم ؟       تنظيم         كيف ميكن  •
                                                                                          ما أساسيات اخلطة املقترحة للمنهج اإلنترنيت يف مراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ؟  •
                                    الفلسفي والنفسي للمنهج اإلنترنيت ؟         ما األساس •
                    للمنهج اإلنترنيت ؟      التقين         ما األساس  •

                                    منهج إنترنيت ملناهج التعليم العام             وتنظيم                               ، فتتمثل يف ضرورة وضع            إليها                                   أما أهم النتائج اليت مت التوصل       
          ن هنـاك                                                                                                يف اململكة العربية السعودية ، ووضع خطة شاملة هلذا الغرض ، وعلى صعيد املناهج اتضح أ               

    .                                                                    نوعني من التصميم مها التصميم اخلطي والتصميم الفرعي ، وميكن اجلمع بينهما 
                                                           ضرورة التخطيط الستخدام اإلنترنت يف جمال املناهج وتـذليل           :                                أما التوصيات فقد كان أمهها      

    .                                  الصعوبات اليت تقف أمام هذه اخلطوات 
       :   )   هـ     ١٤٢٣   (       احلارثي         دراسة  ) ٤ / ٢ / ٤ (

                                                                           ىل  احلث على  وضع سياسات  واستراتيجيات للتعلم تنطلق مـن حاجـات                   إ        الدراسة       وهدفت  
                  لالسـتفادة مـن              تقنيـة  و                                                                           وتتواكب مع عجلة  التطور العلمي والتقين ، وتتبىن خطة تربويـة                 ،     العصر

                اخلاص لتأسيس    ع                                                                                           التحوالت العلمية يف مشاريع التنمية البشرية الشاملة ، وأن تقوم الدولة بتشجيع القطا            
                                             والعمل على توفري البنية التحتية  يف جمال           ،                        نتاج الربامج الالزمة     إ                          طنية  لتصنيع احلاسبات و                الشركات الو 

      وزارة                                                                                           جتهيز احلاسبات  والشبكات واالتصاالت لتسهيل استخدام اإلنترنت يف املدارس ، وأن تبحـث               
  ،                   اإلدارة واإلنشاءات            خلص من أعباء                                              يف  توفري التعليم اإللكتروين وتبادر بوضع اخلطط للت                      التربية والتعليم     
                                                 األمية  املعلوماتية التكنولوجية يف املـدارس ،                                                   بالعمل على تطوير النظم والتشريعات حملو                   وتبادر كذلك   

                                 ونشر الوعي يف اتمع حول أمهية         ،                          ونشر استخدام اإلنترنت       ،                                         وتعمل على تطوير مناهج هذه املدارس       
   .                    ال جديدة من التعليم            يف توفري  أشك       ودورها                          تقنية  املعلومات واالتصال  
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       : "    )   هـ    ١٤٢٣    (                   دراسة احمليسن وهاشم    ) ٥ / ٢ / ٤ (
                              ال يتجزأ من حياة اتمعـات          ً  جزءاً                        وتطبيقاته  أصبح      ،                               وضحت الدراسة أن احلاسب اآليل       أ     وقد  

  ،                               كل مرفق من مرافق احليـاة                                                                                  العصرية ، وقد أخذت تقنية  املعلومات املبنية حول احلاسب اآليل  تغزو            
                                   مث ولدت شبكة اإلنترنت من رحم        ،                                                            هذه التقنية أن تغري أوجه احلياة املختلفة يف زمن قياسي                     فاستطاعت
         ً                                                             معلوماتياً ، وأصبحت تقنيات املعلومات واالتصاالت الرقميـة اجلديـدة                ً  طوفاناً          فأحدثت     ،                هذه التقنية   

                ولكنها جمموعـة      ،        منفصلة         فردية                                                                            سهلة املنال ، وزاد استخدامها بسرعة متزايدة ، وهذه التقنيات ليست            
           املعلومـات                         وهي ختتلف عن تقنيات      ،                                                                  متداخلة من األجهزة والربامج ووسائل اإلعالم  وأنظمة التدريس          

                                               مج وسائل إعالمية متعددة يف تطبيقات تعليمية        د                                                        واالتصاالت القدمية من عدة أبعاد مهمة ، فهي تستطيع          
   ،                                            اقبة واملناورة واإلسهام يف بيئة املعلومـات                                                             كما أا متداخلة التفاعل، ومتتلك القدرة على املر         ،       واحدة  

                                                     من حدود الزمان واملكان ، كما ميكن من خالهلا ربط                وكذا        ،        اجلمود                                  باإلضافة إىل مرونتها وحتررها من      
                                  يكون لديـه تـسهيالت  اإلنترنـت ،      ،                  خر على ظهر األرض   آ             إىل أي شخص            للوصول              االتصاالت ،   

                     ونظرا هلذه الفـروق     ،                         ماليني من صفحات الشبكة      و       ات ،                                            وكذلك املئات من اآلالف من ملفات املعلوم      
                                                                                                              يقوم  خرباء التعليم بإجياد طرائق جديدة  قوية لربامج هذه التقنيات الرقميـة اجلديـدة  للمعلومـات                    

    .                            واالتصاالت يف املناهج التعليمية
  ،          لتسعينات          قبل عقد ا    كان                                         الهتمام مبفاهيم  وقضايا التعليم اإللكتروين                            وأشارت الدراسة إىل أن ا        

                            اليت أثارا  ثورة التعلم            املهمة                                                         م أثارت إحدى الدراسات جمموعة من األسئلة والقضايا             ١٩٨٢          ففي عام   
                                                                                    ودعت هذه الدراسة إىل االهتمام بالبحث العلمي يف  جمال التعلـيم اإللكتـروين ،                  ،                   اإللكتروين آنذاك   

                                       النص املطبوع ، وكشفت التغريات الـيت                                 ً                                    ت بعض الفوارق  العميقة جداً بينه وبني  التعلم بواسطة              رز   فأب
  م                                                  والفرضيات األولية حول التعليم والتعلم ، أ        ،                                                        جيب أن تصاحب التقنية يف التعلم سواء يف جمال املسلمات         

          يف جمـال     م                                           ً                                                       يف نظريات التعليم اليت  ارتكزت فروضها أساساً  إىل التعلم بواسطة الـنص  املطبـوع ، أ                  
                                                                   ه التقنية  يف اهلوية الشخصية وما هي خصائص املتعلمني ، وغريها                    أثرت هذ    م                       القياس التربوي أ           أساليب  

    .                         من قضايا جديرة باالهتمام 
     أفرز    ، و     ً                         كثرياً  من مفاهيم هذا  التعلم                     من عقد التسعينات غري  ـ       ً  تقريباً    ـ              النصف الثاين        إال أن 

                      كني  فيها من أفراد                                              شبكة اإلنترنت ، وازدياد  أعداد املشتر                                                 مصطلحات وقضايا جديدة داخلة ، فمع منو      
                                                                                                          ومجاعات ومنظمات ، بدأ التفكري اجلاد حول إمكانية استغالهلا يف  تقدمي التعلم  العام ، وبذلك ظهـر                   
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 Virtual  "                        واملدرسـة اإللكترونيـة       " Virtual Learning  "                             مفهوم  الـتعلم اإللكتـروين    
School "    ا ستكون مدرسة املستقبلاليت يرى كثري من العلماء أ                                                  
      عن         الدراسة       أجابت     ،   ً                                                                       اً للمشاركة يف مناقشة  املفاهيم والقضايا ذات العالقة هبذه الدراسة                وسعي

     :        ومن ذلك   ،                            بعض األسئلة اليت برزت يف جماهلا 
  ؟                                    وما الفرق بينه وبني املدرسة االفتراضية      ؟                                  ماذا يعين مصطلح املدرسة اإللكترونية •
  ؟                                     هل املدرسة اإللكترونية حقيقة أم خيال  •
     ؟                              عين مصطلح بيئة التعلم اإللكتروين      ماذا ي •
                                                   كيف يتم الوصول إىل املدرسة اإللكترونية وإىل فصوهلا ؟  •

      ):   هـ     ١٤٢٣  (             دراسة كعكي   ) ٦ / ٢ / ٤ (
                                                                                                حيث وضحت الدراسة  أن مدرسة املستقبل  واالستعداد هلا جيب  أن يبىن علـى  أسـاس  أن                     

                                               تماشى مع متطلبات العصر ، حيـث يـتم تـشكيل       ي     ً        ً   منوذجاً تنظيمياً                                          اإلدارة التربوية  اإللكترونية  متثل       
                   وميتـاز باملرونـة       ،                                                          ومعايري تتضمن أعلى مـستويات الكفـاءة يف األداء            ،                            التنظيم التربوي على أسس     

    .                                           اإلدارة اإللكترونية يف وظائف األداء التربوي      آليات         واستخدام 
                         دمات التربوية ، الربيد                                 اخلطط التربوية ، وتوزيع اخل           تصميم                                      وأن اإلدارة اإللكترونية تستخدم يف      

                         الرد على االستفسارات ،     و                                                                           اإللكتروين ، والصويت ، وختطيط  وتوزيع القوى البشرية وفق التخصصات ،             
                                                                    بنك املعلومات عن اخلدمات التعليمية ومؤسساا ، بنك معلومات عن                 وتوفري                              صنع القرارات التربوية ،      و

   .                                 نوية وفق السنة الدراسية  والتخصص                          بنك معلومات عن األسئلة الس و                   املناهج التعليمية ، 
                                                                   بناء ثقافة تنظيمية يف البيئة التربويـة السـتيعاب التقنيـات                                              كما وضحت الدراسة أنه من املهم         

                                                                                                                  اجلديدة عن طريق إعادة  اهليكلة  للعمليات  التنظيمية مبا يساعد على توافق التنظيم التربوي مع الواقـع                   
    .                          ى دمج  التقنية يف التعليم                                   واحتياجات اخلطط التنموية  املبنية عل

                                                                                  ً                    وأن إدماج التقنيات يف  نظم األداء  الوظيفي  التربوي حبيث  يصبح  التنظيم التربوي نـسيجاً                     
   .      ً        ً                  متكامالً ومتفاعالً  فيما بني مكوناته 

                                                         اخلاص  باإلدارة التربوية ميتاز باختفـاء التقـسيمات                    التنظيمي                    إىل أن اهليكل              الدراسة          وأشارت    
                                                                                        وحيل ومكاا شبكات من احلاسبات اآللية  اليت توضح خطوط االتصال بني اإلدارة التربوية                 ،             التقليدية  

    .                ومدارس املستقبل 
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                                                       احلديثة واألدوات واألجهزة يف سري إجـراءات العمـل                 التقنية                                    كما أن التوعية بأمهية استخدام          
                  والتـدريب علـى       ،    ) Multimedia (                                                                  وحتيق مبدأ  العدالة  والكفاءة ، واستخدام الوسائط املتعددة           

                       ختـصني ، واسـتخدام            وامل             هبا الفنـيني            يتوفر           املتعددة،                        وإنشاء مراكز للوسائط       ،                         استخدامها يف التعليم    
                                  على خمتلف املستويات  مما يفـتح         )           كاإلنترنت    (                            استثمار الشبكات العاملية             من خالل            عن بعد            التدريب
   .              أوسع للتدريب     ً جماالً

     :   )      هـ      ١٤٢٣  (             دراسة املوسى    ) ٧ / ٢ / ٤ (
                                      وكذلك خـصائص التعلـيم يف اتمـع           ،                                          إىل معرفة مفهوم التعليم اإللكتروين              الدراسة      هدفت  

    .                         العوائق اليت تقف أمامه      ً وأخرياً  ،                                               وكذلك التطرق إىل فوائد ومزايا التعليم اإللكتروين   ،         الفضائي 
                التوصيات لضمان                           وخلصت الدراسة إىل بعض        ،                                                      وقد استخدم  الباحث املنهج الوثائقي يف الدراسة         

    ـ   :                              صناعة التعليم اإللكتروين ومنها 
   .                                         د اتمع للتفاعل مع هذا النوع  من التعليم  ا                          التعبئة  االجتماعية لدى أفر •
     .                               التربويني يف صناعة هذا التعليم       إسهام         ضرورة  •
               شرية املدربـة                                      واليت تتمثل يف إعداد الكوادر الب        ،                                                           ضرورة توفري البنية التحتية هلذا النوع من التعليم          •

    .     آخر                                                                           وكذلك توفري خطوط االتصال  املطلوبة  اليت تساعد على نقل هذا التعليم من مكان إىل  ،
  .                                                                     وضع برامج لتدريب الطالب واملعلمني واإلداريني لالستفادة القصوى من التقنية  •

    :    )     هـ     ١٤٢٣    (        باناعمه      دراسة  ) ٨ / ٢ / ٤ (
     :     إىل        الدراسة         وقد هدفت 

      .          ً يف التعليًم        اإلنترنت                     توضيح مزايا استخدام  •
     .          يف التعليم                استخدام اإلنترنت  و       تنظيم           التعرف على  •
   ،                االمتحانـات     ،                        مستلزمات الدراسـة      ،        تكاليف ،                                                مناقشة بعض عناصر العملية التعليمية اجلديدة        •

    .                                          الشهادات  املمنوحة من اجلامعات اإللكترونية  ،                      غرف  الدراسة التخيلية 
   .          يف العامل             ً مطبقة فعلياً                التعرف على مناذج  •
        وكـذلك     ،                         ومناقشة املعوقـات      ،     تجارب  ال                                                         مناقشة واقع استخدام  التجربة يف العامل العريب بذكر           •

   .                           اخلطط واالقتراحات املستقبلية 
              املستخدمة  يف                    ودليل املصطلحات                                                              بدليل املواقع التعليمية املوجودة على الشبكة اانية                         واختتمت الدراسة 

   .                     م  والتدريب  بشكل عام                       اإلنترنت ويف عملية التعلي



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ١٠٥ ـ 

        :  )  هـ    ١٤٢٤ (   د           دراسة الراش   ) ٩ / ٢ / ٤ (  
                                        وفوائـد التعلـيم  اإللكتـروين          ،              ومميـزات    ،         وأهداف  ،                                 هدفت الدراسة  إىل توضيح تعريف     

  ،                              وكيفية االستفادة منـها       ،                                   والعربية  يف التعليم اإللكتروين      ،                                ، واستعراض التجارب العاملية     ه            واستراتيجيات
                     مـن حيـث اتمـع         ،                                                         راحل التعليم اإللكتروين يف اململكة العربية السعودية                  الدراسة م               ومن مث عرضت    

                    واختتمت الدراسـة       ،                                                                          واملناهج  اإللكترونية ، وجتارب املعلمني مع تقنيات التعليم اإللكتروين              ،            التعليمي  
    ـ   :      أمهها        توصيات  ب

                        لدول املتقدمة يف هـذا                                  يف مدارس اململكة أسوة با      ه                                               تطبيق التعليم اإللكتروين بكافة  أشكاله وصور       •
    .      اال 

   .                                                                 االستفادة من جتارب اآلخرين مع صهرها لتتوافق مع حمددات اتمع السعودي  •
                                                وقياس مدى استجابة  الطلبة واملعلمني  هلـذه            ،                                                    تدريس املواد العلمية بشكل  جترييب عرب اإلنترنت          •

   .                التقنية احلديثة 
                                      البيئة احمليطة من خالل شرح النماذج                       عادات وتقاليد                                                 صياغة املنهج الدراسي اإللكتروين ليتوافق مع      •

   .                   العلمية التطبيقية 
                                لدعم مصادر التعلم  لدى الطلبة   ،        مرجعية        بصفتها                                         إجياد البدائل  اليت ختدم العملية التعليمية  •

      :  )   هـ     ١٤٢٤  (             دراسة اخلطيب    )  ١٠ / ٢ / ٤ (
       األسـس   و ،                      بالثقافة  احلاسوبية                                                ماهية صلة نظريات  التدريس والتعليم                                هدفت الدراسة إىل معرفة   

                                           مث تطرقت الدراسة إىل رؤية مدارس امللـك              ،                                                     واملهارية الداعمة للتعليم املرتكز على احلاسوب       ،       النفسية
             واملواصفات   ،                            واإلدارية للحياة املدرسية    ،                األوجه التعليمية      مجيع                                             فيصل املتعلقة بتوظيف تقنية املعلومات يف       

   .                                              ل  لتلبية  حاجات  اتمع للمعرفة والتقدم التقين                               الواجب  توفرها يف مدارس  املستقب
     ):    هـ     ١٤٢٤   (            دراسة عمر  )  ١١ / ٢ / ٤ (

                                                                                            هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على كيفية االستفادة من شبكة اإلنترنت يف إدارة مؤسـسات                 
         القبـول      و  ،                         ، وتنظيم شؤون الطالب             والوظيفية                                                              التعليم يف اململكة العربية السعودية ، يف األنشطة اإلدارية          

                           وكذلك معوقات االستخدام     ،                                                              واألنشطة ، ومعرفة مدى احلاجة إىل تفعيل استخدام اإلنترنت          ،        والتسجيل
    .          يف اململكة    له        الفعال 
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    :                             توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها     وقد 
                            وفق ترتيب معـني ، كمـا                           يف التعليم اجلامعي     و   ،             التعليم خاصة                                يستخدم اإلنترنت يف اإلدارة يف        

                                                                                        إىل تفعيل خدمات اإلنترنت بشكل يناسب التطورات املستجدة ، وتفعيل االستفادة مـن                        توجد حاجة 
                وارتفاع كلفـة    ،           واملادي    ،                                                                        اخلربات الدولية ، ومعوقات استخدام اإلنترنت تكمن يف ضعف الدعم التقين          

           ايل  مـن                                                           ً                                    وقلة الدورات التدريبية ، وأثبتت الدراسة أن هناك اختالفاً بني مؤسسات التعليم الع              ،      األجهزة
    .                       حيث استخدامات اإلنترنت 

                        ومتكـني أعـضاء هيئـة       ،                        رفع مستوى التنسيق      ،                    ً                        واقترحت الدراسة عدداً من التوصيات أمهها       
                                            وتوفريها عن بعد ، وإجياد مقررات لطالب         ،                                                 والباحثني من حضور الندوات واملؤمترات العلمية       ،       التدريس

                                    وحتسني التدريب اإلداري ، وإنشاء مركـز   ،                            واستخدام شبكة اإلنترنت      ،                            الدراسات العليا حول خدمات   
      .              مؤسسة تعليمية               واإلداري يف كل  ،             للتطوير التقين

    ):  هـ    ١٤٢٤ (                                      دراسة مكتب التربية العريب لدول اخلليج  )  ١٢ / ٢ / ٤ (
                                             والتعليمي يف ظل احلكومة اإللكترونيـة ،         ،                                      توضيح كيفية تطوير األداء التربوي       إىل                       هدفت الدراسة   

  ،        مـايلي                                                                     يق احلكومة االلكترونية يف العمل التربوي جيب أن خيطط له يف ضوء                                    ووضحت الدراسة أن تطب   
                                                  واضحة للتغلب على العوائق اليت تعترض عملية                  إستراتيجية                                           رؤية الكترونية تضمن العمل عل بلورة           :    أوال

  .            الالزمـة                             أمهية تأسيس البنية التحتية  إىل         باإلضافة                                                   التغيري ، وأن تكون الدولة هي اليت تتبىن هذه الرؤية ،  
             التطـوير          إحـداث                   سياسية هدفها          وإرادة               يف ظل دعم       إال                             واقع ، واليت لن تتحقق         إىل              ترمجة الرؤية     :      ثانيا

    .                                                                               تطويرا للمجتمع وبيئة العمل جبميع عناصرها ومكوناا البشرية والتنظيمية واملادية  :      ثالثا         املنشود، 
                                       يف خدمة التعليم ، مث خصائص أنظمـة          )      نترنت  اال  (                                                  وقد تطرقت الدراسة إىل دور الشبكة العاملية                  

                                                                                                           التعليم اإللكتروين ، ودور كل من املدرسة واملعلم وأولياء األمور يف منظومة التعليم االلكتروين ، كمـا                 
                                                                                                  تعرضت الدراسة ملستقبل العمل التربوي يف ظل احلكومة اإللكترونية ، وجماالت حتقيق فكرة احلكومـة               

      .                                                                   ربوية والتعليمية سعيا حلقيق تربية وتعليم أكثر كفاية وفاعلية وإبداع                         اإللكترونية يف العملية الت
  :الدراسات العربية ) ٤/٣(
    :      ) م    ٢٠٠١   (                  دراسة الفار وشاهني    ) ١ / ٣ / ٤ (

                   وطالب املدرسـة      ،                     ونوعية  املعلمني      ،          ووحداا  ،                             هيكل  املدرسة اإللكترونية           الدراسة      وضحت  
          الدراسـة                                يف املعلمني والطالب ، وأبرزت            فرها ا          الواجب تو      رات        والقد  ،                من حيث املهارات     ،              اإللكترونية  

                                    حيث مل يعد اسـتخدام احلاسـوب يف                   أو جزئية                                                            أمهية  استخدام  املقررات  اإللكترونية  بصورة كلية           
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                                        اهلائلة اليت طرأت يف القرن العشرين              التقنية          التطورات                     بل ضرورة فرضتها     ،                       والتعلم ترفا      ،                عملييت  التعليم  
                                                                        من هذه التطورات استخدام املقررات اإللكترونية  بصورة كليـة  أو                         والعشرين ، و              رن الواحد              وبداية الق 

          العمليـة     يف                            ال يعـين أن دور املعلـم            الذي                                                                 جزئية  يف العملية التعليمية واستخدام املقررات اإللكترونية         
                  بأنفـسهم دون            الـتعلم                                                                                     التعليمية قد انتهى وأن الطالب قد استغنوا عن املعلم  وأصبحوا قادرين علـى             

                         وأن املهـارات واملهـام        ،                  املعلم قد تغري                         ولكنة يعين أن دور      ،                    إشراف من املعلم               توجيه أو             مساعدة أو 
                                                                           فاملقرر اإللكتروين  يضع أمام املعلمني حتديات جديدة  وكبرية وسريعة  الـتغري            ،                          املطلوبة منه قد تغريت     

    .                   ذات ملواكبة  العصر                        والقدرة على تطوير  ال     اإلطالع                     تفرض عليهم املزيد من  
     ):  م    ٢٠٠١  (           دراسة أمحد   )  ٢ / ٣ / ٤ (

                               املتقدمة يستهدف أوال دعـم             التقنية                               التخطيط ملالحقة العصر يف هذه                   الدراسة أن              وضحت هذه   
                                                 والتعليم الذايت من جانب آخر ، وهذا أصبح          ،                                                              نظام التعليم عن بعد من جانب ، وتدعيم التعليم الفردي           

        ، أوE-School                                                  التخطيط  لالستفادة من نظام املدرسة  اإللكترونية                   من املتطلبات  عند ً اً        يؤمن عدد
     مـن   و   Virtual Learning                 التعليم االفتراضي       أوOn  Line Learning       اخلط           التعليم عرب 

     :                  هذه املتطلبات مايلي
     مـن                 ً                             ستراتيجيا وطنياً  نتجاوز بـه العديـد          ا                                        ً          تبين مثل هذه النظم احلديثة جيب أن يكون هدفاً                            

                                                                                                           صعوبات التعليم التقليدي ، وتتبناه املؤسسات التعليمية الرمسية ، وهذا يعين أن حتديد اهلدف  األسـاس                 
    .                                                                                           من  تبين  هذا  النظام ، ووضعه يف اإلطار الذي حيقق أقصى استفادة ، لتدعيم مبدأ دميقراطية التعليم 

                                            ة  هلذا النظام  ، ويتمثل  أقرهبا  يف                                                                            ويرتبط باملطلب السابق حتديد  التمويل  وإنشاء البنية األساسي         
                                                                                                          تدعيم  خطوط االتصال والتدفق اإللكتروين فيما يطلق عليه  الطريق السريع  للمعلومات ، وتوفري سبل                  

   .                    اإلتاحة املمكنة للجميع
                                      إعادة النظر يف املناهج  التعليمية          ،                   التعلم عرب اخلط                                                   وترتب على تبين نظام املدرسة اإللكترونية أو      

                                                   ألن وضـع املنـاهج يف مـواد تعليميـة معينـة               ؛                                                  اد اليت تقدم من خالل  هذه املناهج واألدوات              واملو
Software        ولغـات خاصـة     )                  صورة متحركة     ،    نص    (                                             يتطلب سعات معينة ختتلف باختالف املواد               

        ولـذلك        ،                                          ، ومواد للبحث يف الصفحات اإللكترونية              التدقيق                                              لوضع هذه املواد  على الشبكة ، وخرائط         
   .             على الشبكة          وقواعده                                                                 األمر كله حيتاج إىل صياغة  جديدة للمناهج  وحمتواها مع متطلبات النشر    فإن 

        تعـديل         وهـو    ،                                          آخر ال يقل أمهية عن املطالب السابقة             ً  مطلباً                أن هنالك           الدراسة      وضحت     كما  
              جديـدة                                                 والنظم الرقمية بصفة خاصة ، وبناء اجتاهات         ،                 بصفة عامة           التقنية                        االجتاهات حنو املستحدثات    
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                                                                    وهذا يدخل يف دائرة أوسع هي نشر الوعي بأمهية  هذه املستحدثات               ،                                    لتدعيم  وتبين هذه النظم              موالية
       جبانـب         مهـم                            ألن البعد املعنوي مطلب        ،           التقنية                                                        وضرورا وسبل االستفادة هبا لتدعيم البيئة التعليمية        

    .                                   األبعاد املادية واالقتصادية  املطلوبة 
                                                                          فإن التخطيط لسياسات املدرسة اإللكترونية يضع يف اعتباره  رفـع كـل                ،                     وباإلضافة إىل ذلك    

    .                                              القيود  اليت تضعها النظم  التعليمية التقليدية 
      ) :  م    ٢٠٠١  (                    دراسة الدسوقي وحممد   )  ٣ / ٣ / ٤ (

           باسـتخدام                          والتعليم  عن بعد     ،       ً        ً                             تصوراً  مقترحاً  للتعليم اإللكتروين                إىل وضع                هدفت الدراسة 
                                                              من أمناط التعليم غري النظامي يف صيغة تربوية  مالئمـة               منطا          حيث ميثل      ،            واالتصاالت                    تقنية  احلاسبات  

                               واملعلومات وخدمة اإلنترنـت           احلاسوب                                                               ملتطلبات التربية يف ضوء التطورات املتسارعة يف جمال استخدام          
                  نفيذ  التـصور                                                       وقد أوضح التصور املتطلبات واإلجراءات الالزمة لت        .                                       وتوظيفها يف خدمة التربية والتعليم      

    :               املقترح من حيث 
                                   تنظيم التشغيل اإللكتروين لـشبكات              مسؤولية                                       إنشاء مركز للتعليم من بعد يتوىل                   ، حيث جيب        املبىن   •

    .                                                             الكمبيوتر ، وإنتاج الربامج التعليمية اليت سوف تبث خالل  الشبكة 
                             وجية ، وما تتطلبـه مـن            ُ                                              نظراُ الرتفاع تكلفة التجهيزات واملعدات التكنول       ،                       مصادر للتمويل الالزم   •

                                                                                                   خامات وبرامج وغريها ، فيمكن تربع الشركات املعنية  بإنتاج األجهزة  واملعـدات اإللكترونيـة                 
    .                والتلفزيون       احلاسوب         من أجهزة   د    بعد

           موصـلة          حاسـوب       أجهزة       بعشرة                           ن يتم جتهيز املكان  وتزويده  أ    البد       ، حيث                   األجهزة والتسهيالت   •
       عـشرة                                                                 كبائن فردية  على أن تستخدم مساعات ، باإلضـافة  إىل                                           بشبكات املعلومات ، وتوضع يف    

                مه يف نقل الصورة  ا       الستخدVideo Projector               عرض كبرية وجهاز       وشاشيت                 أجهزة تلفزيونية 
                 اخلاص بتدريب ممن                                                    إىل شاشة العرض اخلارجية ، لعرض اجلماعي                احلاسوب                         من شاشة التلفزيون أو   

                                                       عامة واإلنترنت خاصة ، مثل كيفية إرسال واستقبال  الربيـد                                    ليس لديهم خربة باستخدام الكمبيوتر  
                                                         وتدريب املتعلمني على كيفية  التفاعل مـع  الـربامج              ،                                         اإللكتروين ، واستخدام متصفحات الويب      

                             وكذلك يعـد وجـود جهـاز         .                  شبكات املعلومات                                                       التعليمية املقدمة من خالل  القناة الفضائية أو       
Video Projectorوالسيما  يف البداية  حىت   ،        األمية            لربامج حمو  ـ        خاصة        بصفة  و   ً اً         ضروري                      

  –             على األقـل  –                                                              استخدام الكمبيوتر ، يضاف إىل التجهيزات السابقة طابعة واحدة               املتعلمون        يألف  
    .                         يف احلصول على نسخة ألي ملف         املتعلمني            ملن يرغب من 
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   .                                                  إنشاء شبكة ألياف  ضوئية  خاصة مبركز التعليم من بعد  •
                                                             نترنت بعنوان معروف يتم إعالم املتعلمني به وحتديد إجراءات           اإل           على شبكة       ) Site  (    ع            إنشاء موق  •

    .                                                         األمان اليت جيب استخدامها عند محاية املوقع من االختراق اخلارجي 
                                            الكوادر  البشرية  الفنية  واهلندسـية              فيه      فر   ا                                        تلفزيوين إلعداد وإنتاج الربامج حبيث تتو                    إنشاء استديو  •

    .                     من أجهزة ومعدات        التقنية                تدربة واإلمكانات             والتربوية امل
                                                          يتكون فريق العمل املقترح من أكـادمييني خـرباء ذوي                 ، حيث                                   توفري الكفاءات البشرية املتخصصة      •

                         االتصاالت ، ومتخصص          تقنية                                                              كفاءات ومقدرة علمية وعملية ، وذلك يف ختصصات عديدة وهي           
   .                          ذا أمهية بالغة لنجاح العمل              يف هذا الفريق     ضو                                         إعالمي ، ويعد حتديد األدوار واملسؤوليات لكل ع

    :    )     م    ٢٠٠٢ (             السمح ورحال             دراسة أبو  )  ٤ / ٣ / ٤ (
                                     سيؤدى إىل تغيريات أساسية يف  جماالت                                أمهية أن العصر الرقمي          توضيح                  الدراسة إىل        هدفت     وقد  

    .                                ومن الضروري مواكبته  بشكل مالئم   ،               احلياة املختلفة 
                 للعصر الرقمـي           املهمة                        هي إحدى النتائج      ، "    عد                            يف ذلك التعليم عن ب       مبا  "                        واملدرسة اإللكترونية       

                                             وأن متطلبات  املدرسة اإللكترونية متـشعبة        ،                                                وتعترب الركيزة  الرئيسة  يف تعليم الغد           ،                  وتقنياته اجلديدة   
           والربجميـات   ،                       ب ووسـائط متعـددة       ي       حواس   من                                            اإلدارة والتأهيل  والتدريب ، التجهيزات          :           وتشمل    
    .            والصيانة  ،      اخلدمات و            ومعدالته ،  ،       التحديث    ،و        واإلنترنت                الشبكات احمللية   ،و              ة  والتعليمية         التشغيلي
                                                     ً                                            من الضروري االنتقال التدرجيي  إىل التعليم اإللكتروين  وفقاً خلطة معدة  بشكل حمكم ،  تليب                   و  

  .               ر منتظر  عايل                                                                                االحتياجات الفعلية للمجتمع  من النواحي املختلفة ، وتكون بكلفة معقولة وذات منظو  
     كما أن من الضروري أن ت                                            بىن التوجهات بشأن هذه املدرسة  حبيث يستفاد  من التقنيـات  اجلديـدة                                                                              

    .             بل وتعزيزها   ،                                            القيم واملبادئ املتمثلة يف العقيدة اإلسالمية                          املرتبطة  هبا يف احملافظة  على 
                                مل مهين رفيع املستوى تـشارك                       تشكيل  فريق ع         يف                      من املناسب  النظر                        ت الدراسة إىل انه      ل ص و  

                                                                                                             فيه اجلهات املعنية لوضع  الدراسة الالزمة بشأن عملية االنتقال  يف اململكة إىل التعليم اإللكتروين  خالل                  
           املعلمـات    و                       الطالبات  واملعلمـني      و           من الطالب                     فيه منحو األعداد                                          مدى منظور  مع األخذ بعني االعتبار        
   .   دى                             واإلداريني املساعدين خالل هذا امل

          التعلـيم                                                         مت استعراض  بعض املعلومات حول التعليم يف مـدارس                        من الدراسة                   ويف اجلزء األخري                     
                                                            مدارس الغد مع العصر الرقمي ومستلزمات هذه املدرسـة ،                تالؤم                خبالصة حول           الدراسة        وانتهت   ،     العام

   .                                                إضافة إىل ضرورة االنتقال هلا وفق خطط مدروسة بعناية 
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    :   )  م    ٢٠٠٢  (   ر          دراسة عام  )  ٥ / ٣ / ٤ (
         وجتربة   ،                                                                                           وقد حبثت هذه الدراسة إمكانية تفعيل املعلوماتية يف التعليم العام مبصر يف ضوء فلسفتها             

            وحتـديات    ،                                                               واستخدمت الدراسة  املنهج الوصفي من خالل حتليل مفهـوم                ،                           كل من كندا  واليابان      
                ألقت الدراسـة       ، و                     البلدان الثالثة                                              وكذلك حتليل أهدافها وإجراءات تنفيذها يف        ،                            املعلوماتية  يف التعليم     

                                               ويف النهاية  قدمت الدراسة بعـض الـدروس             ،          مصر                                                الضوء  على املشكالت اليت تواجه املعلوماتية يف       
    .                                                          املستفادة لزيادة فاعلية املعلوماتية يف التعليم العام يف مصر  

        ) :  م    ٢٠٠٣    (              دراسة إبراهيم  )  ٦ / ٣ / ٤ (
  ،                                                         تعليم  يف العامل العريب يف ضـوء ثـورة املعلومـات                           خطة تطوير ال                          هدفت الدراسة إىل وضع     

   ،              والتقنيـات   ،          واألدوات  ،                                                                                 ووضحت الدراسة أن اإلنترنت مبثابة بنية تعليمية  حتتية قوية  جتمع الوسـائل             
  .                                                      مما يضاعف القدرات البشرية وحيفزها على التعلـيم            ،                               واملعلومات يف سلة واحدة       ،          واألماكن  ،        والنشر  

     :    يلي     مبا                  وقد أوصت  الدراسة 
   ،                                                                                                  أن يشكل يف كل دولة عربية جلنة عليا للمعلومات التربوية تتـوىل  مـسئولية وضـع سياسـات                   •

        ورفـع      ،     ً                   فضالً عـن تطويرهـا         ،                  واإلشراف عليها      ،           وختطيطها     ،                                واستراتيجيات املعلومات التربوية  
    .              مستوى خدمتها 

ـ             تفتقر هلذا                                                           استحداث جهاز مركزي للمعلومات التربوية بالدول اليت         •              يـربط بـني           حبيـث       از       اجله
   ،                      وحتديـد اختـصاصات     ،                                            واحلاسب اآليل  للتنسيق  فيمـا بينـها          ،                    وإدارات املعلومات   ،       املكتبات

                                                                                               ومسؤوليات كل منها يف نطاق متكامل يتضمن توحيد اجلهود ، وعدم تكرارها يف سـبيل تقـدمي                 
    .                              برنامج موحد للخدمات التربوية 

   .             ربوي املقترح                                           إنشاء قاعة بيانات تربوية جبهاز املعلومات الت •
                                     ومن مث شبكة عربيـة  للمعلومـات           ،                                                              إنشاء شبكة للمعلومات التربوية على مستوى كل قطر عريب           •

                                                     عن طريق االتفاقات الثنائيـة لتبـادل املعلومـات                                                           التربوية تتعاون مع الشبكات اخلارجية والدولية     
  .                                     والبيانات الببلوجرافية واخلربات الفنية 

                وبثها وتـدريب      ،                                                     املعلومات املتقدمة يف ختزين واسترجاع املعلومات             تقنية                         االستفادة من إمكانات       •
   .                                             املستفيدين على استخدامها يف احلصول على املعلومات

                                             ، اإلقليمية ،  الدولية عن طريـق االتفاقـات        احمللية                                             التعاون مع شبكات املعلومات التربوية اخلارجية    •
  .                ية واخلربات الفنية                                              الثنائية بني جهاز املعلومات والبيانات الببلوجراف
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                                                                          اجلارية للمستفيدين من املعلومات التربوية ، مع األخذ بأسـلوب البـث                                    االهتمام خبدمات اإلحاطة   •
   .                                   طبقا لتخصصام واهتمامام املوضوعية                         للمعلومات للمستفيدين         االنتقالية

ـ              •                از املعلومـات                                                                                          وضع خطة شاملة لنشر املعلومات اليت تنتجها وزارات التربية والتعليم مبا فيها جه
                                                                                                         التربوية املقترح توزيعها على اجلهات  املعنية ، ومن املفيد إصدار عدد من الـدوريات الـيت ـتم                   

   .                    املستخلصات والكشوفات و                            بالتعريف  باملواد التربوية ، 
                                                                                                اإلعالن عن خدمات املعلومات اليت يقدمها جهاز املعلومات التربوية املقتـرح ، بطـرق اإلعـالن                 •

   .                                             ة  املستفيدين مبجال  اخلدمة املتنوعة  وإجراءاا              املختلفة لتوعي
                                                                                                             أن تبادر الدول العربية القيام  مباشرة  بوضع اخلطط  التربوية لرفع التحدي  واالستفادة من هـذه                     •

                                                                                                     التحوالت  العلمية يف تنميتها البشرية الشاملة ، ويف نظرنا تتلخص مقومات أي خطة عربية ناجحة                
     :    يلي    ما   في
                                                   املعلومات  واالتصال،  واسـتخدامها يف تـوفري               تقنية                                    العربية إىل إعطاء أمهية قصوى ل                  تبادر الدول  •

    .                 ً مع ازدياد تدرجيياً                                           التعليم  اإللكتروين يف عدد من املواد الدراسية 
                     وتزويدهم باملهـارات      ،                                                                              تساعد اجلامعات وزارات التربية والتعليم على تدريب  معلميها ومدرسيها            •

      األمية                                     وزارات التربية والتعليم على حمو              ، وتعمل                                 املعلومات واالتصال يف املدارس            تقنية                الالزمة لتعليم   
                                                                                                       املعلوماتية التكنولوجية يف مدارسها االبتدائية ، وتطوير مناهج هذه املدارس لتأكيد دروس الرياضيات             

          فضال عـن     -                     أن املعرفة العصرية           خاصة    ، )                                  من املدرسة االبتدائية والثانوية         ً  بدءاً    (                  والربجمة واالتصال   
       وإمنـا     ،                    مصدرها الوحيـد                                            مطور على صفحات الكتب والدوريات هو                     مل يعد ما هو     -           املستقبلية  

                                                                                                       توجد هذه التقنيات املتعددة واليت جعلت من العلم هبا ضرورة  وحسن التعامل معها واالستفادة منها                
    .      تعلم                         أثر على سبيل التعليم وال                     ، إىل جانب ما هلا من                         فرض عني على كل طالب جامعي

                                                                                                تقوم مشاركة حقيقة بني اجلامعات العربية  والشركات واملؤسسات االقتصادية الوطنيـة لتـدريب               •
                                                               وتنمية معارفهم  املهنية وحتديثها من أجل االستجابة ملتطلبات            ،                                 منسويب هذه الشركات واملؤسسات     

    .                                    سوق العمل والتحوالت التقنية السريعة 
                                                              الغربية ، ينبغي على احلكومات العربية  تـشجيع القطـاع                نية ق                       نكون مستهلكني فقط للت            ولكي ال    •

            والعمل على     ،                          وإنتاج الربامج الالزمة       ،                                                             اخلاص على تأسيس الشركات  الوطنية لتصنيع  احلاسبات            
                                   والشبكات واالتصال لتسهيل استخدام       ،                                  وخاصة يف جمال جتهيزات احلاسبات         ،                           توفري البنية  التحتية     

    .         اإلنترنت 
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                                                                                      لم اإللكتروين فائدته املرجوة يف تعميم املعرفة وتيسري التدريب  ووضعها يف متنـاول                             ولكي حيقق التع   •
                              لـتعلم اإللكتـروين باللغـة                                          ينبغي على جامعاتنا توفري برامج ا        ،                                      العامة وعدم اقتصارها على اخلاصة      

ـ             اللغات        بتعليم                                             ويف الوقت نفسه تقوم مؤسساتنا التربوية         .        العربية       ها ،                                 األجنبية وخاصة العامليـة من
    .        وفعالة                                                                     وتطوير مناهجها وطرائق تدريسها ليتمكن طالبنا من اكتساهبا  بصورة  سريعة 

         تقنيـة                                                                                             االهتمام بإقامة دورات تدريبية لطالب اجلامعات واملعاهد لتمكينهم من إتقان  البحـث  و               •
    .                             املعلومات املتاحة على اإلنترنت 

                                                 زويدها  بأحدث  التقنيات املستخدمة يف  جمال                                                            االهتمام باملكتبات املتخصصة  باجلامعات ودعمها وت       •
    .                                                 ً                    املكتبات مبا يف ذلك إنشاء  مكتبة لألقراص املرنة متهيداً  إلتاحتها عرب اإلنترنت

                      خاصة يف جمال البحـث        ،                       فرة على اإلنترنت       ا                       املعلومات الدولية املتو                               االهتمام باإلفادة من مصادر    و •
     مـن    %  ٣  –   ٢                                    وحث املؤسسات الوطنية  على ختصيص          ،                       األمهية  اليت يستحقها             وإيالئه             العلمي ،   

     %   ٣              واليابـان       %     ٣,١٢             والـسويد       %     ٢,٣٥                    أسـوة بإسـرائيل        ،                              ميزانيتها  يف جمال  ختصصها     
   .   %      ٢,٦٨        وسويسرا 

     :.   )    م    ٢٠٠٤  (              دراسة عبد اهللا   )  ٧ / ٣ / ٤ (
  ،      يل                                                                   ح منوذج لتطوير  نظم التعليم اإللكتروين عرب شبكات احلاسب اآل           ا                       هدفت الدراسة إىل اقتر   

                                                    وذلك مع انتشار دخول شبكة اإلنترنـت يف الـوطن             ،              ط العربية    ا                                    وذلك لندرة هذا النموذج  يف األوس      
                                                                                              ومتكن املستخدم العريب من استخدام التأثر بشبكة اإلنترنت  وتداول نظم التعليم اإللكتـروين                 ،         العريب  

                                      ي غابت فيه نظم التعليم اإللكتروين                       يف الوقت الذ            وتقاليدها                   والتأثر بثقافتها      ،                  واالندماج معها      ،           األجنبية  
              حيـث توصـل       ،                                                                                        العربية الذي جعل الباحث يدرس كيفية  التغلب على هذه املشكلة  باقتراح منوذج               

          ً      بـصفته مـدخالً                                      فرها يف نظام التعليم اإللكتروين       ا                                                الباحث من خالل الدراسة إىل ثالث مراحل جيب تو        
        مراحـل       ثالث                   اليت تشتمل على        ، و        إليها                   اليت مت التوصل                                               يأخذ يف حسبانه النماذج الفنية واإلدارية         ً  شامالً  

       وإدارة    ،                                                                                                       هي إدارة احملتوى املرتبط  بنظم التعليم اإللكتروين وإدارة نقل نظم التعليم اإللكتروين وتـداوهلا                
    .                  املتاح على الشبكة   ،                      نظم التعليم اإللكتروين 

       توصيات           ومن أهم      ،         مسحية      صيغة        دراسة و                                                       وقد استخدم الباحث الدراسة امليدانية املعتمدة على          
            التـدريب  –                     اجلامعات اإللكترونيـة    (                                                       ضرورة تبين النموذج املقترح  وتطبيقه يف مراكز التعليم             الدراسة،

                والعمـل علـى       ،                                                    وما توصلت إليه  الدراسة  من أسس ومتطلبات            )                                   اإلداري ومراكز التعليم عن بعد      
    .           املتغري   قين  لت                                           تطويرها مبا خيدم البنية العربية يف ظل التطور ا
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                      موعـة مـن األسـس             تقدميه                                               اليت قدمها الباحث يف جمال نظم املعلومات                    اإلسهامات         ومن    
                                                                                                          واملتطلبات اليت يعتمد عليها بناء منوذج إلدارة نظم التعلم والتدريب كبنية أساسية لـضمان التوظيـف                

   .                           املعلومات  واالستفادة منها     قنية         السليم لت
  الدراسات األجنبية) ٤/٤(

       ):   م     ١٩٩٥  (   Rowley          دراسة رويل     )  ١ / ٤ / ٤ (
                                    كيفية تصميم  أدوات تعتمد علـى                                           املعرفة يف العامل الرقمي وحددت          إدارة      أمهية            الدراسة        أبرزت  

    .                                               احلاسب اآليل  يف دعم تصميم وحتسني  األنظمة التعليمية 
                    ع جهات النظر حول              تعدد وتنو  و                                              للموضوع على تاريخ األنظمة التعليمية ،                 النظري      اإلطار   ى         وقد احتو 

      .             يف التعليم  ه           ومستجدا ت                  احلاسب اآليل  املتكامل      تقنية         توظيف                               تصميم األنظمة التعليمية وتاريخ 
                               فضال عن املتطلبات الالزمة هلذا        ،                                  متكامل باستخدام الكمبيوتر      ي     تعليم       إداري                      وقد مت تقدمي نظام       

                برامج تعليمية         بواسطة         تطوير  لل      قابل         املصمم         نموذج    ال    و     ،             نظام تعليمي   ال          تصميم    ت ا و      وأد  ،                النظام التعليمي 
    .  ه                     تصميم النموذج وتطور   ختدم       قرارات  و                                         من خالل جتميع البيانات يف شكل معلومات لغوية 

                          قبول أداة تصميم النظام           ،ولدى         تنفيذ         عند ال       مهمة                                    املعلومات من خالل عدة قضايا              استنباط                    وقد مت   
       تصميم              التعليم عند                     قضايا سياسية             مت مراعاة     و     ،        قتراحات                                              التعليمي ، حيث عرفت بواسطة العديد من اال       

                                                      ميكن من خالهلا أن تساعد خمططي املناهج التعليمية واملـديرين      اليت       املهام        ، وكذا                    النظام التعليمي       أدوات
    .      يف ذلك         والباحثني 

                                       ميكن أن تساعد وأن تكون مفيدة يف                           احلاسوب وتقنياته ،             أن أدوات                               وقد أظهرت نتائج الدراسة       
   .                            تصميم وحتسني األنظمة التعليمية 

     ):   م     ١٩٩٥    ( Dorothy      دورثي      دراسة    )   ٢ / ٤ / ٤ (
         تقنيـة      على               مع التركيز    ،                         املبين على توظيف التقنية                                  النماذج املختلفة من التعليم                 الدراسة         تستعرض  

     يف     ذلك     ة       ، وأمهي         املعلومات      قنية ت    ً           وفقاً الستخدام            تعليم      لل         مناذج            على ظهور           والتأكيد   ،                 التعليم اإللكتروين 
         تقنيـة                    األساسية يف تصميم                    لتحديد املعايري             التربوية                     واستيعاب الطريقة    ،                                   تطوير وحتسني العملية التعليمية     

   .          التعليمية                  املعلومات لألغراض
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   : )    ١٩٩٨    (   Werbin            دراسة ويربن   )   ٣ / ٤ / ٤ (
            من التعليم                  احتياجاا              وتليب    ،   ختطط           منظمة أن      و    أ     تمع          كيف ميكن                             هدفت الدراسة إىل معرفة       

                                                                                   والربهان على ذلك مت تقدميه بأن فاعلية التعليم واالتصال ميكن حتقيقها  مـن                ،                        واالتصال بتكلفة فعلية    
     هذا          الباحث               وقد عرف     ،             واملنظمات        اتمع                                                           خالل توظيف إطار عمل يعزز إعادة استخدام املعرفة داخل          

      .         اإللكتروين                               اإلطار للعمل باسم  جمتمع التعليم 
          يـسمح    ،         ومتعـاون  ،             مناخ مباشر                                   أن بيئة التعليم اإللكتروين             الدراسة   ت   وضح        فقد             وباختصار  

     فـة                 ويـرتبط باملعر     ،                                   والتفاعل بـشكل دينـاميكي        ،          والتطور  ،             جمتمع بالتعلم    و                       لألفراد يف أي منظمة أ    
                بصفتها وسـيلة                             وباستخدام دراسات احلاالت     ،     يوم       بعد                   اليت تنشط يوما                                 واملمتلكات من وسائل اإلعالم     

      مشكالت     حلل              الذي يعقد            وتنظيمه         العمل                              يعرف بأنه توحيد إطار            اإللكتروين                    فإن جمتمع التعليم          ،         للتربير
                 باإلضافة إىل ذلك      ،             بصورة جيدة                                   وتقنيات  االتصال  والتعليم        ،              تنفيذ  أدوات             ويساعد يف               املعرفية         اإلدارة

                                  ملية التربوية والتعليمية وتوفري          يف الع            التنظيمية                    جداول األعمال          بتنظيم     يعين            اإللكتروين         التعليم        جمتمع       فإن  
   .                                   املعلومات الضرورية الستفسارات التقومي 

        ) :     ١٩٩٩  (   Bodin             دراسة بودن   )   ٤ / ٤ / ٤ (
                                                      لكيفية إعداد الفصل الدراسـي السـتخدام البيئـات                 تنظيمي                  إىل تقدمي منوذج             الدراسة        هدفت  

                                  وى العامل من خالل تبادل االتصال                                        تقريب العالقات اإلنسانية على مست      ،و       لتحسني   و   ،                     ً   التعليمية الكترونياً   
                                 ممارسات علم أصول التدريس واليت      و      ،                                         جزء من املنهج الدراسي للتعاون املشترك         ، ك                    الثقايف بني الطالب    

            اليت عملـت          التغري         حماوالت             مت مقاومة       احلال             ، بطبيعة                                                     اعتربت هي املناخ السائد داخل الفصول الدراسية        
         والطـالب                                     ، ووضحت الدراسة أن املعلمون                     لفصول الدراسة                 خلف جدران ا        تقنية                     على توسعة استخدام    

                                                                                               كانوا قادرين على احلصول على اخلربات الناجحة من خالل برامج شبكة املـصادر والتعلـيم الدوليـة          
                                       وبشكل مباشر على املخاطبة من خالل        ،                                                                  باإلشارة إىل تزايد الوعي بالقضايا الدولية واليت جعلتهم قادرين        

      .                                                     كما أشاروا إىل زيادة الوعي  من خالل  االرتباط املباشر   ،          الدولية                     أهداف املصادر والتعليم
     ) :    ٢٠٠٠  (   Cahalan            دراسة كاهالن    )   ٥ / ٤ / ٤ (

                                  لالستخدام داخل الفصل الدراسي                          وجهة إدارية تصويرية     و              تصميم منوذج ذ                     هدفت الدراسة إىل                      
                   واألجوبـة بـني      ،                    وعمليات األسئلة     ،                                 التطبيق يدعم إجراءات احملاضرات      و               وهذا العنصر أ   ،          اإللكتروين

    .                          يف الشيء ذاته وذلك عن بعد                        الدارسني والطالب املشاركني 
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                             يف الوقت نفسه فـإن هـذه           ، و      املوقف        تطلبات   م                      على حتليل احتياجات و                         وقد اعتمدت الدراسة    
     نـب                              املتاحة واملستخدمة من جا            والتقنية           املتاحة           اإلمكانات                                           الدراسة احتوت على حتليل مقارن لكل من        

    .                      منظمات التعليم عن بعد
          هو إنتاج                                                               نتيجة اخلطوة املتعلقة باملتطلبات ومرحلة التحليل  املقارن                                     وقد خلصت الدراسة إىل أن      

          مت تقـومي                       ً               من جانب املستفيد أيضاً ، كمـا                           النموذج التنظيمي         تقومي                          للمستفيد ، وقد مت                التنظيم      واجهة
                                    ومت االختبار باسـتخدام النمـوذج        ،            اإللكتروين                                                   نموذج للتعامل عرب الويب كنافذة للفصل الدراسي        ال

    .         األصلي         التعليمي
       ملستفيد  ا      واجهة                منوذج إداري خيدم                                                              وقد احتوت هذه الدراسة على العديد من التوصيات  لتصميم         

                                                       ينظم متطلبات التعليم املبين علي توظيف التقنيـة يف                                           كما احتوت الدراسة على اقتراح       ،       الذايت             يف التعلم   
   .       التعليم

     ):     ٢٠٠١    ( Burrello   و       ة بوريل    دراس   )   ٦ / ٤ / ٤ (
                                                                                   الدراسة اليت أجراها جملس  مديري  التعليم  اخلاص  واليت أعدت لتحديد وضـع                        ت هذه        تناول
        تقنيـة                وتـأثري       ،                               يف إدارة  التعليم  اخلـاص                             استخدام احلاسب اآليل                         اإللكترونيات أو        تقنية           استخدام    

                        يف  األنظمة الداعمة             االلكتروين                  واستخدام القرار    ،         عاملني                            اإلدارية على كفاءة ال                      املعلومات واالتصاالت 
    .                                             وخطوات تنمية األنظمة الداعمة الختاذ القرار  ،                       مع نظم املعلومات اإلدارية            ً     ً بصفتها خياراً بديالً 

                          يزيد من كفاءة النظـام        ،                   يف التعلم والتعليم                                                         وقد أظهرت الدراسة أن استخدام التقنية اإللكترونية        
   .           بدرجة كبرية                         يف بيئات تربوية وتعليمية    لني                بشكل عام والعام

         ) :      ٢٠٠١    ( Brianl        براينل       دراسة    )   ٧ / ٤ / ٤ (
         تقنيـة               اسـتخدام     و                          دعم اإلدارة التعليميـة                             استخدام اإلنترنت يف                             هدفت الدراسة إىل توضيح       

            دام نـشرة         استخ و                     يف املدارس واجلامعات          على اخلربات             مع التركيز  ،                                  اإلنترنت يف دعم الربامج التعليمية   
    ً           فـضالً عـن      ،                                                                                           جملس  اإلدارة  واحملاضرات  عرب اخلط املباشر  واحملادثات عرب  الشبكة يف إدارة التعليم                  

    .         التقنيات                                                 واألدلة لآلخرين الذين يضعون يف اعتبارهم استخدام هذه          اإلرشادات              احتوائها على 
                                    التربوي بشكل آيل ، مما يزيـد                                                                            وقد أظهرت الدراسة أن استخدام تقنية اإلنترنت خيدم العمل اإلداري             

                                                                                                        من االستفادة من الوقت واجلهد ، وتسهيل املهام ، والتحسني النوعي للربامج التعليميـة علـى مجيـع                  
     .        املستويات
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    :   )     ٢٠٠٣  (                                                        دراسة وزارة التربية والتعليم يف الواليات املتحدة األمريكية    )   ٨ / ٤ / ٤ (
              األمريكية عند                        عدد  من املدارس       يف       قائمة       ال     طورة                                أنظمة اإلدارة التعليمية املت                      أوضحت الدراسة أن  

                                  املئوية للمدارس بالواليات املتحدة           النسب                         هناك تزايد مستمر يف            أن    ،                               تقرير عن التعليم اإللكتروين         كتابة
                                      ، وأن حجم اإلنفاق على هذه املدارس                                                                   ختطط لشراء أنظمة إدارية تعليمية وأنظمة معلومات طالبية              اليت  

                             أنظمة  اإلدارة  التعليمية         أن   و ،                                                العناصر املؤثرة على أنظمة املعلومات الطالبية                   ة يؤثر يف                      يف ميزانياا اخلاص  
             مؤشرات األداء       تطوير                أمهية اإلنفاق يف      على                                                     تتطلب ذلك اإلنفاق بشكل مستمر  ، وكذا تؤكد الدراسة    

    .          باملدارس                  واملعلومات اخلاصة          البيانات       وتوفري 
    :    )   م    ٢٠٠٣    ( kozma .            دراسة كوزما    )   ٩ / ٣ / ٤ (

                                  وتوظيف تقنية املعلومات واالتصاالت                     ممارسات استخدام                            مقارنة النتائج عند       إىل               هدفت الدراسة     
                                                 ، واستخدمت الدراسة املنهج املـسحي باسـتخدام                                       دولة مشاركة يف هذه الدراسة        ٢٨      يف                 يف التعليم     

          ويف ظل    ،                  يف بيئات خمتلفة      ة                    يف الفصول الدراسي           التقنية                     يف كيفية استخدام             الدراسة        وحبثت                 دراسة احلالة ،  
                              داخل العديد من هذه الفصول                                                حول العامل لتغيري ممارسات املدرسني والطالب                                   أنظمة إدارية تربوية خمتلفة     

                                                    واملصادر اليت تدعم الطالب أثنـاء حبـثهم عـن                  التقنية                  واستخدام األدوات      ،                    يف هذه الدول           الدراسية
  ،                                                         ون يقومون بالتشييد والبنـاء واإلمـداد بالنـصيحة                   فاملعلم  ،                                      املعلومات ومنتجات  التصميم والنشر      

         جمموعة    إىل            الدراسة         وصلت       وت  ،                                      املمارسات اليت تستخدم على حنو واسع               هلذه                          ويرصدون التطور والنمو  
     واليت                                  يف ظل أنظمة خمتلفة حول العامل                                                     املتخصصة للممارسة داخل  الفصل الدراسي                 املتميزة           النماذج      من  

   .                    العملية التعليمية        خمرجات                  وبقوة مع تقارير       ارتبطت
      ) :    م    ٢٠٠٣  (   Thatcher            دراسة تاتشر   )    ١٠ / ٤ / ٤ (

                                     اليت تستخدم يف جمال التعليم  عـرب                                              تقييم برنامج لإلدارة  التعليمية          إىل           الدراسة        هدفت      
            وأثرهـا    ،                                  ويتم تطبيقها على اإلنتاجية      ،                                             وفقا للتطور يف تقنية املعلومات واالتصاالت                     احلاسبات احملمولة 

                              استخدامات املقـرر الدراسـي                                                                               لى كفاءة العمل التربوي والتعليمي ، وأثر هذه الربامج اإلدارية على             ع
                          واقع عرب اإلنترنت  ميكن               د من امل                  اإلشارة  إىل عد            الدراسة              وقد تضمنت      ،       طالب                        االلكتروين يف تدريس ال   

  يف                           طوير عمليـة التـدريس       ت ل                                                                للتعرف  على  الربامج املستخدمة يف جمال اإلدارة  التعليمية                   إليها        الرجوع  
   .                                                        ضوء االستفادة من التقنيات املتطورة يف جمال االتصاالت واملعلومات
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      ) :  م    ٢٠٠٣    ( Robson            دراسة ربسون    )    ١١ / ٤ / ٤ (
     مـن           ومنـاذج      ،                                                          بعض املبادئ العامة لتبين املعايري  اإللكترونية التعليمية                تقدمي     إىل               هدفت الدراسة     

                      وأسـاليب  إدارة      ،                                               واالعتبارات اليت ينبغي وضعها  يف احلـسبان         ،       تعليمية           العملية ال                       التعليم اإللكتروين يف    
       مليـة   ع                                                      ، وقد بينت الدراسة أن هذه املعايري تبىن على أسـاس                                                        األخطار املرتبطة باملعايري  اليت  يتم تبنيها         

            ا يف ذلـك                                    والتقومي الفوري السريع ، مب      ،                                                              االتصال بني املعلم واملتعلم ، ومنو املعرفة واستخدام املساعدات        
     .        اإللكتروين                            التقنيات املستخدمة يف التعليم       مصادر             التركيز على 

      ):    ٢٠٠٤    ( Foster     فوستر      دراسة    )    ١٢ / ٤ / ٤ (
 والذي مت تنفيذه ،لوظيفية التخطيط يف جمال اإلدارة اإللكترونية     ً تقوميا   إىل تقدمي هدفت الدراسة  

دارة املعلومات يف مرحلة ما قبل  التخرج   إلةأدامبثابة  يوه، اإلدارة اإللكترونيةمن اذجمنعلى أساس 
أعطيت هذه النماذج     ً    علما  أن  ، بعد التخرجإلدارة اإللكترونية يف مرحلة  ماوا، يف االقتصاد  الرقمي 

  . للطالب يف إدارة املعلومات وأنظمة املعلومات
  التخطيطعند واألمهية اخلاصة ،اإلطار العام لشكل هذه األدواتالدراسة  توقد حدد

على أساس ،  الدراسةهذه األمهية من خالل تقومي وقد مت  للعمل اإلداري اإللكتروين املتعاون
 ، وقد مجعت البيانات على أساس معرفة الطالب،النتائج املسحية اليت  وزعت بني الطالب 

بروز وقد أدى حتليل  البيانات  إىل  ،  وكنتيجة لتنفيذهم هذه املهمة،املهارات املكتسبة املنقولةو
 كان أداة تعليمية فعالة يف اكتساب املعرفة واملهارات  املناسبة التنظيم للعمليةاقتراح يتضمن أن 

 أما االختالفات فكانت يف نوع ومستوى ،  خاصة ممارسة اإلدارة اإللكترونيةوعنديف التعلم  
.فيما قبل وبعد التخرج واليت مت تعريفها املهارات املكتسبة واملنقولة  

     ):   م     ٢٠٠٥    ( lewis           دراسة لويس    )   ٣ ١ / ٤ / ٤ (
                                                 مطبق على إدارة أعمال التعليم اإللكتروين يكون             مصغر                      تقدمي منوذج لربنامج                       هدفت الدراسة إىل      

                                                                                                      حمتوى الربنامج مكون من االحتياجات ، املخرجات ، القياس ، واألنشطة التعليمية ، وحيتاج ذلـك إىل                 
                                                           وتوضح الدراسة أنه مهما كانت طبيعة اخلطـط ينبغـي                                                          بنية إلكترونية لتحقيق وإجناز خطط الربنامج ،      

    .                                                             التأكد من وظائفها وتغطية بعض أو كل املهام اإلدارية والتنظيمية 
    :                                                                          كما أوضحت الدراسة بأن رؤية التصميم للربنامج تعتمد على ثالثة عوامل رئيسة هي   

          الـرئيس                             ها الدراسة لعناصر العمل                                                                             الوسائل التعليمية ، ودعم املتعلم واحتياجاته ، واإلدارة وأطلقت علي         
                                                                                                للتعليم اإللكتروين ، وقد تطرقت الدراسة إىل حتليل املتعلم واحتياجاته ، وإقـرار حمتـوى                          ألي برنامج 



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ١١٨ ـ 

                                                                                                     الربنامج الذي يتوافق مع االحتياجات والتصميم املناسب هلا هي أهـم مراحـل التخطـيط للتعلـيم                 
                                  التطوير ، والقيادة ، والتشغيل       :                       ل األخرية املتمثلة يف                                             ، بأيت بعد ذلك من حيث األمهية للمراح           تروين    اإللك

    .                                            املبين على التجربة واحلصول على التغذية املرتدة 
                                                 لعمل برنامج للتعليم اإللكتروين أن يتم حتليـل                                                          وقد أظهرت الدراسة أنه من املهم عند التخطيط           

                                       ليل األفراد املتمثـل يف املـتعلمني ،                                                                           االحتياجات التعليمية املبين على حتليل األداء ، وحتليل اهلدف ، وحت          
                                                                                                      وتعريف واختيار وتقدمي املخرجات التعليمية وفق خطة تعليمية مبنية على حتليل احملتـوى ، وتـصميم                
                                                                                                              النموذج ، ومن مث يأيت دور اإلدارة والدعم الالزم للتطبيق ، إذ البد من تكوين إدارة وفريـق لتطـوير                    

    .                  التعليم اإللكتروين 
                                                                                    اسة بني أنظمة اإلدارة التعليمية وفوائدها وبني املعايري يف التعليم اإللكتـروين ،                            وقد ربطت الدر    

    .                                                                               ومن الذي يعد تلك املعايري للوصول إىل األهداف التعليمية عند تطبيق التعليم اإللكتروين 
    ): م ٥   ٢٠٠  (  khan           دراسة  خان   )    ١٤ / ٤ / ٤ (

                                              عليم االلكتروين وتطبيقاته ، بفهم واسع حول                                                                   هدفت الدراسة إىل تزويد الباحثني واملهتمني بقضية الت       
                                                             إىل األبعاد والعوامل  اهلامة لنجـاح بيئـة التعلـيم                           وأرشدت الدراسة                                    آلية تطبيق التعليم اإللكتروين ،      

                                                                                                 ، كما توضح الدراسة كيفية التعامل مع تطوير التعلم والتعليم اإللكتروين وتقومي عمليـات                       اإللكتروين
                                                        أن هذه العوامل وألبعاد مترابطة منظوميا ، ويعتمـد                                    فة ، وقد كشفت الدراسة                                التطبيق يف البيئات املختل   

                                                                                                            بعضها على بعض ، و ميكن أن يساعدنا الفهم املنظومي هلذه العوامل يف توفري بيئات الكترونية تعليميـة                  
   .      هادفة 

ـ      :                                              هذه املنومة تتألف من مثانية أبعاد هي           أن                          وقد وضحت الدراسة                د اإلداري،                           البعد املؤسسي ، والبع
                                                                                                           والبعد التقين والبعد التربوي، والبعد األخالقي، وبعد تصميم الواجهة، وبعد الدعم، والبعد التقوميي، وقد            
                                                                                                               وجدت الدراسة أن هذه األبعاد الثمانية هي األكثر فائدة لبيئة التعلم والتعليم اإللكتروين نظرا لشموليتها               

      .                                   العامة للتعليم والتعلم اإللكتروين     األطر                                          التجريبية واملنطقية ، وقد مت بناء عليها وضع 
    :                               التعليق  على الدراسات السابقة   )  ٥ / ٤ (
                                                 ندرة الدراسات  العربية واألجنبية يف صلب موضوع         ،                  لدراسات السابقة  ا                       من خالل استعراض       أتضح •

                                                       تكثـر الدراسـات حـول  اإلدارة اإللكترونيـة              حيث   ،                            إدارة التعليم اإللكتروين         وهو   ،           الدراسة  
                       ، كما تكثر يف جمـال              مؤمترات     م      أ  ،    أحباث    أم   ،                                بشكل عام  ، سواء يف  كتب                            حلكومة اإللكترونية     وا

                                                                 التعليم عن بعد ، وكثري من الدراسات تناولت  استخدام شبكة                كذا      و  ،                          املدرسة اإللكترونية          تطبيق



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ١١٩ ـ 

   ت      توصـل        ما  )    ٢٠٠٥     خان   (           ،وقد أكد            العايل            العام و                  يف جمال التعليم      )          اإلنترنت    (                    املعلومات الدولية   
                                                                                  رى أن الدراسات املتعلقة بالتخطيط والتنظيم يف جمال إدارة التعليم االلكتـروين             ي        حيث           الدراسة،      إليه  

                الذي أوضـح     "                             استراتيجيات التعلم االلكتروين   "                   ولذلك ظهر كتابه     ،                   التعليم العام      خاصة   ،            قليلة جدا   
                           ن أن تـساعدنا يف وضـع                                                                               فيه أن هناك عدة عوامل مترابطة منظوميا ومعتمد بعضها على بعض ميك           

                       ليـة ، وقـد مجـع       ا                        توصلت إليه الدراسة احل          ما     تدعم                                             بيئات تعليم وتعلم الكتروين موزعة وهادفة       
                                                                                    هذه العوامل يف مثانية أبعاد هي البعد املؤسسي ، والبعد اإلداري ، والبعد الـتقين ،           )       ٢٠٠٥     خان     (

                                       البوابة االلكترونية، وبعـد الـدعم ،                                                               والبعد التربوي ، والبعد األخالقي ، وبعد التصميم للواجهة أو    
                                                                                                       والبعد التقوميي ، هذه األبعاد تتفق مع ماتوصلت إليه الدراسة احلالية من حيث مشولية كل منـهما                 

    .          ومنطقيتهما
                                                         أن معظم الدراسات يتفق مع اهلدف الرئيس للدراسـة            إال                                        رغم تباين الدراسات من حيث أهدافها        •

        احمليسن                                                     تطبيق التعليم اإللكتروين وعلى سبيل املثال دراسة                                           احلالية وهو ضرورة وجود منظومة ختدم     
ـ     ١٤٢٢ (      (   م        ابر اهي         ودراسة   ) م    ٢٠٠١ (                      ودراسة الفار وشاهني      )   هـ    ١٤٢٣ (               ودراسة املوسى     )      ه

    ) .   م   ٥   khan٢٠٠ (            ودراسة  اخلان )   م    ٢٠٠٥   (lewis            ودراسة لويس  )    م     ٢٠٠٣
  .                     قات التعليم االلكتروين                   وأسس ومفاهيم وتطبي                                    تناولت أغلب الدراسات اجلوانب النظرية  •
   ،                                                                                              وفيما يتعلق باملناهج املستخدمة يف الدراسات السابقة ، فقد استخدمت املناهج املسحية الوصفي             •

                                               املنهج الوصف الوثائقي املعتمد على اسـتعراض                                                   كثري من الدراسات وخاصة العربية استخدمت        و
                           استخدمت أحـد منـاهج       ة        ة احلالي                                                                 البحوث والدراسات املتعلقة بالتعليم اإللكتروين ، بينما الدراس       

                                                                                     االستشراف املتمثل يف استخدام أسلوب دلفي الذي يعتمد على آراء اخلرباء والعمل معهم والتوصل   
  .                  إىل النموذج املقترح 
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 ـ١٢٠ ـ 

  )٥(جدول
  عالقة الدراسات السابقة احمللية مبحاور الدراسة احلالية

       حماور النموذج
   
   

     الدراسة

  
األساس  
  الفلسفي

  
األساس 
  التنظيمي

  
  األهداف

  
األساليب 
  التخطيطية

  
اهليكلة 
  اإلدارية

  
  الربامج

  
  املخاطر

  
  املعوقات

      هـ١٤٢٠الفنتوخ والسلطان 
[      

[    
[  

  هـ١٤٢٢احمليسن 
[ [   

[    
[      

  هـ١٤٢٣املوسى
[      

[          
    هـ١٤٢٣ارثي احل

[    
[  [      

[  
  هـ ١٤٢٣احمليسن وهاشم 

[    
[            

     هـ١٤٢٣كعكي 
[ [ [ [     

[  
   هـ١٤٢٣املوسى 

[ [ [      
[      

         هـ١٤٢٣باناعمة 
[        

[ 
       هـ١٤٢٤الراشد 

[          
[ 

   هـ١٤٢٣اخلطيب
[ [   

[ [ [     
     هـ١٤٢٤عمر 

[     
[        

   هـ١٤٢٤مكتب التربية
[  [ [ [ [ [ [   

  .تعين أن الدراسة أشارت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إىل هذا احملور:   ]
  )٦(لجدو

  عالقة الدراسات السابقة العربية مبحاور الدراسة احلالية
            حماور النموذج

   
  

     الدراسة

  
األساس  
  الفلسفي

  
األساس 
  التنظيمي

  
  األهداف 

  
األساليب 
  التخطيطية

  
اهليكلة 
  اإلدارية

  
  الربامج 

  
  املخاطر 

  
  املعوقات

    م٢٠٠١الفار وشاهني
[      

[ [     
      م٢٠٠١امحد 

[ [     
[ [ 

    م٢٠٠١الدسوقي وحممد
[        

[      
  م٢٠٠٢السمح ورحال أبو

[ [   
[ [   

[    
  م٢٠٠٢عامر 

[    
[          

[ 
    م٢٠٠٣ابراهيم

[   
[ [     

[ 
  م٢٠٠٤عبداهللا

[  [       
[      

  .تعين أن الدراسة أشارت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إىل هذا احملور: ]
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 ـ١٢١ ـ 

  )٧(جدول 
  ة مبحاور الدراسة احلاليةعالقة الدراسات السابقة األجنبي

            حماور النموذج
   

         
     الدراسة

  
األساس  
  الفلسفي

  
األساس 
  التنظيمي

  
  األهداف 

  
األساليب 
  التخطيطية

  
اهليكلة 
  اإلدارية

  
  الربامج 

  
  املخاطر 

  
  املعوقات

  رويل 

Rowley  م١٩٩٥  
  

[    
[   

[      

  دورثي

 Dorothyم١٩٩٥  
      

[       
[  

  ويربن

 Werbin م١٩٩٨  
  

[    
[         

  بودن

  Bodin  م١٩٩٩  [   
[        

[    

  كاهالن

 Cahalan م٢٠٠٠  [ [ [           

  وبوريل

 Burrello  م٢٠٠١  [     
[    

[      

  براينل

  Brianl م ٢٠٠١  
  

[      
[      

[  

  وزارة التربية
 USA م٢٠٠٣  

      
[    

[      

  كوزما

  kozma م٢٠٠٣  [        
[      

[  

  تاتشر

 Thatcherم٢٠٠٣   
  

[       
[      

  ربسون

 Robson م٢٠٠٣  [  [           
[  

  فوستر

Foster م٢٠٠٤  
    

[ [         

  لويس
 lewis  م ٢٠٠٥  

  
[   

[    
[      

 khan خان
 ] ] ] ] ] ] ]  ]  م٢٠٠٥ 

  .تعين أن الدراسة أشارت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إىل هذا احملور:  ] 
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 التعليم  اإللكتروين من زوايا متعددة دارةإ فقد تناولت الدراسات السابقة موضوع أخرىومن ناحية      
  :فمنها 

              حدد ذلـك يف        أو                                              بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وبعضها أشار                    الفلسفي        األساس                دراسات تناولت    -
                                                                    باتمع من حيث قيمه، ومعتقداته،وثقافته ،وعاداته ، وتقاليده                     كأسس مرتبطة                     األساس االجتماعي ،    

                                                            اسي الشتقاق التصور أو النموذج ، ومن هـذه الدراسـات                                                واليت البد من البدء منها كمصدر أس      
ـ     ١٤٢٣        اخلطيب  ( و )  هـ    ١٤٢٣     املوسى ( و   )  هـ    ١٤٢٢       احمليسن   ( ـ      ١٤٢٤             مكتب التربية  (   و )     ه    )       هـ
  Robson          ربسون    ( و ) م    ٢٠٠٠  Cahalan     كاهالن (   و ) م    ٢٠٠٤     عبداهللا (   و ) م    ٢٠٠٢         عامر    ( و

   . ) م    ٢٠٠٥ khan      خان ( و ) م    ٢٠٠٣
                                                    ي إلجياد التوازن بني األهداف، واملكونات األخـرى يف                                                   كما تناولت بعض الدراسات األساس التنظيم     -

ـ      (  )  هـ    ١٤٢٢          احمليسن    (                                                                        العملية التنظيمية عند تطبيق التعليم اإللكتروين، ومن هذه الدراسات                ارثي        احل
ـ      ١٤٢٣      كعكي    (    )  هـ    ١٤٢٣ ـ      ١٤٢٤       عمـر     (    و  )        هـ     )  م    ٢٠٠١                 الدسـوقي وحممـد     (    و  )        هـ

ــراهيم     (   و ــشر  (    و   )   م    ١٩٩٥    Rowley    رويل     (  و  )  م    ٢٠٠٣         اب      )   م    Thatcher٢٠٠٣        تات
    ). م    khan٢٠٠٥    خان  (   و   )  م    ٢٠٠٥    lewis       لويس    (  و

                                             أو غايات يراد الوصول إليها ، لكن هناك                               ضرورة وجود أهداف       إىل                              واشارت مجيع الدراسات ضمنيا         -
                                                                                                دراسات كانت واضحة يف تناول األهداف كوصف للتغريات املتوقع أو املطلوب حدوثها ، ومن هـذه                

       مكتـب    (    و    )          هــ        ١٤٢٣   ،              احمليسن وهاشـم     (     و    )   هـ    ١٤٢٠                   الفنتوخ والسلطان       (              الدراسات ،   
    )  م    Bodin١٩٩٩           بـودن   (   و   )  م    ٢٠٠٢ ،      عـامر   (   و   )   م     ٢٠٠١ ،      امحـد     (    و   )     هـ    ١٤٢٤ ،       التربية

       ) . م    ٢٠٠٤  Foster        فوستر  (   و 
     يـل      لتفع                                                                                                وقد اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت ترى ضرورة التخطيط أو وجود خطة                -

                                                                                                        توظيف تقنية املعلومات واإليصاالت يف التعليم ، أو عند تطبيق التعليم اإللكتروين ، كـون التخطـيط                 
                                                                                                       وسيلة مهمة يف حتديد أهداف العمل وتسهيل التنسيق والتكامل بني اجلهود املختلفة يف التنظيم ، وعلـى               

ـ     ١٤٢٢   ،       احمليـسن      (   ،                                      سبيل املثال مـن هـذه الدراسـات        ـ      ١٤٢٣   ،         كعكـي      (    و    )     هـ     ) ـ       ه
        ويـربن  (  و   )  م    Dorothy١٩٩٥        دورثي    (   و   )  م    ٢٠٠٣         ابراهيم    (   و   )     هـ    ١٤٢٣ ،       اخلطيب    (   و 

Werbin  ، وزارة التربية   (   و   )  م    ١٩٩٨                  USA  لويس     (   و   )  م    ٢٠٠٣       lewis  ،   م    ٢٠٠٥ ( .   
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                                                      البناء التنظيمي فقـد اتفقـت الدراسـة مـع              أو                                               البعد اإلداري ،املتمثل يف اهليكل التنظيمي            ألمهية و  -
   ب          ، واألسالي                                                                         اليت ترى ضرورة وجود صرح رمسي يوضح مجيع النشاطات واملهمات املختلفة                      الدراسات  

                                                                                                     اليت ميكن من خالهلا تقسيم العمل إىل وظائف، وعالقات من خالهلا يتم تطبيق التعليم اإللكتروين وفـق                 
ـ     ١٤٢٣   ،      احلارثي   ( ،                                         منظومة إدارية متكاملة ، ومن هذه الدراسات  ـ     ١٤٢٣ ،         كعكـي   (  و   )     هـ    )      هـ

          براينل  (  و   )  م    ٢٠٠٢                 أبو السمح ورحال (  و   )     هـ    ١٤٢٤            مكتب التربية (  و   )      هـ     ١٤٢٣ ،     اخلطيب   (    و 

Brianl  كوزما (  و   )  م      ٢٠٠١       ،    kozma  خان   (  و   )  م    ٢٠٠٣    khanم    ٢٠٠٥ .(   
                                                                                                       وألن اهلدف من هذه الدراسة هو إحداث التغيري، والتطوير، وحتسني العملية التربوية والتعليميـة،يف               -

                                                                                نية املعلومات واالتصاالت، فقد اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف                                    ضوء التطور اهلائل يف تق    
   ،                                                              لتفعيل تطبيق التعليم اإللكتروين ،ومـن هـذه الدراسـات                 تطويرية            متثل ركائز                       ضرورة وجود برامج    

ـ      ١٤٢٣ ،            املوسـى       (   و    )   هـ    ١٤٢٢       احمليسن     ( ـ        ١٤٢٣       اخلطيـب      (   و    )        هـ        مكتـب     (   و    )          هـ
ــة ـــ      ١٤٢٤         التربي ــاهني ا     (  و   )       ه ــار وش ــ   (  و   )  م      ٢٠٠١              لف    ) م    ٢٠٠١    Burrello   ، و         بوريل

   . ) م    ٢٠٠٥    lewis ،      لويس   (    و 
ـ     ١٤٢٤    ،              مكتب التربية    (    ،                 دراسة كل من                                  وقد اتفقت الدراسة احلالية مع      -     )  م    ٢٠٠١   ،        امحـد   (   و    )      ه
             يف منظومـة                  مراعاة  املخاطر           ، على ضرورة  )  م    ٢٠٠٥ khan   (  و     )  م    ٢٠٠٢ ،               أبو السمح ورحال (  و 

   .                                                                    املتمثلة يف االعتبارات األخالقية والتأثريات السياسية واالجتماعية والسلوكية        كتروين،و           التعليم اإلل

                                                 ، باألنظمة ، والدعم ، واحلوافز ، واختـاذ                 وإدارته                                                 ونظرا الرتباط معوقات تطبيق التعليم اإللكتروين           -
                         دراسات السابقة تعرضـت                                                                                        القرار ، والتدريب ، واملعايري ، والوانني ، واللوائح ، وغريها ، فان معظم ال              

                                                                  بشكل أو أخر نظرا ألمهية ذلك يف تفعيـل تطبيـق التعلـيم                     وإدارته                                  لقضية معوقات التعليم اإللكتروين     
ـ     ١٤٢٣          احلـارثي    (                                                                           اإللكتروين ، ومن الدراسات اليت تتفق مع الدراسة احلالية دراسة كل مـن                )    هـ

ـ     ١٤٢٣          باناعمة  (  و   )     هـ    ١٤٢٣       كعكي  (    و    Brianl          براينـل     (  و   )  م    ٢٠٠٢         عـامر   (  و   )       هـ
   .   ) م    ٢٠٠٣  Robson        ربسون  (  و   )  م    ٢٠٠٣  kozma         كوزما  (  و   )  م    ٢٠٠١

    :         كما يلي  و                                        عن غريها من البحوث والدراسات السابقة فه       احلالية                        أما ما متيزت به الدراسة 
                      وبني ما يتطلب تطبيق       ،           من جهة             واهليكلية                                             الربط بني اجلوانب اإلدارية والتنظيمية                 الدراسة       تناولت •

   .                        إلدارة التعليم اإللكتروين          تنظيمي     منوذج            يف الوصول إىل                   من جهة أخرى ،سعيا           اإللكتروين        التعليم 
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                                     إذ تعد هذه الدراسـة ذات طـابع           ،                              آخر من جوانب الدراسة           أو  ً اً                            تناولت معظم الدراسات جانب    •
                                املتعلقة بتفعيل تطبيق التعليم                      واهليكلة والربامج            التخطيط                       وضع األسس واألهداف و                 مشويل من حيث    

    .                         اإللكتروين يف التعليم العام 
                               حيث اعتمدت على آراء خـرباء         ،         السابقة             الدراسات        مناهج       عن           احلالية                          اختالف منهجية الدراسة     •

 Delphi                    باستخدام أسلوب دلفي                                           يف مجيع ااالت املتعلقة بالدراسة احلالية ،وذلك         ومتخصصني 
Method       يف التعليم العام،             اإللكتروين    يم              إلدارة التعل        مقترح                منوذج تنظيمي                     يف الوصول إىل وضع                     

   .                                                   ومبا يتوافق مع النظريات التربوية والتعليمية احلديثة   ،                      أنظمة وسياسة التعليم       يف ضوء 
   .                                  وحتسني العملية التربوية والتعليمية   ،                     األخذ مبفاهيم اجلودة                 ة الدراسة احلالية    حماول •
                                   اف ملستقبل التعليم من وجهة نظر                       املقترح كاستشر         النموذج        مث وضع      ،                            دراستها للواقع وتشخيصه     •

  .                                              توظيف تقنية االتصاالت واملعلومات احلديثة يف التعليم
          ً      ويعـد إطـاراً       ،            اإللكتروين                                  تصور مقترح خيدم تطبيق التعليم         و                                خلصت الدراسة إىل بناء منوذج أ      •

            ني وتطـوير        ً        سعياً لتحس    ايل                             مبا خيدم نظام التعليم احل             اإللكتروين      ً     ً                           مرجعياً شامالً لكيفية تطبيق التعليم      
   .                                                                           العمل التربوي والتعليمي على مستوى التعليم العام يف اململكة العربية السعودية 

                                                                                                          وعلى وجه العموم فانه عند استعراض الدراسات احمللية والعربية واألجنبية السابقة يتبني تركيزها علـى               
                                يف الرقي بالتربية والتعليم           وأمهيته                                                                             مناقشة القضايا املتعلقة ببيئة التعليم اإللكتروين ونظامه ومقوماته اجليدة          

                      تفاعلية جتعل مـن            إبداعية                              التعليم االلكتروين كطريقة       إىل                               لبية الدراسات السابقة نظرت      ا               وتطويرها ، وغ  
                                                                                                                املتعلم حمورا للعملية التربوية والتعليمية ،وأن التعليم اإللكتروين ميثل انوذجا للتغيري جلميع عناصر العملية              

     .                    التربوية والتعليمية 
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    اخلامسالفصل 
  منهجية الدراسة  -٥

 إجراءااو
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  اخلامسالفصل 
  منهجية الدراسة  وإجراءاا -٥

       متهيد   )  ١ / ٥ (
      ً                                                                                         تأسيساً على ما مت عرضه يف اإلطار النظري للدراسة اليت قدمت فيها تناوالت علمية ودراسـات                  

          التعلـيم                 وتطبيقـات        وأسس                   وتقنية املعلومات ،                                           اإلدارة ،والتنظيم ،واهلياكل التنظيمية ،                  وحبوث يف جمال    
                         فإن هذا الفصل يسلط      ،                                                                      ،وبعض التجارب احمللية والعربية والعاملية يف جمال التعليم اإللكتروين                    اإللكتروين

                                   جمتمع الدراسة املتمثل يف اخلـرباء        و         ،           الدراسة   ه   ت                   املنهج الذي استخدم                           الدراسة امليدانية و                  فيه الضوء على  
               واإلجراءات اليت   ،                     وكيفية  بنائها      ،                                                      ، مث يوضح بعد ذلك  األداة املستخدمة يف الدراسة                          وكيفية اختيارهم 

           األسـاليب                              كيفيـة تطبيـق األداة و               الدراسـة     نت                                                    استخدمها الباحث  للتحقق من صدق األداة ، مث بي         
   .                    ها يف معاجلة البيانات  ت                    اإلحصائية اليت  استخدم

                                                            افية ملستقبل التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة                     كدراسة استشر    ،                            إن هذه الدراسة يف جمملها            
                                            االلكتروين يف التعليم العـام باململكـة         م                              منوذج تنظيمي إلدارة التعلي          اقتراح         دف إىل                       العربية السعودية،   
                                     استهدفت الدراسة امليدانية التوصـل إىل      كما                                       حيث انطلقت من الواقع بكل معطياته ،                      العربية السعودية ،  

             للوصـول إىل                                                                                       جمموعة من اخلرباء واملتخصصني ، على أهم العناصر اليت تضمنتها حماور الدراسـة                    اتفاق
   .              النموذج املقترح

    :              منهج الدراسة   )  ٢ / ٥ (
                                                                                                            نظرا ألن هدف الدراسة اقتراح منوذج تنظيمي إلدارة التعليم اإللكتروين يف العليم العـام باململكـة                

   :                                                   جمموعة من األساليب العلمية اليت استخدمتها الدراسة وهي                                     العربية السعودية ، فقد طبقت الدراسة 
                                       الذين مت اختيارهم للعمل معهم وفـق                               حيث متت مقابلة اخلرباء         :                    املقابلة الشخصية       أسلوب  )  ١ / ٢ / ٥ (

                                                                                                   أسلوب دلفي يف اجلولة االستطالعية ،ومت أخذ موافقتهم على املشاركة يف وضع النموذج املقترح إلدارة               
   .                                                               يف التعليم العام باململكة العربية السعودية من خالل اجلوالت الالحقة                 التعليم اإللكتروين

                          وهو من أساليب البحث                                  البحث الوصفي التحليلي ،          أساليب     أحد       :               حتليل املضمون       أسلوب  )  ٢ / ٢ / ٥ (
                                                                                                       العلمية اليت تقيس الواقع كما هو ،ويتناول الظواهر حسب وجودها وقت الدراسة ويهتم بوصفها وصفا               

                                                                                           ث أنه مبثابة وصف كمي ومنتظم ملادة ما ، ومن خالله نستطيع فهم النصوص واإلحاطة هبا،                     ، حي        دقيقا  
                                                                                                    ومن مث صياغة التفسريات واالستدالالت والتنبؤات يف عبارات واضحة قابلة لالختبار من قبـل أفـراد                

     يف                                                       حتليل املضمون ملا  تطـرق إليـه  األدب التربـوي                   حيث مت    ،     )  هـ    ١٤٢٦                    عبيدات ، وآخرون ،     (        البحث  
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                                                                                                        املقاالت واألحباث والرسائل  العلمية  والكتب املؤلفة واملترمجة مث دراسة وحتليل التجارب العاملية حـول               
                                                                                     مث حتليل ما جاء يف إجابة اخلرباء على األسئلة املفتوحة يف اجلولـة  األوىل مـن                                   التعليم اإللكتروين        إدارة  

  .        الدراسة 
  ،              ألسلوب دلفي        العادية                استخدام الطريقة       وقد مت     : Delphi Method             أسلوب دلفي   )  ٣ / ٢ / ٥ (

   ،                                           حسب استعداد أفراد عينة الدراسة مـن اخلـرباء  E-mail                                       والطريقة اليت تعتمد على الربيد اإللكتروين  
                                                                                                       حيث مت تطبيق أسلوب دلفي كأسلوب علمي مثايل يف مثل هذه الدراسة اإلستشرافية ، املبنية على أراء                 

                                                                  ، وذلك للوصول إىل النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم                                            اخلرباء واملتخصصني يف موضوع الدراسة    
                                                                                                             اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ، حيث يعمل على أساس أن اآلراء املتعددة أفـضل                 
                                                                   ً                                  من الرأي الواحد عند وضع التصور أو املوضوع ، ويستهدف أسلوب دلفي عموماً تنظيم وصقل وزيادة                

                                             أو جماالت أخرى مثل التخطيط والتطوير ووضع                                                     تساق بني اخلرباء يف قرار أو قضية مستقبلية                   اإلمجاع واال 
         .   )   ٤٩    هـ،ص    ١٤٢٤        عابدين ، (                 اهلياكل لنماذج ما 

                                         يف أواخر األربعينات من القـرن العـشرين ،     Delphi Method                   وقد ظهر أسلوب دلفي   
                                     ذية ، وتوجد ثالث خصائص متيز أسلوب دلفي                                                    فاستخدم كوسيلة للفهم والتنبؤ يف امليادين العلمية والتغ

Delphi Method در ، التكـرار مـع التغذيـة                         ، هي  عدم تسمية املص        األساليب             عن غريه من                              
     .     )   ١٢٠     هـ ،     ١٤٢٥        البطي ،   (                                     ً          ، املراقبة واالستجابات املعاملة إحصائياً للمجموع         الراجعة
          ميثل حجر Delphi Method     دلفي            إىل أن أسلوب   )   هـ    ١٤٢٥ (                   ويشري  احمليسن وآخرون   

   ثر                   وبأنه األسلوب األك Cornerstone of Futures Research                         الزاوية لبحوث املستقبليات 
                       يف توقعه للمستقبل على Delphi Method                  ويعتمد أسلوب دلفي  ،           ً                  استخداماً يف التوقع للمستقبل

ـ                    "               يهم مـصطلح                                                                                         ما يتنبأ به جمموع من األشخاص املشتغلني باال كل البحث ، أو مـا يطلـق عل
 Iterative                                                      وذلك بأن توجه هلم جمموعة من األسئلة بصيغة مسحية متكـررة      "  Experts     اخلرباء

Surveyحىت يتم التوصل إىل التقاء يف اآلراء  ت      ً                 غالباً من خالل استبيانا ،                                    Convergence of 
Opinions    )   ١٩     ، ص    ١٤٢٥             احمليسن وآخرون  .(        

       وموجها  ،                       االستطالعية واملعيارية     اهج        أحد املن      يعد           دلفي           أسلوب   أن    )   هـ      ١٤٢٥ (                يقول  النذير     و  
        ِّ                بذلك يمكِّن من تنظـيم        و                                                                       ضمن منظومة واحدة قادرة على استشراف اجتماعي وتقين للمستقبل ، وه          

                                                              قضية معينة ، على أساس أن جمموعة آراء أفـضل مـن رأي                و                                         وصقل وزيادة إمجاع اخلرباء يف قرار ما أ       
                              ً      ً                          ، كما أن هذا األسلوب لقي رواجاً حالياً كأحد طرق حبوث                  القرار   و                               واحد حيال صنع ذلك املوضوع أ     
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                                                                                                      التنبؤ خاصة يف العديد من اجلامعات بالواليات املتحدة األمريكية وأنه يستخدم يف عدد مـن اـاالت                 
                ).   ١١٠     ، ص    ٢٠٠٤         النذير ،   (                                        التربوية ومن أبرزها جمال التقومي التربوي 

    :       ما يلي  في  Delphi Method               مسات أسلوب دلفي    أو      مميزات  )   هـ     ١٤٢١  (         الصقر      حيدد و  
   .      أكثر    و                                                       احلاجة إىل  تسهيل حل مشكلة ما عن طريق أحكام مجاعية جلماعة أ •
   .          تدخل كاف    و                                                      إذا كانت تلك اموعات اليت تقدم األحكام ليس بينها اتصال أ •
                ً     بدون مواجهة وجهـاً                               ً                                                   إذا كان احلل سيصبح أكثر قبوالً إذا اشترك عدد أكرب من اخلرباء يف تطويره                •

   .      لوجه 
   .       املسافة     و                      ملية بسبب ظروف الوقت أ                                     إذا كانت لقاءات اموعة املتكررة ليست ع •
  .                      ً          من املشاركني أكثر بروزاً من األخرى ت       أومجا عا              إذا كانت مجاعة  •
   .               احلال يف اللجان    و                                يتم جتاوز النفوذ والسيطرة كما ه        وبالتايل  ،                  إخفاء هوية املشارك  •
                                                       واستبعاد املعلومات اليت ليس هلا عالقـة باملوضـوع           ،                             ه التركيز على جوهر املوضوع                 التكرار وهدف  •

   .                املطروح للدراسة 
               اجلمـاعي عـن                                                 للمعلومات واآلراء اليت تنبع من االتفاق        Feedback                            التحكم يف التغذية املرتدة      •

    .                     أجزاء املوضوع املكررة 
   .             من األفكار       عالية         ا نوعية                                           ً       أن املشاركني وهم منفصلون يكتبون أفكارهم خطياً لينتجو •
   .                                               األسئلة جترب ايبني على التفكري يف تعقيدات املشكلة   عن                          أن عملية الكتابة واإلجابات  •
                                               احلصول على آراء اخلـرباء وذي الـرأي املنفـصلني    Delphi Method                يسهل أسلوب دلفي •

   .        ً جغرافياً 
                        د على تكوين عملية اتصال       تعتمDelphi Method               أن منهجية دلفي  )   م     ٢٠٠٢   (            ويضيف  زاهر 

    :         التالية                     بني اخلرباء متر باخلطوات 
   .                              تكوين القضية اليت ميكن األخذ هبا  •
   .                         وضع اخليارات األكثر فائدة  •
   .                                               من حيث املوافقة واملعارضة على اخليارات املطروحة    ،                                    حتديد املواقف األولية للمشتركني يف القضية •
   .         ت النظر                                   شرح أسباب عدم املوافقة أي حتديد وجها •
   .                                  تقييم األسباب وذكر اآلراء واملقارنة  •
   .                     الوصول إىل اتفاق عام  •
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   :         الدراسة    عينة  )  ٣ / ٥ (
                                        يف التعليم العام باململكـة العربيـة                                دارة التعليم اإللكتروين     إل                            صممت الدراسة إلعداد منوذج                           
                   عرفة آراء اخلـرباء    مل      أمثل ،                كأسلوب علمي Delphi Method                     باستخدام أسلوب دلفي         السعودية،

                                                                                                    والباحثني  املختصني حول النموذج املقترح ، حيث يرى الباحث  أن هذا األسـلوب يتناسـب مـع                    
      احلايل                             تستند إىل دراسة الواقع       ت                                                                     الدراسة الشتماله  على تقديرات تنبؤية عن احتماالت توقعات وتوجها         

                                       ملقترح ، كما يؤكد الباحث أن هـذا                                                                          وحتليل مؤشراته وظواهره اليت تعد ركيزة أساسية لوضع النموذج ا         
                                                                                                 األسلوب سيدعم حماولته للتوصل للنموذج من خالل اقتراحات وتربيرات اخلرباء املصاحبة لتوقعام يف              

    :       ً          ً                         قصدياً ال عشوائياً وروعي يف االختيار ما يلي          العينة                 ، وقد كان اختيار                        كل جولة من جوالت الدراسة 
   .     لية  م                 اخلربة العلمية والع  - ١        
                                                                                                االستعداد للتعاون مع الباحث، وسهولة الوصول إليه،  وقد مت بعد اجلولة األوىل طلب الربيـد                  - ٢

                                  البحـث يف اجلـوالت الثانيـة         ت                                           من اخلرباء واستخدامه يف إيصال استبيانا      E-Mail          اإللكتروين  
  .        والثالثة

                      ية ووزارة التربيـة                                                                                 يتكون جمتمع الدراسة من خنبة من أعضاء هيئة التدريس  باجلامعات الـسعود             و            
            الباحـث      قام     حيث                                              ومعهد اإلدارة واخلرباء من القطاع اخلاص ،                                                   والتعليم يف اململكة العربية السعودية ،       

        وتقنيات  ،                                       جيمعون بني  اخلربة باحلاسب  اآليل                   الذين                                              باختيار ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال الدراسة      
                                        ،واخلربة يف إعداد اهلياكـل التنظيميـة                 اإللكتروين           التعليم                    لديهم أحباث حول     و ،                      املعلومات  واالتصاالت    

                                                                                ولديهم القدرة على دراسة الواقع والتخطيط املستقبلي  للمـشاركة يف جـوالت                                 ،ودراسات التنظيم ،  
    .                      حسب خطواته املنهجية  ،    ً            وفقاً ألسلوب دلفي     ذلك              الدراسة ، ومت 

                                 ستهدفني  للعينـة القـصدية ،                                                                            وقد قام الباحث بزيارات ميدانية  للوقوف  على عدد اخلرباء  امل              
    ً                 خـبرياً متخصـصون يف       )   ٨٠  (         أكثر من                                                                وتبني أن عدد اخلرباء  املمكن اختيارهم للمشاركة يف الدراسة           

   .                                               وإدارته واإلدارة العامة وإعداد اهلياكل التنظيمية                                             تقنية املعلومات  واالتصاالت  والتعليم اإللكتروين 
   :                        تصنيف أفراد عينة الدراسة  )  ١ / ٣ / ٥ (
    :                                              أفراد عينة الدراسة من اخلرباء على النحو التايل ف      تصني مت
   .          العايل         التعليم                            أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات  •
   .                                   مشاركون من وزارة التربية والتعليم  •
      ) .       عام –     عايل    (                               مشاركون من قطاع التعليم األهلي  •
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      ،مـع          األوىل   ولة  اجل   يف   بري                  ً      أرسل الباحث خطاباً لكل خ   ،     ) ١      ملحق     (    ً  خبرياً    )   ٨٧ (                وقد مت اختيار                    
                      استجاب منهم يف اجلولـة                 لكل خبري، وقد Delphi Method                       نهجية تطبيق أسلوب دلفي  م       توضيح
    ً                                      خبرياً ،وانتهت اجلولة الثالثـة واألخـرية         )   ٥٦ (    ً                                         خبرياً مث تقلص العدد يف اجلولة الثانية إىل           )   ٦٢ (      األوىل  
     . ) ٨ (                        ، كما يشري إىل  ذلك اجلدول     ً خبرياً   )   ٤١ (  بـ

   )٨( رقم جدول 
  أعداد أفراد عينة الدراسة يف جوالت الدراسة

 مسؤولون يف جهاز وزارة التربية والتعليم أكادمييون اجلولة
عاملون يف 
 القطاع اخلاص

  اموع

    ٦٢    ١٩    ٢٠    ٢٣      األوىل
    ٥٦    ١٢    ٢٤    ٢٠         الثانية
    ٤١   ٨    ١٦    ١٧         الثالثة

 
    :                         خصائص عينة أفراد الدراسة  )  ٢ / ٣ / ٥ (

        خـبريا     )   ٤١ (                                                          وصف ألفراد عينة الدراسة يف اجلولة الثالثـة وعـددهم             )  ٩ (     رقم               يوضح اجلدول                 
                                                                  من عينة الدراسة ، الذين مسحت هلم ظروفهم باملشاركة يف اجلوالت الثالث مـن    %     ٤٧              والذين ميثلون  

       ، ومن    )          االستطالعية (                                                                            حيث إجراءات تصميم االستمارة واإلجابة على األسئلة املفتوحة يف اجلولة األوىل          
                                                                                                           حتكيمها يف اجلولة الثانية ، لتصبح األداة اليت من خالهلا بين النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعلـيم                    مث  

                                                                                                         اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ، حيث مت عرضها على اخلرباء يف منتصف الفـصل                 
     .  هـ    ١٤٢٦ /    ١٤٢٥                               الدراسي الثاين من العام الدراسي 

   :          يتضح التايل    )  ٩   (                            بيانات الواردة باجلدول رقم              من استقراء ال و •
                                                           حسب النوع، وجدت الدراسة  أن نـسبة الـذكور مثلـت                     الدراسة                                  بالنظر إىل تقسيم أفراد عينة       •

                        وميكن تفسري ذلك بقلـة         % )    ٩,٨ (                                                    وهي النسبة األعلى، يف مقابل النسبة األقل لإلناث            %)     ٩٠,٢ (
     .                                        إىل اخلبريات يف جمال الدراسة والعكس صحيح                                        اخلرباء من النساء باإلضافة إىل صعوبة الوصول

        من محلة     %)     ٨٢,٩ (                                            حسب املستوى التعليمي أن النسبة الغالبة                الدراسة        عينة            أفراد                 ويكشف توزيع    •
                         للبكالوريوس ، وهذا يدعم     %)    ٩,٨ (                        من محلة املاجستري،ونسبة       %)    ٧,٣ (                            الدكتوراه، يف مقابل نسبة     
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                                                             اد الدراسة ألمهية عناصر النموذج التنظيمي املقتـرح إلدارة                                                مع اخلربة النضج املتوقع حول رؤية أفر      
   .                                                         التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية

                                           من العاملني بالقطاع احلكومي، وهي النسبة         %)     ٨٧,٨ (                    الدراسة على نسبة           أفراد                اشتملت عينة        كما   •
                                            اص وهي النسبة األقل ، ورمبا يفسر ذلـك                             للعاملني بالقطاع اخل     %)     ١٢,٢ (                       األكرب، يف مقابل نسبة     

                                                                                         بقلة مؤسسات القطاع اخلاص يف جمال توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التربيـة والتعلـيم ،       
   .                            اع احلكومي واجلامعات بشكل خاص                    وكثرة املؤهلني يف القط

  )٩( جدول رقم 
   الدراسةعينةأفراد وصف 

   %   ت            سنوات اخلربة   %   ت           جهة العمل   %   ت        النـوع
     ١٠٠    ٤١               سنوات فأكثر  ١٠      ٨٧,٨    ٣٦              ـ قطاع حكومي ١      ٩٠,٢    ٣٧       ـ ذكر ١
     ١٠٠    ٤١       اموع      ١٢,٢   ٥            ـ قطاع خاص ٢     ٩,٨   ٤        ـ أنثي ٢

   %   ت                 الدرجة الوظيفية     ١٠٠    ٤١         امــوع     ١٠٠    ٤١       اموع
      ٣٤,٢    ١٤               ـ أستاذ مساعد ١   %   ت            حبوث منشورة   %   ت           التعليم ى    مستو
      ٢٦,٨    ١١               ـ أستاذ مشارك ٢      ١٩,٥   ٨              ـ أقل من مخسة ١     ٩,٨   ٤             بكالوريوس- ١
      ٢١,٩   ٩         ـ أستاذ ٣      ٤٣,٩    ١٨    ١٠    ـ  ٥     ـ من  ٢     ٧,٣   ٣          ـ ماجستري ٢
      ١٧,١   ٧              ـ مشرف تربوي ٤      ٣٦,٦    ١٥                ـ أكثر من عشرة ٣      ٨٢,٩    ٣٤           ـ دكتوراه ٣

     ١٠٠    ٤١           امــــوع     ١٠٠    ٤١          امـــوع     ١٠٠   ٤١       اموع

              يعين التكرار   )  ت (      الرمز  *
                           أن احلاصلني على درجـة                          فقد وجدت الدراسة       ،       الدراسة      عينة         ألفراد     ة                             بالنظر إىل الدرجة الوظيفي    و •

                                              للحاصلني على درجة أستاذ مشارك، مث ونـسبة           %)     ٢٦,٨ (                ، تليها نسبة      %)    ٢١,٩ (               األستاذ بنسبة   
              ، ورمبا يفسر                              ملن يعملون مشرفني تربويني        %)     ١٧,١ (                                    لدرجة أستاذ مساعد ، وللنسبة و          %)     ٣٤,٢ (

   .                                                       نيا حنو التعليم اإللكتروين وتوظيف تقنية االتصاالت واملعلومات                           ذلك حبداثة التوجه علميا ومه
                              ، وهذا يدعم مـع املـستوى                   عشر سنوات          جتاوزت                 سنوات خربة     م    مجيعه         الدراسة           عينة        أفراد     حقق   •

                                                                                                       التعليمي النضج العلمي والفكري املتوقع حول الرؤية ووضع النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم             
   .                                  ليم العم باململكة العربية السعودية                اإللكتروين يف التع

                                           أن الذين أجنزوا أكثر من عشرة حبـوث                             فقد وجدت الدراسة                          عدد البحوث املنشورة                     أما ما يتعلق ب    •
    ألقل    %)     ١٩,٥ (                                                ملن أجنزوا من مخسة لعشرة حبوث، والنسبة األقل            %)     ٤٣,٩ ( و    %)      ٣٦,٦   ( ن    ميثلو

                                         واملستوى العلمي يـدعم رؤيـة أفـراد                                            ، وهذا املؤشر مع مؤشري اخلربة                            من مخسة حبوث منشورة   
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                                                                                 إىل النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتـروين يف التعلـيم العـام                                   الدراسة حول الوصول    
       .                        باململكة العربية السعودية

     :         الدراسة    أداة   ) ٤ / ٥ (
            ة يف تـصميم                                  ، وحسب املنهجية العلمية املتبع          وأهدافها                                                       من خالل مراجعة الباحث ألسئلة الدراسة       

    ومن    ،                                                                                           دلفي ، اعتمدت الدراسة على االستبانة جلمع ماميكن أن يضعه خرباء الدراسة من توقعات                   أسلوب
  ،                                                                                                           مث استجابات حول النموذج املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية             

   :                                               وقدمت استخدام املصادر التالية يف بناء أداة الدراسة
  يف           واالنترنت     ،                  واستخدام احلاسب   ،                    التعليم اإللكتروين                           البحوث والدراسات يف جمال     :       األول         املصدر   •

      .                                           ، وتوظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم       التعليم
    .                                               البحوث والدراسات يف جمال التنظيم واهليكلة اإلدارية  :             املصدر الثاين  •
  (                  يف جولة أوىل                  ، واليت متثلت                            مفتوحة حول حماور الدراسة                             إجابة اخلرباء على أسئلة       :                املصدر الثالث    •

    .               وفق أسلوب دلفي   )        استطالعية
                                                                           املقابالت الشخصية واالستئناس برأي اخلرباء، وحضور بعض الندوات واملـؤمترات            :                املصدر الرابع    •

      .           ذات العالقة
   .          التعليم                                                    جتارب الدول وخططها يف توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف  :             املصدر اخلامس  •
    :                   بناء أداة الدراسة   )  ١ / ٤ / ٥ (

   :      يلي  ا                                   مت بناء األداة وفقا مل
                                                                           االطالع على أدبيات الدراسة يف جمال التعليم واملعلوماتيـة والتعلـيم               :            اإلجراء األول     )  ١ / ١ / ٤ / ٥   (

              وأمهية اإلدارة   ،   ة        واإلدار ،                                                                              اإللكتروين واإلدارة التربوية واستخدام تقنية االتصاالت واملعلومات يف التعليم          
        ودراسات  ،                  والتنظيم اإلداري    ،                            ودراسات اهلياكل التنظيمية     ،                    واألنظمة التعليمية    ،                              يف تنظيم العملية التعليمية     

               اإلسـتراتيجية          واخلطـط    ،                                    وبعد االطالع على أحباث يف التخطيط        ،                                    التطور التنظيمي يف العمل املؤسسي      
                                                 واإلطالع على نتائج حبوث ودراسات حول التعلـيم         ،                                          واستراتيجيات التعليم والتعلم اإللكتروين      ،       للدول  

                                                       باإلضافة إىل اإلطالع على جتارب الدول املتقدمة العاملية         ،                                 واستخدامات اإلنترنت يف التعليم      ،          اإللكتروين  
    .                                                           والعربية والتجارب احمللية يف جمال املعلوماتية والتعليم اإللكتروين

                       مقابالت شخـصية و                                   من الدراسة ،وهي عبارة عن                   اجلولة األوىل     عمل     :             اإلجراء الثاين     )  ٢ / ١ / ٤ / ٥ (
            كـل خـبري                  ،حيث أجـاب                          ، متت اإلجابة عليها        ا    جماال                     حول حماور الدراسة و               حة للخرباء       مفتو       أسئلة  
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                       إىل مسودة التـصور            الدراسة   ت    توصل                     بعد هذين اإلجراءين     ، ) ٢           ملحق رقم    (             وتوصياته          وأسلوبه         بطريقته  
                                      وهي عبارة عن استبيان يشمل حمـاور                                       لتمثل أداة الدراسة امليدانية                                             املقترح إلدارة نظام التعليم اإللكتروين      

                                                                                              التصور للنموذج املقترح يف صورته األوليـة حيـث حـدد اخلـرباء مـدى صـالحية ووضـوح                   
   . ) ٣         ملحق رقم  (         العبارات 

                                                                                                             يف ضوء ذلك ، فان اخلرباء يف اجلولتني األوىل والثانية كان دورهم بناء عبارات االسـتبانة وحتديـد                  
                                                                                                     ى صالحية تلك العبارات وبالتايل فهم ميثلون حمكمني لالستبانة ، ويف اجلولة الثالثة أصـبح اخلـرباء                   مد

     .                                                            ميثلون عينة الدراسة اليت حتدد مدى موافقتهم على عبارات االستبانة 
                                       اجلزء األول عبارة عن معلومات عامـة         :                              يف اجلولة الثانية والثالثة                                 وانقسمت هذه األداة جزأين       
  ،                  العلمية واخلربة                                                                                      د العينة املشاركة يف الدراسة امليدانية وتشمل ، اجلنس ، العمل احلايل ، والدرجة                     عن أفرا 

                                                                                                           واألحباث ، أما اجلزء الثاين فيشمل حماور الدراسة والتصور املقترح ويتكون مـن واقـع إدارة التعلـيم                  
                           لتخطيط واهليكلة اإلداريـة                                                                            اإللكتروين ، وحماور التصور وهي األسس الفلسفية والتنظيمية واألهداف وا         

                                                                                                       والربامج وحمور إدارة متابعة أخطار اإلنترنت وحمور املعوقات الـيت تقـف يف طريـق إدارة التعلـيم                  
  )   ١٠ (                    وموضحة يف اجلـدول                         عبارة منها موزعة         )   ١  ٢١  (                                             اإللكتروين، وقد اشتملت أداة الدراسة على       

    :         كالتايل  
   )١٠( جدول رقم 

  وعدد عبارات كل حمورللنموذج املقترح  اجلولة الثانية حماوريوضح 
  العدد  احملور  م
  ١٦  الواقع  ١
  ٣٤  األسس  ٢
  ٤٠  األهداف  ٣
  ٣٤  التخطيط  ٤
  ٣٣  اهليكلة  ٥
  ٢٤  الربامج  ٦
  ١٣  املخاطر  ٧
  ١٧  املعوقات  ٨

  ٢١١  اموع
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    :           صدق األداة   )  ٢ / ٤ / ٥ (
                           الل عرض االستمارة  علـى           من خ                   ألداة الدراسة     )            صدق احملكمني       (                        مت حتكيم الصدق الظاهري     

                  ووزارة التربيـة                                                           اختيارهم  من أعضاء  هيئة التدريس  يف اجلامعـات               مت         الذين                        اخلرباء بصفتهم حمكمني و   
                                                                           والسيما من له سابق خربة يف البحوث واإلشراف علـى الرسـائل اجلامعيـة                                       والتعليم والقطاع اخلاص    

                                     سة ملا وضعت ألجله ومدى انتماء كل عبارة                                                        وطلب منهم إبداء الرأي حنو مدى قياس عبارات أداة الدرا     ،
      ً علماً                                                      باحلذف أو إعادة الصياغة لعبارات أداة الدراسة ،                                                             للمحور الذي تنتمي إليه  وإدخال أية تعديالت         

        يتميـز               خالل عدة جوالت                       مع جمموعة  اخلرباء من      تعامله    يف Delphi Method              أن أسلوب دلفي
         احمليسن   :                                                 بحوثني وإلمكانية مراجعة االستجابات معهم، يقول             بامل                 ً                   بنائي أعلى نظراً ملعرفة الباحث         بصدق

                                                                               أن دراسات دلفي تتميز بتالشي مشكلة عدم االستجابة أو االنسحاب بني أفـراد                ) م    ٢٠٠٤ (        وآخرون  
     .   )  ٢١     م ، ص    ٢٠٠٤               احمليسن وآخرون ،   (                      البحث وبثراء بياناا 

                                    كز معظم التعديالت يف إعادة صياغة                                                                   وقد أجريت التعديالت الالزمة اليت أشار إليها اخلرباء ، وتر         
         ، حيـث       )  ٤        ملحـق    (                                   ً                                       بعض العبارات واختصارها لتزداد وضوحاً ودقة يف قياس ما وضعت ألجلـه             

                                                                                                      اختصرت العبارات الطويلة وجتزئة بعضها ، وحذف العبارات غري املقبولة واملتكررة ، وإضـافة بعـض                
                                ً      اتفاق اآلراء لتصبح األداة أكثر مشوالً                                                                 العبارات األخرى، وحتويل بعض العبارات من حمور آلخر حسب          

  ،  )  ١١  (                     موضحة يف اجلـدول                                                                               وأكثر واقعية لتصبح األداة بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة          
    :                    عبارة موزعة كالتايل     )    ١٥٩  (           وتتكون من 

   املقترحالنموذجيف اجلولة الثالثة واألخرية واليت متثل وعدد عباراا احملاور يوضح  )١١( جدول رقم 
  العدد  احملور  م
  ١٥  الواقع  ١
  ٢٦  األسس  ٢
  ٢٧  األهداف  ٣
  ٢١  التخطيط  ٤
  ٣٧  اهليكلة  ٥
  ١١  الربامج  ٦
  ١٠  املخاطر  ٧
  ١٢  املعوقات  ٨

  ١٥٩  اموع
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     مـن           الدراسة                             طرحت على أفراد عينة           اليت                   النموذج املقترح        اور   حم                 العبارات جمموعة      هذه       متثل   و
           النمـوذج        ميثـل       )  ٤  (                                                           دراسة امليدانية اليت متت وفق أسلوب دلفي، وامللحق رقم                               اخلرباء املشاركني يف ال   

     .         ستفتاء   لال                       املقترح يف صورته املطروحة 
      :                 إجراءات الدراسة   )  ٥ / ٥ (

                                تنظيمي  إلدارة  التعلـيم           منوذج         إعداد       و                        يف الوصول إىل وضع أ             احلالية      ً                  قيقاً ألهداف الدراسة     حت  
 Delphi                     بتطبيق أسلوب دلفي                فان الدراسة قامت                           باململكة العربية السعودية              التعليم العم     يف         اإللكتروين

Method    حيال  موضـوع الدراسـة           سديدة                                                     باختيار عدد من اخلرباء القادرين على إبداء أراء               وذلك                             
        :        كالتايل      ً                  موضحاً هلم مربرات الدراسة 

                                    ئلة مفتوحة متثل أسئلة الدراسة مت                           وهي عبارة عن أس     ،                   متثل اجلولة األوىل                              قام الباحث جبولة استطالعية    •
     ) .  ٢ (                                 يف حماور الدراسة كما يبني امللحق رقم            واملتمثلة  ،                      وعة اخلرباء جمتمع الدراسة            طرحها على جمم

    ً                                  فرداً ميثلون املـشاركون يف الدراسـة           )  ٧ ٨  (                                                االستبانة األوىل جلميع أفراد جمتمع الدراسة                مت إرسال  •
                        وطلب منهم اإلجابة عـن   ، ) ٢ (                       ع اخلاص كما يف اجلدول رقم    قطا      وال        العايل                           قطاعات التعليم العام و   

  .                       ً  ويف حدود ما يراه مناسباً ،                              األسئلة املفتوحة كل حسب إمكاناته
                               من جمموع استمارات املشاركني يف         % )   ٧٢  (          ومتثل    ،                       استمارة مفتوحة مكتملة      )   ٦٢  (             استعادة    مت •

   .            اجلولة األوىل 
                                     وفرغت هذه العبـارات واآلراء يف        ،                     متثل حماور الدراسة                                             مت دراسة آراء اخلرباء وحتويلها إىل عبارات       •

   .         الثانية             متثل اجلولة        استبانه
                                وهي يف صورة استمارة جاهزة       ،                                                                      مت طرح االستبانة يف اجلولة الثانية على جمموعة اخلرباء عينة الدراسية           •

  ح                  ومن حيـث وضـو     ،    إليه                                                من حيث صالحية العبارة للمحور الذي تنتمي         ،                   للتحكيم ومت حتكيمها  
       ) .  ٣         ملحق رقم   (                          ومن حيث التعديل املناسب  ،               العبارة من عدمه

                                                               استمارة حمكمة من قبل اخلرباء مكتملـة البيانـات الـيت متثـل            )   ٥٣  (                           متكن الباحث من استعادة      •
    )   ٦٢ (            وعــددهم                                                        مــن جمموعــة اســتثمارات املــشاركني يف اجلولــة الثانيــة    % )     ٨٥,٤    ( 

     .       مشاركا
                وأعيد صياغة    ،                                                 ومن مث مت حذف العبارات الغري صاحلة يف احملاور          ، )     رباء    اخل  (                        مت دراسة آراء احملكمني      •

                    واختصرت كثري من     ،                                       وحتويل بعض العبارات إىل حماور أخرى       ،                                     بعض العبارات بناء على آراء اخلرباء     



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ١٣٦ ـ 

                           ً         واليت متثل حماور الدراسة سـعياً        ،                                                                العبارات املمثلة لكل حمور حىت ظهرت االستمارة بصورا النهائية        
       ) .  ٤         ملحق رقم   (    ،         املقترح        النموذج     إىل       للوصول

                                وهي يف صورة استفتاء مبقياس       ،                                         الثالثة على جمموعة اخلرباء عينة الدراسة                                  مت طرح االستبانة يف جولتها       •
      :          مخاسي حيث 

                                                             يف اململكة العربية السعودية ، باجلزء الثـاين ومبقيـاس                   اإللكتروين                                     مثل دراسة واقع إدارة التعليم       -   أ  
     ،   ٢  =                   ، وغري موافق      ٣  =                  ، غري متأكد      ٤  =              ، موافق     ٥  =          ً   موافق جداً     (                ل يف الدرجات            مخاسي ممث 

          ) .  ١  =                ً وغري موافق إطالقاً 
                                                والذي ميثل التصور املقترح مبقياس مخاسي ممثل         ،                                                  مثل كل من اجلزء الثاين والثالث من االستبانة        -   ب

                 ، غـري مهـم    ٢  =       مهـم           ، غـري   ٣  =                ، غري متأكـد   ٤ =           ، مهم     ٥  =        ً   مهم جداً     (             يف الدرجات   
          ) .  ١  =      ً إطالقاً 
        مبقيـاس                           إدارة التعليم اإللكتـروين        عوقات  م                والذي ميثل حمور  ،                            مثل اجلزء الرابع من االستبانة   -    جـ

     ،   ٢  =                    ، غري موافـق       ٣  =                  ، غري متأكد      ٤  =              ، موافق     ٥  =          ً   موافق جداً     (                        مخاسي ممثل يف الدرجات     
       ) .  ١  =                    غري موافق على اإلطالق 

   ،                                                                استمارة مكتملة البيانات مت تعبئتها من قبل اخلرباء جمتمع الدراسة         )   ٤١  (              من استعادة                متكن الباحث    •
  .      ً مشاركاً    )  ٦ ٥  (                                        من جمموع املشاركني يف اجلولة الثانية وعددهم     % )     ٧٧,٤  (          واليت متثل 

  %   ٨٥               نسيب ميثـل        وزن                                      ومت قبول العبارات اليت نالت متوسط        ،                             ً      مت حتليل استجابات اخلرباء إحصائياً       •
   .          املقترح        النموذج            ر لتدخل ضمن     فأكث

            اسـتخالص    مت          حيـث     ،         الـسابقة                       الدراسة يف جوالا           إليه                                         استقر الرأي على االكتفاء مبا توصلت        •
   .                    املقترح يف ضوء ذلك        النموذج

              فـأكثر فقـد       % )   ٨٥  (                                                                           يف ضوء نتائج اجلولة الثالثة ويف ضوء الوزن النسيب احملدد للعبارات املقبولة         •
                                   يف اململكة العربية السعودية يف              اإللكتروين                           املقترح إلدارة التعليم                   موذج التنظيمي             الدراسة الن    ت      استنتج

   .                                                   صورة دليل تنظيمي يصف مكونات اهليكل التنظيمي املقترح 
    .              اهليكل التنظيمي    حمور                                     مت رسم اخلارطة التنظيمية يف ضوء مكونات  •
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    :                 املعاجلة اإلحصائية     )  ٦ / ٥ (
    :        التالية                 واملعايري اإلحصائية         األساليب          امليدانية                      الباحث يف هذه الدراسة        استخدم 

                              وخاصة اجلولة الثالثة اليت      ،                                   أفراد العينة املشاركني يف جوالا             الستجابات                           التكرارات والنسب املئوية     •
                                                  عن طريق اخلرباء املشاركني يف الدراسة يف اجلـولتني               إليه                                           تضمنت العبارات النهائية اليت مت التوصل       

                           املقتـرح إلدارة التعلـيم                             النموذج التنظيمـي                             آراء اخلرباء حول وضع      ان      تصف     للتني  وا                األوىل والثانية   
   .                                            يف التعليم العام باململكة العربية السعودية         اإللكتروين

   .                                                    التكرارات والنسب املئوية لتحديد خصائص عينة الدراسية  •
       الصائغ  (Freund   ة                                                              الوزن النسيب الستجابات أفراد العينة املشاركني ، وذلك بتطبيق معادل      متوسط  •

   و          موافـق أ    (               ، وتكرار     ٥  ×        ً   مهم جداً      و         ً    موافق جداً أ    (                            اليت تقضي بضرب تكرار       ، )  ٢٩  ،ص    ١٤٢٤ ،
                 ، وتكرار غري     ٢  ×   )          غري مهم      و            غري موافق أ    (               ، وتكرار     ٣  ×   )            غري متأكد     (               ، وتكرار     ٤  ×   )      مهم  

                     سبة املئوية ملتوسـط                                           ، مث جيمع حاصل الضرب وتستخرج الن        ١  ×             ً    غري مهم إطالقاً       و           ً    موافق إطالقاً أ  
       :       التايل    و                    الوزن النسيب على النح

  
  

     ١٠٠       ×          =                                 النسبة املئوية ملتوسط الوزن النسيب 
  

    .   ٢٠٥  =    ٥ ×  ٤١        ويساوي                     أعلى درجة يف املقياس   ×                  عدد أفراد العينة   =                     ً حيث الوزن النسيب كامالً 
                         مـة األمهيـة النـسبية              مـن قي      % )   ٨٥  (                                                         يتم قبول العبارات اليت حققت متوسط وزن نسيب قيمته           •

         الـصائغ   (                                                                                       الستجابات أفراد العينة املشاركة يف الدراسة امليدانية يف جوالت تطبيق أسـلوب دلفـي             
  . )  ٢٩  ،ص  هـ    ١٤٢٤ ،     ومتويل

                                                                                                   بعد مالحظة نسبة االتفاق العالية بني اخلرباء استقر الرأي بني املشرف والباحث، وبعـد استـشارة                 •
     مـن      % )   ٨٥  (                                  حققت متوسط وزن نسيب أقل من                      العبارات اليت     حذف     يتم                          بعض اخلرباء ،على أن       

      أسلوب                                                                                               قيمة األمهية النسبية الستجابات أفراد العينة املشاركة يف الدراسة امليدانية يف جوالت تطبيق              
   .      دلفي 

  
  

  قيمة الوزن النسبي للعبارة 
  

                  ً الوزن النسبي كامال  
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  السادسالفصل 
  

   نتائج الدراسة وحتليلهاضعر -٦
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   السادسالفصل 
    نتائج الدراسة وحتليلهاضعر -٦

  :متهيد) ٦/١(
                                     أسئلة الدراسة الواردة يف الفصل        عن            ً                                    الفصل وحتقيقاً ألهداف الدراسة جييب هذا الفصل                يف هذا                   

        واليت   ،                                    يف اجلولة الثالثة من جوالت الدراسة                          الدراسة الواردة         أفراد                                     األول باالعتماد على حتليل استجابات      
          وميثـل    ،                              جلزء الثاين سؤال عن الواقع                                     اجلزء األول بيانات عامة ، وا                ويتضمن       عنها                      مت مجعها بعد اإلجابة     

                                                                             ً                            اجلزء الثالث حماور التصور املقترح والذي حيتوي على ستة حماور فرعية كل منها ميثل سؤاالً من أسـئلة                  
      :        كالتايل             الدراسة وهي 

    .                                                                      أ ـ اجلزء األول من االستبانة ميثل بيانات عامة مت حتليلها يف إجراءات الدراسة 
    :  و   ة ه                           السؤال األول من أسئلة الدراس   ثل                  ب ـ اجلزء الثاين ومي

                                               يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ؟         اإللكتروين                      ما واقع إدارة التعليم   :  ١ س
   ،         املقترحة        اإللكتروين                                         من الدراسة املتمثل يف حماور إدارة التعليم       الرئيس                            جـ ـ اجلزء الثالث وميثل اجلزء  

    :     وهي         السابع                           وميثلها األسئلة من الثاين وحىت 
                      يف إدارة التعلـيم            اإللكتروين                                                                           ما األسس الفلسفية والتنظيمية اليت جيب أن تستند عليها إدارة التعليم              :  ٢ س

   .                               العام يف اململكة العربية السعودية
                                               يف التعلـيم العـام باململكـة العربيـة                  اإللكتروين                                                 ما األهداف اليت ميكن أن حتققها إدارة التعليم           :  ٣ س

     .        السعودية
                                               يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ؟         اإللكتروين                          التخطيطية إلدارة التعليم       ساليب   األ   ما   :  ٤ س
                                               يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ؟         اإللكتروين                                التنظيمي املقترح إلدارة التعليم          النموذج  ما  :  ٥ س
                                  التنظيمي املقترح إلدارة التعلـيم      موذج   الن           يف ضوء            اإللكتروين                                          ما الربامج اليت يتطلبها تطبيق التعليم         :  ٦ س

                                                     يف مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية ؟         اإللكتروين
                                                                                                 كيف ميكن إدارة ومتابعة خماطر تقنية املعلومات واالتصاالت يف مدارس التعليم العـام باململكـة                 :  ٧ س

                      التنظيمي املقترح ؟        النموذج                       العربية السعودية يف ضوء 
                وميثلها السؤال  ،                 يف التعليم العام        اإللكتروين                                             رابع ميثل حمور املعوقات اليت تواجه إدارة التعليم             ـ اجلزء ال  د

      :      وهو      الثامن
                                             يف التعليم العام باململكة العربية السعودية         اإللكتروين                                   ما املعوقات اليت تواجه إدارة التعليم   :  ٨ س
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   :                               العام باململكة العربية السعودية                                       واقع إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم        حمور ) ٢ / ٦ (
                                      ما واقع إدارة التعليم اإللكتروين يف        :                      لدراسة، والذي نصه                من أسئلة ا                                         لإلجابة على السؤال األول     

                                            التعليم العام باململكة العربية السعودية ؟
         مـات يف                                                                                    قام الباحث مبسح للجهات املسؤؤلة عن مايتعلق بتوظيف تقنيات االتـصاالت واملعلو                           

                                                                             فوجد أن اإلدارة العامة لتقنيات التعليم لديها توجها بتوظيف تقنيـة             ،                                        التعليم  يف وزارة التربية والتعليم       
                     ، وأن خطـة وزارة                                                   إشراف وكالة الوزارة للتطوير التربوي           حتت                                   املعلومات واالتصاالت يف التعليم يف      

                         الصادرة من اإلدارة العامة   )  م    ٢٠١٤- م    ٢٠٠٤   /    ١٤٣٥-    ١٤٢٥ (                                       التربية والتعليم للسنوات العشر القادمة 
       :           نـصه          والـذي      ،                                                                           قد تبنت ذلك كما يشري اهلدف احلادي عشر من األهداف العامة للخطة               ،       للتخطيط

           ذا اهلـدف    ه            وينبثق من  ،   "                                                                                  تطوير البنية التحتية لتقنية املعلومات واالتصال وتوظيفها يف التعليم والتعلم             " 
   :  ة         التالي           اإلستراتيجية         األهداف      العام
   .                           الستخدامات تقنية املعلومات       متكامل           تأسيس نظام  •
  .                                                   تأسيس نظام متكامل الستخدامات تقنية االتصال يف التعليم  •
  . )  هـ    ١٤٢٤                         وزارة التربية والتعليم ،   (  ،                                                 تعزيز التكامل بني املعرفة اآللية واملعرفة لدى اإلنسان  •

                                        التعليم االلكتروين يف التعليم العام           إدارة    قع                               الدراسة احلالية يف أن وا         إلية                         وهذا يتفق مع ماتوصلت                     
                                                                                      ينحصر يف الرؤية املستقبلية لتوظيف التقنية واالتصال يف عملية التعليم والتعلم ،                                         باململكة العربية السعودية    
          الـسؤال                       يف اجلولة األوىل بإلقاء  ،  ) Delphi Method (                 إتباع أسلوب دلفي                    حيث قامت الدراسة  ب

                                                                                 اسة، وكانت اإلجابات متفرقة وخمتلفة ، ومت قراءا ودراستها بعناية ، عـالوة                               على خرباء الدر     هو     كما  
                 حتليـل مـضموا           ، ومت                                       لالستفادة منها يف معرفة الواقـع             أخرى                                      على ما  مت اإلطالع عليه من مصادر         

                               حيث  مت االستفتاء عليهـا        ،                                            تضمينها االستمارة اليت تصف الواقع كما هو                                 وصف الواقع يف عبارات مت       و
                                         متوسط األمهية النسبية الستجابات أفـراد        )   ١٢ (                  حيث يوضح اجلدول       ،                               قبل اخلرباء يف اجلولة الثالثة          من  

   :                                                                                                 عينة الدراسة إزاء عبارات حمور واقع إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية
                        يف التعليم العام بشكل                     تعليم اإللكتروين                  واقع إدارة ال            األول عن         سؤال    ال                                وقدمت التعامل مع اإلجابة على            

                        لتصف الواقع كما هـو       %   ٨٥                                                                    خاص، حيث يتم قبول العبارات اليت حصلت على وزن نسيب أكثر من             
                           فهي تصف الـذي جيـب أن         %   ٨٥                                                                   موجود حاليا ، أما العبارات اليت حصلت على وزن نسيب اقل من             

   .                     ملكة العربية السعودية                                                     يكون، وغري موجود حاليا على مستوى التربية والتعليم يف امل
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   )١٢( جدول رقم 
 يف التعليم اإللكتروينواقع إدارة التعليم استجابات املشاركني يف اجلولة الثالثة إزاء األمهية النسبية لعبارات 

  العام يف اململكة العربية السعودية
            ًموافق متاما 

)٥(  
  موافق

)٤(  
  غري متأكد

)٣(  
  افقغري مو

)٢(  
             ًغري موافق متاما 

)١(  
  العبـــــــــــــــــارة م النسيبنقيمة الوز

 %  ق  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت
  ت

  ٣٧,٦٩ ١٤,٦٢٤٥٨,٥١١٢٦,٨٧٧ ٦  - ـ  ـ ـ   .                                     توجد منظومة إدارية لتنظيم املعلوماتية    ١
 ٣١,٧١٢ ١٦٣٩,١٢١٥١,١٦٥ ٩,٨ ٤  - ـ  ـ ـ   .                          يف التعليم العام يف اململكة        اإللكتروين                   توجد إدارة للتعليم    ٢
 ٢٦,٣١٤ ٢١,٩٣٠٧٣,٢٥٤ ٩ ٤,٨ ٢  - ـ  ـ ـ     .        اإللكتروين                                يوجد لوائح وأنظمة إلدارة التعليم    ٣

  ٨٦,٨٢ ١٧٨  - -  - - ٧,٣ ١٧١٤,٤٢١٥١,٢٣                                                      توفر التخطيط لتوظيف تقنية املعلومات يف التعليم العام     ٤
 ٢٣,٩١٥ ١٤,٦٣٤٨٢,٩٤٩ ٦ ٢,٤ ١  - -  - -     العام                                                     نفذت اخلطة الوطنية الشاملة إلدخال املعلوماتية يف التعليم    ٥

٦   
                            يف خطة الوزارة العـشرية كخيـار        اإللكتروين              وضع التعليم   
           استراتيجي

٦٣,٤٦ ١٣٠ ٤,٩ ١٤,٦١١٢٦,٨١٠٢٤,٤١٢٢٩,٣٢ ٦  

٧   
                                                 يوجد خطة لتدريب العاملني يف التعليم على أسس وتطبيقات

     .        اإللكتروين        التعليم 
  ٤٢,٤٨ ١٧٤١,٥١٢٢٩,٣١٢٢٩,٣٨٧  ـ ـ  ـ ـ

 ٣٣,٧١١ ١٧,١١٤٣٤,١٢٠٤٨,٨٦٩ ٧  ـ ـ  ـ ـ    .        اإللكتروين                                            العمل على تغيري املقررات مبا يتفق وأسس التعليم    ٨

 ٣١,٢١٣ ١٤,٦١١٢٦,٨٢٤٥٨,٥٦٤ ٦  ـ ـ  ـ ـ  .        اإللكتروين                                                تطوير نظام التعليم مبا يتوافق مع متطلبات التعليم    ٩
  ٦٦,٨٥ ١٣٧ ٢,٤ ١ ٧,٣ ١٥٣٦,٧٢٠٤٨,٨٣ ٤,٩ ٢            اإللكتروين                         ور الكبري يف تقنية التعليم                   مواكبة األجهزة للتط   ١٠

١١   
                              ألغراض تعليمية على مـستوى مـدارس       اإلنترنت        يستخدم  
               التعليم العام

- -  - -  ٣٤,٦١٠ ٢٤٥٨,٥١٤٣٤,١٧١ ٧,٣ ٣ 

١٢   
                              على مستوى مدارس التعليم العـام        اإللكتروين               يستخدم الربيد   

          تعليمية       ألغراض 
٣ ٨٠ ١٦٤ ٤,٩ ٢ ٧,٣ ٣ ٩,٨ ٢٠٤٨,٨١١٢٦,٨٤  

١٣   
                                                    اهتمت الوزارة بتطوير برنامج  معارف مبا يتوافق مـع تقنيـة

         اإلنترنت
٧١,٧٤ ١٤٧ ٧,٣ ٣ ٤,٩ ١٠٣٤,٤١٢٢٩,٣١٤٣٤,١٢  

  ٦٢,٤٧ ١٢٨ ٧,٣ ٣ ٧,٣ ١١٢٦,٨٢٠٤٨,٨٣ ٧,٣ ٣   .                                            صيانة األجهزة والدعم الفين تتم وفق خطة مدروسة    ١٤

  ٩٦,١١ ١٩٧  - -  - - ٢,٤ ١٤,٦١ ٣٤٨٢,٩٦   .                                                       تبنت الوزارة يف خطتها العشرية القادمة مواكبة املعلوماتية    ١٥

   .                                             ترتيب العبارات حسب النسبة املئوية للوزن النسيب   )  ت (                         تعين قيمة الوزن النسيب ، و   )  ق  (     حيث 
                          يف التعليم العـام يف              اإللكتروين                      واقع إدارة التعليم         يصف        الذي  )   ١٢ (     رقم                                          من استقراء البيانات الواردة باجلدول       و          

             العربيـة             باململكة         اإللكتروين               دارة التعليم              االجيايب إل        واقع    ال       مثلتا       فقط     ن    تا                                               اململكة العربية السعودية تأكد أن هناك عبار      
     :                                   فأكثر، وهذه العبارات علي الترتيب هي    % )   ٨٥  (                                ، وقد حققتا متوسط وزن نسيب قدره         السعودية

                                                                          تبين الوزارة يف خطتها العشرية القادمة مواكبة املعلوماتية وجاءت يف الترتيـب            إىل أن             اليت تشري     )   ١٥ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٦,١ (                                 األول من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

             ترتيب الثاين                 وجاءت يف ال    ،                                                                         اليت تؤكد علي توفر التخطيط لتوظيف تقنية املعلومات يف التعليم العام            )  ٤ (              العبارة رقم   •  
      .  )    ٨٦,٨ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
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ـ           إدارة                                   ومن هذه النتيجة يتضح أن واقع                                 باململكـة العربيـة       م   ا                                       التعليم اإللكتروين يف التعليم الع
   :                       السعودية ينحصر يف التايل 

o               أمهية مواكبة                                                                                               أن وزارة التربية والتعليم يف اململكة العربية السعودية تبنت يف خطتها العشرية احلالية             
   .           املعلوماتية 

o         باململكة العربية الـسعودية      م                                                               وجود ختطيط لتوظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم العا                                
   .   فقط

      :       التايل                 وهي على الترتيب    %)   ٨٥ (                                               العبارات املتبقية فقد حصلت على وزن نسيب أقل من  ا  أم             
                                         على مستوى مدارس التعلـيم العـام                اإللكتروين       الربيد          يستخدم           إىل أنه             اليت تشري     )   ١٢ (              العبارة رقم   •  

   )  ٨٠ (                                  ألغراض تعليمية، مبتوسط وزن نسيب قدره 
   ،         اإلنترنت                                                                  اهتمام الوزارة بتطوير برنامج معارف مبا يتوافق مع تقنية             إىل          اليت تشري     )   ١٣ (              العبارة رقم   •  

  )    ٧١,٧ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 
           ، مبتوسـط           اإللكتروين                                              بة األجهزة للتطور الكبري يف تقنية التعليم               مواك   إىل          اليت تشري     )   ١٠ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٦٦,٨ (             وزن نسيب قدره 
                                               يف خطة الوزارة العشرية كخيار استراتيجي،               اإللكتروين                 وضع التعليم      إىل          اليت تشري     )  ٦ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٦٣,٤ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                             زة والدعم الفين تتم وفق خطة مدروسة  ، مبتوسـط                 أن صيانة األجه  إىل          اليت تشري     )   ١٤ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٦٢,٤ (             وزن نسيب قدره 
                                                                      وجود يوجد خطة لتدريب العاملني يف التعليم على أسس وتطبيقـات              إىل          اليت تشري     )  ٧ (              العبارة رقم   •  

     %).    ٤٢,٤ (                       ، مبتوسط وزن نسيب قدره         اإللكتروين        التعليم 
                                                       ارية لتنظيم املعلوماتية ، مبتوسط وزن نـسيب قـدره                             وجود منظومة إد     إىل          اليت تشري     )  ١ (              العبارة رقم   •  

) ٣٧,٦    .(    
                                              ألغراض تعليمية على مستوى مدارس التعليم العام        اإلنترنت          استخدام   إىل          اليت تشري     )   ١١ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٣٤,٦ (                     ، مبتوسط وزن نسيب قدره 
        ،             اإللكتـروين          تعلـيم                                                     العمل على تغيري املقررات مبا يتفق وأسـس ال           إىل          اليت تشري     )  ٨ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٣٣,٧ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 
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 ـ١٤٣ ـ 

                                            يف التعليم العام يف اململكة ، مبتوسـط                 اإللكتروين                         وجود إدارة للتعليم       إىل          اليت تشري     )  ٢ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٣١,٧ (             وزن نسيب قدره 

         ، مبتوسط   .      لكتروين  اإل                                                           تطوير نظام التعليم مبا يتوافق مع متطلبات التعليم            إىل          اليت تشري     )  ٩ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٣١,٣ (             وزن نسيب قدره 

                     ، مبتوسط وزن نـسيب        .        اإللكتروين                                        وجود لوائح وأنظمة إلدارة التعليم         إىل          اليت تشري     )  ٣ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٢٦,٣ (     قدره 
                                                              اخلطة الوطنية الشاملة إلدخال املعلوماتيـة يف التعلـيم العـام ،                     اليت تشري إىل تنفيذ   )  ٥ (             العبارة رقم  •  

    ).    ٢٣,٩ (           ن نسيب قدره         مبتوسط وز
   %    ٨٥                          على وزن نسيب اقل مـن                                      واليت حصلت فيها العبارات             السابقة                           من خالل حتليل النتائج       و                
                         توصلت  الدراسـة       ة                                                                                      اليت تصف واقع إدارة التعليم االلكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودي            و
   :        مايلي   إىل

                                 يف اململكة العربيـة الـسعودية                                 وى مدارس التعليم العام                                         ال يستخدم الربيد اإللكتروين على مست      
   .              ألغراض تعليمية 

  .ال يوجد اهتمام لدى الوزارة بتطوير برنامج معارف مبا يتوافق مع تقنية اإلنترنت  
  .عدم مواكبة األجهزة للتطور الكبري يف تقنية التعليم اإللكتروين  
  .ة الوزارة العشرية كخيار استراتيجييف خطكمصطلح أو توجه وضع التعليم اإللكتروين يمل  
  .تتم وفق خطة مدروسة ال صيانة األجهزة والدعم الفين  
   .على أسس وتطبيقات التعليم اإللكتروينالعام يوجد خطة لتدريب العاملني يف التعليم ال  
  .يف التعليم العام باململكة العربية السعودية  منظومة إدارية لتنظيم املعلوماتيةال توجد 
   . اإلنترنت ألغراض تعليمية على مستوى مدارس التعليم العام يستخدمال 
  .تغيري املقررات مبا يتفق وأسس التعليم اإللكتروين ال يوجد توجه ل 
  .للتعليم اإللكتروين يف التعليم العام يف اململكة مستقلة  إدارة ال توجد 
  .تعليم اإللكتروينمبا يتوافق مع متطلبات الالعام نظام التعليم لتطوير ال يوجد  
  . لوائح وأنظمة إلدارة التعليم اإللكتروين ال توجد 
  ).وطين( املتمثلة يف مشروع  تنفيذ اخلطة الوطنية الشاملة إلدخال املعلوماتية يف التعليم العاممل  
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 ـ١٤٤ ـ 

ـ                         التعليم اإللكتروين         إدارة                          الدراسة يف وصف واقع           إليها           اليت وصلت                    هذه النتائج      إن              ام                  يف التعليم الع
                                                                          ويف ضوء والتطورات احلادثة يف جمال تقنية املعلومات واالتـصاالت ، ومـا                                          باململكة العربية السعودية ،   

                  خطورة الوضـع      إىل                                                                                        صاحبها من تغريات عامة اجتماعية ، واقتصادية ، وثقافية ، وتنموية شاملة ، يشري               
                                  هلذه التغريات ، فلم يعد اهلـدف                                  من حيث تطويره ومواكبته                                                     بالنسبة للتعليم يف اململكة العربية السعودية       

                                                                                                            فقط  إدخال هذه التقنية يف التعليم بل جيب أن يتعدى ذلك ، ألنه ظهرت أمناطا جديدة مـن التعلـيم                     
           اإلبداعيـة                                   ، من التقليدية إىل التفاعلية                                                                    والتدريب اإللكتروين غريت بشكل جذري  طرق التعليم والتعلم          

          الدولة ،        هاجس      هي                                              د القوى املؤثرة يف التنمية الشاملة اليت                                                       ،و اليت أثرت بدورها على تطوير التعليم كأح       
        الزلنـا           فإننـا             ومع ذلك      ،                                      من أجل الرقي هبذا لبلد الكرمي          ،                                               وكل من ينتمي للعملية التربوية والتعليمية       

                                                          يف الوقت الذي أصبح التعليم االلكتروين سـوقا وصـناعة                       بشكل رئيسي                               نستخدم السبورة والطبشورة    
         .      تربوية

   : األسس الفلسفية اليت جيب أن تستند عليها إدارة التعليم االلكتروين حمور )٦/٣(
                                                                     ما األسس  الفلسفية والتنظيمية  اليت جيب أن تستند عليها إدارة              :                              وكانت صياغة السؤال الثاين   

                                              يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ؟        اإللكتروين        التعليم 
       حمور                                                              األمهية النسبية الستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبارات              متوسط    )   ١٣ (                يوضح اجلدول رقم     و      

                                                                                                    األسس الفلسفية يف النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربيـة     
     عليم                                                                                أن العبارات اليت ستدخل ضمن األسس الفلسفية إلدارة التعليم اإللكتروين يف الت                    يتضح     ،و          السعودية  

    وهي   %   ٨٥                                                                                             العام باململكة العربية السعودية يف النموذج املقترح  حيث حصلت على وزن نسيب أكثر من                
   :      مايلي               عبارات مرتبة ك  )  ٩  ( 
                                                                                        اليت تشري إىل أن التعليم اإللكتروين خيدم نظام التعليم احلايل ،  وجاءت يف الترتيـب                  )  ٤ (                 العبارة رقم    •

        ) .     ٩٩,٥ (   ره                     مهية مبتوسط وزن نسيب قد          األول من األ
                                                                                  اليت تشري إىل أن إدارة التعليم اإللكتروين تقوم على أساس حتقيق أهداف التعليم               )  ١ (              العبارة رقم        أما  •  

  )  ٩٩ (                                                  وجاءت يف الترتيب الثاين من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
         وجاءت   ،    تروين                                                                     اليت تشري إىل أن الثوابت مطلب استراتيجي عند تطبيق التعليم اإللك            )  ٢ (              العبارة رقم   •  

   )    ٩٨,٥ (                                             يف الترتيب الثالث من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                                                       اليت تشري إىل أن إسهام التعليم اإللكتروين يف حتقيق األهداف التربويـة والتعليميـة                 )  ٧ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٨,١ (                                                   وجاءت يف الترتيب الرابع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
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  )١٣(جدول رقم     
  اإللكتروين حمور األسس الفلسفية إلدارة التعليم ت أفراد عينة الدراسة إزاء عباراتاستجابا

  .اململكة العربية السعوديةبيف التعليم العام 
            ًموافق متاما 

)٥(  
  موافق

)٤(  
  غري متأكد

)٣(  
  غري موافق

)٢(  
             ًغري موافق متاما 

)١(  
  العبـــــــــــــــــارة م الوزن النسيب

 %  ق  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت
ت

٢ ٢٠٣٩٩ ــ ــ ــ ٤,٩ ٣٩٩٥,١٢   . على أساس حتقيق أهداف التعليماإللكتروينتقوم إدارة التعليم  ١

٢٠٢٩٨,٥٣ ــ ــ ــ ٧,٣ ٣٨٩٢,٦٣   .اإللكتروينالثوابت مطلب استراتيجي عند تطبيق التعليم  ٢

١٩٨٩٦,٢٧ ــ ــ ــ١٧,١ ٣٤٨٢,٩٧  بوي يرفع كفاءة النظام التراإللكتروينتطبيق التعليم  ٣

٢٠٤٩٩,٥١ ــ ــ ــ ٢,٤ ٤٠٩٧,٥١   .يلااحل خيدم نظام التعليم اإللكتروينالتعليم  ٤

١٩٤٩٤,٦٩ ــ ــ ــ٣٠٧٣,٢١١٢٦,٨   اإللكتروينحمور العملية التعليمية عند تطبيق التعليم  والطالب ه ٥

٢٠٠٩٧,٥٥ ــ ــ ــ١٢,٢ ٣٦٨٧,٨٥  .اإللكتروينضيح أهداف التعليم ضرورة وجود وثيقة لتو ٦

٢٠١٩٨,١٤ ــ ــ ــ ٩,٨ ٣٧٩٠,٢٤   يف حتقيق األهداف التربوية والتعليميةاإللكتروينيساهم التعليم  ٧

١٩٦٩٥,٦٨ ــ ــ ــ٢١,٩ ٩ ٣٢٧٨   . على أمهية تأثري املعلوماتية على ثقافة املتعلماإللكتروينترتكز إدارة التعليم  ٨

١٩٩٩٧,١٦ ــ ــ ــ١١,٧ ٣٥٨٥,٤٦  اإللكتروينضرورة تنظيم املناهج الدراسية مبا يتفق مع فلسفة التعليم  ٩

   
         وجاءت يف     .          اإللكتروين                                               ضرورة وجود وثيقة لتوضيح أهداف التعليم          إىل          اليت تشري     )  ٦ (              العبارة رقم   •  

   )    ٩٧,٥ (                       مهية مبتوسط وزن نسيب قدره                    الترتيب اخلامس من األ
            اإللكتروين                                                                              اليت تؤكد علي ضرورة تنظيم املناهج الدراسية مبا يتفق مع فلسفة التعليم               )  ٩ (              العبارة رقم   •  

   )    ٩٧,١ (                                                   وجاءت يف الترتيب السادس من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                              يرفع كفاءة النظام التربوي  وجـاءت يف                 اإللكتروين                       أن تطبيق التعليم       إىل          اليت تشري     )  ٣ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٦,٢ (                                           الترتيب السابع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                     على أمهية تأثري املعلوماتية على ثقافة         اإللكتروين                               أن ارتكاز إدارة التعليم        إىل          اليت تشري     )  ٨ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٩٥,٦ (        سيب قدره                                                وجاءت يف الترتيب الثامن من األمهية مبتوسط وزن ن ،      املتعلم

              اإللكتـروين                                                حمور العملية التعليمية عند تطبيق التعلـيم          و                أن الطالب ه     إىل          اليت تشري     )  ٥ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٩٤,٦ (                                                   وجاءت يف الترتيب التاسع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

ية األسس  الفلسفية      ويالحظ هنا أن اخلرباء أفراد عينة الدراسة أمجعوا باستجابات عالية على أمه
كمنطلق أساس إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية، ألا متثل انعكاس 

    .لفلسفة اتمع ،وشرحية اخلرباء جزء من هذا اتمع 
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 ـ١٤٦ ـ 

             راسـة إزاء                                                      متوسط األمهية النسبية الستجابات أفراد عينـة الد         )   ١٤ (             يوضح اجلدول                               ويف املقابل   
                                                              يتضح أن العبارات اليت ستدخل ضمن األسس التنظيميـة إلدارة                                           حمور األسس التنظيمية ، حيث           عبارات

                                                                                                           التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية يف النموذج املقترح  والفيت حصلت علـى                
   :                  عبارة مرتبة كمايلي  )   ١٥  (     وهي   %   ٨٥                وزن نسيب أكثر من 

اليت تشري إىل احلصول على الدعم السياسي لتنظيم التعليم اإللكتروين،  وجاءت يف ) ٢٦(ة رقم  العبار•
 ) .٩٩,٥(الترتيب األول من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                                 اليت تشري إىل ترتيب األنشطة حنو حتقيق أفضل أداء لتطبيق التعلـيم اإللكتـروين                )   ١٣ (              العبارة رقم   •  
    ) .    ٩٩,١ (                               اين من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره                    وجاءت يف الترتيب الث

                                                                                      اليت تشري إىل أن تطبيق إدارة التعليم اإللكتروين حيتاج إىل تغيري ثقافـة التنظـيم                 )   ١٨ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٨,٥ (                                                          اإلداري وجاءت يف الترتيب الثالث من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                            العمل بناء على أسس وتطبيقـات التعلـيم اإللكتـروين                                 اليت تشري إىل أن يقسم      )   ١٤ (              العبارة رقم   •  
   ).    ٩٨,١ (                                                   وجاءت يف الترتيب الرابع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                             اليت تشري إىل ضرورة حتديد العالقات التنظيمية يف إدارة التعليم اإللكتروين وجاءت         )   ١٢ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٧,١ (     قدره                                        يف الترتيب اخلامس من األمهية مبتوسط وزن نسيب 

                                                                                   اليت تشري إىل أن املرونة عنصر أساسي يف تطبيـق إدارة التعلـيم اإللكتـروين يف                  )   ١٧ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٦,٦ (                                                    وجاءت يف الترتيب السادس  من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره   .        التعليم
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 ـ١٤٧ ـ 

  )١٤(جدول رقم 
 يف التعليم اإللكتروينية إلدارة التعليم  األسس التنظيماستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبارات حمور

  .اململكة العربية السعوديةبالعام 
            ًموافق متاما 

)٥(  
  موافق

)٤(  
غري متأكد

)٣(  
 غري موافق

)٢(  
غري موافق 

 )١(    ً متاما  
  العبـــــــــــــــــارة م  الوزن النسيب

  %  ق% ت %ت %ت  % ت  % ت
 ترتيب

  ٩٤,١١٠ ١٩٣ــــــ ٢٩٧٠,٣١٢٢٣,٤  عليم اإللكتروينتوصيف املهام يف وحدات إدارة الت.١٠

  ٩٦,٦٦ ١٩٨ــــــ ١٣,٧ ٣٤٨٢,٩٧  .حتديد األقسام التابعة لكل وحدة  .  ١١

  ٩٧,١٥ ١٩٩ــــــ ١١,٧ ٣٥٨٥,٤٦  حتديد العالقات التنظيمية يف إدارة التعليم اإللكتروين .  ١٢

  ٩٩,١٢ ٢٠٣ــــــ  ٤,٩ ٣٩٩٥,١٢  ء لتطبيق التعليم اإللكتروينحتقيق أفضل أدا ترتيب األنشطة حنو .  ١٣

  ٩٨,١٤ ٢٠١ــــــ  ٩,٨ ٣٧٩٠,٢٤  يقسم العمل بناء على أسس وتطبيقات التعليم اإللكتروين .  ١٤

  ٩٤,٦٩ ١٩٤ــــــ ٣٠٧٣,٢١١٢٦,٨  .حتديد نطاق اإلشراف الذي يستطيع منه اإلداري ممارسة عمله  .  ١٥

  ٩٥,١٨ ١٩٥ــــــ ٣١٧٥,٦١٠٢٤,٤  التنسيق بني العناصر األساسية لتكامل العمل اإلداري .  ١٦

  ٩٦,٦٦ ١٩٨ــــــ ١٧,١ ٣٤٨٢,٩٧  .املرونة عنصر أساس يف تطبيق إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم .  ١٧

  ٩٨,٥٣ ٢٠٢ــــــ  ٧,٣ ٣٨٩٢,٢٣  اإلداريتطبيق إدارة التعليم اإللكتروين حيتاج إىل تغيري ثقافة التنظيم  .  ١٨

  ٨٠,٩١٤ ٤,٢١٦٦ ٦١٤,٦٢ــ ٢٠٤٨,٢١٣٣١,٦  .تنطلق إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام من مشولية التغيري  .  ١٩

  ٨٥,٤١٣ ١٧٥ــ٧١٧,١ــ ٢١,٩ ٢٥٦٠,٩٩  يسبق التحول إىل التعليم اإللكتروين  تطوير العمليات اإلدارية والتربوية .  ٢٠

  ٨٥,٩١٢ ١٧٦ــ٧١٧,١ــ ١٩,٥ ٢٦٦٣,٤٨  .عند التحول إىل التعليم اإللكتروين يراعى مستجدات النظريات اإلدارية احلديثة .  ٢١

  ٨٥,٤١٣ ١٧٥ــ٥١٢,٢ ٣٧,٣ ٢١,٩ ٢٤٥٨,٥٩  .توافق التنظيم اإلداري للتعليم اإللكتروين مع نظريات التعلم والتعليم احلديثة  .  ٢٢

  ٧١,٢١٥ ١٤٦ــ٩٢١,٩ــ ٢٠٤٨,٨١٢٢٩,٣  .توافق التنظيم اإلداري للتعليم اإللكتروين مع احتياجات املعلم واملتعلم  .  ٢٣

  ٩١,٢١١ ١٨٧ــ ٣٧,٣ــ ٢١,٩ ٢٩٧٠,٧٩ .يسبق التحول إىل التعليم اإللكتروين تغيري ثقافة املؤسسة التربوية من الوجه التقنية .  ٢٤

  ٩٥,٦٧ ١٩٦ــــــ ٢١,٩ ٩ ٣٢٧٨  . اإلدارية اليت ميكن من خالهلا االستفادة من املعلوماتية األساليب وضع أفضل  .  ٢٥

٢٦  . 
 .احلصول على الدعم السياسي لتنظيم التعليم اإللكتروين 

  
  ٩٩,٥١ ٢٠٤ــــــ  ٢,٤ ٤٠٩٧,٦١

                                      وحدة وجاءت يف الترتيب السادس مكرر                                     حتديد األقسام التابعة لكل        إىل          اليت تشري     )   ١١ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٦,٦ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                               اإلدارية اليت ميكن من خالهلا االستفادة مـن                  األساليب                وضع أفضل      إىل          اليت تشري     )  ٧ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٥,٦ (                                                   وجاءت يف الترتيب السابع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره    .            املعلوماتية

                                                                     التنسيق بني العناصر األساسية لتكامل العمل اإلداري، وجـاءت يف             إىل          اليت تشري     )   ١٦ (        رقم          العبارة•  
    ).    ٩٥,١ (                                           الترتيب الثامن من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
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 ـ١٤٨ ـ 

                                                                حتديد نطاق اإلشراف الذي يستطيع منه اإلداري ممارسـة عملـه،                 إىل          اليت تشري   )   ١٥ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٤,٦ (                           ن األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره                         وجاءت يف الترتيب التاسع م

             ،  وجـاءت يف            اإللكتـروين                                       توصيف املهام يف وحدات إدارة التعليم     إىل          اليت تشري     )   ١٠ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٤,١ (                                           الترتيب العاشر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                 غيري ثقافة املؤسسة التربوية من         ت         اإللكتروين                              يسبق التحول إىل التعليم        إىل          اليت تشري     )   ٢٤ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩١,٢ (                                                                      الوجه التقنية،  وجاءت يف الترتيب احلادي عشر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                                 اليت تشري إىل عند التحول إىل التعليم اإللكتروين يراعـى مـستجدات النظريـات                )   ٢١ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٨٥,٩ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره  ،              اإلدارية احلديثة

                              تطوير العمليات اإلداريـة             اإللكتروين                           يسبق التحول إىل التعليم            أنه        إىل          اليت تشري     )   ٢٠ (             لعبارة رقم    ا•  
    ).    ٨٥,٤ (                                                                   والتربوية،  وجاءت يف الترتيب الثاين عشر  من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                       ريات التعلم والتعليم            مع نظ          اإللكتروين                                 توافق التنظيم اإلداري للتعليم           إىل          اليت تشري     )   ٢٢ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٨٥,٤ (                                                                     احلديثة،  وجاءت يف الترتيب الثاين عشر مكرر  من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                       ينطلق منها النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم                   تنظيمية      أسس                              ما اتفق عليه اخلرباء من         إىل             وبالنظر  
                                           ة ،وعلى وجه اخلصوص املختصني يف التنظـيم                                                                اإللكتروين، فان ذلك يتفق مع أراء  أغلب كتاب اإلدار         

                                                                                             حيث البد من وجود عناصر أساسية ينطلق منها التنظيم حىت يتم ضمان جناح املنظمة يف حتقيق                 ،        اإلداري  
    .        أهدافها

                                          من النموذج املقترح  حلصوهلا على وزن         ة                                                               وبناء على منهجية الدراسة فانه مت استبعاد العبارات التالي                  
   :           وهي كالتايل   %   ٨٥            نسيب  أقل من 

                                             يف التعليم العام من مشوليـة التغـيري،                 اإللكتروين                          تنطلق إدارة التعليم       إىل          اليت تشري     )   ١٩ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٨٠,٩ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 

                           مع احتياجـات املعلـم              اإللكتروين                                 توافق التنظيم اإلداري للتعليم           إىل          اليت تشري     )   ٢٣ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٧١,٢ (               ط وزن نسيب قدره              واملتعلم، مبتوس
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 ـ١٤٩ ـ 

        :                                                         أهداف إدارة التعليم االلكتروين يف اململكة العربية السعودية       حمور ) ٤ / ٦   (
                                                    اليت  ميكـن  أن حتققهـا إدارة التعلـيم              ف   هدا     األ   ما  :                                       وكانت اإلجابة على السؤال الثالث      

                                              يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ؟        اإللكتروين
                                                   الستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبارات حمور                      األمهية النسبية        متوسط  )   ١٥ (          اجلدول          يوضح  و              

                             يف التعليم العام باململكـة                                                   يف النموذج املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين                                        أهداف إدارة التعليم اإللكتروين     
   .                 العربية السعودية 

  )١٥(جدول رقم 
 املقترح إلدارة التعليم النموذج أهداف  النسبية لعبارات حموراستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية

  . باململكة العربية السعودية  يف التعليم العاماإللكتروين
  

            ًموافق متاما 

)٥(  

  موافق

)٤(  

  غري متأكد

)٣(  

  غري موافق

)٢(  

             ًغري موافق متاما 

)١(  
  الوزن النسيب

  العبـــــــــــــــــارة م

  %  ق  % ت  % ت  %  ت  % ت  %  ت

  ترتيب

  ٩٩,٥١ ٢٠٤ ــ ــ ـ ـ ٢,٤ ٩٧,٦١ ٤٠  .توفري منظومة إدارية متكاملة إلدارة التعليم اإللكتروين    ١

  ٩٨,١٥ ٢٠١ ــ ــ ـ ـ ٩,٨ ٩٠,٢٤ ٣٧  .متكني الطالب من االطالع على حمتوى املقررات بأسلوب شيق   ٢

  ٩٥,٦٩ ١٩٦ ــ ــ ـ ـ٢١,٩ ٩ ٧٨ ٣٢  .تواصل الطالب مع بعضهم ومع معلميهم   ٣

  ٩٦,١٨ ١٩٧ ــ ــ ـ ـ١٩,٥ ٨٠,٥٨ ٣٣  .اطالع الطالب على درجام يف املدرسة وخارجها يف أي وقت    ٤

  ٩٦,٦٧ ١٩٨ ــ ــ ٤,٩  ٢ ٧,٣ ٨٧,٨٣ ٣٦  .متكني املعلمني من إدارة وقتهم واالستفادة منه مبا يزيد من إبداعهم   ٥

  ٩٥,٦٩ ١٩٦ ــ ــ ٢,٤  ١٧,١١ ٨٠,٥٧ ٣٣  .ب وتوجيههم متكني املعلمني من متابعة الطال   ٦

  ٩٥,١١٠ ١٩٥ ــ ــ ـ ـ٧٥,٦١٠٢٤,٤ ٣١  .متكني أولياء األمور من متابعة أبنائهم    ٧

  ٩٩,١٢ ٢٠٣ ــ ــ ـ ـ ٤,٩ ٩٥,١٢ ٣٩  متكني أولياء األمور من التواصل مع املدرسة بشكل مستمر   ٨

  ٩٣,٧١٣ ١٩٢ ــ ــ ٤,٩  ٢١,٩٢ ٧٣,٢٩ ٣٠  .عالية  عملهم بكفاءة متكني اإلداريني من أداء   ٩

  ٩٩,٥١ ٢٠٤ ــ ــ ـ ـ ٢,٤ ٩٧,٦١ ٤٠  . بالتكيف مع تقنية املعلومات احلايلمساعدة نظام التعليم    ١٠

  ٩٨,١٥ ٢٠١ ــ ــ ٢,٤  ١ ٤,٩ ٩٢,٧٢ ٣٨  .تطوير أداء املعلمني     ١١

  ٩٤,١١٢ ١٩٣ ــ ــ ٤,٩  ١٩,٥٢ ٧٥,٦٨ ٣١  .لقة بالعمل التربوي والتعليم توفري فوري للمعلومات املتع   ١٢

  ٨٢,٩١٨ ١٧٠ ٤,٩ ٢ ٤,٩ ٢ ٩,٨  ٤٨,٨١٣٣١,٧٤ ٢٠  .اإلسهام يف حل مشاكل البريوقراطية يف استيعاب تقنية املعلومات   ١٣

  ٩٣,٧١٣ ١٩٢ ــ ــ ٢,٤  ٧٠,٧١١٢٦,٨١ ٢٩  .تنظيم تبادل اخلربات    ١٤

  ٨٧,٨١٧ ١٨٠ ٢,٤ ١ ٧,٣ ٣ ٤,٩  ١٩,٥٢ ٦٥,٩٨ ٢٧  .ظيم ممارسة األنشطة التربوية تن   ١٥
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 ـ١٥٠ ـ 

  )١٥(تابع جدول رقم 
 املقترح إلدارة التعليم النموذج أهداف استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية لعبارات حمور

  .اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية 
            ًموافق متاما 

)٥(  

  موافق

)٤(  

  غري متأكد

)٣(  

 غري موافق

)٢(  

غري موافق 

  )١(    ً متاما  
  الوزن النسيب

  ـــــــــــــــــارةالعب م
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 ترتيب

  ٣ ٩٩ ٢٠٣ــــ ــ  ٤,٩ ٢ ٣٩٩٥,١  .العمل على حتقيق التطبيق الفعلي للمقررات اإللكترونية    ١٦

  ٩٦,٦٧ ١٩٨ــــ ــ ١٧,١ ٧ ٣٤٨٢,٩  .م بناء اجلانب املهين لشخصية املتعلم اإلسهام يف تنظي   ١٧

  ٩٣,٦١٤ ١٩٢ــــ ٤,٩ ٢ ٢١,٩ ٩ ٣٠٧٣,٢  .تنظيم وقت املتعلم واملعلم    ١٨

  ٩٥,١١٠ ١٩٥ــــ ــ ٢٤,٤ ١٠ ٣١٧٥,٦  توسيع نطاق دور املعلم جتاه املتعلم   ١٩

  ٩٩,٥١ ٢٠٤ــــ ــ  ٢,٤ ١ ٤٠٩٧,٦  تعليم العام مع بعضهااإلسهام يف ربط مؤسسات ال   ٢٠

  ٨٩,٣١٦ ١٨٣ــــ ١٢,٢ ٥ ٢٩,٣ ١٢ ٢٤٥٨,٥  .خفض كلفة التعليم    ٢١

  ٩٥,٦٩ ١٩٦ــــ ــ ٢١,٩ ٩  ٣٢٧٨  .تنظيم صنع القرار التربوي    ٢٢

  ٩٦,١٨ ١٩٧ــــ ــ ١٩,٥ ٨ ٣٣٨٠,٥  .دعم برامج تدريب املعلمني    ٢٣

  ٩٤,٦١١ ١٩٤ــــ ــ ٢٦,٨ ١١ ٣٠٧٣,٢  .تزويد املتعلمني باملهارات التقنية   ٢٤

  ٩٧,١٦ ١٩٩ــــ ــ ١٤,٦ ٦ ٣٥٨٥,٤  مواكبة التطور العاملي يف جمال التعليم   ٢٥

  ٩٨,٥٤ ٢٠٢ــــ ــ  ٧,٣ ٣ ٣٨٩٢,٧  .إجياد بيئة التعلم اإلبداعية    ٢٦

  ٩٢,٢١٥ ١٨٩ــــ ١٢,٢ ٥ ١٤,٦ ٦ ٣٠٧٣,٢   على تطوير براجمه التعليميةالعايل حث التعليم    ٢٧

 
                                              الذي ميثل أهداف النموذج التنظيمي املقتـرح           )   ١٥   (                                   البيانات الواردة باجلدول رقم               حيث توضح         

      ضـمن                              أن العبارات اليت سـتدخل         ،                                                                         إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية          
                                                                                                              أهداف إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية يف النموذج املقتـرح  الـيت                 

   :       مايلي             عبارة مرتبة ك  )   ٢٦  (     وهي   %   ٨٥                         حصلت على وزن نسيب أكثر من 
     يف            وجـاءت            اإللكتـروين                                                   توفري منظومة إدارية متكاملة إلدارة التعليم          إىل          اليت تشري     )  ١ (              العبارة رقم     •

   ).    ٩٩,٥ (                                          الترتيب األول  من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                       بالتكيف مع تقنية املعلومات وجاءت يف            احلايل                            مساعدة نظام التعليم       إىل          اليت تشري     )   ١٠ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٩,٥ (                                              الترتيب األول مكرر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
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 ـ١٥١ ـ 

                                                            يف ربط مؤسسات التعليم العام مع بعضها،  وجـاءت يف                     اإلسهام   إىل          اليت تشري     )   ٢٠ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٩٩,٥ (                                              الترتيب األول مكرر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                     متكني أولياء األمور من التواصل مع املدرسة بشكل مستمر وجـاءت              إىل          اليت تشري     )  ٨ (              العبارة رقم   •  
    .  )    ٩٩,١ (                                            يف الترتيب الثاين من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

              ،  وجاءت يف              اإللكترونية                                                العمل على حتقيق التطبيق الفعلي للمقررات          إىل          اليت تشري     )   ١٦ (              العبارة رقم   •  
    ).  ٩٩ (                                           الترتيب الثالث من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                           إجياد بيئة التعلم اإلبداعية،  وجاءت يف الترتيب الرابع من األمهيـة               إىل          اليت تشري     )   ٢٦ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٩٨,٥ (                سط وزن نسيب قدره    مبتو
  .                                       على حمتوى املقررات بأسـلوب شـيق            اإلطالع                   متكني الطالب من       إىل          اليت تشري     )  ٢ (              العبارة رقم   •  

   ).    ٩٨,١ (                                                  وجاءت يف الترتيب اخلامس من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                 كرر من األمهيـة        م  س                                               تطوير أداء املعلمني وجاءت يف الترتيب اخلام         إىل          اليت تشري     )   ١١ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٨,١ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                               مواكبة التطور العاملي يف جمال التعليم  وجاءت يف الترتيب الـسادس    إىل        اليت تشري   )   ٢٥ (             العبارة رقم  •  

   . )    ٩٧,١ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                              نه مبا يزيد من إبـداعهم،                                                     متكني املعلمني من إدارة وقتهم واالستفادة م         إىل          اليت تشري     )  ٥ (              العبارة رقم   •  

   . )    ٩٦,٦ (                                                   وجاءت يف الترتيب السابع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                                     اإلسهام يف تنظيم بناء اجلانب املهين لشخصية املتعلم  وجـاءت يف               إىل          اليت تشري     )   ١٧ (              العبارة رقم   •  

   . )    ٩٦,٦ (                                                الترتيب السابع مكرر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                           الطالب على درجام يف املدرسة وخارجهـا يف أي وقـت                 إطالع    إىل          اليت تشري     )  ٤ (    قم            العبارة ر •  

    ).    ٩٦,١ (                                                   وجاءت يف الترتيب الثامن من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                                      دعم برامج تدريب املعلمني  وجاءت يف الترتيب الثامن مكرر مـن               إىل          اليت تشري     )   ٢٣ (              العبارة رقم   •  

   . )    ٩٦,١ (     قدره                     األمهية مبتوسط وزن نسيب 
                      وجـاءت يف الترتيـب      ،                                             متكني املعلمني من متابعة الطالب وتوجيههم          إىل          اليت تشري     )  ٦ (              العبارة رقم   •  

   . )    ٩٥,٦ (                                   التاسع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                                      تواصل الطالب مع بعضهم ومع معلميهم  وجاءت يف الترتيب التاسع              إىل          اليت تشري     )  ٣ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٥,٦ (                      ية مبتوسط وزن نسيب قدره            مكرر من األمه
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                                            وجاءت يف الترتيب التاسع مكرر أيضا         ،                                تنظيم صنع القرار التربوي        إىل          اليت تشري     )   ٢٢ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٩٥,٦ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

      من   ر        ب العاش                                                               متكني أولياء األمور من متابعة أبنائهم  وجاءت يف الترتي            إىل          اليت تشري     )  ٧ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٥,١ (                         األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                         توسيع نطاق دور املعلم جتاه املتعلم  وجاءت يف الترتيـب العاشـر                إىل          اليت تشري     )   ١٩ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٥,١ (                                 مكرر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                   وجاءت يف الترتيب احلادي عـشر        ،                                    تزويد املتعلمني باملهارات التقنية      إىل          اليت تشري     )   ٢٤ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٩٤,٦ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

      وجاءت    .                                                                توفري فوري للمعلومات املتعلقة بالعمل التربوي والتعليم           إىل          اليت تشري     )   ١٢ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٩٤,١ (                                                يف الترتيب الثاين عشر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                          وجاءت يف الترتيـب       ،       عالية                                            متكني اإلداريني من أداء عملهم بكفاءة          إىل          اليت تشري   )  ٩ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٩٣,٧ (                                       الثالث عشر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                     تنظيم تبادل اخلربات وجاءت يف الترتيب الثالث عشر مكـرر مـن               إىل          اليت تشري     )   ١٤ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٣,٧ (                         األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                           وجاءت يف الترتيب الرابع عشر مـن          ،                               تنظيم وقت املتعلم واملعلم        إىل          اليت تشري     )   ١٨ (        رقم          العبارة•  
    ).    ٩٣,٦ (                         األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                  على تطوير براجمه التعليمية  وجاءت يف الترتيـب          العايل                حث التعليم      إىل          اليت تشري     )   ٢٧ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٩٢,٢ (         نسيب قدره                                   اخلامس عشر مكرر من األمهية مبتوسط وزن 

                                                                     خفض كلفة التعليم  وجاءت يف الترتيب السادس عشر من األمهيـة               إىل          اليت تشري     )   ٢١ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٨٩,٣ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                       وجاءت يف الترتيب السابع عـشر         ،                                   تنظيم ممارسة األنشطة التربوية        إىل          اليت تشري     )   ١٥ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٨٧,٨ (        سيب قدره                     من األمهية مبتوسط وزن ن

                                                                                     اليت توصلت إليها الدراسة حسب اتفاق أفراد عينة الدراسة يعكـس أن معرفـة                ف                      إن هذه األهدا  
                                            ، وبقدر وضوح األهداف تكون جودة التنظيم                                                              األهداف وحتديدها أمر بالغ األمهية ألي عمل أو تنظيم          

                                           التعليم العام عند تطبيـق التعلـيم                                                                           أو العمل ، وجيسد النموذج التنظيمي املقترح األهداف اليت يتوخاها         
   .                                                      اإللكتروين يف إطار إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام
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                                                             استبعاد العبارة التالية من أهداف النموذج التنظيمـي          مت     انه                             ووفقا ملنهجية الدراسة                                       ويتضح من استجابات اخلرباء   
   :     ة هي        والعبار  %   ٨٥                              نظرا حلصوهلا على وزن نسيب أقل من        املقترح 

                                                                                 اإلسهام يف حل مشاكل البريوقراطية يف استيعاب تقنية املعلومات، مبتوسـط وزن               إىل          اليت تشري     )   ١٣ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٨٢,٩ (         نسيب قدره 

      :                                                 إدارة التعليم االلكتروين يف اململكة العربية السعودية     وخطط       ساليب  أ       حمور ) ٥ / ٦ (
                            يف التعلـيم العـام               اإللكتروين                           الالزمة إلدارة التعليم       طط   واخل         األساليب      ما      :                                 وكانت إجابة السؤال الرابع     

                            باململكة الغربية السعودية ؟
                                                                                    متوسط األمهية النسبية الستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبارات حمور األسـاليب              )   ١٦ (                يوضح اجلدول     و              

                                                    عليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية                                                                  إلدارة التعليم اإللكتروين يف النموذج املقترح إلدارة الت                     واخلطط الالزمة 
   .         السعودية 

  )١٦(جدول رقم 
 إلدارة التعليم واخلطط الالزمة األساليب  استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية لعبارات حمور

  .اململكة العربية السعوديةب  يف التعليم العاماإللكتروين
            ًموافق متاما 

)٥(  
  موافق

)٤(  
غري متأكد

)٣(  
  غري موافق

)٢(  
غري موافق 

 )١(    ً متاما  
  الوزن النسيب

يب
ترت
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٨٧,٨١٤ ٢٠٠ــ ــــ١٢,٢ ٣٦٨٧,٨٥  تشخيص واقع إدارة التعليم اإللكتروين   ١
 ٩٧,١٦ ١٩٩ــ ــــ١٤,٦ ٣٥٨٥,٤٦  .حتديد رسالة إدارة التعليم اإللكتروين املقترحة    ٢
 ٩٨,١٤ ٢٠١ــ ــــ ٩,٨ ٣٧٩٠,٢٤  .حتديد الرؤية اإلستراتيجية إلدارة التعليم اإللكتروين املقترحة    ٣
 ١ ١٠٠ ٢٠٥ــ ــــ    ٤١١٠٠  .حتديد أهداف إدارة التعليم اإللكتروين املقترحة    ٤
 ٩٦,٦٧ ١٩٨ــ ــــ١٧,١ ٣٤٨٢,٩٧  حتديد األعمال واألنشطة   ٥
 ٩٥,١٨ ١٩٥ــ ــــ٣١٧٥,٦١٠٢٤,٤  التخطيط لبناء منظومة التعليم اإللكتروين وفق أسلوب يتوافق مع املعايري العاملية    ٦
٨٥,٩١٥ ٢,٤١٧٦ ١ ٧,٣ ٢,٤٣ ٢٢٥٣,٧١٤٣٤,١١  .يلااحل يف إطار وضع حلول ملشكالت التعليم اإللكتروينخيطط ملنظومة التعليم    ٧
 ٩٩,١٢ ٢٠٣ــ ــــ ٤,٩ ٣٩٩٥,١٢  .إنشاء البنية التحتية لنظام التعليم اإللكتروين    ٨
٨٢,٩١٧ ٤,٩١٧٠ ٢ ٤,٩ ٧,٣٢ ١٩٤٦,٣١٥٣٦,٦٣  .حتديد جهات التمويل الرئيسة واملساندة    ٩
٨٣,٤١٦ ١٧١ــ ٢,٤ ٢,٤١ ١٠٢٤,٤٢٩٧٠,٧١  .دراسة اقتصاديات املدرسة اإللكترونية وحساب التكلفة والعائد    ١٠
 ٩٧,٥٥ ٢٠٠ــ ٢,٤ ١ــ ٤,٩ ٣٨٩٢,٧٢  .وضع خطة شاملة ذات بعد استراتيجي لتوظيف تقنية املعلومات    ١١
 ٩٧,٥٥ ٢٠٠ــ ــــ١٢,٢ ٣٦٨٧,٨٥  .تنظيم إدارة التعليم اإللكتروين يف إطار التخطيط التربوي وأهدافه    ١٢
 ٣ ٩٩ ٢٠٣ــ ــــ ٤,٩ ٣٩٩٥,١٢  .إعداد البيئة التعليمية املناسبة لتطبيق التعليم اإللكتروين يف املدارس   ١٣
٩٠,٧١٢ ٢,٤١٨٦ ١ ٤,٩ ٤,٩٢ ١٢,٢٢ ٣١٧٥,٦٥  إجياد نظام شراكة بني القطاع اخلاص واحلكومي لتجهيز املدارس   ١٤
 ٩٤,٦٩ ٢,٤١٩٤ ١ ٢,٤ ٢,٤١ ١ ٤,٩ ٣٦٨٧,٨٢  .تمويل جزئي من احلكومة للقطاع اخلاص باإللكتروينإسناد التعليم    ١٥
٩٣,٦١١ ١٩٢ــ ٤,٩ ٢ــ١٧,١ ٧ ٣٢٧٨  .ة ثابتة يلاتعاون اجلهات ذات العالقة مع وزارة التربية والتعليم إلجياد موارد م   ١٦
 ٩٧,١٦ ١٩٩ــ ــــ١٤,٦ ٣٥٨٥,٤٦  .ملدارس إجياد قناة اتصال مع هيئة االتصاالت إلنشاء شبكة اتصال حملية لربط ا   ١٧
 ٩٤,٦٩ ١٩٤ــ ٢,٤ ١ــ١٩,٥ ٨ ٣٢٧٨  .تفعيل دور مراكز التدريب يف جمال التعليم اإللكتروين    ١٨
 ٩٨,١٤ ٢٠١ــ ــــ ٩,٨ ٣٧٩٠,٢٤  .استكمال توفري األجهزة وملحقاا يف غرف الصف    ١٩
٨٩,٣١٣ ٢,٤١٨٣ ١ ٧,٣ ٤,٩٣ ١٢,٢٢ ٣٠٧٣,٢٥  .س توطني التدريب يف املدار   ٢٠
٩٤,١١٠ ١٩٣ــ ٤,٩ ٢ــ١٤,٦ ٣٣٨٠,٥٦   .العايل تضمني اخلطط اإلستراتيجية االستفادة من خربات التعليم    ٢١
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 ـ١٥٤ ـ 

                                                   الذي ميثل حمور األساليب التخطيطيـة يف النمـوذج             )   ١٦ (                                             من استقراء البيانات الواردة باجلدول رقم       
             أن العبارات                                                                                              املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية  يتضح                    التنظيمي

                                                                       إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العـام باململكـة العربيـة                              األساليب التخطيطية                  اليت ستدخل ضمن    
               عبارة مرتبـة     )   ١٩  (    ي    وه  %   ٨٥                                                                    السعودية يف النموذج املقترح  اليت حصلت على وزن نسيب أكثر من             

   :       مايلي     مايلي ك
                                 املقترحة،  وجاءت يف الترتيب              اإللكتروين                                حتديد أهداف إدارة التعليم        إىل          اليت تشري     )  ٤ (              العبارة رقم     •  

    ).   ١٠٠ (                                 األول من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                         وجـاءت يف الترتيـب       ،          اإللكتروين                                           إنشاء البنية التحتية لنظام التعليم         إىل          اليت تشري     )  ٨ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٩,١ (                                  الثاين من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
               يف املـدارس            اإللكتروين                                                       إعداد البيئة التعليمية املناسبة لتطبيق التعليم          إىل          اليت تشري     )   ١٣ (              العبارة رقم   •  

   )  ٩٩ (                                                   وجاءت يف الترتيب الثالث من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
     ،              املقترحـة              اإللكتـروين                                                 حتديد الرؤية اإلستراتيجية إلدارة التعلـيم          إىل   ري         اليت تش   )  ٣ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٨,١ (                                                   وجاءت يف الترتيب الرابع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                                استكمال توفري األجهزة وملحقاا يف غرف الصف،  وجـاءت يف              إىل          اليت تشري     )   ١٩ (              العبارة رقم   •  

   )    ٩٨,١ (                  توسط وزن نسيب قدره                               الترتيب الرابع مكرر من األمهية مب
                                                                      وضع خطة شاملة ذات بعد استراتيجي لتوظيف تقنيـة املعلومـات               إىل          اليت تشري     )   ١١ (              العبارة رقم   •

   . )    ٩٧,٥ (                                          الترتيب اخلامس من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره         وجاءت يف 
                          طيط التربوي وأهدافـه،                     يف إطار التخ           اإللكتروين                          تنظيم إدارة التعليم       إىل          اليت تشري     )   ١٢ (              العبارة رقم   •  

   )    ٩٧,٥ (                                                       وجاءت يف الترتيب اخلامس مكرر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                   املقترحة،  وجاءت يف الترتيـب               اإللكتروين                                حتديد رسالة إدارة التعليم        إىل          اليت تشري     )  ٢ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٧,١ (                                   السادس من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                                        إجياد قناة اتصال مع هيئة االتصاالت إلنشاء شبكة اتصال حملية لربط              إىل         ليت تشري    ا  )   ١٧ (              العبارة رقم   •  

   )    ٩٧,١ (                                                        وجاءت يف الترتيب السادس مكرر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره    .         املدارس 
                                                                      حتديد األعمال واألنشطة،  وجاءت يف الترتيب السابع مـن األمهيـة               إىل          اليت تشري     )  ٥ (              العبارة رقم   •  

   )    ٩٦,٦ (             وزن نسيب قدره       مبتوسط 
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 ـ١٥٥ ـ 

                              وفق أسلوب يتوافـق مـع               اإللكتروين                                    التخطيط لبناء منظومة التعليم        إىل          اليت تشري     )  ٦ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٥,١ (                                                   وجاءت يف الترتيب الثامن من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره    .                 املعايري العاملية 

                                            للقطاع اخلاص بتمويل جزئي من احلكومة،                اإللكتروين                   إسناد التعليم      إىل          اليت تشري     )   ١٥ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٤,٦ (                                                   وجاءت يف الترتيب التاسع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                 وجـاءت يف             اإللكتروين                                                تفعيل دور مراكز التدريب يف جمال التعليم           إىل          اليت تشري     )   ١٨ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٩٤,٦ (                                                الترتيب التاسع مكرر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

       .       العـايل                                                          تضمني اخلطط اإلستراتيجية االستفادة من خربات التعليم           إىل          اليت تشري     )   ٢١ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٩٤,١ (                                                   وجاءت يف الترتيب العاشر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

ـ             إىل          اليت تشري     )   ١٦ (              العبارة رقم   •        وارد                                                                      تعاون اجلهات ذات العالقة مع وزارة التربية والتعليم إلجياد م
   . )    ٩٣,٦ (                                                               ثابتة، وجاءت يف الترتيب احلادي عشر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره      مالية
                                                                   إجياد نظام شراكة بني القطاع اخلاص واحلكومي لتجهيز املـدارس              إىل          اليت تشري     )   ١٤ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٠,٧ (                                                      وجاءت يف الترتيب الثاين عشر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                        وجاءت يف الترتيب الثالث عشر مـن         ،                             توطني التدريب يف املدارس        إىل          اليت تشري     )   ٢٠ (        ة رقم         العبار•  

   . )    ٨٩,٣ (                         األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                 ،  وجاءت يف الترتيب الرابـع               اإللكتروين                                تشخيص واقع إدارة التعليم        إىل          اليت تشري     )  ١ (              العبارة رقم   •  

   . )    ٨٧,٨ (                                عشر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                 يف إطار وضع حلـول ملـشكالت                اإللكتروين                         خيطط ملنظومة التعليم       إىل          اليت تشري     )  ٧ (              العبارة رقم   •  

   . )    ٨٥,٩ (                                                         ،  وجاءت يف الترتيب اخلامس عشر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره      احلايل         التعليم 
                الالزمة لنجـاح                                                                                    يف ضوء ماتوصلت إليه الدراسة من اتفاق للخرباء حول أهم األساليب التخطيطية                       

                                                                                                            إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام يعكس مدى أمهية  التخطيط التربـوي والتعليمـي وارتباطـه                 
                                                                                                           بأهداف وتنظيم العمل التربوي والتعليمي ، السيما التعليم اإللكتروين الذي حيتاج عند تطبيقه إىل عناصر               

          حىت يـتم                                           ىل ملا ستحدده اإلدارة يف الوقت احلاضر        أو                                                      العملية اإلدارية جمتمعة ، والتخطيط كوظيفة إدارية        
     .                                        عمله يف املستقبل من أجل حتقيق األهداف املرجوة

                                                                       مل حتقق العبارتني التاليتني الوزن النسيب املطلوب حسب منهجية الدراسة                                         وبالنظر لبقية النتائج فانه                 
   :           وهي كالتايل        املقترح                                                          ،وبالتايل ال تدخل ضمن األساليب التخطيطية يف النموذج التنظيمي 
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 ـ١٥٦ ـ 

                              وحساب التكلفة والعائـد،               اإللكترونية                             دراسة اقتصاديات املدرسة       إىل          اليت تشري     )   ١٠ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٨٣,٤ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                      حتديد جهات التمويل الرئيـسة واملـساندة، مبتوسـط وزن نـسيب               إىل          اليت تشري     )  ٩ (              العبارة رقم   •  
   . )    ٨٢,٩ (     قدره 

        :                                                             اهليكل املقترح إلدارة التعليم االلكتروين باململكة العربية السعودية       حمور ) ٦ / ٦ (
       علـى                اليت تساعد            اإللكتروين                                       ما اهليكلة املقترحة  إلدارة التعليم         :                              وكانت إجابة السؤال اخلامس     

                                           التعليم العام باململكة العربية السعودية  ؟  يف                          تقنية املعلومات واالتصاالت      توظيف 
                                                   الستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبارات حمور                      األمهية النسبية        متوسط  )   ١٧ (     دول             يوضح اجل   و              
                              املقتـرح إلدارة التعلـيم                   التنظيمـي              يف النمـوذج    )                  األنشطة الرئيسة     (                       التعليم اإللكتروين     ارة  إد       هيكلة

   .                                         يف التعليم العام باململكة العربية السعودية          اإللكتروين 
  )١٧(جدول رقم 

            اإللكتروين                          طبيعة هيكلة إدارة التعليم                                                عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية لعبارات حمور              استجابات أفراد
   ) الرئيسةاألنشطة (      

            ًموافق متاما 
)٥(  

  موافق
)٤(  

 غري متأكد
)٣(  

  غري موافق
)٢(  

غري موافق
)١(    ً متاما  

  العبـــــــــــــــــارة م  الوزن النسيب
يب  %  ق %ت  %ت  %ت  % ت  % ت

ترت
  

  ٩١,٧٥ ١٢,٤١٨٨  ٣٧,٣     ٢,٤ ١     ٤,٩   ٢     ٨٢,٩   ٣٤   يف التعليم املستويات اإلدارية الثالثةاإللكتروينيشمل البناء التنظيمي إلدارة التعليم    ١
  ١ ٩٩ ٢٠٣ --  -   --     ٤,٩   ٢     ٩٥,١   ٣٩  . وتطبيقهاإللكتروينإنشاء إدارة عليا تعىن بالتعليم    ٢
 ٧٤,٦١٠ ٣٧,٣١٥٣ ٨١٩,٥     ٢,٤ ١      ٣٤,١   ١٤     ٣٦,٦   ١٥  .  عن تقنيات التعليم يف الوزارة املسئولةاجلهة  اإللكتروينتتبع إدارة التعليم    ٣
  ٩٧,٦٢ ٢٠٠ --  --  --      ١٢,٢   ٥     ٨٧,٨   ٣٦   .اإللكتروينتكوين هيئة خرباء متخصصة يف جمال التعليم    ٤
  ١ ٩٩ ٢٠٣ --  --  --     ٤,٩   ٢     ٩٥,١   ٣٩   .اإللكتروينتشكيل جلنة عليا للتعليم    ٥
  ١ ٩٩ ٢٠٣ --  --  --     ٤,٩   ٢     ٩٥,١   ٣٩  .                  ً                              اختيار اللجنة وفقا  ملعايري الكفاءة واخلربة واملوضوعية   ٦
  ٨٧,٣٧ ١٢,٤١٧٩  ٣٧,٣     ٤,٩ ٢   ٩ ,  ٢١   ٩     ٦٣,١   ٢٦  . وتطبيقه اإللكتروينتصب مهام هذه اللجنة يف توحيد القرار املتعلق بالتعليم    ٧
  ٧٧,٥٩ ٢٤,٩١٥٩ ٨١٩,٥     ٤,٩ ٢      ٢٤,٤   ١٠     ٤٦,٣   ١٩  .حتدد مهام اللجنة بشكل دقيق    ٨
يراعى تطبيق مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ يف بناء هيكل إدارة التعليم    ٩

  . يف التعليم العام اإللكتروين
١      ١٩,٥   ٨     ٢٩,٣   ١٢ 

٠ 
٥٤,٦١١ ٢٤,٩١١٢ ٩٢١,٩     ٢٤,٤ 

  ٩٥,١٣ ١٩٥     ٢٤,٩        ٩,٨   ٤     ٨٥,٤   ٣٥   املناطق املتوسطة اإلشراف واملتابعة على مستوىاإلدارةتكون مهمة    ١٠
  ٩٢,٧٤ ١٢,٤١٩٠  ٢٤,٩     ٤,٩ ٢     ٤,٩   ٢     ٨٢,٩   ٣٤  .اإللكتروين التنفيذية اإلشراف املباشر على تنفيذ تطبيق التعليم اإلدارةتكون مهمة    ١١
 ١      ٥٦,١   ٢٣     ٢١,٩   ٩  .تيسري اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية    ١٢

١ 
٩٠,٢٦ ١٢,٤١٨٥ ٧١٧,١     ٢٦,٨  

  ٧٩,٥٨ ١٢,٤١٦٣  ٢٤,٩     ١٧,١ ٧      ٤٣,٩   ١٨     ٣١,٨   ١٣   .اإللكتروينإجياد مناخ يتسم باملرونة املباشرة يف إدارة التعليم    ١٣
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 ـ١٥٧ ـ 

                                                الذي ميثـل طبيعـة هيكلـة إدارة التعلـيم              )   ١٧ (                                             من استقراء البيانات الواردة باجلدول رقم                         
        التعليم                       الالزم لتحقيق أهداف                                                   يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية        )                  األنشطة الرئيسة     (           اإللكتروين  

                                                                                                            اإللكتروين يف النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العـام باململكـة العربيـة                
                               لة إدارة التعليم اإللكتـروين           يف هيك  )                 األنشطة الرئيسة    (                               أن العبارات اليت ستدخل ضمن                        السعودية  يتضح    

                                                                                                           يف التعليم العام باململكة العربية السعودية يف النموذج املقترح  واليت حصلت على وزن نسيب أكثر مـن                  
   :     مايلي              عبارات مرتبة ك  )  ٩  (     وهي   %   ٨٥
                                وتطبيقه، وجاءت يف الترتيب            اإللكتروين                                      إنشاء إدارة عليا تعىن بالتعليم         إىل          اليت تشري     )  ٢ (              العبارة رقم     •

    ).  ٩٩ (                                 األول من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                    ، وجاءت يف الترتيب األول مكرر               اإللكتروين                              تشكيل جلنة عليا للتعليم        إىل          اليت تشري     )  ٥ (              العبارة رقم   •  

    ).  ٩٩ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                            ة واملوضوعية ، وجـاءت يف                         ً                          اختيار اللجنة وفقاً ملعايري الكفاءة واخلرب        إىل          اليت تشري     )  ٦ (              العبارة رقم   •  

    ).  ٩٩ (                                                   الترتيب األول مكرر أيضا من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
               ، وجاءت يف            اإللكتروين                                               تكوين هيئة خرباء متخصصة يف جمال التعليم           إىل          اليت تشري     )  ٤ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٧,٦ (                                          الترتيب الثاين من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                 املتوسطة اإلشراف واملتابعة على مستوى املناطق             اإلدارة               تكون مهمة      إىل          اليت تشري     )   ١٠ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٥,١ (                                                     ، وجاءت يف الترتيب الثالث من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                    التنفيذية اإلشراف املباشر على تنفيـذ تطبيـق               اإلدارة               تكون مهمة      إىل          اليت تشري     )   ١١ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٢,٧ (                                                     ، وجاءت يف الترتيب الرابع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره           اإللكتروين        التعليم 
                          يف التعليم املـستويات             اإللكتروين                                           يشمل البناء التنظيمي إلدارة التعليم         إىل          اليت تشري     )  ١ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩١,٧ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره         اخلامس                                اإلدارية الثالثة، وجاءت يف الترتيب
                                                                             تيسري اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالعمليـة التربويـة والتعليميـة ،              إىل          اليت تشري     )   ١٢ (          ارة رقم       العب•  

    ).    ٩٠,٢ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره        السادس                 وجاءت يف الترتيب 
            اإللكتـروين                                                                تصب مهام هذه اللجنة يف توحيد القرار املتعلق بالتعليم             إىل          اليت تشري     )  ٧ (              العبارة رقم   •  
    ). ٣ , ٧ ٨ (                          بيقه ، مبتوسط وزن نسيب قدره    وتط
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 ـ١٥٨ ـ 

                                                                 اتفقوا على األنشطة الرئيسة وعملياـا التنـسيقية ومهماـا                                             يتضح أن أفراد عينة الدراسة        ق      مما سب       
                                                                                                           األساسية وحتديد مهماا األساسية اليت تسهم يف تفعيل إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة               

   .                العربية السعودية
                                                                                                         وقد مت يف ضوء استجابات أفراد عينة الدراسة فان العبارات التالية ال تدخل ضـمن األنـشطة                           

           وهي علـى     %   ٨٥                                                                                     الرئيسة يف هيكلة إدارة التعليم اإللكتروين املقترحة حلصوهلا على وزن نسيب اقل من              
                      :             النحو التايل 

    ،           اإللكتـروين                                  رونة املباشـرة يف إدارة التعلـيم                          إجياد مناخ يتسم بامل     إىل          اليت تشري     )   ١٣ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٧٩,٥ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 

     %).    ٧٧,٥ (                                                 حتدد مهام اللجنة بشكل دقيق ، مبتوسط وزن نسيب قدره   إىل        اليت تشري   )  ٨ (            العبارة رقم •  
           تعلـيم يف                                     اجلهة املسؤولة عن تقنيـات ال              اإللكتروين                         تتبع إدارة التعليم       إىل          اليت تشري     )  ٣ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٧٤,٦ (                            الوزارة، مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                                            يراعى تطبيق مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ يف بناء هيكل إدارة              إىل          اليت تشري     )  ٩ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٥٤,٦ (                                      يف التعليم العام، مبتوسط وزن نسيب قدره         اإللكتروين        التعليم 
                                                 الستجابات أفراد عينة الدراسـة إزاء عبـارات            ية            األمهية النسب        متوسط  )   ١٨ (                              ويوضح اجلدول   
                  يف التعليم العام                                                           يف النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين                 باهليكلة                             الوحدات اإلدارية املرتبطة  
   .                         باململكة العربية السعودية 

  )١٨( جدول رقم 
 بيعة هيكلة إدارة التعليم اإللكتروين طاستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية لعبارات حمور

  )الوحدات اإلدارية املرتبطة(
            ًموافق متاما 

)٥(  
  موافق

)٤(  
غري متأكد

)٣(  
  غري موافق

)٢(  
غري موافق

)١(    ً متاما  
  العبـــــــــــــــــارة م  الوزن النسيب

يب  %  ق %ت  % ت %ت  % ت  % ت
ترت

  

 ١ ٩٨ ٢٠١ــ ــــ  ٩,٨ ٣٧٩٠,٢٤  .إنشاء وحدة إلدارة احملتوى اإللكتروين   ١٤
 ٩٥,١٣ ١٩٥ــ  ٢,٤ ١  ـ ١٧,١ ٣٣٨٠,٥٧ .إنشاء وحدة إلعداد االختبارات والتقومي اآلين وما يتعلق بعملية التقومي املستمر   ١٥
 ٩٧,١٢ ١٩٩ــ ــــ ١٤,٦ ٣٥٨٥,٤٦  .إنشاء وحدة  تعىن بإدارة شؤون الدعم الفين والصيانة اإللكترونية    ١٦
 ٩٠,٧٦ ١٨٦ــ  ٤,٨ ٢ ١٢,٤ ٢٧٦٥,٩١١٢٦,٨  .إنشاء وحدة تعىن بشؤون اإلشراف التربوي اإللكتروين    ١٧
 ٩١,٢٥ ١٢,٤١٨٧  ٤,٨ ٢ ١٢,٤ ١٤,٦ ٣١٧٥,٦٦  . عن بعد اإللكتروينإنشاء وحدة تعىن بشؤون التدريب    ١٨
 ٨٣,٤٧ ١٢,٤١٧١ ١٤,٦ ٦ــ ٢٢٥٣,٧١٢٢٩,٣  . تعليم املناطق إنشاء قسم للتعليم اإللكتروين يف كل إدارة من إدارات   ١٩
 ٩٤,٦٤ ١٩٤ــ  ٤,٨ ٢ــ ١٢,٢ ٣٤٨٢,٩٥  اختيار مشرف على التعليم اإللكتروين يف املدرسة    ٢٠
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 ـ١٥٩ ـ 

                                                          الذي ميثل طبيعة هيكلـة إدارة التعلـيم اإللكتـروين              )   ١٨ (                                             من استقراء البيانات الواردة باجلدول رقم       
                                                                                    يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية والبناء والتطوير التنظيمي الالزم             )                    ت اإلدارية املرتبطة        الوحدا  ( 

                                                                                                            لتحقيق أهداف التعليم اإللكتروين يف النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام              
              يف هيكلـة                             الوحدات اإلدارية املرتبطة          ل ضمن                          أن العبارات اليت ستدخ            يتضح  ،                            باململكة العربية السعودية    

                                                                                                             إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية يف النموذج املقترح  والفيت حـصلت                
   :     مايلي              عبارات مرتبة ك  )  ٦  (     وهي   %   ٨٥                    على وزن نسيب أكثر من 

                              ، وجاءت يف الترتيب األول              اإللكتروين                              إنشاء وحدة إلدارة احملتوى        إىل          اليت تشري     )   ١٤ (              العبارة رقم   •  
    ).  ٩٨ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

     ،            اإللكترونية                                                            إنشاء وحدة  تعىن بإدارة شؤون الدعم الفين والصيانة             إىل          اليت تشري     )   ١٦ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٧,١ (                                                  وجاءت يف الترتيب الثاين من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                       إنشاء وحدة إلعداد االختبارات والتقومي اآلين وما يتعلـق بعمليـة              إىل          اليت تشري     )   ١٥ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٥,١ (                                                     ، وجاءت يف الترتيب الثالث من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره  .             التقومي املستمر

                            يف املدرسـة، وجـاءت يف               اإللكتروين                               اختيار مشرف على التعليم        إىل          اليت تشري     )   ٢٠ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٤,٦ (                                  لرابع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره          الترتيب ا

           ، وجـاءت    .            عن بعد            اإللكتروين                                     إنشاء وحدة تعىن بشؤون التدريب         إىل          اليت تشري     )   ١٨ (              العبارة رقم   •  
    ).  ٩١ (                       مهية مبتوسط وزن نسيب قدره                      يف الترتيب اخلامس من األ

         ، وجاءت     .        اإللكتروين            التربوي                                     إنشاء وحدة تعىن بشؤون اإلشراف       إىل          اليت تشري     )   ١٧ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٠,٧ (                                             يف الترتيب السادس من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                                 يتضح أن أفراد عينة الدراسة اتفقوا على أن تنظيم العمل جيب أن يكـون يف                                             من االستجابات السابقة    
                  أي مهـام أو                                                                                            وحدات صغرية ، وهذا يضمن عدم جتاهل أي مهام حتد من فعالية التنظيم  ، ألن جتاهل                

   .                                                       أنشطة ميكن أن حيد من فعالية التنظيم يف حتقيق األهداف املطلوبة
                                                                                                      مت استبعاد العبارة التالية وال تدخل ضمن األنشطة الرئيسة يف هيكلة إدارة التعليم اإللكتـروين                   وقد        

    :     وهي   %   ٨٥                                 املقترحة حلصوهلا على وزن نسيب اقل من 
   ،       ملناطق                                  يف كل إدارة من إدارات تعليم ا            اإللكتروين                    نشاء قسم للتعليم        إ   إىل          اليت تشري     )   ١٩ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٨٣,٤ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 
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 ـ١٦٠ ـ 

   )١٩( جدول رقم 
   طبيعة هيكلة إدارة التعليم اإللكترويناستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية لعبارات حمور 

   ).طبيعة عمل الوحدات وارتباطاا التنظيمية ( 
            ًموافق متاما 

)٥(  
  موافق

)٤(  
 غري متأكد

)٣(  
  غري موافق

)٢(  
             ًغري موافق متاما 

  العبـــــــــــــــــارة م  الوزن النسيب  )١(
  %  ق% ت %ت  %ت  % ت  % ت

ترتيب

                                  ً                                يتبع وحدة شؤون املوقع اإللكتروين أقسام  تعىن بتثبيت الربامج وجتهيز قاعدة    ٢١
ترتيب املوقع واختيار شكل املوقع وإدخال وحتديث البيانات وجتهيز احملتوى و

  .احملتويات واإلشراف على ساحة احلوار
  ٣ ٩٠,٢ ١٨٥ــ ٦١٤,٦٢٤,٨ ٢٣٥٦,١١٢٢٩,٣

يتبع وحدة شؤون املناهج واملقررات وبناء احملتوى أقسام تعىن بتصميم وكتابة    ٢٢
  . وبرجمة احملتوى اإللكتروين فأليوتورسومات 

  ٢ ٩٠,٧ ١٨٦ــ ٢٤,٨ ٤٩,٨ ١٢,٢ ٣٠٧٣,٢٥

يتبع وحدة شؤون املتابعة والتقومي والواجبات واالختبارات أقسام تعىن بفحص    ٢٣
  .واختبار صالحية النظام وتقومي حتصيل املتعلم وتقومي اخلطة التعليمية املصاحبة 

  ٤ ٨٥,٤ ١٧٥ــ ٣٧,٣ ٤٩,٨ ٢١٥١,٣١٣٣١,٧

 والصيانة واملساندة اإللكترونية أقسام تعىن بالدعم يتبع وحدة شؤون الدعم الفين   ٢٤
  .غريه  الربيد اإللكتروين أو الفين الفوري عرب اهلاتف أو

  ١ ٩٧,١ ١٩٩ــــ ــ ١٤,٦ ٣٥٨٥,٤٦

                                               الستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبـارات                       األمهية النسبية        متوسط  )   ١٩ (                                  كما يوضح اجلدول    
                                                     يف النمـوذج التنظيمـي املقتـرح إلدارة التعلـيم                      باهليكلة                    رتباطاا التنظيمية                        طبيعة عمل الوحدات وا   

  .                                         يف التعليم العام باململكة العربية السعودية          اإللكتروين 
                                              الذي ميثل طبيعـة هيكلـة إدارة التعلـيم             )   ١٩ (                                             من استقراء البيانات الواردة باجلدول رقم                      و  

                                                    يف التعليم العام يف اململكة العربيـة الـسعودية           )                طاا التنظيمية                            طبيعة عمل الوحدات وارتبا    (          اإللكتروين  
                                                                                                       والبناء والتطوير التنظيمي الالزم لتحقيق أهداف التعليم اإللكتروين يف النموذج التنظيمي املقتـرح إلدارة         

      طبيعة                            أن العبارات اليت ستدخل ضمن                                                                     التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية  يتضح      
                                                                          يف هيكلة إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربيـة                                                عمل الوحدات وارتباطاا التنظيمية     

              عبارات مرتبة    )  ٤  (      وهي    %   ٨٥                                                                     السعودية يف النموذج املقترح  واليت حصلت على وزن نسيب أكثر من             
   :     مايلي ك
      يف             اإللكترونيـة                                م الفين والصيانة واملـساندة                               يتبع وحدة شؤون الدع      إىل          اليت تشري     )   ٢٤ (              العبارة رقم     •

                                    غريه ، وجاءت يف الترتيب األول من          و    أ         اإللكتروين       الربيد     و                                              أقسام تعىن بالدعم الفين الفوري عرب اهلاتف أ       
    ).    ٩٧,١ (                         األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

ـ          إىل          اليت تشري     )   ٢٢ (              العبارة رقم   •                      وى أقـسام تعـىن                                                        يتبع وحدة شؤون املناهج واملقررات وبناء احملت
                                            ، وجاءت يف الترتيب الثاين من األمهيـة                 اإللكتروين                 ف وبرجمة احملتوى       ألي                           بتصميم وكتابة ورسومات وت   

    ).    ٩٠,٧ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 
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 ـ١٦١ ـ 

     ً                             أقساًم تعىن بتثبيـت الـربامج               اإللكتروين                            يتبع وحدة شؤون املوقع        إىل          اليت تشري     )   ٢١ (              العبارة رقم   •  
                                                                       ز احملتوى وترتيب املوقع واختيار شكل املوقع وإدخال وحتديث احملتويـات                                       وجتهيز قاعدة البيانات وجتهي   

                                                                                                  واإلشراف على ساحة احلوار ، وجاءت يف الترتيب الثالث من األمهيـة مبتوسـط وزن نـسيب قـدره                   
) ٩٠,٢    .(    

                                                                      يتبع وحدة شؤون املتابعة والتقومي والواجبات واالختبارات أقـسام            إىل          اليت تشري     )   ٢٣ (              العبارة رقم   •  
                                                                                                    بفحص واختبار صالحية النظام وتقومي حتصيل املتعلم وتقومي اخلطة التعليمية املصاحبة ،  مبتوسـط                   تعىن

   . )  ٤, ٥ ٨ (             وزن نسيب قدره 
                 ونتائجه حيث أن     )   ١٢ (                                                                                   وهذا يتفق مع ماجاء يف استجابات أفراد عينة الدراسة يف اجلدول السابق رقم              

                                                فاعلية التنظيم وحتقيـق أهـداف التنظـيم                   يضمن حتقيق                                           جتميع األنشطة أو األعمال يف وحدات صغرية        
   .              بالشكل املطلوب 

  
                                               الستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبـارات                       األمهية النسبية        متوسط  )   ٢٠ (                                  كما يوضح اجلدول    

                      يف التعلـيم العـام                                                               يف النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتـروين                  باهليكلة            الداعمة        الوحدات
  .             بية السعودية             باململكة العر

  )٢٠(جدول رقم 
    الداعمةلوحداتاستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية ل

  . اإللكتروين إدارة التعليم يف هيكلة
            ًموافق متاما 

)٥(  

  موافق

)٤(  

  غري متأكد

)٣(  

  غري موافق

)٢(  

             ًغري موافق متاما 

)١(  
  الوزن النسيب

  ـــارةـالعبـــــ م

  % ق  %ت  %ت  % ت  % ت  % ت

  ترتيب

  ٢ ١٨٥٩٠,٢ ٢,٤ ١ ٤,٨ ٢ ٢,٤ ١ ١٤,٦  ٣١٧٥,٦٦  العالقات العامة   ٢٥

  ٣ ١٨١٨٨,٣ ٢,٤ ١ ٤,٨ ٢ ٧,٣ ٣  ٧,٣  ٣١٧٥,٦٣  .التخطيط    ٢٦

  ٤ ١٧٧٨٦,٣ ٤,٩ ٢ ٩,٨ ٤ ٧,٣ ٣  ٤,٩  ٣٠٧٣,٢٢  تقومي األداء املؤسسي   ٢٧

  ١ ١٩٢٩٣,٦ ٢,٤ ١ ٤,٨ ٢ ٢,٤ ١  ٢,٤  ٣٦٨٧,٨١  البحوث والدراسات   ٢٨

  ٥  ١٦٤٨٠ ٤,٨ ٢ ١٤,٦ ٦ ٤,٨ ٢ ٢٦,٨ ٢٠٤٨,٨١١  نظم املعلومات ودعم القرار   ٢٩

  ٣ ١٨١٨٨,٣ ٢,٤ ١ ٧,٣ ٣ ٤,٨ ٢ ١٧,١  ٢٨٦٨,٣٧  اجلودة الشاملة   ٣٠
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 ـ١٦٢ ـ 

                        اليت تقـدم اخلدمـة                  الداعمة                     الذي ميثل الوحدات      )   ٢٠ (                                             من استقراء البيانات الواردة باجلدول رقم          
                                                                                  إدارة التعليم اإللكتروين يف النمـوذج التنظيمـي املقتـرح إلدارة التعلـيم                      يف هيكلة        ملشورة           واملعونة وا 

           طبيعة عمل                                 أن العبارات اليت ستدخل ضمن                                                                       اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية  يتضح        
                              العـام باململكـة العربيـة                                                      يف هيكلة إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم                                        الوحدات وارتباطاا التنظيمية    

              عبارات مرتبة    )  ٥  (      وهي    %   ٨٥                                                                     السعودية يف النموذج املقترح  واليت حصلت على وزن نسيب أكثر من             
   :     مايلي ك
                                                                 البحوث والدراسات، وجاءت يف الترتيب األول من األمهية مبتوسط            إىل          اليت تشري     )   ٢٨ (              العبارة رقم     •

    ).    ٩٣,٦ (             وزن نسيب قدره 
                                                                       العالقات العامة ، وجاءت يف الترتيب الثاين من األمهية مبتوسط وزن              إىل        تشري      اليت  )   ٢٥ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٠,٢ (         نسيب قدره 
                                                                   التخطيط، وجاءت يف الترتيب الثالث من األمهية مبتوسط وزن نسيب             إىل          اليت تشري     )   ٢٦ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٨٨,٣ (     قدره 
                                          يف الترتيب الرابع من األمهية مبتوسط وزن                    ، وجاءت                  اجلودة الشاملة     إىل          اليت تشري     )   ٣٠ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٨٨,٣ (         نسيب قدره 
                                                                   تقومي األداء املؤسسي ، وجاءت يف الترتيب اخلامس مـن األمهيـة               إىل          اليت تشري     )   ٢٧ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٨٦,٣ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 
                       السلطة التنفيذيـة                                                                                               اتفق أفراد عينة الدراسة على أمهية الوحدات الداعمة واليت عادة ما تكون خارج            

           والنـصيحة                      العـون واملـشورة            خدمات        تقدم              أو وظيفية                                                  واليت تكمن أمهيتها أا ذات طبيعة استشارية        
                                                                                                           واملعلومة والرأي وقليال ما تقوم بتنفيذ األعمال فهي وحدات منوطة باملساعدة يقوم هبا عادة خـرباء أو                 

   .       متخصصني 
                                                            ضمن الوحدات الداعمة يف هيكلة إدارة التعليم اإللكتـروين                                                      وقد مت استبعاد العبارة التالية وال تدخل                

   :    وهي   %   ٨٥                                 املقترحة حلصوهلا على وزن نسيب اقل من 
    ).  ٨٠ (                                               نظم املعلومات ودعم القرار، مبتوسط وزن نسيب قدره   إىل        اليت تشري   )   ٢٩ (            العبارة رقم •  
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 ـ١٦٣ ـ 

                                نة الدراسة إزاء عبارات حمور                       الستجابات أفراد عي                  األمهية النسبية        متوسط  )   ٢١ (                              ويوضح اجلدول   
                         املقتـرح إلدارة التعلـيم                                                                          املعايري واملؤشرات اليت ميكن من خالهلا احلكم على جناح اهليكـل التنظيمـي        

                          باململكة العربية السعودية                          اإللكتروين يف التعليم العام
  )٢١(جدول 
 ميكن من خالهلا احلكم على املعايري واملؤشرات اليتاستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية 

  املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام جناح اهليكل التنظيمي
            ًموافق متاما 

)٥(  
  موافق

)٤(  
  غري متأكد

)٣(  
  غري موافق

)٢(  
             ً غري موافق متاما  

)١(  
 العبـــــــــــــــــارة م الوزن النسيب

 %  ق % ت % ت % ت % ت % ت
ترتيب

 ٩٧,١١ ١٩٩ــ ٢,٤  ١ ٢,٤  ١ ٢,٤  ٩٢,٧١ ٣٨  ة اهليكل على حتقيق األهدافقدر   ٣١
 ٩٣,٦٢ ١٩٢ــ ٤,٨  ٢ ٢,٤  ١٢,٢١  ٨٠,٥٥ ٣٣  التجانس بني وحدات  التنظيم   ٣٢
 ٥ ٨٠ ١٦٤ ٢,٤  ١٤,٦١  ٦ ٩,٨  ٢٦,٨٤ ٤٦,٣١١ ١٩ .سهولة وسالسة إجراءات العمل التربوي والتعليمي    ٣٣
 ٧٢,٢٦ ١٤٨ ٢,٤  ٢١,٩١  ١٩,٥٩  ٢٤,٤٨ ٣١,٧١٠ ١٣  طالرقابة واالنضبا   ٣٤
 ٩٢,٢٣ ١٨٩ ٢,٤  ١ ٢,٤  ١ ٢,٤  ١٧,١١  ٧٥,٦٧ ٣١  تغطية الوحدات التنظيمية لكافة األعمال   ٣٥
 ٨٩,٣٤ ١٨٣ ٢,٤  ١ ٢,٤  ١ ٤,٩  ٢٦,٨٢ ٦٣,٤١١ ٢٦  الوصف الدقيق ألعمال كل وحدة   ٣٦
 ٩٣,٦٢ ١٩٢ــــ ٢,٤  ٢٦,٨١ ٧٠,٧١١ ٢٩  اختيار أفراد مؤهلني للقيام باألعمال   ٣٧

                                املعايري واملؤشرات اليت ميكن من خالهلا          الذي ميثل    )   ٢١ (                                       من استقراء البيانات الواردة باجلدول رقم     
             أن العبارات                                                             املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام يتضح                      التنظيمي          النموذج                احلكم على جناح    

       عبارات   )  ٥  (      وهي    %   ٨٥                                                    وذج املقترح  واليت حصلت على وزن نسيب أكثر من                                اليت ستدخل ضمن النم   
   :     مايلي       مرتبة ك

                                                                    قدرة اهليكل على حتقيق األهداف، وجاءت يف الترتيـب األول مـن               إىل          اليت تشري     )   ٣١ (              العبارة رقم     •
    ).    ٩٧,١ (                         األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                 ت التنظيم، وجاءت يف الترتيب الثاين من األمهية                            التجانس بني وحدا     إىل          اليت تشري     )   ٣٢ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٣,٦ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                ، وجاءت يف الترتيـب الثـاين                                               اختيار أفراد مؤهلني للقيام باألعمال       إىل          اليت تشري     )   ٣٧ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٣,٦ (                                 مكرر من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                             لوحدات التنظيمية لكافة األعمال، وجاءت يف الترتيب الثالث                   تغطية ا    إىل          اليت تشري     )   ٣٥ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٢,٢ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
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 ـ١٦٤ ـ 

                                                                    الوصف الدقيق ألعمال كل وحدة، وجاءت يف الترتيب الرابع مـن              إىل          اليت تشري     )   ٣٦ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٨٩,٣ (                         األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                              ومؤشرات ميكن مـن خالهلـا                                               الدراسة اتفقوا على أن هناك معايري                                   سبق يتضح أن أفراد عينة      ا               مم
          التجـانس      ،و                              قدرة اهليكل على حتقيق األهداف                                                          املساعدة يف احلكم على جناح اهليكل التنظيمي متثلت يف          

                                         تغطيـة الوحـدات التنظيميـة لكافـة         و   ،                                        و اختيار أفراد مؤهلني للقيام باألعمال      ،                  بني وحدات التنظيم  
   .                  دقيق ألعمال كل وحدة        الوصف ال    ،و      األعمال

                                                  املعايري واملؤشرات اليت ميكن من خالهلا احلكم علـى                                                             وقد مت استبعاد العبارتني التاليتني وال تدخل ضمن         
  %   ٨٥                                    حلصوهلا على وزن نسيب اقل مـن              ،نظرا                                                   اهليكل التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين            جناح  
     :         كالتايل    وهي
                                                                   سهولة وسالسة إجراءات العمل التربوي والتعليمي، مبتوسـط وزن            إىل          اليت تشري     )   ٣٣ (              العبارة رقم   •  

    ).  ٨٠ (         نسيب قدره 
   ) %    ٧٢,٢ (                                       الرقابة واالنضباط، مبتوسط وزن نسيب قدره   إىل        اليت تشري   )   ٣٤ (            العبارة رقم •  

                                                                                      برامج تطبيق التعليم االلكتروين يف ضوء اهليكل املقترح إلدارة التعليم االلكتـروين يف                     حمور  ) ٧ / ٦ (
    :                     لكة العربية السعودية   املم

          يف ضوء           اإللكتروين                                          ما الربامج اليت يتطلبها تطبيق التعليم        :                                      و كانت اإلجابة على السؤال السادس       
                                                       يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ؟          اإللكتروين                                    اهليكل التنظيمي املقترح إلدارة التعليم 

                                                   الستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبارات حمور                  ة النسبية     األمهي       متوسط  )   ٢٢ (                              ويوضح اجلدول   
                                                        ومتطلبات تصميمها يف ضوء إدارة التعلـيم اإللكتـروين                                                         الربامج اليت يتطلبها تطبيق التعليم اإللكتروين     

   .                        باململكة العربية السعودية                   يف التعليم العام ة      املقترح
                                       الربامج اليت يتطلبـها تطبيـق التعلـيم           ذي ميثل  ال    )   ٢٢ (                                       من استقراء البيانات الواردة باجلدول رقم     

                                 أن العبارات اليت ستدخل ضمن                                                               ومتطلبات تصميمها يف ضوء إدارة التعليم اإللكتروين يتضح                 اإللكتروين
   :    ايلي               عبارات مرتبة كم  )   ١٠  (     وهي   %   ٨٥                                              النموذج املقترح  واليت حصلت على وزن نسيب أكثر من 

                                                                     شراكه بني وزارة التربية والتعليم والقطاع اخلاص ، وجـاءت يف                               اليت تشري إىل إقامة     )  ٢ (                 العبارة رقم    •
    ).    ٩٤,١ (                                         الترتيب األول من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                                     اليت تشري إىل إعادة صياغة املناهج التعليمية يف ضوء متطلبات التعليم اإللكتروين ،               )   ١٠ (              العبارة رقم   •  
   )    ٩٣,٦ (            زن نسيب قدره                                       وجاءت يف الترتيب الثاين من األمهية مبتوسط و
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 ـ١٦٥ ـ 

  
  )٢٢(جدول 

  اإللكتروينربامج اليت يتطلبها تطبيق التعليم استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية النسبية لل
   .اإللكتروينومتطلبات تصميمها يف ضوء إدارة التعليم 

            ًموافق متاما 
)٥(  

  موافق
)٤(  

غري متأكد
)٣(  

  غري موافق
  العبـــــــــــــــــارة  م  الوزن النسيب)١(             ً غري موافق متاما    )٢(

يب  %  ق  %  ت% ت% ت  % ت  % ت
ترت

  

إعادة تنظيم املدارس التقليدية مبا يتوافق مع أسس تطبيق   ١
   .اإللكتروينالتعليم 

٩١,٧٣ ١٨٨ ٢,٤  ٢,٤١ ٢,٤١ ١٩,٥١ ٣٠٧٣,٢٨ 

 ٩٤,١١ ١٩٣ ـ ـ٤,٨ ٢,٤٢ ١ ٩,٨ ٣٤٨٢,٩٤  إقامة شراكه بني وزارة التربية والتعليم والقطاع اخلاص  ٢

وضع الضوابط الالزمة إلنتاج الدروس واملقررات   ٣
  .اإللكترونية

 ٩٠,٧٤ ١٨٦ ـ ـ٤,٨ ٤,٨٢ ٢١,٩٢ ٢٨٦٨,٣٩

 ٨٨,٨٧ ١٨٢ ٢,٤  ٤,٨١ ٢,٤٢ ٢٦٦٣,٤١١٢٦,٨١  . للقائمني على العملية التعليميةاإللكترويننشر ثقافة التعليم   ٤

ربات بني املدارس اليت متيزت يف تطبق التعليم تبادل اخل  ٥
   اإللكتروين

٨٥,٨٩ ١٧٦ ٢,٤  ٤,٩١ ٧,٣٢ ٢٢٥٣,٧١٣٣١,٧٣ 

 ٨٩,٣٦ ١٨٣ ٢,٤  ٧,٣١ ٢,٤٣ ١٧,١١ ٢٩٧٠,٧٧  .إلزامية املعلمني اجلدد التدريب على احلاسب   ٦

إيفاد املعلمني لتلقي تدريبات مكثفة على كيفية تطبيق   ٧
   .إللكترويناالتعليم 

٨٢,٤١١ ١٦٩ ٤,٩  ٩,٨٢ ٢,٤٤ ٢١,٩١ ٢٤٥٨,٥٩

إنشاء مراكز يف املدارس إلعطاء دورات تدريبية يف التعليم   ٨
  اإللكتروين

٩٠,٢٥ ١٨٥ ٢,٤  ٢,٤١ ٢,٤١ ٢٧٦٥,٩١١٢٦,٨١ 

توفري برامج تدريبية مستمرة للمعلمني حول تطبيقات التعليم   ٩
   .اإللكتروين

٨٧,٣٨ ١٧٩ ٢,٤  ٢,٤١ ٧,٣١ ٢٣٥٦,١١٣٣١,٧٣ 

إعادة صياغة املناهج التعليمية يف ضوء متطلبات التعليم   ١٠
  اإللكتروين

 ٩٣,٦٢ ١٩٢ ـ ـ٢,٤ ٢,٤١ ١٩,٥١ ٣١٧٥,٦٨

حتديد الكفايات الالزمة للمعلمني للتعامل مع تطبيق التعليم   ١١
   .اإللكتروين

٨٧,٣٨ ١٧٩ ٤,٩  ٢,٤٢ ٢,٤١ ٢٤٥٨,٥١٣٣١,٧١ 

                                                                              إعادة تنظيم املدارس التقليدية مبا يتوافق مع أسـس تطبيـق التعلـيم                إىل          اليت تشري     )  ١ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩١,٧ (                                                       ، وجاءت يف الترتيب الثالث من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره         اإللكتروين

     ،             إللكترونيـة  ا                                                      وضع الضوابط الالزمة إلنتاج الـدروس واملقـررات            إىل          اليت تشري     )  ٣ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٠,٧ (                                                   وجاءت يف الترتيب الرابع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

  ،         اإللكتروين                                                               إنشاء مراكز يف املدارس إلعطاء دورات تدريبية يف التعليم             إىل          اليت تشري     )  ٨ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٠,٢ (                                                  وجاءت يف الترتيب اخلامس من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
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 ـ١٦٦ ـ 

                                                                      إلزامية املعلمني اجلدد التدريب على احلاسب ، وجاءت يف الترتيـب              إىل          اليت تشري     )  ٦ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٨٩,٣ (                                   السادس من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                            للقائمني على العملية التعليمية، وجاءت              اإللكتروين                        نشر ثقافة التعليم       إىل          اليت تشري     )  ٤ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٨٨,٨ (                  توسط وزن نسيب قدره                            يف الترتيب السابع من األمهية مب

                                                                                   اليت تشري إىل توفري برامج تدريبية مستمرة للمعلمـني حـول تطبيقـات التعلـيم                 )  ٩ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٨٧,٣ (                             اإللكتروين، مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                                   اليت تشري إىل حتديد الكفايات الالزمة للمعلمني للتعامـل مـع تطبيـق التعلـيم                 )   ١١ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٨٧,٣ (                       وين، مبتوسط وزن نسيب قدره       اإللكتر

     ،            اإللكتـروين             ق التعليم    ي                                              تبادل اخلربات بني املدارس اليت متيزت يف تطب          إىل          اليت تشري     )  ٥ (              العبارة رقم   •  
      ).    ٨٥,٨ (                                                   وجاءت يف الترتيب الثامن من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                             مج اليت تدعم تطبيق التعليم اإللكتـروين يف                                                                           يتضح من استجابات أفراد عينة الدراسة أمهية تنفيذ الربا        
           االعتبـار                                                                                                       التعليم العام ، وهي مرحلة مهمة من العملية اإلدارية بل تعترب قوام العمل ، مع األخذ يف عني                   

                                                والبشرية الالزمة لتحقيق أهـداف الربنـامج ،         ،                   واإلمكانات املادية    ،         ووضوحها   ،                      صياغة أهداف الربامج    
                                                                      مج ، ووقته ، ومشاركة مجيع األطراف يف ختطيط وتـصميم الـربامج ،                                          والتجهيزات ، وتسلسل الربنا   

   .                                           واملرونة ،وغري ذلك مما تتطلبه الربامج وإعدادها 
                                                                                                                   وقد مت استبعاد العبارة التالية وال تدخل ضمن برامج النموذج املقترح إلدارة التعليم اإللكتـروين               

   :              وهي كالتايل  %   ٨٥                               ،نظرا حلصوهلا على وزن نسيب اقل من 
                                                                         إيفاد املعلمني لتلقي تدريبات مكثفة علـى كيفيـة تطبيـق التعلـيم             إىل          اليت تشري     )  ٧ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٨٢,٤ (                      ،  مبتوسط وزن نسيب قدره         اإللكتروين
                                                                                      إدارة ومتابعة خماطر تقنية املعلومات واالتصاالت يف مدارس التعليم العـام يف ضـوء                      حمور  ) ٨ / ٦ (

      :                                     االلكتروين يف اململكة العربية السعودية                          اهليكل املقترح إلدارة التعليم
                                                        كيف ميكن إدارة ومتابعـة خمـاطر تقنيـة املعلومـات            :                                      وكانت اإلجابة على السؤال السابع      

           باململكة          اإللكتروين                                                                                     واالتصاالت يف مدارس التعليم العام يف ضوء اهليكل التنظيمي املقترح إلدارة التعليم             
                    العربية السعودية ؟



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ١٦٧ ـ 

                                               الستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبـارات                       األمهية النسبية        متوسط  )   ٢٣ (          ح اجلدول                           كما يوض 
  يف                                                                يف  النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتـروين                        خماطر اإلنترنت         وإدارة                  أساليب متابعة        حمور  

   .                                       التعليم العام باململكة العربية السعودية 
  

  )٢٣(جدول 
 عند تطبيق التعليم اإلنترنت خماطر  وإدارة متابعةلطرق إزاء األمهية النسبية استجابات أفراد عينة الدراسة

  .وسلبياا ووضع احللول املناسبة لردع خطرها اإللكتروين
    

            ًموافق متاما 
)٥(  

  موافق
)٤(  

  غري متأكد
)٣(  

  غري موافق
)٢(  

             ًغري موافق متاما 
)١(  

 العبـــــــــــــــــارة  م الوزن النسيب
يب % ق % ت % ت % ت % ت % ت

ترت
  

التحكم يف النشر من خالل إنشاء مركز تعليمي على   ١
  .مستوى الوزارة

 ١٩٣٩٤,١٢ــ ٢,٤  ١ــ٢١,٩  ٧٥,٦٩ ٣١

يف املعامل واملنتديات املدرسية يكون هناك نظام حتكم   ٢
  .حملي

 ١٨٥٩٠,٢٦ ٢,٤  ١ ٧,٣  ٣ــ٢٩,٣ ٦٣,٤١٢ ٢٦

ح ال يسمح فيه للطالب وضع احلاسب يف مكان واض  ٣
  .باالنغالق على نفسه 

 ١٦٣٧٩,٥٨ ٤,٩  ٢١,٩٢  ٩ــ١٧,١  ٥٦,٢٧ ٢٣

                        ً      ً              عدم ترك الطالب يقضي زمنا  زائدا  عن احلاجة عند   ٤
  .استخدام احلاسوب 

١٥٢٧٤,١٩ ٤,٨  ٢٤,٤٢ ١٠ ٤,٨  ٢٦,٨٢ ١١ ٣٩ ١٦ 

 ١٩١٩٣,٢٤ــ ٤,٨  ٢ ٢,٤  ١٤,٥١  ٦ ٧٨ ٣٢  .تدريب الطالب على تقومي املعلومات والتأكد من صحتها  ٥

 ١٩٨٩٥,٦١ــــ ٤,٨  ٣١,٧٢ ٨٧,٨١٣ ٣٦  تربية الطالب على جتنب خماطر اإلنترنت يف ضوء ثوابتنا  ٦

تدريب الطالب واملعلمني واألسرة على مقاومة املواقع   ٧
  .املشبوهة 

 ١٨٩٩٢,٢٥ــ ٢,٤  ١ــ٣١,٧ ٦٥,٩١٣ ٢٧

ملعلمني يف املدرسة على استخدام إشراف مباشر من ا  ٨
  .احلاسب 

 ١٩٣٩٤,١٢ــــــ٢٩,٣ ٧٠,٧١٢ ٢٩

تدريب املعلمني والطالب على أخالقيات التعامل مع   ٩
  .املعلومات الرقمية 

 ١٩٢٩٣,٦٣ــ ٢,٤  ١ــ٢٤,٤ ٧٣,٢١٠ ٣٠

ف التايل توجيه الطالب حبفظ حقوق امللكية من حيث   ١٠
  .والنشر

 ١٨١٨٨,٣٧ــ ٢,٤  ١ ٢,٤  ٣٤,١١ ٥٨,٥١٤ ٢٤

         خمـاطر          وإدارة               أساليب متابعـة          الذي ميثل    )   ٢٣ (                                       من استقراء البيانات الواردة باجلدول رقم            
             أن العبارات                                                                                             اإلنترنت عند تطبيق التعليم اإللكتروين وسلبياا ووضع احللول املناسبة لردع خطرها يتضح             

       عبارات   )  ٨  (      وهي    %   ٨٥                                           رح  واليت حصلت على وزن نسيب أكثر من                                        اليت ستدخل ضمن النموذج املقت    
   :      مايلي  ك       مرتبة
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 ـ١٦٨ ـ 

                                يف ضوء ثوابتنا ، وجاءت يف              اإلنترنت                                 تربية الطالب على جتنب خماطر         إىل          اليت تشري     )  ٦ (              العبارة رقم     •
    ).    ٩٥,٦ (                                         الترتيب األول من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

  ،  ة                                                               حكم يف النشر من خالل إنشاء مركز تعليمي على مستوى الوزار                الت   إىل          اليت تشري     )  ١ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٤,١ (                                                  وجاءت يف الترتيب الثاين من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                     إشراف مباشر من املعلمني يف املدرسة علـى اسـتخدام احلاسـب ،                إىل          اليت تشري     )  ٨ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٤,١ (               ط وزن نسيب قدره                                         وجاءت يف الترتيب الثاين مكرر من األمهية مبتوس

                                                                   تدريب املعلمني والطالب على أخالقيات التعامل مع املعلومات الرقمية        إىل          اليت تشري     )  ٩ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٣,٦ (                                                     ، وجاءت يف الترتيب الثالث من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                             لتأكد من صحتها ، وجـاءت                                               تدريب الطالب على تقومي املعلومات وا        إىل          اليت تشري     )  ٥ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٣,٢ (                                             يف الترتيب الرابع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                                                      تدريب الطالب واملعلمني واألسرة على مقاومة املواقـع املـشبوهة ،              إىل          اليت تشري     )  ٧ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٢,٢ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره       اخلامس                 وجاءت يف الترتيب 

         ، وجاءت   .                                                            يف املعامل واملنتديات املدرسية يكون هناك نظام حتكم حملي           إىل          اليت تشري     )  ٢ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٩٠,٢ (                            من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره        السادس           يف الترتيب 

  ،              ف والنـشر         التايل                                            توجيه الطالب حبفظ حقوق امللكية من حيث            إىل          اليت تشري     )   ١٠ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٨٨,٣ (                        ألمهية مبتوسط وزن نسيب قدره     من ا       السابع                 وجاءت يف الترتيب 

                             نترنت عند تطبيق التعلـيم       لإل      خماطر                                                                                    مما سبق يتضح أن أفراد عينة الدراسة اتفقوا على أن هناك          
                                             يتمثل يف اإلجراءات اإلدارية السابقة اليت                                      وضع حلول املناسبة لردع خطرها            ميكن    ،       وسلبيات ،          اإللكتروين

       ،ومتـت                                                         يف مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية               اطر اإلنترنت     خم          وإدارة       متابعة              وردت يف حمور    
   .                                       املوافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة

     يف                      خمـاطر اإلنترنـت             وإدارة               أساليب متابعة                                                                     وقد مت استبعاد العبارتني التاليتني وال تدخل ضمن         
   :            وهي كالتايل    %   ٨٥                        صوهلا على وزن نسيب اقل من                                              النموذج املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين ،نظرا حل

                                                                   وضع احلاسب يف مكان واضح ال يسمح فيه للطالب باالنغالق علـى               إىل          اليت تشري     )  ٣ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٧٩,٥ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره                       جاءت يف الترتيب الثامن       نفسه، 

  ً                                  داً عـن احلاجـة عنـد اسـتخدام                                  ً           عدم ترك الطالب يقضي زمناً زائ        إىل          اليت تشري     )  ٤ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٧٤,١ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره                       جاءت يف الترتيب التاسع          احلاسوب،  
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 ـ١٦٩ ـ 

      :                                                        معوقات إدارة التعليم االلكتروين يف اململكة العربية السعودية       حمور ) ٩ / ٦ (
                       يف التعليم العـام             اإللكتروين                                    ملعوقات اليت تواجه إدارة التعليم          ا   ما  :                                 وكانت إجابة السؤال الثامن     

                            باململكة العربية السعودية ؟
                                                      الستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء عبـارات حمـور                         األمهية النسبية        متوسط  )   ٢٤ (                يوضح اجلدول     و  

   .                                         يف التعليم العام باململكة العربية السعودية                                          املعوقات اليت تواجه إدارة التعليم اإللكتروين 
  )٢٤(جدول 

يف التعليم  اإللكتروينعوقات اليت تواجه إدارة التعليم للم  النسبيةاستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األمهية
  العام يف اململكة العربية السعودية

            ًموافق متاما 
)٥(  

  موافق
)٤(  

  غري متأكد
)٣(  

  غري موافق
)٢(  

             ًغري موافق متاما 
)١(  

  العبـــــــــــــــــارة  م الوزن النسيب
يب % ق % ت % ت % ت % ت % ت

ترت
  

الوعي بأمهية توظيف تقنية التعليم اإللكتروين على مجيع قلة   ١
  .املستويات 

  ١٧٧٨٦,٣٩ ٢,٤  ١ ٩,٨  ٤ــ٢٩,٣ ٥٨,٥١٢ ٢٤

عدم قناعة صناع القرار بالطريقة اليت ميكن من خالهلا   ٢
  .  يف التعليم اإللكتروينتوظيف تقنية التعليم 

١٨٢٨٨,٨٨ ٢,٤  ١ ٤,٨  ٢ ٢,٤  ١٤,٦١  ٧٣,٢٦ ٣٠  

  ١٨٧٩١,٢٦ــ ٤,٩  ٢ ٩,٨  ٤ ٩,٨  ٧٥,٦٤ ٣١  .اب التخطيط لتوظيف تقنية التعليم اإللكتروين غي  ٣

  ١٩٤٩٤,٦٢ــ ٤,٨  ٢ ٢,٤  ١ ٧,٣  ٨٥,٤٣ ٣٥ .قلة الدعم والتمويل الكايف لتوظيف تقنية التعليم اإللكتروين   ٤

  ١٩٠٩٢,٧٤ــ ٤,٨  ٢ ٤,٨  ١٢,٢٢  ٥ ٧٨ ٣٢  .عدم وجود إدارة متخصصة إلدارة التعليم اإللكتروين  ٥

عدم وجود أخصائيني جيمعون بني اجلانب التقين والتربوي   ٦
  .لتفعيل تقنية املعلومات يف التربية والتعليم 

  ١٨٨٩١,٧٥ــ ٢,٤  ١ ٩,٨  ١٤,٦٤  ٧٣,٢٦ ٣٠

 مع متطلبات وأسس وتطبيقات احلالية عدم تالؤم األجهزة   ٧
   .اإللكتروينالتعليم 

١٥٤٧٥,١١٢ ٩,٨  ١٤,٦٤  ١٤,٦٦  ١٢,٢٦  ٤٨,٨٥ ٢٠ 

قلة املهارات الالزمة الستخدام تقنية املعلومات واحلاسب   ٨
  .لدى املعلمني 

  ١٩١٩٣,٢٣ــ ٢,٤  ١ ٤,٩  ١٧,١٢  ٧٥,٦٧ ٣١

٩  
                                                                 قلة االهتمام بتدريب العاملني يف حقل التربية والتعليم إداريني         

          وتقنية                                   معلمات على أسس وتطبيقات احلاسب               معلمني أو     أو
   .         املعلومات 

  ١٩٨٩٦,٦١ــــ ٤,٩  ٢ ٧,٣  ٨٧,٨٣ ٣٦

صعوبة تعديل اللوائح واألنظمة اإلدارية املتعلقة بالتعليم  ١٠
  .التقليدي 

 ١٦٧٨١,٤١١ــ٢١,٩  ٩ ٢,٤  ٢١,٩١  ٥٣,٧٩ ٢٢

 ١٦٨٨١,٩١٠ ٢,٤  ١ ٤,٨  ٢١,٩٢  ٢١,٩٩  ٤٨,٨٩ ٢٠   .اإللكتروينضعف تطوير املعايري اليت يعتمد عليها التعليم  ١١

  ١٨٦٩٠,٧٧ ٢,٤  ١ ٤,٩  ٢ ٢,٤  ١٧,١١  ٧٣,٢٧ ٣٠   .اإللكتروينالتعليم  ومقاومة التغيري حن ١٢
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 ـ١٧٠ ـ 

                                                    الذي يوضح املعوقات اليت تواجـه إدارة التعلـيم             )   ٢٤ (                                             من استقراء البيانات الواردة باجلدول رقم           
                                               يتضح أن العبارات اليت ستدخل ضمن النمـوذج                 لسعودية                                                    اإللكتروين يف التعليم العام يف اململكة العربية ا       

     :     مايلي ك              عبارات مرتبة  )  ٩ (    وهي   %   ٨٥                                      املقترح  واليت حصلت على وزن نسيب أكثر من 
      معلمني    و                                                            قلة االهتمام بتدريب العاملني يف حقل التربية والتعليم إداريني أ  إىل        اليت تشري   )  ٩ (              العبارة رقم     •
                                                               اسب وتقنية املعلومات، وجاءت يف الترتيب األول مـن األمهيـة                                         معلمات على أسس وتطبيقات احل       و أ

    ).    ٩٦,٦ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 
        ، وجاءت    .        اإللكتروين                                                قلة الدعم والتمويل الكايف لتوظيف تقنية التعليم   إىل         اليت تشري    )  ٤ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٤,٦ (                                            يف الترتيب الثاين من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                                      قلة املهارات الالزمة الستخدام تقنية املعلومـات واحلاسـب لـدى             إىل          اليت تشري     )  ٨ (    قم            العبارة ر •  

    ).    ٩٣,٢ (                                                     ، وجاءت يف الترتيب الثالث من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره       املعلمني
                 ، وجـاءت يف             اإللكتروين                                             عدم وجود إدارة متخصصة إلدارة التعليم          إىل          اليت تشري     )  ٥ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٢,٧ (                                ابع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره            الترتيب الر
                                                                        عدم وجود أخصائيني جيمعون بني اجلانب التقين والتربوي لتفعيل تقنية             إىل          اليت تشري     )  ٦ (              العبارة رقم   •  

                                                                                                      املعلومات يف التربية والتعليم ، وجاءت يف الترتيـب اخلـامس مـن األمهيـة مبتوسـط وزن نـسيب                    
    ).    ٩١,٧ (     قدره 
                        ، وجاءت يف الترتيب             اإللكتروين                                          غياب التخطيط لتوظيف تقنية التعليم         إىل          اليت تشري     )  ٣ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩١,٢ (                                   السادس من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                             ، وجاءت يف الترتيب السابع        .        اإللكتروين         التعليم     و                    مقاومة التغيري حن     إىل          اليت تشري     )   ١٢ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٩٠,٧ (  ه                           من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدر
                                                                          عدم قناعة صناع القرار بالطريقة اليت ميكن من خالهلا توظيف تقنيـة               إىل          اليت تشري     )  ٢ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٨٨,٨ (                                                                   يف التعليم ، وجاءت يف الترتيب الثامن من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره         اإللكتروين        التعليم 
                    على مجيع املستويات،         اإللكتروين                 يف تقنية التعليم                      قلة الوعي بأمهية توظ  إىل        اليت تشري   )  ١ (              العبارة رقم   •  

    ).    ٨٦,٣ (                                                   وجاءت يف الترتيب التاسع من األمهية مبتوسط وزن نسيب قدره 
                                                                                                                     يتضح مما سبق أن أفراد عينة الدراسة اتفقوا على أن هناك معوقات حتـول دون تطبيـق إدارة                  

                                                 يل البد من وضع احللول املناسبة للتغلب عليهـا                                       على الوجه املطلوب، وبالتا                              التعليم اإللكتروين ألهدافها  
   .                                                 والتخطيط لوضع الربامج املناسبة للحد من هذه املعوقات 
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 ـ١٧١ ـ 

                                                                                                                 وقد مت استبعاد العبارات التالية وال تدخل ضمن معوقات النمـوذج املقتـرح إلدارة التعلـيم                
    :           وهي كالتايل  %   ٨٥                                        اإللكتروين ،نظرا حلصوهلا على وزن نسيب اقل من 

             ،  مبتوسـط            اإللكتروين                                                   ضعف تطوير املعايري اليت يعتمد عليها التعليم           إىل          اليت تشري     )   ١١ (             لعبارة رقم    ا•  
    ).    ٨١,٩ (             وزن نسيب قدره 

                                                                           صعوبة تعديل اللوائح واألنظمة اإلدارية املتعلقة بالتعليم التقليـدي،            إىل          اليت تشري     )   ١٠ (              العبارة رقم   •  
    ).    ٨١,٤ (                   مبتوسط وزن نسيب قدره 

                                          مع متطلبات وأسس وتطبيقات التعلـيم               احلالية                        عدم تالؤم األجهزة       إىل          اليت تشري     )  ٧ (     رقم           العبارة  •  
    ).    ٧٥,١ (                     ، مبتوسط وزن نسيب قدره         اإللكتروين
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  :النموذج املقترح يف ضوء نتائج الدراسة )٦/١٠(
  ين يف التعليم العاماإلطار العام للنموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكترو) ٦/١٠/١(

  باململكة العربية السعودية
                                   جتاوزنا فيه مرحلـة الفكـرة إىل                                     لتطوير التعليم العام ،       ا            استراتيجي  ا                       التعليم اإللكتروين خيار        أصبح              

                                                                                                            مرحلة احلقيقة ، وبالتايل البد من البحث عن أفضل السبل للمساعدة يف تطبيقه يف التعليم العام باململكة                 
                                                                 بالبحث عن أفضل األساليب اليت ميكن عن طريقها العمل علـى                   الدراسة   ت               ، ولذا قام      دية              العربية السعو 

                 حجـر الزاويـة     ك           اإلدارة         فتمثلت                                                                            تفعيل التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ،           
           التنظـيم،                                                                تطبيق التعليم اإللكتروين كما ينبغي،حيث ميثـل التخطـيط، و                                       ،وإطار عام يقع حتت مظلتها      

                                                                                                             والتنسيق، واملتابعة، والتقومي العوامل اليت تؤدي إىل النجاح ، هذا كله من جهة ، أما من اجلهة األخرى                  
                                                                                         اليت ال تقل أمهية فهو أن الباحث، ومن خالل دراسته، وإطالعه عرف أن دراسات املستقبل اليت تعتمـد    

                    متثـل أداة جوهريـة     ، Forecasting Techniques                    وأساليب التنبـؤ          أالستشرايف          على املنهج 
                                                                                             لعمليات التخطيط يف العامل املعاصر ، وقد تعددت أساليب استشراف املستقبل الكمية والكيفية، وكذلك     
                                                                                                     اليت جتمع بني الكمية والكيفية ، وألن الدراسة اعتمدت بشكل مباشر على آراء اخلرباء، واملتخصصني يف                

                  واالتصاالت ، فإنه                                                واهلياكل التنظيمية، وتقنية املعلومات                                                  جماالت التعليم اإللكتروين، واإلدارة، والتنظيم،    
                                ً         ً                                                                  كان والبد من استخدام أسلوبا علمياً أكثر دقةً، وله وجهة مستقبلية إستراتيجية  ، والـذي متثـل يف                   

                            ً                             ، وهو األسلوب األكثر استخداماً يف التوقع للمستقبل، ويستخدم Delphi Method           أسلوب دلفي 
                                                                                  كم، واحلدس لدى اخلرباء عن املستقبل املتمثل يف كيفية إدارة وتنظـيم التعلـيم                                     اآلراء املعتمدة على احل   

   .                                          التعليم العام يف اململكة العربية السعودية  ر                              اإللكتروين كخيار استراتيجي لتطوي
                                                          وحيث أن املنظمات تقوم ببناء تنظيماا املناسبة يف ضوء            ،                                           وتأسيسا على ما وصلت إلية الدراسة                   
                              ، فان النمـوذج التنظيمـي         )   ١١١   هـ،    ١٤٢٣         خاشقجي ،  (                                             ياا ، وأهدافها ، وأنشطتها ، ووظائفها                استراتيج

     أو           احملـاور                    مت بناءه يف ضـوء                                                                                     املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية           
     :         التالية              األبعاد التالية

   .              األسس الفلسفية     حمور   - ١
   .      ظيمية          األسس التن    حمور   - ٢
   .        األهداف     حمور- ٣
   .     واخلطط        األساليب     حمور   - ٤



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ١٧٣ ـ 

   .                         اهليكلة اإلدارية والتنظيمية    حمور   - ٥
   .       الربامج     حمور   - ٦
   .            إدارة املخاطر    حمور   - ٧
   .                ومقاومة التغيري       املعوقات    حمور   - ٨

 )١(شكل رقم 
                                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أبعاد النموذج املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية
      

                                            اليت تنتمي إىل كل حمـور مـن حمـاور أو                    لعبارات   ل                       متوسطات الوزن النسيب      )   ٢٥ (                ويوضح اجلدول   
                                                التعليم العام باململكة العربية الـسعودية                                                             النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف              مكونات  

                                                                                         ، اليت مت الوصول إليها يف ضوء أراء عينة أفراد الدراسة من اخلرباء ، مع توضيح                                        بعد تطبيق أسلوب دلفي   
                                    حسب منهجية الدراسة ، وفيما يلي        %   ٨٥                                                            العبارات اليت مت استبعادها حلصوهلا على وزن نسيب أقل من           

   :                  ون من هذه املكونات                           نبذة خمتصرة عن كل حمور أو مك
  

ñŠa†g@ @
@áÜÈnÛa
ïãëØÛ⁄a 
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   )٢٥(  جدول 
متوسطات الوزن النسيب لعبارات النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام 

  باململكة العربية السعودية بعد تطبيق أسلوب دلفي
رقم 
  العبارة

متوسط الوزن 
  النسيب

رقم 
  العبارة

متوسط الوزن 
  النسيب

رقم 
  العبارة

سط الوزن متو
  النسيب

رقم 
  العبارة

متوسط الوزن 
  النسيب

رقم 
 العبارة

متوسط الوزن 
  النسيب

  %٨٨,٣  ٣٠  %٩٩  ٥  واخلططاألساليب   األهداف  األساس الفلسفي
  اإلداريةتقومي اهليكلة   %٩٩  ٦  %٨٧,٨  ١ %٩٩,٥  ١  %٩٩  ١
٩٧,١  ٣١  %٨٧,٣  ٧ %٩٧,١  ٢ %٩٨,١  ٢ %٩٨,٥  ٢%  
  %٩٣,٦  ٣٢  تبعدتاس  ٨ %٩٨,١  ٣ %٩٥,٦  ٣ %٩٦,٢  ٣
  استبعدت  ٣٣  استبعدت  ٩ %١٠٠  ٤ %٩٦,١  ٤ %٩٩,٥  ٤
  استبعدت  ٣٤  %٩٥,١  ١٠ %٩٦,٦  ٥ %٩٦,٦  ٥ %٩٤,٦  ٥
٩٢,٢  ٣٥  %٩٢,٧  ١١ %٩٥,١  ٦ %٩٥,٦  ٦ %٩٧,٥  ٦%  
٨٩,٣  ٣٦  %٩٠,٢  ١٢ %٨٥,٩  ٧ %٩٥,١  ٧ %٩٨,١  ٧%  
  %٩٣,٦  ٣٧  استبعدت  ١٣ %٩٩,١  ٨ %٩٩,١  ٨ %٩٥,٦  ٨
  الربامج  الوحدات املرتبطة ستبعدتا  ٩ %٩٣,٧  ٩ %٩٧,١  ٩

  %٩١,٧  ١  %٩٨ ١٤  استبعدت ١٠  %٩٩,٥  ١٠  األساس التنظيمي
٩٤,١  ٢  %٩٥,١  ١٥ %٩٧,٥  ١١ %٩٣,٧  ١١  %٩٤  ١٠%  
٩٠,٧  ٣  %٩٧,١  ١٦ %٩٧,٥  ١٢ %٩٨,١  ١٢ %٩٦,٦  ١١%  
  %٨٨,٨  ٤  %٩٠,٧  ١٧ %٩٩  ١٣ استبعدت  ١٣ %٩٧,١  ١٢
٨٥,٨  ٥  %٩١,٢  ١٨ %٩٠,٧  ١٤ %٩٣,٧  ١٤ %٩٩,١  ١٣%  
  %٨٩,٣  ٦  استبعدت  ١٩ %٩٤,٦  ١٥ %٨٧,٨  ١٥ %٩٨,١  ١٤
  استبعدت  ٧  %٩٤,٦  ٢٠ %٩٣,٦  ١٦ % ٩٩  ١٦ %٩٤,٦  ١٥
  %٩٠,٢  ٨  طبيعة الوحدات املرتبطة %٩٧,١  ١٧ %٩٦,٦  ١٧ %٩٥,١  ١٦
٨٧,٣  ٩  %٩٠,٢  ٢١ %٩٤,٦  ١٨ %٩٣,٦  ١٨ %٩٦,٦  ١٧%  
٩٣,٦  ١٠  %٩٠,٧  ٢٢ %٩٨,١  ١٩ %٩٥,١  ١٩ %٩٨,٥  ١٨%  
  %٨٧,٣  ١١  %٨٥,٤  ٢٣ %٨٩,٣  ٢٠ %٩٩,٥  ٢٠ بعدتاست  ١٩
  إدارة املخاطر  %٩٧,١  ٢٤ %٩٤,١  ٢١ %٨٩,٣  ٢١ %٨٥,٤  ٢٠
  %٩٤,١  ١  الوحدات الداعمة  اهليكلة اإلدارية %٩٥,٦  ٢٢ %٨٥,٩  ٢١
  %٩٠,٢  ٢  %٩٠,٢  ٢٥  األنشطة الرئيسة %٩٦,١  ٢٣  %٨٥,٤  ٢٢
  %٧٩,٥  ٣  %٨٨,٣  ٢٦ %٩١,٧  ١ %٩٤,٦  ٢٤ استبعدت  ٢٣
  استبعدت  ٤  %٨٦,٣  ٢٧ %٩٩  ٢ %٩٧,١  ٢٥ %٩١,٢  ٢٤
  %٩٣,٢  ٥  %٩٣,٦  ٢٨ استبعدت  ٣ %٩٨,٥  ٢٦ %٩٥,٦  ٢٥
  %٩٥,٦  ٦  استبعدت  ٢٩ %٩٧,٦  ٤ %٩٢,٢  ٢٧ %٩٩,٥  ٢٦
                ٩٢,٢  ٧%  
                ٩٤,١  ٨%  
                ٩٣,٦  ٩%  
                ٨٨,٣  ١٠%  
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       :                       النموذج التنظيمي املقترح                    األسس اليت ينطلق منها   )  ٢ /  ١٠ / ٦ (
   :             األسس الفلسفية  )  ١ / ٢ /  ١٠ / ٦ (

                                                   اليت يؤثر ويتأثر هبا الشخص يف حياته ويسترشد               املبادئ          جمموعة     أو                               تعترب الفلسفة طريقة للحياة ،              
            مكتوبـة                      هـذه الفلـسفة          تكـون                                                                        هبا يف تصرفاته واختياراته وأحكامه ، ولكل جمتمع فلسفته ، وقد ال           

                                                              ، والفلسفة على وجه العموم تتأثر بالثقافـة العامـة                                                             بالضرورة ، ولكنها موجودة مادام التراث موجودا      
                                                                                                     للمجتمع وتنعكس على مجيع ميادين احلياة العامة وتعرب عن أفكار وقيم ومعتقدات مصدرها ثقافة اتمع            

                                                         أهداف النموذج املقترح وفلسفة النموذج املقترح هـي               الشتقاق                                      ، ومتثل فلسفة اتمع املصدر الرئيس       
                                                                                   ، ولذلك فان فلسفة هذا النموذج تنطلق من عقيدتنا وثوابتنا اإلسالمية اليت بـين               ع                      انعكاس لفلسفة اتم  

                                                           ، واألساس الفلسفي هنا مهم لتفعيل دور التعلـيم اإللكتـروين يف                                       عليها جمتمع اململكة العربية السعودية  
   :    منها     كائز                                   اتمع ويستند األساس الفلسفي على ر      لتطوير                                         تطوير العمل التربوي والتعليمي ،الذي يسعى 

   .                         الثوابت اإلسالمية والوطنية  - ١
  .                          املصلحة العامة وخدمة اتمع  - ٢
  .                                    تبادل املنفعة بني القطاع احلكومي واخلاص  - ٣
  .                                          االستثمار يف التعليم من أفضل أنواع االستثمار  - ٤
  .                               أمهية املرجعية الشرعية القانونية  - ٥
     .   )  ٥٥   هـ،    ١٤٢٤            صائغ ومتويل ،  (                     محاية اهلوية الثقافية  - ٦

                                                                                                صلت الدراسة إىل األسس الفلسفية التالية اليت ينطلق منها النموذج التنظيمي املقتـرح إلدارة                             وقد تو 
    :                                                                                 التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية اليت ميكن إمجاهلا يف التايل 

     .    ايل   احل         التقليدي                     خيدم نظام التعليم        اإللكتروين          التعليم •  
  .                                   تقوم على أساس حتقيق أهداف التعليم         اإللكتروين   يم              إدارة التعل•  
       .          اإللكتروين                                           الثوابت مطلب استراتيجي عند تطبيق التعليم •  
      .                                         يساهم يف حتقيق األهداف التربوية والتعليمية        اإللكتروين          التعليم •  
    .          اإللكتروين                                        ضرورة وجود وثيقة لتوضيح أهداف التعليم •  
    .        اإللكتروين                                     هج الدراسية مبا يتفق مع فلسفة التعليم                   ضرورة تنظيم املنا•  
    .                              يرفع كفاءة النظام التربوي         اإللكتروين                تطبيق التعليم •  
       .                                           على أمهية تأثري املعلوماتية على ثقافة املتعلم        اإللكتروين                      ترتكز إدارة التعليم •  
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   .ويناإللكترحمور العملية التعليمية عند تطبيق التعليم  و الطالب ه•  
  :األسس التنظيمية) ٦/١٠/٢/٢(

                                  تتطور يف سـياق تفاعلـها مـع               تظهر و                        الثقافة التنظيمية ،            مبا فيها                    األسس التنظيمية                   ميكن القول أن            
                                                                                                        النسيج االجتماعي واالقتصادي والثقايف الذي تتواجد فيه، فالثقافة التنظيمية تبقى باسـتمرار موضـوع             

                                                        التعلم وطلب التكيف والتوازن مع القـوى واملـتغريات                     م من أجل                                         التطوير والتغيري حبسب فاعلية التنظي    
                                                                                                         املؤثرة يف بيئة األعمال ، وخباصة التأثريات اجلوهرية اليت تعززها تقنية االتصاالت واملعلومات ، وشـبكة                

              اال الذي     أو          حجمها     أو               كان نوعها       أيا                       العملية التنظيمية           كما أن     .  )   ٢٦١      هـ،ص      ١٤٢٦     ياسني، (          االنترنت،  
                                                                              عالقات وعمل إداري مستمر حمدد يسعى لتحقيق هدف مشترك ، وغالبا ما يكون                                 فيه ، تعرب عن          تنشط

                                                    وشبه املادية كالسياسات واألهـداف واإلجـراءات،         ة                                                 التنظيم يستهدف اختيار العناصر املادية والبشري     
         يتم مـن                                                                                         لتكوين منظومة توزع فيها االختصاصات ويربط بينها بصورة منسقة ، وفق عالقات متعاونة ،        

   .                   حتقيق األهداف املنشودة     خالهلا 
                                                                                                                 ويف حماولة إلبراز أمهية التنظيم كوسيلة أساسية يف تفعيل تطبيق التعليم اإللكتروين يف التعليم العـام                
                                                                                                            باململكة العربية السعودية ، توصلت الدراسة إىل بعض األسس التنظيمية اليت تنطلق منها العملية اإلدارية               

                                                                                              ي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية  ، واليت                                 يف النموذج التنظيم  
           :        يف التايل      متثلت 

    .        اإللكتروين                                         احلصول على الدعم السياسي لتنظيم التعليم •  
   .        اإللكتروين                             قيق أفضل أداء لتطبيق التعليم  حت   و                ترتيب األنشطة حن•  
  .                                   حيتاج إىل تغيري ثقافة التنظيم اإلداري        اإللكتروين                      تطبيق إدارة التعليم •  
  .        اإللكتروين                                           يقسم العمل بناء على أسس وتطبيقات التعليم •  
  .        اإللكتروين                                               ضرورة حتديد العالقات التنظيمية يف إدارة التعليم •  
  .           يف التعليم        اإللكتروين                                         املرونة عنصر أساس يف تطبيق إدارة التعليم •  
  .                  التابعة لكل وحدة             حتديد األقسام•  
  .                                                ب اإلدارية اليت ميكن من خالهلا االستفادة من املعلوماتية   الي              وضع أفضل األس•  
  .                                                التنسيق بني العناصر األساسية لتكامل العمل اإلداري•  
  .                                                    حتديد نطاق اإلشراف الذي يستطيع منه اإلداري ممارسة عمله•  
  .    تروين    اإللك                                    توصيف املهام يف وحدات إدارة التعليم •  
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  .                                             تغيري ثقافة املؤسسة التربوية من الوجه التقنية        اإللكتروين                         يسبق التحول إىل التعليم •  
  .                                  تطوير العمليات اإلدارية والتربوية        اإللكتروين                         يسبق التحول إىل التعليم •  
   .                                  مع نظريات التعلم والتعليم احلديثة        اإللكتروين                               توافق التنظيم اإلداري للتعليم •  
   .                                       يراعى مستجدات النظريات اإلدارية احلديثة        اإللكتروين                 لتحول إىل التعليم        عند ا•  

   :                 يف التعليم العام        اإللكتروين                     املقترح إلدارة التعليم                  النموذج التنظيمي       أهداف   )  ٣ /  ١٠ / ٦ (
                                                     ، وهي وصف للمتغريات املتوقع أو املطلوب حدوثها                                                        األهداف هي الغايات اليت يراد الوصول إليها                

                                                                                                  األهداف ارتباطا عضويا بثقافة اتمع ، وهي عادة تتعلق باملستقبل ، وال ميكـن تـصور أي                           ، وترتبط 
                                بالغة األمهيـة ألي عمـل ،             األمور                                أن معرفة األهداف وحتديدها من        .                              جهد مجاعي منتج دون أهداف      

                                                                                                  وبقدر وضوح األهداف تكون جودة العمل ، كما أن وضوح األهداف يساعد على اختيـار وانتقـاء                 
                                                                                                       ظيم احملتوى واختيار الوسائل املناسبة لتحقيقها ، وتعترب األهداف حمكات أو معايري أو مقاييس لتقييم                  وتن

   .                                                                                 سواء كان أثناء التنفيذ أم بعد االنتهاء منه ، سواء للمؤسسة ككل أو لألفراد العاملني      األداء
                                 ة التعليم اإللكتروين يف التعليم                                                                                   وجيسد النموذج التنظيمي املقترح األهداف اليت نتوخاها من تطبيق إدار         

                                                               تطوير التعليم وجتويده ، ووضع حلول ملشكالت التعليم ، وجعل            :                                         العام باململكة العربية السعودية مثل      
                                                                                                                الطالب حمورا للعملية التعليمية ، وتطوير أداء املعلمني ،وحتسني بيئة التعليم والتعلم ، ومواكبة الـتغريات                

   .  ة                          والتطورات اهلائلة يف التقني
                                                                                                            وقد توصلت الدراسة احلالية إىل بعض األهداف اليت ميكن أن تسهم يف تطبيق وتفعيـل التعلـيم                 

      :                                                                                            اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية يف ضوء النموذج التنظيمي املقترح وهي كالتايل 
    .        اإللكتروين                                           توفري منظومة إدارية متكاملة إلدارة التعليم •

     .                           بالتكيف مع تقنية املعلومات  ايل  احل                      مساعدة نظام التعليم •  
   .                                            اإلسهام يف ربط مؤسسات التعليم العام مع بعضها•  
     .                                                  متكني أولياء األمور من التواصل مع املدرسة بشكل مستمر•  
   .          اإللكترونية                                         العمل على حتقيق التطبيق الفعلي للمقررات •  
   .                           إجياد بيئة التعلم اإلبداعية•  
  .                             على حمتوى املقررات بأسلوب شيق     اإلطالع               متكني الطالب من •  
       .                   تطوير أداء املعلمني•  
       .                                    مواكبة التطور العاملي يف جمال التعليم•  
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   .                                                            متكني املعلمني من إدارة وقتهم واالستفادة منه مبا يزيد من إبداعهم•  
     .                                                اإلسهام يف تنظيم بناء اجلانب املهين لشخصية املتعلم•  
       .                                            الطالب على درجام يف املدرسة وخارجها يف أي وقت    إطالع  •  
       .                        دعم برامج تدريب املعلمني•  
    .                                       متكني املعلمني من متابعة الطالب وتوجيههم •  
       .                                  تواصل الطالب مع بعضهم ومع معلميهم•  
     .                             تنظيم صنع القرار التربوي •  
       .    ائهم                                متكني أولياء األمور من متابعة أبن•  
       .                                 توسيع نطاق دور املعلم جتاه املتعلم•  
   .                                تزويد املتعلمني باملهارات التقنية•  
     .                                                        توفري فوري للمعلومات املتعلقة بالعمل التربوي والتعليم •  
     .       عالية                                   متكني اإلداريني من أداء عملهم بكفاءة •  
   .                                      تنظيم تبادل اخلربات بني املدارس واملعلمني •  
     .                       يم وقت املتعلم واملعلم      تنظ•  
       .                           على تطوير براجمه التعليمية     العايل             حث التعليم •  
     .                   خفض كلفة التعليم •  
   .                              تنظيم ممارسة األنشطة التربوية •  

   :        اإللكتروين              إدارة التعليم      وخطط        ساليب أ  )  ٤ /  ١٠ / ٦ (
                    ائد عمليات ووظائف                    ، ويوصف بأنه ق                                                                       التخطيط جزء هام من وظائف اإلدارة ، وليس مستقال عنها           

                           التخطيط مرتبط بالتصور      أن                                                                         اإلدارة، وأصبح التخطيط املؤشر الواضح للنجاح يف حتقيق األهداف ، كما            
                                                     اليت تساعد املنظمة على استغالل مواردهـا املتاحـة                                                           املرغوب عن مستقبل املنظمة ، ومرتبط بالقرارات        

                                           ط مرتبط باألهداف أو الغايات ،واإلجراءات                                                                   لتحقيق أهدافها املستقبلية ، وعلى وجه العموم فان التخطي        
                                                            كون الدراسة احلالية متعلقة بالتربيـة والتعلـيم فـان              ، و  )  ٧٢   هـ،    ١٤٢٦                   الشميمري وآخرون ،   ( ،              ، واإلمكانات   

                       ظل مفهـوم التربيـة        يف                                     يف العملية التربوية والتعليمية و                                       لتوظيف تقنية االتصاالت واملعلومات            التخطيط  
                                                                      تهدف تنظيم شؤون التربية والتعليم ، وعـالج املـشكالت التربويـة                                    عملية علمية مستمرة تس           الواسع  

   .                   وفق اإلمكانات املتاحة   ، و       بواقعية                                                   والتعليمية، يف ظل تقنية االتصاالت واملعلومات املعاصرة،
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        تطبيـق                                                                                                     وقد توصلت الدراسة احلالية إىل بعض األساليب التخطيطية اليت من املؤمل أن تـسهم يف                
                                                                                     على وجه العموم ، و كوسيلة لتحقيق أهداف النمـوذج املقتـرح إلدارة التعلـيم                                  التعليم اإللكتروين   

                                               ، وقد متثلت األساليب التخطيطيـة إلدارة التعلـيم                                                         اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية   
             :                 اإللكتروين يف التايل 

  .         املقترحة        اإللكتروين                           حتديد أهداف إدارة التعليم •    
   .         اإللكتروين                                 شاء البنية التحتية لنظام التعليم     إن•  
  .          يف املدارس        اإللكتروين                                                إعداد البيئة التعليمية املناسبة لتطبيق التعليم •  
    .            املقترحة         اإللكتروين                                        حتديد الرؤية اإلستراتيجية إلدارة التعليم •  
  .                                         استكمال توفري األجهزة وملحقاا يف غرف الصف•  
    .                                         ذات بعد استراتيجي لتوظيف تقنية املعلومات                وضع خطة شاملة •  
  .                                يف إطار التخطيط التربوي وأهدافه        اإللكتروين                      تنظيم إدارة التعليم •  
  .         املقترحة        اإللكتروين                           حتديد رسالة إدارة التعليم •  
    .                      صال حملية لربط املدارس                                               إجياد قناة اتصال مع هيئة االتصاالت إلنشاء شبكة ات•  
    .         اإللكتروين                          مال واألنشطة إلدارة التعليم           حتديد األع•  
    .                            يتوافق مع املعايري العاملية           وفق أسلوب        اإللكتروين                                 التخطيط لبناء منظومة التعليم •  
  .                                   للقطاع اخلاص بتمويل جزئي من احلكومة        اإللكتروين                إسناد التعليم •  
    .          اإللكتروين                                        تفعيل دور مراكز التدريب يف جمال التعليم •  
        .     العايل                                              ضمني اخلطط اإلستراتيجية االستفادة من خربات التعليم    ت•  
 .       ثابتة     مالية                                                              تعاون اجلهات ذات العالقة مع وزارة التربية والتعليم إلجياد موارد •  
   .                                                      إجياد نظام شراكة بني القطاع اخلاص واحلكومي لتجهيز املدارس•  
    .                              توطني التدريب يف املدارس •

   .        اإللكتروين             دارة التعليم               تشخيص واقع إ•  
   .  ايل                                  يف إطار وضع حلول ملشكالت التعليم احل        اإللكتروين                     خيطط ملنظومة التعليم •  
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                                يف التعليم العام يف اململكة              اإللكتروين                   إلدارة التعليم     ة         املقترح  ة           التنظيمي           ة اإلدارية         اهليكل   )  ٥ /  ١٠ / ٦ (
   :                العربية السعودية

                                                                          البناء التنظيمي بأنه تنظيم رمسي لألدوار والعالقات بيت األفـراد ،                                           ميكن تعريف اهليكل اإلداري أو            
                                           ، كما يعرف بأنه النموذج الذي يعكس         )  ٥٦     هـ،      ١٤٢٤                صائغ ومتويل ،      (  ،                                ويوصف عادة يف خريطة تنظيمية      

              واجلماعـات يف                                              وذلك من أجل الربط بني مهام األفراد               اإلدارة                                          طبيعة التعامل والتنسيق املصمم من قبل       
          ).   ١٦٦   هـ،    ١٤٢٦                  الشميمري وآخرون ،   (                                 مبا يعمل على حتقيق أهداف املنظمة       املنظمة

                                                     اهليكلة اإلدارية التنظيمية إلدارة التعليم اإللكتروين         ،                                                         ويبني النموذج احلايل الذي توصلت إليه الدراسة        
       وأقسام           ،ووحدات ،         إلدارات          الرمسي        اإلطار                                                                    يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ، والذي يتبني فيه           

                                                                         املقترحة ، مع توضيح األعمال واألنشطة اليت يتطلبها حتقيـق أهـداف                                 التعليم اإللكتروين       إدارة        منظومة  
                                                                                                            النموذج املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ، وميكـن إمجـال                

   :                             ماتوصلت إليه الدراسة يف التايل 
   :       املقترحة   ة          التنظيمي         ة اإلدارية         يف اهليكل       الرئيسة     نشطة   األ   ) ١ / ٥ /  ١٠ / ٦ (

          أنـشطتها                تقوم بتحديد     فإا                     يف ضوء استراتيجياا        للمنظمة                                                عند القيام ببناء اهلياكل التنظيمية املناسبة           
                                                                                                              الرئيسة ، وقد متثلت النشطة الرئيسة يف النموذج التنظيمي إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعلـيم العـام                 

  :                                                        ململكة العربية السعودية ، كما يراها خرباء الدراسة يف التايل   با
  .         وتطبيقه        اإللكتروين                                إنشاء إدارة عليا تعىن بالتعليم •  
   .         اإللكتروين                         تشكيل جلنة عليا للتعليم •  
   .                    ً                               اختيار اللجنة وفقاً ملعايري الكفاءة واخلربة واملوضوعية•  
   .         اإللكتروين       لتعليم                                 تكوين هيئة خرباء متخصصة يف جمال ا•  
   .                                           املتوسطة اإلشراف واملتابعة على مستوى املناطق      اإلدارة            تكون مهمة •  
   .         اإللكتروين                                                  التنفيذية اإلشراف املباشر على تنفيذ تطبيق التعليم       اإلدارة            تكون مهمة •  
  .     لثالثة                              يف التعليم املستويات اإلدارية ا        اإللكتروين                                     يشمل البناء التنظيمي إلدارة التعليم •  
   .                                                             تيسري اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية•  
   .          وتطبيقه         اإللكتروين                                                     تصب مهام هذه اللجنة يف توحيد القرار املتعلق بالتعليم •  
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   )٢(  رقم شكل
   ة املقترحة التنظيمية اإلدارية يف اهليكلالرئيسةيوضح األنشطة 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      :  ة      املقترح          التنظيمية            ة اإلدارية         يف اهليكل       الرئيسة                                الوحدات اإلدارية املرتبطة باألنشطة     )  ٢ / ٥ /  ١٠ / ٦ (

                                                                                                              متثلت الوحدات اإلدارية املرتبطة  باألنشطة الرئيسة يف اهليكلة اإلدارية يف النموذج التنظيمي املقترح              
  :                                    ية ، كما يراها خرباء الدراسة يف التايل                                                              إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعود

    .         اإللكتروين                         إنشاء وحدة إلدارة احملتوى •  
    .          اإللكترونية                                                  إنشاء وحدة  تعىن بإدارة شؤون الدعم الفين والصيانة •  
  .                                                                       إنشاء وحدة إلعداد االختبارات والتقومي اآلين وما يتعلق بعملية التقومي املستمر•  
  .          يف املدرسة        اإللكتروين      تعليم                     اختيار مشرف على ال•  
   .         عن بعد        اإللكتروين                               إنشاء وحدة تعىن بشؤون التدريب •  
   .        اإللكتروين                                      إنشاء وحدة تعىن بشؤون اإلشراف التربوي •  

  

 إلدارة العلياا

 الوحدات الداعمة اإللكترونيمركز التعليم وهيئة الخبراء لجنة

وحدة التنسيق  الوحدات اإلدارية

والشراكة مع القطاع 

 الخاص
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  )٣(شكل رقم 
  املقترحة ة يف اهليكلالرئيسةيوضح الوحدات اإلدارية املرتبطة باألنشطة 
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 قسم التصميم

 قسم البرمجة

 فأليقسم الت
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شئون المدارس 

 اإللكترونية

 اإللكترونيمشرف التعليم 

 للمدرسة
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     : ة        املقترح         ة اإلدارية                                        عمل الوحدات وارتباطاا التنظيمية يف اهليكل        طبيعة   )  ٣ / ٥ /  ١٠ / ٦ (
                                                                                                              وقد  متثلت طبيعة عمل الوحدات وارتباطاا التنظيمية يف اهليكلة اإلداريـة يف النمـوذج التنظيمـي                 

         دراسة يف                                                                                                          املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ، كما يراها خرباء ال              
       التايل
                                        أقسام تعىن بالدعم الفين الفوري عرب                 اإللكترونية                                                      يتبع وحدة شؤون الدعم الفين والصيانة واملساندة         •  

   .   غريه   و   أ        اإللكتروين      الربيد    و       اهلاتف أ
          وتـأليف                                                                                           يتبع وحدة شؤون املناهج واملقررات وبناء احملتوى أقسام تعىن بتصميم وكتابة ورسومات              •  

    .         اإللكتروين            وبرجمة احملتوى 
     ً                                                               أقساًم تعىن بتثبيت الربامج وجتهيز قاعدة البيانات وجتهيز احملتوى                  اإللكتروين                            يتبع وحدة شؤون املوقع      •  

    .                                                                           وترتيب املوقع واختيار شكل املوقع وإدخال وحتديث احملتويات واإلشراف على ساحة احلوار
                                      أقسام تعىن بفحص واختبار صـالحية                                                                   يتبع وحدة شؤون املتابعة والتقومي والواجبات واالختبارات       •  

    .                                                      النظام وتقومي حتصيل املتعلم وتقومي اخلطة التعليمية املصاحبة
     : ة        املقترح ة          التنظيمي         ة اإلدارية                         الوحدات الداعمة يف اهليكل ) ٤ / ٥ /  ١٠ / ٦ (

                                                                                                               إن  حتمية التطور التنظيمي اليت تشري إىل زيادة حجم التنظيم وبالتايل اتساع األنشطة الذي بـدوره                
                                                                                                   يتطلب مستويات تنظيمية متعددة وظهور وحدات ذات طبيعة خاصة يطلق عليها الوحـدات الداعمـة               

                                                                             ،وقد اتفق خرباء الدراسة على أمهية الوحدات الداعمة التالية يف إدارة             )   ١٣٣  م،    ٢٠٠٤       ماهر ،  (                  اإلدارية والفنية   
     :                                                                 وتنظيم التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية 

   .                  البحوث والدراسات•  
    .                 العالقات العامة•  
    .          التخطيط•  
    .                اجلودة الشاملة•  
   .                    تقومي األداء املؤسسي •  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ١٨٤ ـ 

  )٤(شكل رقم 
  ة املقترحةالتنظيمية اإلدارية يوضح الوحدات الداعمة يف اهليكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     : ة        املقترح ة          التنظيمي          ة اإلدارية           تقومي اهليكل  )  ٦ /  ١٠ / ٦ (

                                                                                      جمموعة من املعايري واملؤشرات اليت تساعد على احلكم على جناح اهليكل التنظيمـي ،                م   خدا            ميكن است 
                                                                   املعايري واملؤشرات للحكم على جناح اهليكل التنظيمي املقترح إلدارة                بعض                                وقد اتفق خرباء الدراسة على    

     :               واليت تتمثل يف                                                          التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية
  .                            قدرة اهليكل على حتقيق األهداف•  
   .                           التجانس بني وحدات التنظيم •  
  .                                    اختيار أفراد مؤهلني للقيام باألعمال •  
  .                                       تغطية الوحدات التنظيمية لكافة األعمال •  
   .                             الوصف الدقيق ألعمال كل وحدة •  

   :                  التنظيمي املقترح    وذج    النم         يف ضوء        اإللكتروين                                 الربامج اليت يتطلبها تطبيق التعليم   )  ٧ /  ١٠ / ٦ (
                                                            تتكون من جمموعة من املراحل  واألنشطة واخلطوات من تصميم             ،          مرسومة       عمل                    الربنامج هو خطة            

                    أن يـتم مراعـاة                                                            حتقيق األهداف املطلوبة ، وعند تصميم الربنامج جيب            إىل      تؤدي                         وتنفيذ متابعة وتقومي  
                                               املوارد البشرية واملادية وإكمال التجهيزات                                            صياغة أهداف الربنامج بوضوح ، وتوفري       :                  بعض األمور مثل    

                                                                                                            ، واالعتبارات املرتبطة بالوقت وإدارته مثل مدته الكاملة وبداية الربنامج وايته وتوزيـع املـسؤوليات               
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                                                                                                         الالزمة لتنفيذ الربنامج مع األخذ يف االعتبار مشركة كافة األطراف املعنية يف التخطيط لتصميم وتنفيـذ                
                                                                                       ك من العوامل واملنطلقات العلمية املهمة يف حتقيق أهداف الربنامج ، وميكن القول أن                       غري ذل    إىل         الربنامج  

                                                               حتقيق دمج املعرفة العلمية واملهارية وفرص التطوير ، كما            إىل                             هو قوام العمل الذي يؤدي                      تنفيذ الربنامج   
               عملية تقومي      أما         أفضل ،                   والتطوير بشكل                            يضمن استمرار األداء            إعدادها                                     أن املتابعة يف ضوء املعايري اليت مت        

                                                                                                الربنامج فيجب أن تكون عملية تشخيصية عالجية وقائية تستهدف الكشف عن مواطن القوة والضعف              
    ).  هـ    ١٤٢٤             صائغ ومتويل ،  (                                   بقصد التحسني والتطوير مبا حيقق األهداف 

                 ن تسهم يف حتقيق                                                         خرباء الدراسة باعتبارها أهم الربامج اليت ميكن أ                                            تتمثل أهم الربامج اليت اتفق عليها      و      
                                                                                                             أهداف النموذج التنظيمي املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية يف              

     :     التايل
   .                                                      إقامة شراكه بني وزارة التربية والتعليم والقطاع اخلاص •  
           اإللكتروين                                                     إعادة صياغة املناهج التعليمية يف ضوء متطلبات التعليم •  
    .        اإللكتروين                                                              إعادة تنظيم املدارس التقليدية مبا يتوافق مع أسس تطبيق التعليم •  
    .          اإللكترونية                                           وضع الضوابط الالزمة إلنتاج الدروس واملقررات •  
    .        اإللكتروين                                                     إنشاء مراكز يف املدارس إلعطاء دورات تدريبية يف التعليم •  
  .  ب                                     إلزام املعلمني اجلدد التدريب على احلاس•  
  .                                للقائمني على العملية التعليمية         اإللكتروين                    نشر ثقافة التعليم •  
           اإللكتروين                                                تبادل اخلربات بني املدارس اليت متيزت يف تطبق التعليم •  
    .        اإللكتروين                                                        توفري برامج تدريبية مستمرة للمعلمني حول تطبيقات التعليم •  
   .          اإللكتروين                 مع تطبيق التعليم                                        حتديد الكفايات الالزمة للمعلمني للتعامل •  

        النموذج            يف ضوء                  التعليم العام                                             متابعة خماطر تقنية املعلومات واالتصاالت يف        و       إدارة       طرق   ) ٨ /  ١٠ / ٦ (
   :                 التنظيمي املقترح  

            أو القضايا                                                                                 متابعة خماطر توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم بالبعد األخالقي                 إدارة       ترتبط            
                                                                                            أثريات السياسية واالجتماعية ، والتنوع الثقايف ، والتنوع اجلغرايف ،وتنـوع املـتعلمني ،                           األخالقية والت 

                           ولذلك فان دور املؤسسة      ، )   ٣٥٠  م،    ٢٠٠٥      خان ،   (                                                                  والتوزيع التقين الرقمي ، وفن السلوك ، والقضايا القانونية          
   .        اإلسالمي             خالقيات ديننا                                                                       التربوية يكمن يف مقاومة التأثريات السلبية وتوجيه الطالب مبا يتفق مع قيم وأ
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                                                                                                            وقد اتفق خرباء الدراسة على بعض التنظيمات اإلدارية التربوية اليت ميكن انتهاجها للحد من خطورة               
                                                                                          وسلبيات استخدام تقنية االتصاالت واملعلومات ،وذلك يف ضـوء النمـوذج املقتـرح إلدارة التعلـيم      

    :                          ودية وهي على النحو التايل                                              اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السع
  .                يف ضوء ثوابتنا        اإلنترنت                           تربية الطالب على جتنب خماطر •  
                                                             التحكم يف النشر من خالل إنشاء مركز تعليمي على مستوى الوزارة •  
  .                                                   إشراف مباشر من املعلمني يف املدرسة على استخدام احلاسب •  
  .                        امل مع املعلومات الرقمية                                       تدريب املعلمني والطالب على أخالقيات التع•  
 .                                                  تدريب الطالب على تقومي املعلومات والتأكد من صحتها •  
   .                                                       تدريب الطالب واملعلمني واألسرة على مقاومة املواقع املشبوهة •  
  .                                                    يف املعامل واملنتديات املدرسية يكون هناك نظام حتكم حملي •  
   .         والنشر    ليف    التأ                                     توجيه الطالب حبفظ حقوق امللكية من حيث •  

                              يف التعليم العام باململكة             اإللكتروين                           املقترح إلدارة التعليم            النموذج                     املعوقات اليت تواجه       ) ٩ /  ١٠ / ٦ (
   :                 العربية السعودية 

                                                                                                                   اتفق خرباء الدراسة  على أن أهم معوقات إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكـة العربيـة                  
   :                       السعودية تتمثل يف التايل 

                   معلمات على أسـس       و        معلمني أ    و                                                                      قلة االهتمام بتدريب العاملني يف حقل التربية والتعليم إداريني أ          •  
   .                               وتطبيقات احلاسب وتقنية املعلومات 

    .        اإللكتروين                                                قلة الدعم والتمويل الكايف لتوظيف تقنية التعليم •  
      علمني                                                          قلة املهارات الالزمة الستخدام تقنية املعلومات واحلاسب لدى امل•  
 .          اإللكتروين                                      عدم وجود إدارة متخصصة إلدارة التعليم •  
                                                                                                 عدم وجود أخصائيني جيمعون بني اجلانب التقين والتربوي لتفعيل تقنية املعلومات واالتـصاالت يف               •  
    .              ربية والتعليم   الت

    .        اإللكتروين                                  غياب التخطيط لتوظيف تقنية التعليم •  
    .      لكتروين  اإل        التعليم    و                 مقاومة التغيري حن•  
   .              يف التعليم         اإللكتروين                                                                     عدم قناعة صناع القرار بالطريقة اليت ميكن من خالهلا توظيف تقنية التعليم •  
   .                   على مجيع املستويات         اإللكتروين                                      قلة الوعي بأمهية توظيف تقنية التعليم •  
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                                عربية السعودية هو الوصول إىل                                                                             إن اهلدف األمسى للنموذج املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين باململكة ال           
                               حمافظ ،يف ضوء حمددات ثقافيـة               عصري        الكتروين       تربوي                    وجمتمع تعليمي     ،                                بيئة تعليمية الكترونية مناسبة   

                   إدارية الكترونية              وفق منظومة    و   ،                                                                               واجتماعية واقتصادية وتقنية تتوافق مع مبادئنا وقيمنا اإلسالمية املتميزة          
                             كما تتجلى أمهيـة هـذا                                   هبدف حتسينه والرقي به ،          وختدمه   ،       احلايل                            ، تسعى إىل تطوير التعليم             متكاملة  

                                                                                                     النموذج يف قدرته على مواكبة التطور النوعي والكمي اهلائل يف جمـال توظيـف تقنيـة االتـصاالت                  
     .                                           واملعلومات واإلنترنت على وجه اخلصوص يف التعليم 

                   القوية للتحـديات             االستجابة             نوعا من     ،                        التعليم اإللكتروين                                  النموذج التنظيمي املقترح إلدارة       ثل   مي و          
                                                                                                          املعاصرة ، مثل انفجار املعلومات واملعرفة وتراكمها ،وثورة اإلنترنت اليت أدت إىل ظهور أدوار ومفاهيم               

                    تتبادل تأثرياا مع                                                   منظومة تنظيمية ووظيفية متكاملة ومترابطة                 يعرب عن   ج               كما أن النموذ                    حديثة لإلدارة ،  
     .                                               اليت توثر وتتأثر بالعملية التربوية والتعليمية     رجية                    البيئة الداخلية واخلا
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  السابعالفصل 

  ملخص نتائج الدراسة وتوصياا ومقترحاا-٧
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  الفصل السابع
   وتوصياا ومقترحااملخص الدراسة-٧

  
   :            ملخص الدراسة  )  ١ / ٧ (

              التربويـة         اإلدارة                ومن أمهيـة      ،                   يف وقتنا املعاصر           اإللكتروين                                         تنطلق أمهية الدراسة من أمهية التعليم       
                                                                           يف حتقيق أهداف التعليم والتنمية ، من هنا جاءت أمهية الربط بـني التعلـيم            الرئيس           ودورها    ،          والتعليمية
                                                                                       تنظيما،  وختطيطا ، وهيكلة ، للخروج بتصور ميكن من خاللـه تطبيـق التعلـيم                       اإلدارة    و         اإللكتروين
             ختدم التعليم   ،             التربوية         اإلدارة                                  ة السعودية يف منظومة حتت مظلة                                            يف التعليم العام باململكة العربي             اإللكتروين

                                                                                                  وتسعى إىل تطويره وحتسينه يف ضوء  التطور اهلائل يف جمال تقنية االتصاالت واملعلومات ، سعيا                  ،  ايل  احل
   .                              إىل حتقيق أهداف التعليم النوعية 

ـ   ،                           على  كثري من الدراسات        طالع ال ا        بعد   -         الباحث     أدرك     لقد                  ،                     واملـصادر األخـرى     ،  اث         واألحب
       وصـفه   ب   ،        اإللكتروين                     ويف جمال التعليم      ،          اإللكترونية                                               وحضور بعض املؤمترات والندوات يف جمال احلكومة        

                                 يف اململكة العربية الـسعودية             اإللكتروين                              والنظر إىل واقع التعليم       ،                         لتحسني وتطوير التعليم    ا          استراجتي  ا    خيار
                                                         أن هناك حاجة ماسة إىل وضع مقترح إلدارة وتنظـيم           -                                            والتحديات واملعوقات اليت حتول دون تطبيقه     

                  ويسهم يف تطبيـق   ،                                                                     يف التعليم العام باململكة العربية السعودية يرتكز على معايري علمية             اإللكتروين         التعليم  
   :                            الدراسة السؤال البحثي التايل                                       بالشكل الصحيح ، ولذا فقد حددت مشكلة         اإللكتروين        التعليم 

                                                                             املقترح إلدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ؟                       ما النموذج التنظيمي 
     :                                احنصرت أهداف الدراسة يف مايلي    وقد

                                                                    تنظيمي مقترح على مستوى وزارة التربية والتعليم إلدارة ونشر              منوذج      تقدمي                  دف الدراسة إىل    
                           وتنفيذه بطريقـة تـساعد      ،            وتنظيمه    ،          وأهدافه  ، ين       اإللكترو                             ، ووضع سياسات التعليم              اإللكتروين         التعليم  

   :                                                                        مدارس التعليم العام  يف االستفادة املثلى من تقنيات املعلومات واالتصاالت من خالل
   .                                       يف التعليم يف اململكة العربية السعودية         اإللكتروين                              التعرف على واقع إدارة التعليم   . ١
                يف التعلـيم            اإللكتروين                          عليها إدارة التعليم                                                          معرفة األسس الفلسفية والتنظيمية اليت جيب أن تستند         . ٢

   .                                العام يف اململكة العربية السعودية
                   عـام يف اململكـة                      يف التعليم ال           اإللكتروين                                                         الوصول إىل األهداف اليت ميكن أن حتققها إدارة التعليم            . ٣

   .                 العربية السعودية
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                              العام يف اململكـة العربيـة                     يف التعليم            اإللكتروين                     إىل تفعيل إدارة           املؤدية       واخلطط   ب     الي      األس    وضع  . ٤
   .          السعودية 

    .                                           يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية        اإللكتروين                                       الوصول إىل اهليكلة املقترحة إلدارة التعليم   . ٥
            التنظيمي         النموذج                          يف ضوء فلسفة وأهداف              اإللكتروين                تطبيق التعليم    ل           الربامج          أفضل            التعرف على   . ٦

     .  ين       اإللكترو                     املقترح إلدارة التعليم 
                                                                                              معرفة كيف ميكن إدارة ومتابعة خماطر تقنية املعلومات واالتصاالت يف مدارس التعليم يف ضـوء                 . ٧

   .                            يف اململكة العربية السعودية        اإللكتروين                                التنظيمي املقترح إلدارة التعليم        النموذج
             العربيـة                                      يف التعليم العـام يف اململكـة               اإللكتروين                                                  التعرف على املعوقات اليت تواجه إدارة التعليم          . ٨

   .          السعودية 
                                                                                                    وبناء على ذلك فان تأسيس منهج البحث واألدوات العلمية هلذه الدراسة قد أخذ بعـني االعتبـار                       

              والتعلـيم    ،         واملعلومات                    وتقنية االتصاالت   ،      اإلدارة                             راء خرباء ومتخصصني يف جماالت       آ       إىل               احلاجة املاسة 
          األنسب ملثل    و ه  Delphi Method                                        ذا فقد وجد الباحث أن تطبيق أسلوب دلفي ل    ،         اإللكتروين

                                لوصول إىل اتفاق حول التـصور       ل           عمل معهم      وال                                          والذي يتمثل يف حتديد عدد من اخلرباء          ،            هذه الدراسة 
   .       املقترح 
                                                                                             وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي لتحليل مضمون األحباث والدراسات املتعلقـة بـالتعليم                           

                                                                 ة اخلرباء على األسئلة املفتوحة يف اجلولة األوىل من هذه الدراسة                                       واألفكار املتضمنة يف إجاب     ،        اإللكتروين
                                                                                                      للوصول إىل قائمة مبجاالت وعبارات التصور املقترح ، مث بناء األداة وحتكيمها باستخدام أسلوب دلفي              

 Delphi Method   ا النهائيـة ، ومت       األداة                  ، بعد ذلك مت وضع             اخلرباء أنفسهم       من قبليف صور                          
                 واملتمثلـة يف     ،                                           وأجريت عليها املعاجلة اإلحصائية املطلوبة      ،                  وتفريغ بياناا   ،        ومجعها  ،    خلرباء               توزيعها على ا  
  )   ٤١ (                                                                  النسب املئوية الستجابات اخلرباء املشاركني يف اجلولة األخرية وعددهم                   تكرارات              احلصول على   

                  بتطبيق معادلة                                                                                      خبريا مبا يف ذلك خصائص العينة ، مث حساب الوزن النسيب الستجابات اخلرباء ، وذلك              
 )  Freund (                   املوضحة يف إجراءات الدراسة ، على أن يتم قبول العبارات اليت حققت متوسـط وزن                                                                                      

                           املـشاركني يف الدراسـة                                                             فأكثر ، من قيمة األمهية النسبية الستجابات اخلـرباء             %)   ٨٥ (            نسيب قيمته   
   .     ذلك                                                  ، ويتم رفض العبارات اليت حققت متوسط وزن نسيب أقل من         امليدانية

                :                             أهم نتائج الدراسة  )  ٢ / ٧ (
      :        التالية         الرئيسة                                توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج 
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                     العربية السعودية                                يف التعليم العام باململكة            اإللكتروين                                فقط تصف واقع إدارة التعليم               عبارتان        حتققت    :    أوال
   :           متثل يف مايلي

   .      وماتية                                               تبين الوزارة يف خطتها العشرية القادمة مواكبة املعل - ١
    .                                                  توفر التخطيط لتوظيف تقنية املعلومات يف التعليم العام - ٢

   : ة   الي                          بينما مل تتحقق العبارات الت
   .       اإلنترنت                                                      اهتمام الوزارة بتطوير برنامج معارف مبا يتوافق مع تقنية  - ١
  .                              رس التعليم العام ألغراض تعليمية               على مستوى مدا        اإللكتروين             يستخدم الربيد  - ٢
  .        اإللكتروين                    كبري يف تقنية التعليم                        مواكبة األجهزة للتطور ال - ٣
  .                                       يف خطة الوزارة العشرية كخيار استراتيجي        اإللكتروين            وضع التعليم  - ٤
  .                                            صيانة األجهزة والدعم الفين تتم وفق خطة مدروسة  - ٥
  .        اإللكتروين                                                           وجود خطة لتدريب العاملني يف التعليم على أسس وتطبيقات التعليم  - ٦
  .                                    وجود منظومة إدارية لتنظيم املعلوماتية - ٧
  .                                             ألغراض تعليمية على مستوى مدارس التعليم العام       اإلنترنت        استخدام  - ٨
    .        اإللكتروين                                            العمل على تغيري املقررات مبا يتفق وأسس التعليم  - ٩
  .                          يف التعليم العام يف اململكة        اإللكتروين                   وجود إدارة للتعليم  -   ١٠
  .        اإللكتروين                                                تطوير نظام التعليم مبا يتوافق مع متطلبات التعليم  -   ١١
    .        اإللكتروين                    أنظمة إلدارة التعليم             وجود لوائح و -   ١٢
١٣   - ن  َّت اخلطة الوطنية الشاملة إلدخال املعلوماتية يف التعليم العام  َّ فذ                                                       .     

                                                                                                                  وتأسيسا على ما توصلت إلية الدراسة من نتائج فان النموذج التنظيمي املقتـرح إلدارة التعلـيم                
   :                ن احملاور التالية                                                          اإللكتروين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية يتكون م

   .       عبارات     )  ٩  (           ومتثلت يف                 األسس الفلسفية - ١
     .     عبارة    )   ١٥  (         ومتثلت يف                   األسس التنظيمية- ٢
   .     عبارة    )   ٢٦  (         ومتثلت يف           األهداف- ٣
   .     عبارة    )   ١٩  (         ومتثلت يف                      األساليب التخطيطية- ٤
   .     عبارة    )   ٢٩  (         ومتثلت يف                              اهليكلة اإلدارية والتنظيمية- ٥
   .      عبارات     )  ١٠  (        متثلت يف  و         الربامج - ٦
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   .      عبارات     ) ٨  (         ومتثلت يف                 إدارة املخاطر- ٧
   .      عبارات     ) ٩  (         ومتثلت يف            املعوقات- ٨

         املقتـرح                            تطبيق النموذج التنظيمي           تواجه      قد       اليت                بعض املعوقات         حتديد                             كما توصلت الدراسة إىل               
        عودية                                      يف التعليم العام باململكة العربية الس        اإللكتروين              إلدارة التعليم 

   :               توصيات الدراسة   )  ٣ / ٧ (
   :               باآلليات التالية              توصي الدراسة                                                 يف ضوء الدراسة النظرية ونتائج البحث واستنتاجاته ،               

                                يف التعليم العام باململكـة              اإللكتروين                    وتنظيم التعليم     ،                املقترح إلدارة                   النموذج التنظيمي               االستفادة من    •
   .                 العربية السعودية 

   ،           والتمويل  ،            والسياسات  ،             والتنظيمات  ،             والتشريعات  ،                ووضع اللوائح   ،   اسي                        ضرورة وجود الدعم السي    •
                                على مستوى مجيع مدارس التعليم                         ، واعتماده رمسيا،              اإللكتروين                                      واإلجراءات اليت تدعم تطبيق التعليم      

  .                                العام يف اململكة العربية السعودية 
  .                 وقيمنا املتميزة  ،               قيدتنا وثوابتنا                                بالتوجيهات اإلسالمية املتمثلة يف ع        اإللكتروين                  ربط تطبيق التعليم  •
    .        اإللكتروين                  دعم تطبيق التعليم     على                    العليا يف الوزارة       اإلدارة    حث •
  .                                   على مستوى وزارة التربية والتعليم         اإللكتروين                    وجلنة عليا للتعليم  ،               تكوين هيئة خرباء •
  .    ليم                                على مستوى وزارة التربية والتع        اإللكتروين                                 إنشاء إدارة مستقلة إلدارة التعليم  •
                                      وطرح هـذا  التـصور والرؤيـة          ،                    يف التعليم العام           اإللكتروين                   ورؤية للتعليم     ،                   البدء يف وضع تصور    •

                                                                                       للمؤسسات والشركات للبدء يف تقدمي عروضها للوزارة سعيا لتطبيق أفضل العروض اليت تتماشى مع    
    .        اإللكتروين                 وأهداف التعليم  ،      الرؤية

  .        اإللكتروين         واحملتوى  ،                          لتوفري نظام إدارة التعليم ،   ملية     وعا ،        وعربية ،                 شركات متخصصة حملية ب       االتصال  •
                  على مستوى مدارس                             وكيفية االستفادة منه      ،         وأمهيته         وثقافته،          اإللكتروين            التعليم      وعي                   البدء يف نشر     •

  .                               التعليم العام  واتمع بشكل عام 
             خاصة فيمـا            إللكتروين ا                                                                                تصميم املباين احلديثة التابعة للوزارة مبا يتوافق مع أسس ومتطلبات التعليم             •

   .                                                                             يتعلق بالبنية التحتية املتعلقة بتوظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم العام
   و                    يتعلق بـالتخطيط أ             سواء ما  ،                   والتجارب العاملية      ،                 والتجارب العربية    ،                              االستفادة من التجارب احمللية    •

  .       التطبيق   و   أ      اإلدارة
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                                                        لوزارة وعلى مستوى املدرسة بالتعاون مع القطاع اخلاص                        على مستوى ا           اإللكتروين                  التخطيط للتعليم    •
           ونقلـه    ،                وإدارة احملتوى   ،             يتعلق بالربجمة              خاصة ما   ،        اإللكتروين                                         ليكون شريكا أساسيا يف تنفيذ التعليم       

                     وتطوير  بـرامج      ،                                             واألنشطة اليت حتقق أهداف التعليم والتعلم       ،                        وتطوير إدارة التعلم    ،                لبيئة الكترونية 
       .                  لمني واملعلمات                 تأهيل وتدريب املع

                                       وجتهيزاا مبا يتوافق مـع تقنيـة         ،                                           وما يتعلق بالفصول الدراسية التقليدية      ،                           حتسني بيئة التعليم والتعلم    •
  .                 ة من أجهزة وعتاد    الي                            واستخدام البنية التحتية احل ،                 االتصاالت واملعلومات

                            على أن يـصبح توظيـف        ،       إللكتروين ا                                                       واملعلمني يف يئة البيئة املناسبة لتطبيق التعليم          ،            حتفيز املدارس  •
  .                     تقومي األداء الوظيفي                                                    تقنية احلاسب واالتصاالت واملعلومات أحد املعايري الرئيسة يف

                                                                                               تنمية كفايات املعلمني واملعلمات وتطويرهم مهنيا وخاصة مهارات احلاسب والكفايـات املتعلقـة              •
   .                  بية متعددة ومكثفة                               بالتركيز على استحداث برامج تدري                         بتقنية االتصاالت واملعلومات 

  .                       يف مهارات استخدام احلاسب   )          بنني وبنات (                   تنمية كفايات الطالب  •
                                                                               على مراحل حبيث يكون التحول تدرجييا من التعليم التقليدي إىل التعلـيم                     اإللكتروين                تطبيق التعليم    •

     .         اإللكتروين
  .                         ملعلومات وتطوراا املستمرة                                                                    تطوير إستراتيجية التعليم مبا يتوافق مع أسس وتطبيقات تقنية االتصاالت وا •
  .                                              لدمج وتوظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم       زمنية                وضع إستراتيجية  •
             ومؤسـسات    ،                               عن طريق التعاون مع شركات      )       اإلنترنت  (                   بالشبكة العاملية                               ربط مدارس التعليم العام      •

  .               تقنيات التعليم   يف                     القطاع اخلاص املتخصصة 
   .                      يف مدارس التعليم العام   ) DSL (        بنظام        اإلنترنت       ستخدام  ال         تسهيال ت                  بنية حتتية لالتصاال     تطوير •
                             ب وتشجيعهم على احلصول على      و               يف جمال احلاس                           وتدريبهم بشكل مستمر                          إعداد املعلمني وتأهيلهم   •

    ) .ICDL (  ب  و                                   دورات وشهادات الرخصة الدولية يف احلاس
   .        التعليم        وإدارات          املدرسة          على مستوى          اإللكتروين          للتعليم  ني          إعداد مشرف •
                                                                                               تطبيق جتارب عملية علمية على مستوى املناطق واإلدارات التعليمية مبساعدة الشركات املتخصـصة              •

    .        اإللكتروين              يف جمال التعليم 
              مجيع شرائح       آراء                      للبدء يف استقبال             منتدياته         وفتح    ،        اإللكتروين                                        إنشاء موقع رمسي إلدارة ونشر التعليم        •

  .                  اتمع واالستئناس هبا
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   ،            التعلـيم                         مع مراعـاة حتليـل      ،                                             وبراجمه يف ضوء املعايري العاملية اخلاصة به               اإللكتروين    يم              تصميم التعل  •
                              ووفق احتياجـات وخـصائص       ،                                      والنظريات احلديثة للتعليم والتعلم     ،   ه        وتقومي  ، ه           وتطبيقات  ، ه      وتنظيم

  .                                               لتحقيق أهداف التعليم والتعلم العامة والسلوكية ا           املتعلمني سعي
              يف مراكـز     ، ه  ات         وتطبيق  ،        اإللكتروين            التعليم         يف جمال                     وتكثيف التدريب     ، ة                            البدء يف عمل حقائب تدريبي     •

                                                                                                        التدريب التربوي التابعة إلدارات التربية والتعليم وفق خطة شاملة تعمم على مجيع منـاطق وإدارات               
  .                                  التعليم يف اململكة العربية السعودية 

    .            عليم العام  ت     رس ال       يف مدا        اإللكتروين                            توطني التدريب العام والتدريب  ل               ضرورة التخطيط •
   :          الدراسة        مقترحات  )  ٤ / ٧ (
     .        اإللكتروين                                                                          إجراء مزيد من البحوث والدراسات املتعلقة بإدارة وتنظيم وختطيط وتطبيق التعليم  •
                                                                     دعما كامال على املستوى السياسي واالجتماعي واإلعالمي سعيا لتحقيـق            )      وطين    (             دعم مشروع    •

  .               أهدافه الشاملة 
                           على أن تكون برعايـة              اإللكتروين                                      ء واملتخصصني واملهتمني بقضية التعليم                               عقد لقاءات دورية للخربا    •

                                               يستجد من توجيهات وتطبيقات ودراسات حديثـة              ما  ا                                              رمسية من وزارة التربية والتعليم تناقش فيه      
  .                         وجتارب حملية وعربية وعاملية 

                         استراتيجي البد منـه             كخيار         اإللكتروين                                                               اختاذ إجراءات رمسية سريعة من قبل الوزارة العتماد التعليم           •
  .                     لرقي بالتعليم وتطويره ل
                                  لديها من عروض حـول التعلـيم                      ملية لقدمي ما   ا                 والعربية والع   ة                                  دعوة مؤسسات القطاع اخلاص احمللي     •

  .            وتطبيقاته         اإللكتروين
  .                                   واملعلوماتية إىل متخصصني يف نفس اال         اإللكتروين                                إسناد مهمة إدارة وتنظيم التعليم  •
                                    األجنبية مبا يتوافـق مـع ظـروف                   التعليمية                                           والتعليم تبين توطني وتطويع التقنية                          على وزارة التربية   •

  .                                    ل التنمية يف اململكة العربية السعودية  ب                                      وحاجات جمتمعنا كمطلب استراتيجي وطين ملستق
         يتوافق         اإللكتروين                           ألفضل إنتاج يف جمال التعليم              دورية سنوية                                       على وزارة التربية والتعليم تنظيم مسابقة •

                                               على أن تكون املسابقة على مستوى الوزارة         ،                                                       أهداف وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية         مع
                                                     وذلك لالستفادة من امليـدان التربـوي والتعليمـي          ،                                            وإدارات التعليم واملدارس واملعلمني والطالب      

      .                   وحتفيزه وتشجيعه 
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واملصادر العربية واألجنبية واملواقع املراجع 
  رونيةاإللكت
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  املراجع العربية 
                               ، الدار اجلامعية،اإلسكندرية ،     "                                    التنظيم اإلداري يف املنظمات املعاصرة     "                           أبو بكر ، مصطفى حممود،       - ١

   . م    ٢٠٠٥
          نـدوة    ،   "                             مدرسة الغد يف العصر الرقمي        "     ،                                      حامت عبد الرمحن وصالح حممد الرحال       ، ح         أبو السم  - ٢

   .  هـ    ١٤٢٣   ،      الرياض   ،     تربية         كلية ال ،           امللك سعود             املستقبل جامعة      مدرسة 
                                       يف إعداد  اخلرجيني وتدريس  اللغات               اإلنترنت     دور    :                       التعليم واملعلوماتية      "   ،           إبراهيم      ،    د       أبو سع  - ٣

                                      ورقة عمل مقدمة لنـدوة مدرسـة         ، "                                                                مع تقدمي  رؤية  إستراتيجية  للتعلم  يف األقطار العربية             
   هـ ٣   ١٤٢   ،        الرياض ،             كلية التربية  ،                           املستقبل  ، جامعة امللك سعود 

                           ورقة  عمـل مقدمـة         ، "            اإللكترونية                             متطلبات التخطيط  للمدرسة         "  ،                       امحد ، حممد عبد احلميد     - ٤
                     اجلمعية املـصرية      ،         القاهرة    :                                                                           للمؤمتر  العلمي السنوي التأمني للجمعية املصرية  لتكنولوجيا التعليم           

  .  م     ٢٠٠١        أكتوبر   ،                  لتكنولوجيا التعليم
                                  ، الندوة العاملية األوىل للتعليم        "                  ماله وما علية           اإللكتروين    يم       التعل  "    ،                        ، عبد اهللا سعيد حممد      ه        بانا عم  - ٥

     م    ٢٠٠٣      ابريل   ٢٣-  ٢١                                       اإللكتروين ، مدارس امللك فيصل ،الرياض ، من
                ، مكتبة ابـن     "                           يف املدارس ودعم التعليم           اإلنترنت                 استخدامات شبكة        "                       بسيوين ، عبد احلميد ،     - ٦

   . م    ٢٠٠٢               سينا ، القاهرة 
          وأسـاليب                                                             يات الالزمة ملديري التعليم يف اململكة العربية السعودية            الكفا "         حممد ،                 البطي ،عبدا هللا   - ٧

  .  هـ    ١٤٢٥                                                  كتوراه ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، الرياض ، د        ، رسالة  "        تنميتها 
                                                           آفاق التعليم عن بعد واجلامعة االفتراضية يف عصر تقنيات                "                                   البيطار ، هيثم ، ميس السكيف ،       - ٨

  . م    ٢٠٠٣               الرضا ، دمشق ،          ،  دار  "                 املعلومات واالتصاالت
                                    ، الندوة العاملية األوىل للتعلـيم       "      ،    "              أمهيته وفوائده       :         اإللكتروين            التعليم    " ،                     التركي ، صاحل حممد      - ٩

     . م    ٢٠٠٣      ابريل   ٢٣-  ٢١                                       اإللكتروين ، مدارس امللك فيصل ،الرياض ، من
                        ، الريـاض مكتبـة      "                                              املدرسة اإللكترونية وأدوار حديثـة للمعلـم        "                        التودري ، عوض حسني ،     -  ١٠

  .  هـ    ١٤٢٥       الرشد ،
  . م    ٢٠٠٣                    ، مببك ، القاهرة،   "                وحتديات املستقبل          اإللكترونية        اإلدارة   "   ، ن               توفيق ،عبدا لرمح -  ١١
                                استشراف مستقبل التعليم مبنطقة      "              احمليسن ،            وإبراهيم                                            اجلابري ، نياف بن رشيد ، وكمال بيومي          -  ١٢

   .  م     ٢٠٠٤             لكويت، ديسمرب    ، ا  ٧٣                         جملة التربوية  ،ملحق العدد  ،  "                      تطبيق السالسل الزمنية  :        املدينة 
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                            ، الرياض ، اإلصدار الثاين        "                                      مشروع اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات      "                           مجعية احلاسبات السعودية ،    -  ١٣
   .  هـ    ١٤٢٣              ،ربيع الثاين ، 

                                                                                                     اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم ، أحباث املؤمتر  العلمي السنوي الثـامن للجمعيـة املـصرية                 -  ١٤
     .  م     ٢٠٠١    ،  "         إللكترونية        املدرسة ا "                     لتكنولوجيا التعليم ، 

              ، املـؤمتر     "        اإللكتروين                                                      متطلبات االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم             "                  اجلرف ، رميا سعد،    -  ١٥
                                  املعاصرة ، اجلمعيـة املـصرية        ة                                             مناهج التعليم والثورة املعرفية والتكنولوجي      :                      العلمي الثالث عشر    

  . م    ٢٠٠١          القاهرة ،                                                  للمناهج وطرق التدريس، دار الضيافة ، جامعة عني مشس، 
        مقدمـة             ورقة عمل    ،  "           اإللكترونية و              التقليدية                         املنظومة التعليمية بني     "   ،                   سعاد بنت فهد      ،        احلارثي   -  ١٦

   .  هـ    ١٤٢٣ ض                  كلية التربية الريا ،                    جامعة امللك سعود         املستقبل،       مدرة      لندوة
    دية                                                                        نظام إداري مقترح لتعليم جامعي عن بعد يف اململكة العربية الـسعو            "                         حبيب ، فائقة سعيد،        -  ١٧

   هـ    ١٤١٩    ،   ٧٠                              ، رسالة اخلليج العريب ، العدد  "                       يف ضوء بعض اخلربات املعاصرة
     ،    ٣٣                                      ،  جملة شئون اجتماعيـة،  العـدد         "                            أساسيات إستراتيجية التقنية     "                           احلبيب ،  فهد إبراهيم ،      -  ١٨

   .  هـ    ١٤١٢
             ألوىل للتعليم                       ، الندوة العاملية ا      "                                                   جتربة التعليم اإللكتروين بالكلية التقنية يف بريدة         " ،            احلربش، جاسر  -  ١٩

  م    ٢٠٠٣      ابريل   ٢٣-  ٢١                                       اإللكتروين ، مدارس امللك فيصل ،الرياض ، من
   .  هـ    ١٤٢٠                           ، مكتبة األفق ،  مكة املكرمة  "            التربوية      اإلدارة   " ،                  احلريري ، هاشم بكر  -  ٢٠
  . م    ٢٠٠٣                    ،دار فرحة، القاهرة ، "                  التربية املعلوماتية "            حسان ، حممود، -  ٢١
     ،   ٩    ط  ،   "                                      عليم يف اململكة العربيـة الـسعودية                       نظام وسياسة الت     "                               احلقيل ، سليمان عبد الرمحن ،      -  ٢٢

     ) .  م     ١٩٩٦  (          الرياض ، 
                            علي بـن شـرف املوسـوي        :          ، ترمجة      "                             استراتيجيات التعلم اإللكتروين   "                      اخلان ، بدر الدين ،     -  ٢٣

  . م    ٢٠٠٥                                    وآخرون ،شعاع للنشر ، حلب ، سورية، 
  ،     "     بلية                 رؤيـة مـستق     :                           يف  مدارس امللك فيصل               اإللكتروين         التعليم    "       ،                 اخلطيب حممد شحات   -  ٢٤

        ابريـل    ٢٣-  ٢١                                                                                  الندوة العاملية األوىل للتعليم اإللكتروين ، مدارس امللك فيصل ،الريـاض ، مـن             
   م    ٢٠٠٣

               رؤية للحاضـر     :             العربية    ج                                       اجتاهات التربية والتعليم يف دول اخللي        "                        اخلطيب ، حممد شحات ،       -  ٢٥
  .  هـ    ١٤٢٣                          ،  مطابع اجلود ، الرياض ،   "        واملستقبل
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        األسس  -                                                     نظيم اإلداري يف اململكة العربية السعودية املفاهيم           الت   "                           خاشقجي ، هاين بن يوسف ،      -  ٢٦
  .  هـ    ١٤٢٣                          ، دار اخلرجيي ،  الرياض،   "           التطبيقات–
        دراسـة      :         اإللكتروين                                                  االجتاهات والتطورات  احلديثة يف خدمة  التعليم            "                      اخلليفة هند سليمان ،    -  ٢٧

                                    ، كلية التربية جامعة امللك                                 ، ندوة مدرسة املستقبل     "                                              مقارنة بني النماذج األربع للتعليم عن بعد      
   .    هـ     ١٤٢٣  –              سعود ، الرياض 

              والتخطـيط         اإلدارة   "                              الشالش ، وسامي رضـوان ،       ن                  ،  وعبدا لرمح                              دهيش ، خالد بن عبدا هللا      -  ٢٨
   هـ    ١٤٢٦                          ،  مكتبة الرشد الرياض،   "                                التربوي أسس نظرية وتطبيقات علمية

                عن بعـد             اإللكتروين            للتعليم                 تصور مقترح   " ،                                                   الدسوقي ، وفاء صالح الدين وهناء  رزق  حممد            -  ٢٩
                                                             ، ورقة عمل مقدمة  للمؤمتر العلمـي الـسنوي الثـامن              "                                    باستخدام املستحدثات  التكنولوجية   

                                                                                                         للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعلـيم ، القـاهرة اجلمعيـة  املـصرية  لتكنولوجيـا  التعلـيم                  
   . م    ٢٠٠١          أكتوبر  

                                      ، الندوة العامليـة األوىل للتعلـيم        " ،   "        وطموح                        التعليم اإللكتروين واقع      "        إبراهيم                 الراشد ، فارس     -  ٣٠
   . م    ٢٠٠٣      ابريل   ٢٣-  ٢١                                       اإللكتروين ، مدارس امللك فيصل ،الرياض ، من

                   التعليم عن بعـد         "           اجلبريي ،   ز                                                                 الربيعي ، السيد حممود وعادل اجلندي وامحد الدسوقي وعبدا لعزي          -  ٣١
   هـ    ١٤٢٥   ،   ١              ، الرياض ، ط "                         وتقنياته يف األلفية الثالثة

                                                            ورقة مقدمة للملتقى اإلداري الثاين ، اجلمعية السعودية          ،     "          اإللكترونية        اإلدارة "   ،           رأفت    ،       رضوان   -  ٣٢
    . م    ٢٠٠٤   ،       لإلدارة 

                            ، جملة مـستقبل التربيـة         "                          أحكام اخلرباء وخربة احلكماء     :              تكنيك دلفي     "                  ضياء الدين ،          زاهر ،  -  ٣٣
   . م    ٢٠٠٢          ، يناير   ٢٤                            العربية، الد الثامن ، العدد

                             ، مكتبة امللك فهد الوطنية      "                                        تقنيات  املعلومات بني البىن واالبتكار        "                             الزهراين ، راشد بن سعيد ،      -  ٣٤
   .   هـ     ١٤٢٥   ،       الرياض 

                                                                   تشريعات تقنية املعلومات باململكة العربيـة الـسعودية الواقـع             "                           الزهراين ،رشيد بن مسفر ،     -  ٣٥
                                                                              ، ورشة عمل ، أحكام يف املعلوماتية ، مجعيـة احلاسـبات الـسعودية ،                 "                 والطموح واملعوقات 

  . م    ٢٠٠٢
   م    ٢٠٠٤                         ، مكتبة الراشد الرياض   "        اإللكتروين                           تكنولوجيا التعليم والتعليم    "           سامل ، امحد ، -  ٣٦
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   .  هـ    ١٤١١         ، الرياض  "                                       التعليمية يف اململكة العربية السعودية      اإلدارة   " ،            السلوم ، محد  -  ٣٧
                               ، جملة التدريب والتقنيـة ،       "                                           جتارب عربية يف نظام التعليم عن بعد        " ،            عبدا هللا      سارة            السدحان ،    -  ٣٨

   .  هـ    ١٤٢٦           ، الرياض ،   ٨٠ د    العد
     ،                                                         استخدام احلاسوب واإلنترنت يف ميادين التربية والتعليم        "  ،                ؛وعادل السرطاوي               سعادة ، جودة   -  ٣٩

  . م    ٢٠٠٣                           دار الشروق ، عمان ، األردن ،
                 ،  الريـاض،     "                                                   التحديات اإلدارية يف القـرن الواحـد والعـشرين           "                           السلطان ، فهد بن صاحل ،      -  ٤٠

   .     هـ    ١٤٢٥  
                       ، املركـز العـريب       "                                                 العامة يف العامل العريب وحتديات عصر املعلومات        ة     اإلدار   "                   السلمي ، علي ،      -  ٤١

  .                                                            للدراسات اإلستراتيجية  ، أعمال املؤمتر السنوي الثاين بدون تاريخ 
         ، جملـة    "                                                          مربرات األخذ بنظام التعليم عن بعد يف الوطن العريب          " ،            عبدا هللا   ز                     السنبل ، عبدا لعزي    -  ٤٢

   . م ١   ٢٠٠    ،      ١٣٠                         التربية ، الدوحة ، العدد 
                         مبـادئ إدارة األعمـال      "                          هيجان وبشرى غنـام،       ن              ،وعبدا لرمح   ن                           الشميمري ، امحد عبدا لرمح     -  ٤٣

   .   هـ    ١٤٢٦            ،الرياض ،  ٢                   ،مكتبة العبيكان ، ط "                        األساسيات واالجتاهات احلديثة
               ، مترجم ،     "                                                      إعداد املدارس والنظم املدرسية للقرن احلادي والعشرين           "                          الشامان ،  أمل سالمه ،      -  ٤٤

  .                            ة ملديري املدارس ، بدون تاريخ               اجلمعية األمريكي
     ،   "                      واملعلم االفتراضي             اإللكترونية              ، املدرسة            اإللكتروين        الكتاب   "                                 الشرهان ، مجال عبد العزيز ،        -  ٤٥

  .   هـ     ١٤٢٢                       مطابع احلميضي  الرياض ، 
                                    ، مكتبـة الرشـد ، الريـاض ،          "                 التربويـة          اإلدارة        نظريات     "                                  الشلعوط ،  فريز حممود امحد ،         -  ٤٦

   .  هـ    ١٤٢٣
                              قبل أن نشتري القطار ،هـل        :                                         التعليم اإللكتروين يف املدارس السعودية       " ،         يز عبداهللا            الشهري، فا  -  ٤٧

   . م    ٢٠٠٢        ، ديسمرب   ٩١             ،املعرفة العدد "              وضعنا القضبان؟
                يف التعلـيم     ي                                                        مستقبل تقنية التعليم ودورها يف إحداث التغري النـوع           "    ،                       الصاحل ، بدر عبدا هللا     -  ٤٨

   .  م    ٢٠٠٣           ركز البحوث                                     ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، م "       والتعلم
                               اإلطار املرجعي الشامل ملراكـز          "                                      املناعي وأمحد حكيم وأمحد البدري ،                                الصاحل ، بدر ، وعبدا هللا      -  ٤٩

  .  هـ    ١٤٢٣                                    ،  مكتب التربية العريب ،  الرياض،   "            مصادر التعلم
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                                             ، ورقة عمل مقدمة ملتقى بريوت للتربية         "                      اهلرم التنظيمي املقلوب     "    ،    امحد                         صائغ ، عبد الرمحن بن       -  ٥٠
   .    هـ     ١٤٢٤   ،   ٧                                                                      العربية ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، سلسلة أخاءات تربوية ، العدد 

                                                    اإلطار املرجعـي لتفعيـل  التعـاون والتنـسيق              "                                           صائغ ، عبد الرمحن امحد  ومصطفى متويل ،         -  ٥١
                      لـدول اخللـيج ،       "                                   والعام ومؤسسات األعمال واإلنتاج         العايل                               والتكامل بني مؤسسات التعليم     

    .    هـ     ١٤٢٤       الرياض 
           ، رسـالة    "                                                          تطوير حمتوى مادة الرياضيات يف التعليم الثانوي الصناعي        "                         الصقر ، امحد بن حممد ،      -  ٥٢

   هـ    ١٤٢٠                                                  ماجستري ، جامعة امللك سعود، كلية التربية ، الرياض ؟،
   .    هـ     ١٤٢٢                             ،  دار بن سينا ،  الرياض،   "          التربوية      اإلدارة   "    ،                        الطخيس ، إبراهيم عبدا هللا -  ٥٣
   ،   ١                      ، اإلسـكندرية ،  ط      "                                         التعليمية أصوهلا وتطبيقاا املعاصرة          اإلدارة   "      د ،                     الطبيب ، امحد حمم    -  ٥٤

   .  م     ١٩٩٩
          ، دار    ٢    ، ط  "                                                   التطوير التنظيمي املفاهيم النماذج االسـتراتيجيات        "               عبد الغين ،                    الطجم ، عبدا هللا    -  ٥٥

    .   هـ    ١٤٢٤              حافظ ، جده ،  
                           جملة البحوث يف التربية      ،   "      ليابان  وا                                               املعلوماتية يف  التعليم العام مبصر وكندا            "                     عامر ، ناصر حممد      -  ٥٦

     ،                العـدد األول    ،                                                  كلية  التربيـة ، الـد الـسادس عـشر              ،            جامعة املنيا  ،         القاهرة    "              وعلم النفس   
  . م    ٢٠٠٢     يوليو

               ،الدار املصرية   ١  ،ط "                                                      قضايا ختطيط التعليم واقتصادياته بني العاملية واحمللية        "  ،                     عابدين ، حممود عباس    -  ٥٧
   .  هـ    ١٤٢٤                     اللبنانية ، القاهرة، 

           ،اللقاء                                                        جتارب الدول يف إعداد اخلطط الوطنية لتقنية املعلومات        " ،                   ، عبداهللا بن حسن      ر          عبد القاد   ال -  ٥٨
                                                                                       السنوي األول ملديري تقنية املعلومات يف القطاعات احلكومية ، مجعيـة احلاسـبات الـسعودية ،       

     هـ،     ١٤٢٣        الرياض ،
                    امللـك فهـد ،       ة          ، مكتب   "                                         احلكومة اإللكترونية بني التخطيط والتنفيذ      "  ،                          العبود ، فهد بن ناصر       -  ٥٩

   .   هـ    ١٤٢٤   ،   ض     الريا
                                       البحـث العلمـي مفهومـه وأدواتـه         "         عدس ،   ن             وعبدا لرمح   ق                               عبيدات ،ذوقان ،وكايد عبدا حل     -  ٦٠

  .  هـ    ١٤٢٦                     ، دار الفكر ، عمان ،  ٩     ، ط "        وأساليبه
                                  ، الندوة العاملية األوىل للتعليم      "             وطريقة رائدة   ..                                 التعليم اإللكتروين تقنية واعدة       "        يوسف،          العريفي، -  ٦١

  . م    ٢٠٠٣      ابريل   ٢٣-  ٢١                                     لكتروين ، مدارس امللك فيصل ،الرياض ، من  اإل
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                                العبيكـان ، القـاهرة       ، "                                         املدخل إىل البحث يف العلـوم الـسلوكية          "             صاحل محد ،    ،        العساف   -  ٦٢
     ) .    هـ     ١٤٠٩    ( 

         علـى    ة        االفتراضي    )  ة        التجريبي    (           اإللكترونية                              املدرسة الثانوية السعودية         "                      العطرجي ، عبد اهللا ،     -  ٦٣
   .    هـ     ١٤٢٣                                                         ة مدرسة املستقبل ، كلية التربية جامعة امللك سعود  الرياض ،        ، ندو "       اإلنترنت

        يف           التعـايل                                     يف إدارة مؤسـسات التعلـيم                 اإلنترنت               استخدام شبكة      "                        عمر ، فدوى فاروق ،       -  ٦٤
   .   هـ     ١٤٢٤                            ، رسالة دكتوراه منشورة  ،  "                       اململكة العربية السعودية

   "                                       تصاالت يف تعزيز استخدام الطرق احلديثة                              دور تقنية املعلومات واال      "                        العمودي ، حممد سعيد ،     -  ٦٥
    www.ituarabic.org  هـ    ١٤٢٥ / ٨ / ٥              م، مت التصفح يف     ٢٠٠٣  ، 
                    للمشروع الـوطين       اآليل                                            تقنية الفصول الذكية إلدارة معامل احلاسب          "                           العواد ، خالد إبراهيم ،     -  ٦٦

   ،              تقنيات التعليم          العامة ل      اإلدارة                                    ، الرياض ، مركز التطوير التربوي ،  "                       الستخدام احلاسب يف التعليم
        دراسـة    :                        يف العامل الرقمـي                اإللكترونية            واحلكومة         اإلدارة       نوعية     "                               العواملة ، نائل عبد احلافظ ،      -  ٦٧

   .  هـ    ١٤٢٤                           ، كلية العلوم اإلدارية ،    ١٥                            ، جملة جامعة امللك سعود ،  م "        استطالعية
   . م    ٢٠٠١    ن ،                         ، دار زهران، عمان ، األرد "               اهلياكل واألساليب  "     ،  ظ               نائل عبدا حلاف ،         العواملة -  ٦٨
                                    ، املؤمتر الوطين الـسادس عـشر         "                                   توظيف احلاسب يف العملية التعليمية       "                      العويشق ، صاحل محد ،     -  ٦٩

    هـ    ١٤٢١         ، الرياض  )              احلاسب والتعليم    (     اآليل        للحاسب 
                        ،  املنظمة العربية      "                                     مدخل إىل التدريب غري التقليدي              اإللكتروين         التعليم     "                         الغراب ،  إميان حممد ،      -  ٧٠

   . م    ٢٠٠٣               القاهرة ،                   للتنمية اإلدارية ،
  ،   ٨٢                                       ، جملة جـسر املعلومـات ، العـدد             "                   التعلم اإللكتروين         أساسيات  "  ،                     الغريب، فيصل سعيد     -  ٧١

  . م    ٢٠٠٢        الكويت ،
                   املكتبة العصرية    ،   "                               آفاق احلاضر وتطلعات املستقبل       :           اإللكترونية        اإلدارة   "              امحد حممد ،    ،      غنيم   -  ٧٢

   .   م    ٢٠٠٤           ، املنصورة
                     ، الندوة العامليـة       "                                           روين يف مدارس وزارة التربية دولة الكويت                    التعليم اإللكت   "                  غلوم ، منصور ،    -  ٧٣

  . م    ٢٠٠٣      ابريل   ٢٣-  ٢١                                                    األوىل للتعليم اإللكتروين ، مدارس امللك فيصل ،الرياض ، من
         ورقـة   ،   "                      رؤية حديثة جليل  جديد          اإللكترونية       املدرسة   "                            وكيل وسعاد شاهني  ،              إبراهيم       ار ،    ف  ال -  ٧٤

   ،           القـاهرة     :                                                     التأمني للجمعية املصرية   لتكنولوجيا  التعليم                                                 عمل مقدمة  للمؤمتر  العلمي السنوي        
   .  م     ٢٠٠١                                            اجلمعية  املصرية  لتكنولوجيا  التعليم  أكتوبر 
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          ، دار    "                                                    تربويات احلاسب وحتديات مطلع القرن احلادي والعشرين         "                                 الفار ، إبراهيم عبد الوكيل ،      -  ٧٥
    .   هـ    ١٤٢٥                       الفكر العريب ، القاهرة، 

      املؤمتر     ،  "                     رؤى جديدة جليل جديد               اإللكترونية        املدرسة     "                سعاد شاهني ،                               الفار ، إبراهيم الوكيل ،     -  ٧٦
                ، القـاهرة ،                التعليم    ا                            التعليم ، جملة تكنولوجي     ا                          ،اجلمعية املصرية لتكنولوجي                          العلمي السنوي الثامن    

   . م    ٢٠٠١
  . م    ١٩٩٧                     ،دار غريب ، القاهرة ، "         التربية ا           وتكنولوجي ة                  التربية التكنولوجي "   ، م                  الفرجاين ،عبدا لعظي -  ٧٧
                                   مكتبة العبيكـان ، الريـاض         ٢    ط  ،   "                  للمستخدم العريب         اإلنترنت   "                       عبد القادر عبد اهللا ،     ،         الفنتوح   -  ٧٨

   م     ٢٠٠١
                         يف التعلـيم مـشروع             اإلنترنت  "                                                                         الفنتوح ، عبد القادر  عبد اهللا ، عبد العزيز عبد اهللا  السلطان                -  ٧٩

     ،      الرياض   ،                   اخلليج العريب                                                           رسالة اخلليج العربية ، مكتب التربية العريب لدول         ، "            اإللكترونية        املدرسة  
   . م    ١٩٩٩     ،    ١٧          ، العدد   ٢٠      السنة 

                        مكتبة العبيكـان ،      ،         ، الرياض  ٢     ،ط  "                          واستخداماته يف التعليم      اآليل       احلاسب    "                      فوده، الفت حممد ،      -  ٨٠
    هـ     ١٤٢٣

                      يف تطـوير نظـام             اإلنترنت                            دور خدمات االتصال  يف        " ،                عبد اهللا املوسى     و                       الفهد ، ناصر الفهد      -  ٨١
  .   هـ     ١٤٢٢                كلية التربية  ،  ،                ، مركز البحوث  "      العايل       تعليم                     التعليم  يف مؤسسات ال

  .  م     ١٩٩٨   ١                        ، الدوحة ، دار الشرق ، ط "                                التطوير التنظيمي وقضايا معاصرة     "                الكبيسي ، عامر ، -  ٨٢
   ١                                       ،  الدوحـة ، دار الـشرق،  ط           "                                     التصميم  التنظيمي وقضايا معاصـرة        "                   الكبيسي ، عامر ،    -  ٨٣

    م،     ١٩٩٨
                   جامعـة امللـك                    مدرسة املستقبل،          ندوة    ،   "       املستقبل          مدرسة        إدارة    "  ،              سهام حممد صاحل     ،        كعكي -  ٨٤

   .  هـ    ١٤٢٣   ،        الرياض ،       التربية      كلية ،     سعود 
                        ، جملة الفيصل العـدد       "                                                استراتيجيات اإلدارة التربوية وتقانة املعلومات      "                        الل ، زكريا بن حيي ،      -  ٨٥

  .  هـ    ١٤٢٤          ، الرياض ،   ٣٢٨
                                   ريقة احملاضرة يف التعليم اجلـامعي                 تطوير ط   :          اإللكتروين         التعليم       "                               املبرييك ،  هيفاء بنت فهد ،       -  ٨٦

                                                       ،  ندوة مدرسة املـستقبل ،  جامعـة امللـك              "                  مع منوذج مقترح           اإللكتروين                   باستخدام التعليم   
  .   هـ     ١٤٢٣   .                   سعود ، كلية التربية
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             يف املدارس          اإلنترنت                                                     مدرسة املستقبل وجماالت التعليم عن بعد ، استخدام            "                   مصطفى ،  فهيم ،     -  ٨٧
  .  هـ    ١٤٢٥                                ، دار الفكر العريب،  القاهرة ،  ١    ،  ط   "                      واجلامعات وتعليم الكبار

  -                                                                    تعليم املعلوماتية  يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية             "     ،               بن عبد اهللا          إبراهيم       سن ،    ي  احمل -  ٨٨
                                                جملة جامعة امللك سعود العلـوم التربويـة          ،   "                                    أين نتجه ؟  نظرة ودراسة مقارنة       و               أين حنن اآلن؟    

    هـ    ١٤٢٢      الثاين     مجاد  ،  ١٥  د       العد        اإلسالمية،          والدراسات 
              مدرسـة                اإللكترونيـة            الدراسـة     "  ،                                       بن عبد اهللا وخدجية بنت حسني هاشم                إبراهيم     ،       احمليسن   -  ٨٩

                                                      ورقة عمل  مقدمة  لندوة  يف مدرسـة املـستقبل              ،    "                                            املستقبل  ، ودراسة يف املناهج  والنماذج       
  .  هـ    ١٤٢٣                        كلية  التربية  الرياض  ،               جامعة امللك سعود ،
                    ، دار الزمـان ،      "                                                       املعلوماتية والتعليم ، القواعد واألسس النظريـة        " ،             يم عبد اهللا                   احمليسن ، إبراه   -  ٩٠

  .  هـ    ١٤٢٦ ‘              املدينة املنورة 
        مـشاكل    :                                                         التدريب على احلاسب عرب الشبكة التلفزيونية املغلقـة           "                             احمليسن ، إبراهيم عبد اهللا       -  ٩١

       ،    ١٩                   يـاض ، الـسنة                                                                               ، رسالة اخلليج العريب ، مكتب التربية العريب لدول اخللـيج  بالر                  وحلول
   .  م     ١٩٩٩    ،   ٧٠      العدد 

                ، اإلسكندرية ،      "                                                    الدليل العملي لتصميم اهلياكل واملمارسات التنظيمية       :          التنظيم   "             ماهر ،أمحد،    -  ٩٢
    .  م    ٢٠٠٤ ،       اجلامعية      الدار 

   .    هـ     ١٤٢٦                        ، القاهرة ، عامل الكتب  "                           التعليمية أصوهلا وتطبيقاا      اإلدارة     "                مرسي ، حممد منري ، -  ٩٣
           ، سلـسلة       "                                                التعليم واحلكومة اإللكترونية ، رؤية تربويـة       "                    ريب لدول اخلليج ،                       مكتب التربية الع   -  ٩٤

  .  هـ    ١٤٢٤           ، الرياض ،  ٥                      اضاءات تربوية،  العدد 
                              ، سلسلة اضاءات تربوية،       "          املاليزية           التجربة    :                 تربية املستقبل    "                                      مكتب التربية العريب لدول اخلليج ،        -  ٩٥

  .   هـ     ١٤٢٤           ، الرياض ،  ٦      العدد 
                                 ،مكتب التربية العريب اللقاء      "                           من التخطيط إىل التطبيق            اإللكتروين         التعليم   "            حممد حممود ،   ،      مندورة -  ٩٦

   .  هـ    ١٤٢٥                الس التنفيذي  ء                 الدوري الثاين ألعضا
                     يف التعليم العام         اآليل                                     دراسة شاملة حول استخدام احلاسب       "                                   مندورة ، حممد ، رحاب أسامه ،         -  ٩٧

   .  ٢٩           ليج ، العدد            ، رسالة اخل "                                        مع التركيز على جتارب ومشاريع الدول األعضاء
     ،   "              التعليميـة        اإلدارة                                     التقنية ومدى االستفادة منها يف                األساليب       بعض     "    ،                       املنيع، حممد عبدا هللا    -  ٩٨

  م    ١٩٨٦          ،  الرياض، ٣                                    جملة كلية التربية جامعة امللك سعود،  م
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 ـ٢٠٤ ـ 

  ،                     ،   جملة املعرفة       "             الضرورة قصوى   :              التربوية         اإلدارة      يف        اآليل         احلاسب     "    ،                         املنيع ،  حممد عبدا هللا      -  ٩٩
      هـ    ١٤٢٠             ،  ذي احلجة،    ٥٧      العدد 

    ،  "            منوذج مقتـرح   :                         يف مناهج التعليم العام    اآليل                دمج تقنية احلاسب    "     ،                        املنيع ، حممد عبدا هللا     -   ١٠٠
   . م    ٢٠٠٢          ، الرياض ،    اآليل                                        حبث مقدم للمؤمتر الوطين السادس عشر للحاسب 

ـ           "      ،                         املنيع ، حممد عبدا هللا     -   ١٠١               يف منـاهج       اآليل   ب                                                   أمهية اخلطة التربوية عند إدخال تقنيـة احلاس
   هـ    ١٤٢٣    ،  ١                      ، جملة مناهج ، العدد  "                          املرحلتني االبتدائية واملتوسطة

                                                               استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب  يف التعلـيم األساسـي            " ،                                املوسى ، عبد اهللا عبد العزيز        -   ١٠٢
  ،                                               ، مكتب التربية العريب لدول اخللـيج           "              دراسة ميدانيه     ) :                    املرحلة االبتدائية     (                 بالدول األعضاء   

   .   م     ٢٠٠١         الرياض ، 
   ،                      مكتبة  الـشقري       ، "               يف التعليم       اآليل                  استخدام احلاسب      "                                     املوسى ، عبد اهللا بن عبد العزيز ،        -   ١٠٣

  . م    ٢٠٠١          الرياض ،  
                             مناهج التعليم يف اململكة      ع                   منوذج مقترح لوض          اإلنترنيت       املنهج     "                               املوسى ، عبد اهللا عبد العزيز،      -   ١٠٤

  .  هـ    ١٤٢٣   ،      الرياض  ،     ١٨    ع  ،              بية وعلم النفس            رسالة التر ، "       اإلنترنت                    العربية السعودية عرب 
     ،   "                       األسـس والتطبيقـات            اإللكتروين         التعليم     "                      ،  امحد املبارك ،      ز             عبدا لعزي                   املوسى ، عبدا هللا    -   ١٠٥

  .  هـ    ١٤٢٥  ،  ١          الرياض ، ط
        ندوة   ،   "                 فوائده عوائقه          وخصائصه،           مفهومة           اإللكتروين         التعليم    "    ،                  اهللا عبد العزيز         ، عبد      املوسى -   ١٠٦

   .  هـ    ١٤٢٣   ،        الرياض ،       التربية       كلية  ،         امللك سعود               املستقبل جامعة      مدرسة 
                                                         برنامج مقترح لتطوير تـدريس الرياضـيات يف املرحلـة            "              عثمان ،                           النذير ، حممد عبدا هللا     -   ١٠٧

    .   هـ    ١٤٢٥                                          ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، الرياض    "       املتوسطة
               دار الفرقـان      ،      "                                                    إدارة التعليم عن بعد والتعليم اجلامعي املفتـوح         "                        نشوان ،يعقوب حسني ،      -   ١٠٨

   .  هـ    ١٤٢٤              ،عمان ، األردن،
  . م    ٢٠٠٣   ،                           ، املكتبة األكادميية ، القاهرة  "                 البحوث العلية      إعداد        أساليب "   ،              اهلادي ،حممد حممد -   ١٠٩
                                        ، الدار املـصرية،  القـاهرة ،           "       اإلنترنت             عرب شبكة            اإللكتروين         التعليم     "                   اهلادي ،حممد حممد ،    -   ١١٠

   . م    ٢٠٠٥
      ،    ض          الريـا   ١         ،  ط    "                                 يف اململكة العربية الـسعودية            اإلنترنت       تاريخ       "                      اهلاجري،  إياس مسري ،     -   ١١١

   .  هـ    ١٤٢٥
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           ، ندوة    "                                                 استشراف مستقبل تقنية املعلومات يف جمال التعليم       "      ،    ز                 بن عبدا لعزي                ، عبدا هللا    ق    اهلدل -   ١١٢
   . م    ٢٠٠٠                                                              التعليم واملعلومات ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، الرياض  ا        تكنولوجي

   ، "                           يـصبح خيارنـا االستـسالم              حـىت ال      :           اإللكتـروين            التعلـيم    "                           وزارة التربية والتعليم ،    -   ١١٣
  .   هـ     ١٤٢٣    ،   ٩١                         الرياض ،املعرفة ، العدد 

                                   هـ اململكة العربية الـسعودية ،          ١٤٢٥  -    ١٤٢٠ ،   "                       خطة التنمية السابعة   "                   وزارة التخطيط ،     -   ١١٤
   .    هـ     ١٤٢٠         الرياض ، 

  –             الريـاض    –   ٤       ، ط   "                                                سياسة التعليم يف اململكة العربية الـسعودية         "                           وزارة التربية والتعليم ،    -   ١١٥
     هـ     ١٤١٦

                      ، اململكة العربية     "                                                      خطة وزارة التربية والتعليم للسنوات العشر القادمة         "                           وزارة التربية والتعليم ،    -   ١١٦
   .  هـ    ١٤٢٥                    السعودية ، الرياض ، 

   . م    ٢٠٠٢           ، الرياض    "   اآليل                       وأبنائه الطلبة للحسب  ز              بن عبدا لعزي            مشروع عبدا هللا "      وطين ،  -   ١١٧
                           ، معهد اإلدارة ، مركـز         "                                 كترونية وآفاق تطبيقاا العربية              اإلدارة اإلل   "  ،                  ياسني ،سعد غالب     -   ١١٨

   .  هـ    ١٤٢٦                 البحوث ، الرياض ،
  :األجنبيةاملراجع 

1)- Alice  Susan Kirkman Kunka,  Amodality – instruction interaction study 
elementary learning  disabled using two types electronic learning aids for 
Math instruction  – 
 Thesis ( Ph.D.) University of Pittsburgh . (1994), 136p.  

2)- A .J. Romisoski, Systems Approach to Design and  Development 
Edition , Elsevier Science ltd . UK . USA JPAN (1966). 
3 )- Brianl . Dos Santos and Andrew  L . Wirght, Internet  - supported 
management education– Information services & Use  v.21n2 p53( 2001). 
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Sep(1995), vol 19 issue 3 . p265. 
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visualization ability on dual – task performance (electronic classroom), 
Thesis ( ph. D.) University of Maryland College park (1998)- 240p. 
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9 ) Eisner . Paul,  Maintaining the Technology Edge : the price and the 
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12 )- jonathan Foster  ,Collaborative E – business planning : developing an 
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curricula, Journal of  Electronoic Commerce   in Organization – April – Jun( 
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constrctivism  ninth – grade ), Thesis ( EDD) Boston University( 1999)  - 
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technography of an intercultural global electronic learning  network  , Thesis 
( PhD) The university of  New Mexico  (1999)-200p. 
15 )- Kathleen Cahalan, Design of electronic classroom graphical user 
interface : Nova Southeastern University's multimedia  electronic classroom 
project , Thesis ( ph.D .) Nova Southeastern University( 2000)-253p. 

16)- Kenneth C. Werbin , The electronic Learning Community: a 
framework for design and development , Thesis ( M A)  Concordia 
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system : a desgn experiment  
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22 )- Randal  A. Lemke - Info Comm 2003 : a technology feast for 
educators  – The  Journal  -May( 2003)  . vol . 30 issue 1 . p12.3/p. 
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   :اإلنترنتمواقع 
  : العربية  –أ 

www. A begs . org .  
www. Moe . gov . sa  
www . members . Lycos. Co.uk/s3mt  
WWW. ISESCO . ORG. MA  
www.watani.org.sa 
www.ituarabic.org  
www.ituarabic.org 
www.ksu.edu.sa/edr 
www.mcit.gov.sa   
www.as.sch.sa  
www.kfs.sch.sa 
www.syrianeducation.org 
www.elearning.emoe.org 
www.moe.gov.jo/leavning 
www.menhaj.com 
www.dwalej.com 
www.alsabaah.com 

  :ية  العامل–ب 
WWW.ERIWORLD . COM  
www . education – world . com  
www . ed. Gov / free  
www . edresources . com  
www. Educademieicfo . org . net  
www . mountveernon . org / education  
www . cloud net . com / ~edrbass/edres.htm  
www . education Resources 
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  املالحق 
  

   ) ١( حق رقم مل
أمساء احملكمني وخرباء الدراسة 
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  بيان بأمساء احملكمني واخلرباء
  عنوانه  اسم اخلبري  م

         متخصص  –               خبري تربوي    -                               عميد كلية الدراسات العليا    –                   وكيل جامعة طيبه       *             عبداهللا احمليسن       إبراهيم   . د . ا  .١
   .                      يف التعليم واملعلوماتية 

                                                      ربية ـ متخصص يف طرق التدريس ـ وله اهتمامات يف التعليم                عميد كلية الت    ** *               خالد فهد احلذيفي  .    د  .٢
    .                      اإللكتروين واملعلوماتية 

    ** *         بدر الصاحل  .   د   .٣
                                    كلية التربية باحث يف تقنيـات       –                      جامعة امللك سعود     –                      قسم تقنيات التعليم    

    .                التعليم عن بعد 
  

   ٠           ليم عن بعد                 له أحباث يف التع-            خبري تربوي –            قسم التربية    *  **              خليل السعادات   .  د . ا  .٤
    .                                                             مدير مركز التعليم اإللكتروين ـ جامعة امللك فهد للبترول واملعادن      *                سعيد حممد العمودي  .  د  .٥

ــدا هللا . د  .٦ ــ          عب ــدا لعزي    ز             عب
      ** *     املوسى

                     جامعة اإلمام حممد    -                                متخصص يف التعليم االلكتروين      –                   عميد كلية احلاسب    
                 بن سعود اإلسالمية

                                                   خبري تربوي يف اإلدارة التربوية والبحث العلمي        –                          س قسم اإلدارة التربوية        رئي      **                علي بن سعد القرين  .  د . ا  .٧
                        يف جمال اإلدارة التربوية 

ــن   .  د .  أ   .٨ ــد ب ــراهيم           فه            إب
    **     احلبيب

           له حباث يف   -               خبري تربوي    –                                                    أستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط وسياسة التعليم       
                إدارة التقنية 

ــرمح  .  د  .  ا  .٩ ــدا ل         امحــد  ن            عب
        **    صايغ

                 خـبري يف اإلدارة  –                      قسم اإلدارة التربوية –               كلية التربية –        لك سعود          جامعة امل 
          والتخطيط

                       قسم التربية جامعة    –                                    خبري تربوي يف التعليم عن بعد        -                     وكيل اجلامعة املفتوحة      ** *              منري مطين العتييب  .  د  .  أ.١٠
            امللك سعود 

                      د حممد شحات اخلطيـب       .  أ.١١
* **    

                            اث واهتمامات يف التعلـيم                           خبري تربوي وله أحب    –                         مدير مدارس امللك فيصل     
                           االلكتروين والتعليم عن بعد 

              خبري تربوي –                         وزارة التربية والتعليم –                      اإلدارة العامة للتخطيط     ** *                 د فؤاد امحد حلمي   . أ.١٢
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     ***              السيد الربيعي   .  د . أ.١٣
                         خبري يف التعليم عـن      –                                      اإلدارة العامة للحاسب واملعلومات      –               كليات البنات   

                                تعليم االلكتروين والتعليم عن بعد                له مؤلفات يف ال–    بعد 
    .                                                              قسم احلاسب اآليل ـ كلية العلوم اإلدارية والتخطيط جامعة امللك فيصل    *              صاحل حممد التركي  .  د.١٤
                          متخصص يف التعليم عن بعد-                قسم أصول التربية   *            عبداهللا السنبل  .  د  .  أ.١٥

    **       هيجان ن        عبدا لرمح . د  .  أ.١٦
        خـبري  –                   للبحوث والدراسـات                                            مدير عام االستشارات ووكيل معهد اإلدارة      

                                              له مؤلفات يف اإلدارة والتنظيم واهلياكـل        –                                   التنظيم واهليكلة يف معهد اإلدارة      
            التنظيمية 

                                                        أستاذ و خبري تربـوي اإلدارة واإلشـراف التربـوي           –                       قسم اإلدارة التربوية        ** *                 عبدالعزيز البابطني .   أ د.١٧
                                وتنظيم العمل التربوي والتعليمي

ــالمة    .   د  . أ.١٨ ــسيد سـ                   الـ
    ** *     خلميسي ا

              خبري تربوي -                قسم أصول التربية
  

    ** *                  خالد بن عبداهللا دهيش  .  د.١٩
  

  –                                       وكيل الوزارة للتخطيط والتطـوير       -                تعليم البنات  –                          وزارة التربية والتعليم    
            االلكتروين   م                               التربوي وله اهتمامات يف التعلي ط                         خبري تروي يف اإلدارة والتخطي

             شركة حرف –           م االلكتروين                   مدير برنامج التعلي      **            يوسف العريفي  .  د.٢٠
                                له أحباث يف التعليم االلكتروين  –                    املكتبات واملعلومات –           كلية اآلداب     ** *             منصوز الشهري   .   د .٢١

                      مشبب عايض القحطـاين      .  د.٢٢
* **    

                                     خبري إداري  له اهتمامات وأحباث       –                    األنظمة والربامج    –                      معهد اإلدارة العامة    
                    يف التنظيم واهليكلة 

   .                           متخصص يف التعليم اإللكتروين -                                  مستشار نائب وزير التربية والتعليم     ** *    عسريي            إبراهيم حممد   .  د.٢٣
       له –                       متخصص يف تعليم احلاسوب –            خبري تربوي –                   مدير معاهد العاملية     ** *                  حممد بن سعود البدر   .  د.٢٤

               له أحبـاث   –                                      جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية         _                    وكيل كلية احلاسب        ** *             عبداهللا التميم   .  د.٢٥
                              واهتمامات يف التعليم واحلاسب  

                                         خبرية تربويـة يف اإلدارة والتخطـيط        –                  كلية التربية    –                     جامعة امللك سعود         *                   هند بنت ماجد اخلثيلة  .  د . أ.٢٦
                      التربوي واالستراتيجي 

                    خـبري التعلـيم     –                                  املشرف على تقنيات التعلـيم       –                           كلية امللك فهد األمنية         ** *            فايز الشهري   .   د .٢٧
     ت                  عليم بواسطة اإلنترن             االلكتروين والت

                           خبري يف اإلدارة التربوية–                 قسم أصول التربية     ** *                   حسن ابوبكر العولقي   .  د.٢٨
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                          له اهتمامات يف تطوير     –                            وكالة الوزارة للمناهج     –                            مدير إدارة تطوير املناهج         ** *             سعود الزهراين   .  د.٢٩
                               املناهج من وجهة نظر الكترونية 

                            متخصص يف احلاسب واملعلومات –      تصاالت         وزارة اال   *                 خالد عبداهللا  السبيت  .  د.٣٠
                    جامعة امللك سعود –             كلية احلاسب –               رئيس قسم احلاسب      *               عبدامللك السلمان  .   د .٣١

                       له مؤلفات عديـدة     –                      جامعة امللك سعود     –             كلية احلاسب     _               قسم احلاسب        *                 عبدالقادر الفنتوخ  .  د.٣٢
                                        يف التعليم االلكتروين واملدرسة االلكترونية 

                                متخصص يف التعليم واملعلوماتية –               اجلامعة املفتوحة     ** *      لسليم      صاحل ا  .  د.٣٣

                   له مؤلفـات يف     –                      جامعة امللك سعود     –                  كلية التربية    –                        قسم تقنيات التعليم         *           مجال الشرهان  .  د.٣٤
                                                                املدرسة االلكترونية والكتاب االلكتروين والتعليم االلكتروين بشكل عام 

                    عوض حسني التـودري      .  د . أ.٣٥
* **    

                     لـه مؤلفـات يف      -                    جامعة امللك سعود   –               كلية التربية   –            التعليم              قسم تقنيات 
                    التعليم االلكتروين  

     *           صاحل الدباسي .  د   .  أ.٣٦
  

       لـه  –                        جامعـة امللـك سـعود    –               كلية التربية –                         رئيس قسم تقنيات التعليم  
                                واستخدامات احلاسب يف التعليم  –                                  اهتمامات ومؤلفات يف التعليم عن بعد 

   *            اياس اهلاجري   .    د.٣٧
  

                                         له اهتمامات ومؤلفـات يف التعلـيم        –                                        ينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية        مد
                               واستخدام االنترنت يف التعليم –   ة          واملعلوماتي

   *        آل سعود       ماجد . د.٣٨
  

       إدارة               رئـيس جملـس     –                               خبري يف احلاسب واملعلوماتية      –                         وزارة التعليم العايل    
   .                     مجعية احلاسبات السعودية

    ** *                حممد عطية احلارثي   .  د.٣٩
  

            وأسـتاذ   –                        جامعة امللك سـعود      –                  كلية التربية    –          احلاسب   –             قسم املناهج   
    –                                                     التعليم واحلاسب  له أحباث واهتمامات يف التعليم االلكتروين 

    ** *               عبدالرمحن املطرف   .  د.٤٠
  

                         خبري التعليم االلكتـروين  –                  جامعة امللك سعود –                           مدير مركز البث التلفزيوين   
                                  لكتروين يف التعليم العام واجلامعي                                له اهتمامات وأحباث يف التعليم اال

    ** *         رياض احلسن  .    د.٤١
  

                له اهتمامات   –                      جامعة امللك سعود     –                  كلية التربية    –          احلاسب   –             قسم املناهج   
                            يف استخدام احلاسب يف التعليم 

                                    خبري تربوي يف التعليم واملعلوماتية –                        جامعة اإلمام حممد بن سعود     **         حممد زكري   .  د.٤٢

    ** *             راشد ا لزهراين  .  د.٤٣
  

                                     خبري احلاسب واملعلومات واسـتخدام      –                 معهد اإلدارة    –                     مدير إدارة الربامج    
                       احلاسب يف خدمة التعليم 



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢١٣ ـ 

      ** *                سامل سعيد القحطاين  .  د . ا.٤٤
  

                                                        خبري واستشاري يف اإلدارة العامـة ولـه أحبـاث يف            –                       كلية العلوم اإلدارية    
                    احلكومة االلكترونية 

                                خبري طرق تدريس باستخدام احلاسب -           تدريس احلاسب      طرق -          قسم املناهج   *           عبداهللا اهلدلق  .  د.٤٥
                              رئيس جلنة التعليم االلكتروين –                جامعة امللك خالد      *               صاحل علي الغامدي . د.٤٦
                                                      خبري يف التعليم واملعلوماتية واستخدام احلاسب يف التعليم  -               جامعة امللك سعود     *               فهد ناصر العقيل  .  د.٤٧
                            عضو جلنة التعليم االلكتروين–                جامعة امللك خالد    *            حممد علي فايع  .   د .٤٨
                             عضو جلنة التعليم االلكتروين –                جامعة امللك خالد      *                  عيد اليف شاهر العتييب  .  د.٤٩
                             عضو جلنة التعليم االلكتروين –                  جامعة امللك خالد    *                 امحد عبدالرمحن حمفوظ  .  د.٥٠
                              عضو جلنة التعليم االلكتروين–                جامعة امللك خالد      *                  سعيد بن صاحل الرقيب  .    د.٥١

  –                              خبري حاسب وتقنية معلومـات        _                حاسب آيل سابقا    _                    جامعة امللك سعود       *                حممد حممود مندوره   .  د.٥٢
                                    متخصص وله أحباث يف التعليم االلكتروين 

                                          هلا اهتمامات يف استخدام احلاسب يف التعليم –            كلية البنات     ** *             نوال العرادي   .  د.٥٣

                                                 هلا أحباث واهتمامات يف التعلـيم االلكتـروين         –                 خبرية تربوية  -            كلية البنات     ** *              سهام حممد كعكي   .  د.٥٤
                     واملدرسة االلكترونية 

                                       هلا أحباث واهتمامـات يف التعلـيم        –                 خبرية تربوية    –                          وزارة التربية والتعليم         *               سعاد فهد احلارثي  .  د.٥٥
     )         اهلندرة   (                                واحلاسب واهلندسة اإلدارية والتنظيم

                           هلا أحباث يف التعليم واحلاسب –             ارة التربوية          قسم اإلد–               جامعة أم القرى      *             جواهر قناديلي  .  د.٥٦

ــسن    .  د.٥٧ ــت ح ــه بن                     خدجي
    ** *    هاشم

                                                  هلا اهتمامات يف التعليم االلكتروين واسـتخدام        –                  كلية التربية    –             جامعة طيبه   
                  احلاسب يف التعليم 

                                     خبرية االنترنت واستخدامه يف التعليم -                 جامعة امللك سعود–           كلية احلاسب    *                  هند سليمان اخلليفة   .  د.٥٨
                                    هلا اهتمامات وأحباث يف مدرسة املستقبل –               كلية التربية –                جامعة امللك سعود      *           امل الشامان  .  د.٥٩
                                          هلا اهتمامات يف استخدام احلاسب يف التعليم –            كلية البنات     ** *            سوسن الزرعة   .  د.٦٠
                   جامعة امللك سعود–                                         عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اتمع     ** *              فهد ناصر الفهد  .  د.٦١

                                 جامعة اإلمام حممد بن سـعود       –                كلية احلاسب    –                          رئيس قسم نظم املعلومات         **            صاحل الزهراين   .  د.٦٢
                                       له أحباث واهتمامات يف التعليم واحلاسب –        اإلسالمية 

               االستراتيجي  ط            خبري التخطي–                         وزارة التربية والتعليم –                 مدير عام التخطيط     ** *               سعد سعود الفهيد  .  د.٦٣



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢١٤ ـ 

               وزارة التربية  –                            اإلدارة العامة للمناهج     –                                           مدير عام إدارة تطوير التعليم والتعلم             ** *              صاحل العبدالكرمي  .  د.٦٤
          والتعليم

    **                عبدالرمحن العامر  . د.٦٥
  

  -                                                       خبري يف تقنيات التعليم واستخدام احلاسب يف التعليم        –                      قسم تقنيات التعليم    
                                       له اهتمامات يف التعليم االلكتروين       

                                                له اهتمامات و حبوث يف أنظمة احلكومة االلكترونية –    ارة         معهد اإلد   * *            بسام احلمادي   .  د.٦٦
                             له اهتمام بتقنية املعلومات–                               األمني العام لس الغرف السعودية   *          السلطان      صاحل   فهد  .   د .٦٧

                 لـه اهتمامـات    –                         كلية امللك فهد األمنية     –                               مدير مركز البحوث والدراسات         * *                  حممد بن عبداهللا املطوع  .   د .٦٨
   .                  واالتصاالت يف التعليم                بتقنية املعلومات 

                                                          خبري يف البحوث التربوية وإعداد اسـتمارات البحـوث          –                 قسم علم النفس        **               السيد ابو هاشم   .   د .٦٩
                   والتحليل اإلحصائي 

                       ختصص تعليم الكتروين  –                              اإلدارة العامة لتقنيات التعليم       **           خالد الفليح  .  د.٧٠

          تراتيجي                           خبري يف التخطيط التربوي واالس    **                عبدالعزيز العسكر . د.٧١
    .                                                 مدير عام تقنيات التعليم بوزارة التربية والتعليم    *         غامن الغامن  .  د.٧٢
     .                      كلية احلاسب واملعلومات–                جامعة امللك خالد    *                سعيد صاحل القحطاين  .  د.٧٣

                                خبري تربوي يف احلاسب وتقنيـات      -                           أستاذ تقنية املعلومات     –               كليات البنات       ** *        امحد سامل   .  د.٧٤
                  لتعليم االلكتروين                       التعليم وله مؤلفات يف ا

                                                   مدير الدراسات والبحوث يف إدارة التخطـيط يف         -                            إدارة التخطيط بالوزارة          ** *                راشد غياض الغياض . د.٧٥
                         وزارة التربية والتعليم 

                              لـه اهتمامـات يف احلكومـة         _                          كلية العوم اإلدارية     –                   جامعة امللك سعود        **              بدران العمران   .  د.٧٦
   .          االلكترونية

                                       خـبري اإلدارة والتنظـيم وإعـداد        –                 معهد اإلدارة    –                        إدارة الربامج واألنظمة        ** *   ظي                 زين العابدين احلف  .  أ.٧٧
                   اهلياكل التنظيمية 

              معهد اإلدارة   _           خبري تنظيم   _                الربامج اإلدارية    *                  عبد العزيز العبيد   .   أ .٧٨

  ي                  مـشرف تربـو    –                             وزارة التربية والتعليم     –                                    اإلدارة العامة لتقنيات التعليم           ** *           صاحل العويشق . أ.٧٩
                         متخصص يف احلاسب والتعليم 



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢١٥ ـ 

                   له مؤلفـات يف     –                                  خبري احلاسب وتقنيات املعلومات      –                          وزارة التربية والتعليم          **                 عبدالعزيز السلطان . أ.٨٠
                    املدرسة االلكترونية 

           ارامكو –                       رئيس قسم تكامل التقنية    *           حممد العتييب   .  أ.٨١
     .                    التقنية يف التعليم                       له اهتمامات يف توظيف –           مشرف تربوي        *  **           حممد علي أمحد  .   أ .٨٢
                                مسؤول احلاسب والتدريب االلكتروين   _                                اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث      ** *                  عطية عبداهللا الغامدي  .   أ  .٨٣

                 مشرف تربـوي    –                             وزارة التربية والتعليم     –                                 اإلدارة العامة لإلشراف التربوي         ** *           امحد املبارك   .   أ  .٨٤
                         متخصص يف احلاسب والتعليم 

                  خبري يف التنظيم –              معهد اإلدارة –                                  مدير جلنة التنظيم اإلداري الوزاري    *             محد القحطاين  .    أ  .٨٥
                  مدارس امللك فيصل   _                        مسؤول التعليم االلكتروين    *         حيي الفرا   .  أ .٨٦
                          خبري يف التخطيط التربوي -                      إدارة التخطيط بالوزارة    ** *              سليمان الكريدا  .  أ .٨٧

     ) .          االستطالعية  (       األوىل                           أرسلت له اإلستبانة يف جولتها  * 
    ).       التحكيم (               واجلولة الثانية   )           االستطالعية    (    األوىل              شارك يف اجلولتني    ** 

    ).              الوصول للنموذج (              واجلولة الثالثة )       التحكيم (               واجلولة الثانية   )           االستطالعية    (    األوىل                    شارك يف جوالت الدراسة     *** 
                               ، حيث أرسـلت جلميـع اخلـرباء                      يضمن  اخلرباء كمحكمني  Delphi Method             أسلوب دلفاي   :       مالحظة 

          اسـتبيان   )  ٦٢ (                      اولة ، عاد منـها                                                                                            األسئلة املفتوحة يف اجلولة األوىل ، سواء عن طريق الربيد أو الربيد االلكتروين أو من              
                                  استبيان فقط ، ومع اية اجلولة       )  ٥٦ (                                                                                  ، وأرسل هلم االستبيان يف اجلولة الثانية للتحكيم وإبداء الرأي ، أعيد منها                 فقط
   .      مناولة  )   ١٩ (                 بالربيد االلكتروين و       استلمت   )   ٢٢ (                                             استبيان ،  مت حتليل نتائج الدراسة يف ضوءها منها  )  ٤١ (       أعيد        الثالثة



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢١٦ ـ 

  
  
  
  
  

  
   )٢( امللحق رقم 

  االستبانة يف جولتها األوىل 



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢١٧ ـ 

  بسم ا الرمحن الرحيم
                          حفظه اهللا              /                    ســــــعادة اخلبـــري 
    :              ته ،،،،،وبعد                          السالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

                                             يف التعليم العـام باململكـة العربيـة                 اإللكتروين                إدارة التعليم    (                                              فأفيدكم أنين أقوم بدراسة علمية حتت عنوان          
            ً                                                                     وذلك استكماالً ملتطلبات احلصول على الدكتوراه يف إدارة التعليم العام من قسم              )                       هيكل تنظيمي مقترح   –          السعودية  
                                                                                  معة امللك سعود ، حيث دف هذه الدراسة إىل وضع مقترح هيكل تنظيمـي إلدارة                                              التربوية بكلية التربية جا          اإلدارة
             ويسعى إىل         احلايل           ً       ً                         ميثل إطاراً مرجعياً يدعم نظام التعليم         )        بنات –     بنني   (                                 يف اململكة العربية السعودية              اإللكتروين         التعليم  

    .             واملعلومات                                                             تطويره يف ضوء املتغريات التقنية احلديثة خاصة يف جمال تقنية االتصاالت
                                                                                                           وال خيفى على سعادتكم الدور الذي ميكن أن تقوم به تقنية االتصاالت واملعلومات عند االستفادة منـها يف                    

                  الذي يتضمن حتديـد    ) Delphi      دلفي   (                                                           ً                    التعليم ، ولذلك فإنه يسرين أن أضع بني يديكم أداة الدراسة وفقاً ألسلوب              
                                                يف التعليم العام ، ومن مث طرحهـا علـى                   اإللكتروين      ً                   مرجعياً لتنظيم التعليم                                      ً        احملاور األساسية اليت ميكن أن متثل إطاراً        

                                                                                                            جمموعة من اخلرباء واملتخصصني ألخذ آرائهم وحماولة الوصول إىل إمجاع بشأن هذه احملاور اليت ميكن مـن خالهلـا                   
    .                      وتطبيقه بصورة علمية        اإللكتروين                              وضع تصور لكيفية إدارة التعليم 

           التاليـة                                        التفضل باإلجابة على األسئلة املفتوحة         و                                     املختصني يف هذا اال ، فإنين أرج                          وبوصفكم أحد اخلرباء    
  ) Delphi         دلفـاي     (                                                                          واليت متثل أهداف الدراسة، مع األخذ بعني االعتبار أن منهجية أسـلوب                )             اجلولة األوىل     (     

   .                                                   تتطلب من سعادتكم املشاركة يف جوالت أداة الدراسة الالحقة
                                                                                              إال أن أتقدم لسعادتكم بالشكر اجلزيل على وقتكم الثمني الذي ستمنحونه للباحـث عنـد                     ً         ختاماً ال يسعين    

                                                                                                            مشاركتكم يف احلكم على هذه احملاور ، كما أفيدكم أنين سأزودكم بنتائج الدراسة فور االنتـهاء منـها إذا كنـتم          
    .                     ً                            ترغبون يف ذلك ، وأخرياً لكم مين كل التقدير واالحترام 

  الباحث/ أخوكم 
   حممد علي مزهرسعيد
   التربويةاإلدارة كلية التربية قسم –جامعة امللك سعود 

Email : S _ MOZHER @ Yahoo . Co 
                    Mo :  0554499910 

  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢١٨ ـ 

               معلومات عامة   :           اجلزء األول 
        ع الذي         يف املرب   )  (                                            من سعادتكم العناية بتعبئتها بوضع عالمة          و                                         هذه املعلومات مهمة للدراسة ، لذا أرج      

   :           ميثل حالتكم 
    
                                 أنثى            ذكر             النوع - ١
      :   ايل          العمل احل- ٢

                             ...........................         أخرى تذكر               قطاع خاص               قطاع حكومي   
   :             سنوات اخلربة - ٣

          سنوات   ١٠        أكثر من                 سنوات   ١٠- ٥          سنوات  ٥       أقل من   
    :           العلمية               الدرجة والرتبة   و                   املستوى التعليمي أ- ٤

    )                      مع ذكر الرتبة العلمية (        دكتوراه             ماجستري              بكالوريوس   
      ) :        إن وجدت (                             عدد البحوث العلمية املنشورة - ٥

                   أكثر من عشرة حبوث         ١٠- ٥   من                أقل من مخسة   
  

    :       مالحظة 
    :                           الستخدامه يف اجلوالت الالحقة         اإللكتروين                   الرجاء كتابة بريدك 

  
................................................................................................................................................................................................................  

  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢١٩ ـ 

                     ة العربية السعودية؟                         يف التعليم العام يف اململك        اإللكتروين                       ما  واقع إدارة التعليم   :  ١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        يف التعليم العام يف             اإللكتروين                                                                               ما  األسس الفلسفية والتنظيمية  اليت جيب أن تستند عليها إدارة التعليم                :  ٢

                           اململكة العربية السعودية ؟
  
  
  
  
  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٢٠ ـ 

                     العربية السعودية؟                          يف التعليم العام يف اململكة        اإللكتروين                                         ما األهداف اليت ميكن أن حتققها إدارة التعليم   :  ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                    يف التعليم العـام يف اململكـة                اإللكتروين                                                    ب التخطيطية اليت تؤدي إىل تفعيل إدارة التعليم            الي      م األس   :  ٤

                   العربية السعودية؟
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٢١ ـ 

                                           يف التعليم العام يف اململكة العربيـة                اإللكتروين                                                    هي اقتراحاتك للوصول إىل  هيكلة إلدارة التعليم             ما  :  ٥
         سعودية؟  ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                    احلديثة ونظرياا؟      اإلدارة                     يف ضوء مبادئ ووظائف         اإللكتروين                                 ما الربامج املناسبة لتفعيل التعليم   :  ٦
  
  
  
  
  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٢٢ ـ 

                                                                                                   كيف ميكن إدارة ومتابعة خماطر تقنية املعلومات واالتصاالت يف مدارس التعليم باململكـة العربيـة                 :  ٧
           السعودية؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                 يف التعلـيم العـام يف اململكـة العربيـة                   اإللكتروين                                     ميكن أن  تواجه إدارة التعليم                          ما  املعوقات اليت     :  ٨

   .        السعودية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٢٣ ـ 

 املرفق اإللكتروينإرساهلا على الربيد  وإضافات أمل من سعادتكم إضافتها هنا أ وأي مالحظات أ •
  : اخلاص بالباحث

  
  
 

  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٢٤ ـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ) ٣( احملق رقم 

    اجلولة الثانيةاستبانه



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٢٥ ـ 

  بسم ا الرمحن الرحيم
                          حفظه اهللا              /                    ســــــعادة اخلبـــري 

    :                                       السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،،،وبعد 
                                             يف التعليم العـام باململكـة العربيـة                 اإللكتروين                إدارة التعليم    (                                              فأفيدكم أنين أقوم بدراسة علمية حتت عنوان          

       ً                                                                    استكماالً ملتطلبات احلصول على الدكتوراه يف إدارة التعليم العام من قسم                 وذلك    )                       هيكل تنظيمي مقترح   –          السعودية  
                                                                                                                   التربوية بكلية التربية جامعة امللك سعود ، حيث دف هذه الدراسة إىل مقترح هيكل تنظيمي إلدارة التعليم                        اإلدارة

                     ويسعى إىل تطويره        احلايل               نظام التعليم            ً       ً          ميثل إطاراً مرجعياً يدعم       )        بنات –     بنني   (                                 يف اململكة العربية السعودية              اإللكتروين
    .                                                                 يف ضوء املتغريات التقنية احلديثة خاصة يف جمال تقنية االتصاالت واملعلومات 

                                                      ، فإنه يسرين أن أضع بني يديكم أداة الدراسـة               األوىل                                                     وحيث أن سعادتكم قد شارك معنا يف جولة الدراسة            
                             الذي يتضمن حتديـد احملـاور        ) Delphi      دلفي   (       ً          اء وفقاً ألسلوب                                   بعد دراسة وجتميع أراء اخلرب      )                اجلولة الثانية    (   يف  

                                                       يف التعليم العام ، ومن مث طرحها على جمموعة من                   اإللكتروين                            ً       ً                         األساسية اليت ميكن أن متثل إطاراً مرجعياً لتنظيم التعليم          
                  خالهلا وضـع تـصور                                                                                    اخلرباء واملتخصصني ألخذ آرائهم وحماولة الوصول إىل إمجاع بشأن هذه احملاور اليت ميكن من        

    .                      وتطبيقه بصورة علمية        اإللكتروين                     لكيفية إدارة التعليم 
             ً                           التفضل مشكوراً بتحكيم االستبانة متهيدا        و                                                               وبوصفكم أحد اخلرباء املشاركني  يف هذه الدراسة  ، فإنين أرج             

                  لب من سـعادتكم       تتط  ) Delphi       دلفاي    (                                                                            لطرحها يف اجلولة الثالثة  ، مع األخذ بعني االعتبار أن منهجية أسلوب              
    .                                                        املشاركة يف جوالت الدراسة مع وضع املربرات يف كل جولة إن وجدت 

     ً                                                                                                      ختاماً ال يسعين إال أن أتقدم لسعادتكم بالشكر اجلزيل على وقتكم الثمني الذي ستمنحونه للباحـث عنـد                    
                         تـهاء منـها إذا كنـتم                                                                                       مشاركتكم يف احلكم على هذه احملاور ، كما أفيدكم أنين سأزودكم بنتائج الدراسة فور االن      

    .                     ً                            ترغبون يف ذلك ، وأخرياً لكم مين كل التقدير واالحترام 
         الباحث   /       أخوكم                                 
                    سعيد حممد علي مزهر                               
             التربوية       اإلدارة                   كلية التربية قسم –                جامعة امللك سعود                         
                Email : S _ MOZHER @ Yahoo . Com 
                          Mo : 0554499910 



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٢٦ ـ 

               معلومات عامة   :           اجلزء األول 
               يف املربع الذي     )  (                                            من سعادتكم العناية بتعبئتها بوضع عالمة          و                                         هذه املعلومات مهمة للدراسة ، لذا أرج      

   :           ميثل حالتكم 
    
                                 أنثى            ذكر             النوع - ١
      :   ايل          العمل احل- ٢

                             ...........................         أخرى تذكر            طاع خاص                              ق            قطاع حكومي   
   :             سنوات اخلربة - ٣

          سنوات   ١٠        أكثر من           سنوات   ١٠- ٥                    سنوات  ٥       أقل من   
    :                        الدرجة والرتبة العلمية    و                   املستوى التعليمي أ- ٤

    )                      مع ذكر الرتبة العلمية (        دكتوراه             ماجستري                          بكالوريوس   
      ) :        إن وجدت (      نشورة                        عدد البحوث العلمية امل- ٥

                   أكثر من عشرة حبوث       ١٠- ٥             من                أقل من مخسة   
  

    :       مالحظة 
    :                           الستخدامه يف اجلوالت الالحقة         اإللكتروين                   الرجاء كتابة بريدك 

  
......................................................................................................................................................  
  
  
  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٢٧ ـ 

    :                                             يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية         اإللكتروين                   واقع إدارة التعليم   :            اجلزء الثاين 
صالحية العبارة 

  للمحور 
  

  العبــــــــــــــــــــــــــارة  م  وضوح العبارة 
  

  صاحلة 
 غري

  صاحلة 
  

 واضحة 
غري 

 واضحة 

  
حتتاج 
  تعديل 

  
التعديل 
 املناسب 

١  
                                                                    ال توجد منظومة إدارية متكاملة لتنظيم املعلوماتية وتوظيف تقنية         
                                                              االتصاالت واملعلومات خلدمة التعليم على مستوى وزارة التربية        

      .            والتعليم 

            

٢  
                     يف التعليم العام            اإللكتروين                                        ال توجد إدارة متخصصة إلدارة التعليم       

                                         على شكل وحدة إداريـة تتبـع إحـدى            و  ول               يف اململكة حىت    
      .                            اإلدارات العامة يف الوزارة 

            

٣  
            اإللكتـروين                        أنظمة إلدارة التعليم       و                           ال يوجد لوائح وتشريعات أ    

     .                                   على مستوى وزارة التربية والتعليم 
            

٤  
                                                            ال يوجد ختطيط إستراتيجي لتوظيف تقنية االتصاالت واملعلومات        

    .                           اململكة العربية السعودية                   يف التعليم العام  يف
            

٥  
                                                                     غياب تنفيذ اخلطة الوطنية الشاملة إلدخال املعلوماتية يف التعلـيم          

    .                           العام املتمثلة يف مشروع وطين 
            

٦  
     يف          اإللكتروين                                                  إمهال واضح لتقنية االتصاالت واملعلومات والتعليم       
    .   ً ياً                          ً        ً         ً      خطة الوزارة العشرية تقنياً وإدارياً وتعليمياً وتربو

            

٧  
                                         خطة واضحة لتـدريب وتأهيـل املعلمـني           و                 ال يوجد سياسة أ   

               سواء علـى            اإللكتروين                                       واإلداريني على أسس وتطبيقات التعليم      
      .           التنظيم    و               مستوى التخطيط أ

            

٨  
                    ً      ً                                    ال توجد ما يشري إدارياً وفنياً لتغري املقررات مبا يتوافق مع أسـس     

     .        اإللكتروين                 وتطبيقات التعليم 
            

٩  
                                                                ال يوجد ما يشري إىل حتسني وتطوير نظام التعلـيم يف املـدارس             
                                                                        والسلم التعليمي واألعباء اإلدارية والفنية على املعلم مبا يتوافق مع          

            اإللكتروين                متطلبات التعليم 

            



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٢٨ ـ 

١٠ 
                                                           تواجه عملية تدريس مقرر احلاسـب واسـتخدام احلاسـب يف           

                   من األجهزة وعـدم                                            تدريس املقررات األخرى مشكلة قدم كثري       
     .                                                  مواكبتها للتطور الكبري يف تقنية االتصاالت واملعلومات 

            

١١ 
                   ً         ً                                  يستخدم احلاسب إدارياً وتنظيمياً بشكل جيد حيث تطبق الربامج         
                                                                   اإلدارية على مستوى مدارس التعليم العام املتمثلـة يف برنـامج           

   .                        معارف وبعض الربامج األخرى 

            

١٢ 
                                         على مستوى مدارس التعلـيم العـام            تروين    اإللك               يستخدم الربيد   

     .           بشكل جيد 
            

١٣ 
                                            ً                  يوجد دعم فين جيد لربنامج معارف الذي يعتمد كليـاً علـى            
                                                                   احلاسب والذي ينظم العملية اإلدارية والفنية يف مدارس التعلـيم          

     .        العام 

            

               .                                                    تواجه املدارس صعوبة بالغة يف صيانة األجهزة والدعم الفين  ١٤

١٥ 
                                                             ال يوجد ما يشري إىل خطة لتدريب املعلمني واملعلمـات علـى            

          اإللكتروين                                                      املهارات األساسية يف احلاسب والالزمة لتطبيق التعليم        
     .                  يف التعليم العام 

            

١٦ 

                                                                 ال يوجد ما يشري إىل تبين الوزارة يف خطتها العشرية القادمـة إىل         
                    خلطط الالزمة لتقليل                                                 مواكبة هيمنة املعلوماتية على اتمع ووضع ا      

                                                                  اآلثار السلبية لتقنية املعلومات واالتصاالت على التعليم واملعلمني        
       .             واملتعلمني 

            

    :                                    الرجاء إضافة أي عبارة تراها مناسبة 
١ -........................................................................                                                                          
٢ -................................                                ........................................                                          
٣ -........................................................................                                                                          
٤ -  ........................................................................                                                                            
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٢٩ ـ 

            اإللكتروين                   حماور إدارة التعليم   :             اجلزء الثالث 
    :                        سس الفلسفية والتنظيمية       حمور األ  :    ً أوالً 

          اإللكتروين                                                                                   ويتضمن جمموعة املبادئ واملربرات والسياسات اليت جيب أن تستند عليها إدارة التعليم            
    :                                           يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية 

    :                   حمور األسس الفلسفية   )  أ
صالحية العبارة 

  للمحور 
  

  م  وح العبارة وض

  العبــــــــــــــــــــــــــارة 

  
  صاحلة 

غري 
 صاحلة 

  
  واضحة 

غري 
  واضحة 

  
حتتاج 
 تعديل 

  
التعديل 
 املناسب 

١  
                          على أساس حتقيق أهداف             اإللكتروين                                 ينبغي أن تقوم إدارة التعليم      

     .                                           وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية 
            

٢  
          ند تطبيق                                                        مراعاة الثوابت اإلسالمية والوطنية مطلب استراتيجي ع      

       .          اإللكتروين        التعليم 
            

٣  
                                                                    البد من األخذ بعني االعتبار أن رفع كفاءة النظام التربوي ينطلق           

    .                                             من استخدام تقنية االتصاالت واملعلومات يف التعليم
            

٤  
                                                    مفهوم جيب العمل به فيما خيدم نظام التعلـيم                  اإللكتروين         التعليم  
    .                 وال يتعارض معه     احلايل

            

٥  
                          ويؤسس على أن الطالب             اإللكتروين                               جيب أن يستند تطبيق التعليم      

     .                        حمور العملية التعليمية    و ه
            

٦  
                                                                حتقيق املواءمة بني التوازن واملرونة كمطلب أساسي لنجاح تنظيم         

      .         اإللكتروين              إدارة التعليم 
            

٧  
                                     وتوعية اتمع من منطلـق أسـس                اإللكتروين                     نشر ثقافة التعليم    

          .           اإللكتروين           يق التعليم    تطب
            

              .          وأهدافه         اإللكتروين                                         إعداد وثيقة مكتوبة وواضحة لفلسفة التعليم   ٨

                                        من أن استخدام تقنيـة              اإللكتروين                                  ينبغي أن تنطلق إدارة التعليم        ٩



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٣٠ ـ 

                                                              االتصاالت واملعلومات يف التعلـيم حيقـق األهـداف التربويـة           
                           هزة واستخدامها بل يتعدى                                         والتعليمية وال يقتصر على وجود األج     

       .        لتعلمي ا و                             ذلك إىل احملتوى واألداء التعليمي 

١٠ 

                                        على أمهية تأثري املعلوماتيـة علـى                اإللكتروين                       ترتكز إدارة التعليم    
                                                                      الثقافة احمللية والعاملية مما حيتاج إىل وضع التنظيمات اليت تتناسـب           

   .    معها

            

١١ 
                                     يف التعليم العام مبادئ اجلـودة        ين       اإللكترو                          يراعى يف إدارة التعليم     

      .                                                        الشاملة يف العمل مبا يكفل اختصار الوقت واجلهد والتكلفة 
            

١٢ 

                            يف التعليم العـام بإصـالح           اإللكتروين                            جيب أن تم إدارة التعليم     
                 مبعاجلة املشكالت           اإللكتروين                    ً                  النظام التعليمي وفقاً ألسس التعليم      

    .  يل   احلا                      اليت يعاين منها التعليم 

            

    :                   يف التعليم العام         اإللكتروين                إلدارة التعليم      مبادئ                                        الرجاء إضافة أي عبارات أخرى متثل يف نظركم 
١ -........................................................................                                                                          
٢ -........................................................................                                                                          
٣ -........................................................................                                                                          
٤ -  ........................................................................                                                                            



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٣١ ـ 

    :                األسس التنظيمية   )  ب
   صالحية العبارة للمحور

  العبــــــــــــــــــــــــــارة  م  وضوح العبارة
  
  صاحلة

   غري صاحلة
  واضحة

غري 
  واضحة

  
حتتاج 

  ديلتع

  
التعديل 
  املناسب 

١  
                                             تركيز اجلهود وتوجيه األعمال وترتيب األنشطة      

    .         اإللكتروين                              حتقيق أفضل أداء لتطبيق التعليم    و حن
            

٢  

                                            أن يراعي التنظيم خصائص كـل وظيفـة يف         
                                            التنظيم ومتطلباا والصالحيات واملـسؤوليات     

                              النظر من الشخص الذي سـوف                    املرتبطة بغض   
    .                  يشكل هذه الوظيفة 

            

٣  

                                                    أن يقسم العمل بناء على أنشطة إدارة التعلـيم         
                                        وتقسم هذه األنشطة إىل أقسام فرعية               اإللكتروين

                    ً                            ويستمر التقسيم بناءاً على ارتباط النـشاطات       
                                             وجتانسها ويورع العاملون على هذه األقـسام       

       .        ً       وفقاً للتخصص

            

٤  

                                           لق العمل اإلداري من مبدأ وحدة القيادة              أن ينط 
                                               وإصدار األوامر وتقبل التوجيهات والتعليمـات      

       .            اإللكتروين    ً                            سعياً لتنظيم أعمال إدارة التعليم 

            

٥  

                                            حتديد نطاق اإلشراف الـذي يـستطيع منـه         
                                              اإلداري ممارسة عمله سواء من حيـث املهمـة         

     .                     اإلشراف على املرؤوسني    و         اإلدارية أ

            

٦  
                                                  التركيز يف العمـل اإلداري املتعلـق بـالتعليم         

                                      على التكافؤ بني املسؤولني والسلطة              اإللكتروين
            



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٣٢ ـ 

                                           ومبدأ تفويض الصالحيات للوصول إىل أفـضل       
    .          القرارات 

٧  

                                                  املواءمة بني املركزية والالمركزية يف تنظيم إدارة       
ــيم  ــروين          التعل ــشاطات           اإللكت ــسب الن                    ح
    .          واملمارسات

            

٨  

                                          نسيق من العناصر األساسية لتكامـل العمـل       الت
                                              اإلداري وتاليف االزدواجية والتنـاقض وتغيبـه       

        الذي          اإللكتروين                                سيؤدي إىل فشل إدارة التعليم      
                                              حيتاج إىل تناسق وانسجام اهودات املختلفة يف       

      .           التنظيم 

            

٩  
                                                 وصف مهام الوحدات التنظيمية يف إدارة التعليم       

      .         اإللكتروين
            

١٠ 

                                              إقرار تشكيل اللجان واالجتماعـات الدوريـة       
                                              واالستعانة بوسائل التقنيـة للحـصول علـى        

    .                                      املعلومات وتبادهلا ومناقشتها بشكل مجاعي 

            

١١ 
                                                املرونة اإلدارية والتنظيمية عنـصر أساسـي يف        

     .             يف التعليم        اإللكتروين                    تطبيق إدارة التعليم 
            

١٢ 

            اإللكتـروين         لتعليم                               لبناء هيكل تنظيمي إلدارة ا    
                                           البد مـن أخـذ يف االعتبـار الـصالحيات          
                                                املسؤوليات واللوائح واملبادئ والقواعـد الـيت       

   .            والعمل هبا         اإللكتروين                   ينطلق منها التعليم 

            

١٣ 
                أمـر مهـم             اإللكتروين                          التنظيم اإلداري للتعليم    

                                               لتنظيم القدرات التنافسية ودعـم االسـتثمار       
            



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٣٣ ـ 

     .       اعية                         البشري وحفز الطاقات اإلبد

١٤ 

                    حيتاج إىل تغـيري             اإللكتروين                       تطبيق إدارة التعليم    
                                                ثقافة التنظيم اإلداري يف ضوء فلسفة وأهـداف        

      .         اإللكتروين        التعليم 

            

١٥ 

                       يف التعليم العـام             اإللكتروين                       تنطلق إدارة التعليم    
                                                  من مشولية التغيري ألن املؤسسة التربوية بطبيعتها       

    .                   كامل ال ميكن جتزئته                     مترابطة وذات طابع مت

            

١٦ 

            اإللكتـروين                                    جيب أن يسبق التحول إىل التعليم       
                                                 تطوير العمليات اإلدارية والتربويـة وتغـري يف        
                                                  ثقافة املؤسسة التربوية والتعليمية من الوجهـة       

     .          التقنية 

            

١٧ 

            جيـب أن              اإللكتـروين                           عند التحول إىل التعليم     
ــ ــة امل ــات اإلداري       سلمات                                    يراعــي يف العملي

                                                 والنظريات واملتعلقة بعمليـة الـتعلم والتعلـيم     
                             وأسس املدرسة احلديثة الفاعلة 

            

١٨ 

                    اإلداريـة الـيت             واألساليب                  وضع أفضل الطرق    
                                              ميكن من خالهلا جتنب خماطر املعلوماتية وآثارها       

    .                                        السلبية  االجتماعية والسياسية والثقافية 

            

١٩ 

      أن          اإللكتروين      عليم                                يراعي يف التنظيم اإلداري للت    
                                              تصبح الفصول الدراسية بيئة حرة وتصبح جزء       

              اإللكترونيـة                                     من شبكة التعلم متتد إىل املكتبات       
   .                                           وقواعد املعلومات ذات العالقة مبصادر التعليم 

            

                      اإللكتروين                                        أن يراعى يف التنظيم اإلداري للتعليم        ٢٠



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٣٤ ـ 

                                                تقدمي فرص تعليمية وثقافة عن بعد خارج نطاق        
    .      درسة   امل

٢١ 

      مع          اإللكتروين                                      أن يتوافق التنظيم اإلداري للتعليم      
                                                    إعادة صياغة أدوار املتعلم واملعلم مبا يتوافق مع        

    .                               نظريات التعلم والتعليم احلديثة 

            

٢٢ 

      مع          اإللكتروين                                      أن يتوافق التنظيم اإلداري للتعليم      
                                                 احتياجات املعلم واملتعلم لتحقيق أهداف التربية      

      .        عليم     والت

            

  
    :            حمور األهداف   :      ً ثانياً 

                                                                       يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية إىل حتقيق األهـداف                    اإللكتروين                      تسعى إدارة التعليم      
     :       التالية

صالحية العبارة 
  للمحور 

  
  العبــــــــــــــــــــــــــارة  م  وضوح العبارة 

  
 صاحلة 

غري 
 صاحلة 

  
 واضحة 

غري 
 واضحة 

  
حتتاج 
  تعديل 

  
التعديل 
 املناسب 

١  

          اإللكتروين                                               توفري منظومة إدارية متكاملة إلدارة التعليم       
                                                   تتيح للطالب واملعلمون وأولياء األمور واإلداريـون       
                                                      واتمع التعليمي بأكمله التفاعل بكفـاءة يف مجيـع         

     .                          مراحل العملية التعليمية 

            

٢  

                      الطالب من اإلطـالع       وين      اإللكتر                     متكن إدارة التعليم    
                                                على حمتوى املقررات بأسلوب عرض متميـز يف أي         
                                                    مكان وزمان ، والتواصل مع بعضهم ومع معلمـيهم         

                          وجلسات احلوار الفردية            اإللكتروين                من خالل الربيد    

            



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٣٥ ـ 

                                                       واجلماعية ، كما متكنهم من أداء امتحانام وواجبام        
                                                املرتلية واإلطالع على درجات ونشاطام يف املدرسة       

      .                     وخارجها ويف أي وقت 

٣  

                            املعلمني من إدارة وقتهم             اإللكتروين                     متكن إدارة التعليم    
                                                         واالستفادة منه مبا يزيد من إبـداعهم وإنتاجيتـهم ،          
                                                   وطرق تقوميهم وقياس ومراقبـة ومتابعـة الطـالب         

       .                      وتوجيههم وإرشادهم 

            

٤  

          متابعة                      أولياء األمور من           اإللكتروين                     متكن إدارة التعليم    
                                                   أبنائهم وتطورهم العلمي واإلطالع علـى واجبـام        
                                                 وامتحانام ونشاطام والتواصـل مـع املعلمـني        

   .          أي مكان    و                              واإلداريني بشكل مستمر يف أي وقت أ

            

٥  

                                                     استخدام نظام إداري وتنظيمي خيدم تطبيق التعلـيم        
                                             ويرفع من كفاءة النظام التربوي وحيـسن                اإللكتروين

                ً                           يته وكفاءته سعياً للوصول إىل أفضل أداء                  مستوى فاعل 
     .                           يف العمل التربوي التعليمي 

            

٦  

                          اإلداريـون مـن أداء              اإللكتروين                     متكن إدارة التعليم    
                                                   عملهم وتطويره وحفظ املعلومـات ومراقبـة األداء        
                                                     والتخطيط وتنظيم العمل والقيام بوظـائف متعـددة        
                                                  وترتيب العمل املدرسي والتواصـل مـع املعلمـني         

      .         اإللكتروين                      واإلداريني من خالل الربيد 

            

٧  

                                  ومهامها مبا خيدم تطبيق مجيـع             اإلدارة              تطبيق وظائف   
                                                استعماالت تقنية االتصاالت واملعلومات من حواسيب      

    .                              وشبكات وغريها يف التعليم العام 

            



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٣٦ ـ 

٨  
                                                     ضمان الوصول إىل أفضل اخلدمات التربوية والتعليمية       

      .       لكتروين  اإل                  عند تطبيق التعليم 
            

٩  

                          بـالتكيف مـع عـصر         ايل                         مساعدة نظام التعليم احل   
                                                    املعلومات واستيعاب التغيري عن طريق تطبيق أفـضل        

    .                            الوسائل اإلدارية والتنظيمية 

            

١٠ 

                             بإحداث تغري أساسي علـى              اإللكتروين                تنظيم التعليم   
                                                        طرق وطبيعة النظم اإلدارية املصاحبة للتعليم التقليدي       

     .                             ي إىل تطوير التعليم والتعلم       مبا يؤد

            

١١ 

                                                     ضمان أفضل اتصال بني مجيع عناصر العملية التربوية        
                يف التعلـيم            اإللكتروين                                  والتعليمية عند وتطبيق التعليم     

    .       العام 

            

١٢ 

                                                           استثمار الكوادر البشرية اإلدارية والتعليمية يف العملية       
              ية يف خمتلـف                                                التربوية والتعليمية لتنمية الكوادر البشر    

      .                                   ااالت يف اململكة العربية السعودية 

            

١٣ 
                                                   ضمان أفضل أداء إلدارات املدارس احلكومية واألهلية       

         .            اإللكتروين                  عند تطبيق التعليم 
            

١٤ 
           اإلدارية          التكاليف                                       تطوير األداء وزيادة فاعليته وتقليص      

    .                                واملادية والوقت والطاقة البشرية 
            

١٥ 

                خدمات فاعلة           اإللكتروين                             يضمن تطبيق إدارة التعليم     
                                                  ودقيقة وتوفري فوري للمعلومات وسهولة يف الوصول       

    .                             ووضوح أكثر وسرعة يف اإلنتاج      إليها

            

١٦ 
                     يضمن خفض األعمال            اإللكتروين                       تطبيق إدارة التعليم    

     .                                          الورقية وحتسني اخلدمات التربوية والتعليمية 
            



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٣٧ ـ 

١٧ 

                                تعمل على تكامـل النظـام               اإللكتروين     ليم             إدارة التع 
                                                    التربوي والتعليمي وتـدعم اإلجـراءات الداخليـة        

    .          واخلارجية 

            

١٨ 
                          تـضمن عـدم تـداخل                 اإللكتـروين                 إدارة التعليم   

     .                                   املسؤوليات وتتغلب على ضعف التنسيق 
            

١٩ 
                               تعمل على تنظيم التشريعات             اإللكتروين                إدارة التعليم   
      .         اإللكتروين                   سبة لتطبيق التعليم               والسياسات املنا

            

٢٠ 

                                                          حتقيق املواءمة بني نظام وبرامج التعليم التقليدي ونظام        
                           مبا خيدم حتقيق األهـداف              اإللكتروين                 وبرامج التعليم   

     .          التربوية

            

٢١ 
                                                     اإلسهام يف حل مشاكل التباطؤ يف اسـتيعاب تقنيـة          

  .    تمع                        االت على مستوى املدارس وا              املعلومات واالتص
            

٢٢ 

                                                     منذجة التعليم وتقدميه يف صورة معيارية مـن حيـث          
                                                      املمارسات وتقدمي العمل التربوي والتعليمي مبا خيـدم        

    .               غايات التعليم 

            

٢٣ 

                                                   تنظيم تناقل اخلربات من خالل إجياد قنوات اتـصال         
                                                   متكن املتعلمني واملعلمني وذوي العالقة بالشأن التربوي     

                                  قـشة وتبـادل اآلراء واألفكـار                          والتعليمي من املنا  
        .           اإللكتروين                           والتجارب عند تطبيق التعليم 

            

٢٤ 
                                                      تنظيم ممارسة األنشطة التربوية والتعليمية املـصاحبة       

    .                       بصورة تضمن فاعليتها         اإللكتروين        للتعليم 
            

٢٥ 
                                                       العمل على حتقيق التطبيق الفعلي والعملي للمقـررات        

      .         اإللكتروين             عايري التعليم        وفق م          اإللكترونية        واملناهج 
            



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٣٨ ـ 

٢٦ 

                                                    اإلسهام يف تنظيم بناء اجلانـب املهـين والـوظيفي          
                                                           لشخصية املتعلم مبا يعود عليه بالنفع والفائدة يف حياته         

     .                    الدراسية والعملية 

            

٢٧ 

                                                    تنظيم وقت املتعلم واملعلم داخل وخارج املدرسة عن        
         لتعلـيم                                                طريق التفاعل املستمر الذي يضمنه تطبيـق ا       

       .          اإللكتروين

            

٢٨ 

                                                    توسيع نطاق دور املعلم وتفعيله من ملقن ومـصدر         
                                                  أساسي للمعرفة إىل دور أكثـر حيويـة كموجـة          

     .                                        ومشرف على العملية التربوية والتعليمية 

            

٢٩ 
                                                    العمل على توفري مـصادر متويلـه تـسهم يف سـد            

      .         اإللكتروين                       احتياجات تطبيق التعليم 
            

٣٠ 
                                                  سهام يف التنمية من خالل ربط مؤسسات التعلـيم           اإل

     .                        العام مع مؤسسات اتمع 
            

٣١ 

                                                    اإلسهام يف ربط مؤسسات التعليم العام مع بعـضها         
            اإلمكانـات                                        البعض من أجل االستفادة مـن مجيـع         

    .               واخلربات املتاحة 

            

٣٢ 

  )         املـدارس  (                                        اإلسهام يف ربط مؤسسات التعليم العام       
 تمعة من أجل تنمية وعي املتعلمني مبشكالت                  بالبيئة ا                                          

    .                              اتمع واملسامهة يف وضع احللول هلا 

            

٣٣ 
                                                      تنظيم ختفيض كلفـة التعلـيم باسـتخدام التعلـيم          

       .          اإللكتروين
            

٣٤ 
                                                       العمل على تنظيم توطني التقنية من خـالل التعلـيم          

   .                                        مبا حيقق النفع املادي ودعم اقتصاد البلد         اإللكتروين
            



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٣٩ ـ 

٣٥ 
                                                      تنظيم صنع القرار بتوفري املعلومات الدقيقة من خالل        

      .         اإللكتروين                    تطبيق إدارة التعليم 
            

٣٦ 

                                                     دعم برامج تدريب املعلمني باستخدام تقنية املعلومات       
                            ملساعدة املتعلمني يف حتصيل          عالية                  واالتصاالت بكفاءة   

    .           علمي أفضل 

            

٣٧ 
                           رات التقنيـة والثقافـة                                   تنظيم تزويد املتعلمني باملهـا    

    .           املعلوماتية
            

٣٨ 
                                                   اإلسهام يف إحداث نقله نوعية يف طـرق التـدريس          

     .          والتعلم 
            

٣٩ 

                                                العمل على تدريب املتعلمني القدرة على تطوير وتنقيح 
            اإللكتـروين                                          أعماهلم ورفع كفاءا باستخدام التعليم      

       .          اإللكتروين                      حتت مظلة إدارة التعليم 

            

٤٠ 

                                                     توعية املتعلمني باألبعاد الشخصية واالجتماعية لتقنية      
                                                املعلومات واالتصاالت مبا يف ذلك حقـوق الطبـع         

    .                   وأخالقيات املعلومات 

            

    :                   يف التعليم العام         اإللكتروين                                              ً                      الرجاء إضافة أي عبارات أخرى متثل يف نظركم أهدافاً أساسية إلدارة التعليم 
١ -.........................                         ...............................................                                                 
٢ -........................................................................                                                                          
٣ -........................................................................                                                                          
٤ -........................................................                                                          ................                    
  
  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٤٠ ـ 

    :             حمور التخطيط   :      ً ثالثاً 
                                                                        يف التعليم العام يف ضوء األهداف السابقة ويتضمن وضـع العوامـل                     اإللكتروين                         التخطيط إلدارة التعليم    

   :                     واهليكل التنظيمي هلا         اإللكتروين                إدارة التعليم       فعالية         لزيادة        الرئيسة
لعبارة صالحية ا
  للمحور

  وضوح العبارة
  العبــــــــــــــــــــــــــارة  م

  
  صاحلة

غري 
  صاحلة

  
 واضحة

غري 
 واضحة

حتتاج 
  تعديل

التعديل 
  املناسب

١  
         وفـق           اإللكتروين                                 أن يكون بناء منظومة التعليم      

     .                                 أسلوب يتوافق مع املعايري العاملية 
            

٢  

        حلول          اإللكتروين                                جيب أن تتوفر ملنظومة التعليم      
                     أنظمة خاصـة إلدارة                               تعليمية وإدارية مساندة و   

                                                   التعلم وإدارة احملتـوى وإدارة التوجيـه وإدارة        
       .                           املعلومات اخلاصة بالطالب 

            

                  .         اإللكتروين                                   إنشاء البنية التحتية لنظام التعليم   ٣
                .                           حتديد جهات التمويل الرئيسة   ٤

٥  

         وحساب            اإللكترونية                          دراسة اقتصاديات املدرسة    
                               يف ضوء األهداف اليت تـسعى                       التكلفة والعائد 

     .              إىل حتقيقها         اإللكتروين              إدارة التعليم 

            

٦  

                                            وضع خطة شاملة ذات بعد استراتيجي إلدخال       
                                               تقنية االتصاالت واملعلومات يف تطوير التعلـيم       

   .                                العام يف اململكة العربية السعودية 

            

٧  
                                              توفري السياسات والتشريعات والقوانني احملفـزة      

     .                          التخطيط التربوي وأهدافه        يف إطار 
            

                                                                   إعداد البيئة التعليمية املناسبة لتطبيـق التعلـيم          ٨



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٤١ ـ 

            يكون ضـمن      و                    يف املدارس على حن            اإللكتروين
         .            اإللكتروين                  خطط تنفيذ التعليم 

٩  
                                                ختصيص جزء من ميزانية التعليم لتطوير وتنظيم       

      .         اإللكتروين                       البنية التحتية للتعليم 
            

١٠ 
                                             إجياد نظام شراكة بني القطاع اخلاص واحلكومي       

    .                                لتجهيز املدارس مبا حتتاجه من عتاد 
            

١١ 
                                                     زيادة إنشاء مراكز للصيانة والدعم الفين واملتابعة       

      .         اإللكتروين                        اليت يعتمد عليها التعليم 
            

١٢ 

                                                    دمج نظام التعليم التقليدي مع نظـام التعلـيم         
                  لـضمان عـدم                       حتت مظلة واحدة           اإللكتروين

     .                             االزدواجية والتدرج يف التحول 

            

١٣ 

                                             اعتماد نظام تعاون القطاع احلكومي واخلـاص       
                                            والتنظيمات واالس املدرسية من أجل تأسيس      
                                                     مراكز للمعلوماتية وإنتاج املواد التعليمية وإنشاء      

    .               شبكة املعلومات 

            

١٤ 
  ل                       للقطاع اخلاص بتموي           اإللكتروين                إسناد التعليم   

    .               جزئي من احلكومة
            

١٥ 

                                              فرض أقساط مقننة على الطالب مـع مراعـاة         
                                              ذوي االحتياجات اخلاصة واملعوزين بالتنسيق مع      

  .                                      اجلمعيات اخلريية واملؤسسات احلكومية اخلريية 

            

١٦ 

                                                    تعاون الوزارة ذات العالقة مـع وزارة التربيـة         
                      ثابتة وعلى شـكل          مالية                       والتعليم إلجياد موارد    

     .                                    انات مستمرة لشراء احلاسبات وصيانتها  إع
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 ـ٢٤٢ ـ 

١٧ 

                                                السعي إلجياد قناة اتصال دائمة وتعـاون مـع         
                                              وزارة تقنية املعلومات واالتصاالت إلنشاء شبكة      
                                              اتصال حملية ودولية لربط املـدارس بواسـطة        

    .        الشبكة 

            

١٨ 
                                              إنشاء شبكة خاصة تتصل باملكتبات لتفعيلـها       

     .               لمي والتربوي                       واالستفادة من دورها الع
            

١٩ 

                                              إنشاء مراكز لتزويـد املؤسـسات التربويـة        
                                            بالتجهيزات واملعلومات املطلوبـة السـتخدام      
                                           احلاسب وتقنية املعلومات واالتصاالت كـأداة      

    .                 للتعليم والتعلم 

            

٢٠ 

                                             التخطيط إلنشاء مراكز تقـوم بعقـد دورات        
                                                     تدريبية أثناء اخلدمة وتقومي الـربامج التعليميـة       
                                              وإجراء التجارب الالزمة واملـصاحبة لتطبيـق       

        .           اإللكتروين        التعليم 

            

٢١ 

                                            التغلب على املعوقات واملشكالت املتمثلـة يف       
                                      تأسيس الشبكة وخطوط اهلاتف ومـشكالت      

    .                                        تأمني احلواسيب وصيانتها مع القطاع اخلاص 

            

٢٢ 
                                                 إجياد معايري معتمدة يتم االنطالق منها يف تعديل        

     .                                ديث املناهج واملقررات التعليمية   وحت
            

٢٣ 

              اليت يـتم        اليب                            وضوح األنظمة والطرائق واألس   
                                          من خالهلا حتفيز وتشجيع كل ما خيـدم البيئـة    

     .                      التربوية والتعليمية 

            

                       من قبل           اإللكتروين                           وضع خطط وبرامج التعليم      ٢٤



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٤٣ ـ 

                                            جلان متخصصة تضم اإلداريني والتقنـيني مـن        
                                  واملختصني يف املناهج والتربيـة                    جهة والتربويني 

     .                                      والتعليم من جهة للوصول إىل قرار موحد 

٢٥ 

                                             وضع اخلطط الكفيلة ملنـع اختـراق احملتـوى         
                                   واالختبارات مبا يكفل اخلـصوصية              اإللكتروين
      .           والسرية 

            

                                            التخطيط لتحديد حميط االتصال والزمن ويكون       ٢٦
               راقبـة وفـق                                     باتصاالت مفيدة لتسهيل عملية امل    

   .             اخلطط املرسومة 

            

   و                                               التركيز يف عمليات التخطيط على أن املتعلم ه        ٢٧
                                             حمور العملية التعليميـة وأن دوره جـوهري يف     

      .         اإللكتروين              تطبيق التعليم 

            

       عالية                                         وضع قواعد ولوائح وطرائق تضمن كفاءة        ٢٨
   .        اإللكتروين        للتعليم 

            

                       ة واملعنوية للمهـتمني                              إجياد نظام للحوافز املادي    ٢٩
                             مـن املعلمـني واملـشرفني               اإللكتروين          بالتعليم  

                                         ومدراء املدارس واملهـتمني حبـضور دورات       
      .         اإللكتروين                              تدريبية متعلقة بتطبيق التعليم 

            

                                            استكمال تأسيس املعامـل وتـوفري األجهـزة         ٣٠
                                         وملحقاا يف غرف الصف وعـرف املعلمـني        

              علم ومعامـل                                    واإلداريني على غرار مصادر الـت     
     .                 احلاسب يف املدرسة 

            

                                                         توطني التدريب يف املدارس والعمل على نقـل         ٣١
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 ـ٢٤٤ ـ 

                                               التدريب إىل املدرسة حىت يتسىن للمعلم التدريب       
                                          املستمر عن قرب داخل املدرسة وحتت إشراف       

     .                   العامة للتدريب       اإلدارة
                  علـى مـستوى             اإللكتروين                     متويل ودعم التعليم     ٣٢

                                     ة والتعليم تشمل التدريب ومعاجلـة                   وزارة التربي 
                                            الربجميات وتصميم املقررات ودعم الشبكة وحل      

     .                      املشكالت املتعلقة بذلك 

            

                                           توسيع نطاق العالقات مع الشركات املتخصصة       ٣٣
                 لـدعم خطـة             اإللكتروين                      يف التعليم والتدريب    

      .                     يف التعليم العام         اإللكتروين              تطبيق التعليم 

            

                                  طط لالستشارة واالستفادة من خربات              اعتماد خ  ٣٤
                                          اجلامعــات والكليــات واملعاهــد الــسعودية 
                                          املتخصصة يف احلاسـب وتقنيـة املعلومـات        

      .          اإللكتروين                           واالتصاالت لدعم مسرية التعليم 

            

                يف التعلـيم              اإللكتـروين                                             ً                                   الرجاء إضافة أي عبارات أخرى متثل يف نظركم أسساً للتخطيط إلدارة التعليم             
    :       العام 
١ -........................................................................                                                                          
٢ -........................................................................                                                                          
٣ -........................................................................                                                                          
  
  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٤٥ ـ 

    :   ة              اهليكلة اإلداري  :      ً رابعاً 
                                                                           يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية والذي يتضمن البنـاء                    اإللكتروين                       هيكلة إدارة التعليم      

     .        اإللكتروين                                             والتطوير التنظيمي الالزم لتحقيق أهداف التعليم 
       :         الرئيسة       األنشطة   )  ا

صالحية العبارة 
  للمحور 

  
  م   وضوح العبارة

  العبــــــــــــــــــــــــــارة 

  
 صاحلة 

غري 
 صاحلة 

  
واضحة 

غري 
واضحة 

  
حتتاج 
  تعديل 

  
التعديل 
 املناسب 

١  

                                                        ينبغي أن يشمل البنـاء التنظيمـي إلدارة التعلـيم          
                                              يف التعليم العـام املـستويات اإلداريـة                 اإللكتروين

        اإلدارة             املتوسطة و        اإلدارة           العليا         اإلدارة             الثالثة وهي   
                     غرافيـة والكثافـة                                     التنفيذية مع مراعاة املساحة اجل    

     .                                    السكانية للمملكة العربية السعودية 

            

٢  

                   إدارة عليـا تعـىن      و                               يتم إنشاء وكالة يف الـوزارة أ   
                                  وإداراته مـن حيـث البعـد                اإللكتروين          بالتعليم  

                                                االستراتيجي ووضع اللوائح املنظمة ورسم اخلطـط       
                                                   االستراتيجية اليت تقود العمل واإلشراف العام على       

        .                            اريع ذات الطابع الشمويل            الربامج واملش

            

٣  

                          وتطبيقاا وأن تكـون               اإللكترونية                   االهتمام بالتربية   
        تكون            اإللكترونية                                  هناك وحدة خاصة إلدارة التربية      

                                                    مهمتها إتباع طرق إدارية وتنظيمية للتغلب علـى        
                 لتعليم وسلبياا                               خماطر تقنية االتصاالت واملعلومات ا

            

٤  

                                    خالل جلان استشارية فنية وإداريـة                       يبدأ العمل من    
                                                     وتنفيذية وتنسيقية رغبة يف تبادل األفكار ومـن مث         

     .                              ً األخذ بالرأي املتفق عليه مجاعياً 

            



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٤٦ ـ 

                 .                                       يرأس هذه اللجان وكيل الوزارة للتعليم   ٥

٦  

                                                العمل على تكوين هيئة خرباء متخصصة يف جمـال         
          اإللكتروين                          إلجازة مصادر التعليم           اإللكتروين         التعليم  

                                                 وبرجمياته وشبكاته ووضع املواصفات الالزمة هلـذه       
   .          وتقوميها         وإنتاجها                   الربجميات وفق املعايري 

            

٧  

                                                 تشكيل جلنة مهمتها العمل على دراسة التجـارب        
                                                      العاملية الناجحة ووضع الطريقـة املناسـبة لتبـادل        
                                                  اخلربات بني اململكة وهذه الدول يف جمال التعلـيم         

     .            اإللكتروين

            

٨  

                                                  تشكيل جلنة عليا للتخطيط والتنظيم على مـستوى        
                                                    وزارة التربية والتعليم وتضم عضوية كل من وكيل        
                                                       الوزارة للتعليم الوكيل املساعد للتطـوير التربـوي        
                                                 والوكيل املساعد للتقنيات ،وكيل وزارة االتصاالت      

                             ، وكيل وزارة التعلـيم            املالية                    وكيل مساعد وزارة    
                                         التعليمية ، أمني سياسـة التعلـيم ،                   للشئون          العايل  

                                                 عضوية اجلامعات السعودية ، وعضوية مدينة امللك       
        اإلدارة                                               عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، عضوية معهـد        

                                             واجلهات ذات العالقة لوضع اخلطط والـسياسات       
         اخلاصة        املالية                                      العليا والتشريعات وتوفري االعتمادات     

        .           اإللكتروين               بتطبيق التعليم 

            

٩  

                                                 تكون مهمة اللجنة االستشارية دراسـة األهـداف        
                                                 والسياسات والقضايا واملشكالت اليت تتعلق بتطبيق      

     .          اإللكتروين        التعليم 
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 ـ٢٤٧ ـ 

١٠ 

                                                    تكون مهمة اللجنة الفنية دراسة القضايا واملشكالت       
                                                              املتعلقة بالطبيعة الفنية والتقنية املتعلقة بتطبيق التعليم       

       .          اإللكتروين

            

١١ 
                                                       ن مهمة اللجنة التنفيذية اإلقرار والتنفيذ وااللتزام          تكو

      .         اإللكتروين                         بالعمل على تطبيق التعليم 
            

١٢ 

                                                     تكون مهمة اللجنة التنسيقية املواءمة بني األعمـال        
                                                  اإلدارية والتنظيمية واجلهود واملواقف بني اإلداريني      
                                                       واللجان واألقسام ذات العالقة يف الوزارة فيما يتعلق        

      .         اإللكتروين          التعليم       بتطبيق

            

١٣ 
                       ً                             يكون اختيار اللجان وفقاً ملعايري الكفاءة واخلـربة        

     .           واملوضوعية
            

١٤ 

                                                     تصب مهام هذه اللجان يف النهاية يف توحيد القرار         
            اإللكتـروين                                         يف مركز واحد فيما يتعلق بـالتعليم        

    .         وتطبيقه 

            

                .                           حتدد مهام اللجان بشكل دقيق  ١٥

١٦ 

               تعني بقرار من         اإللكتروين                       العليا إلدارة التعليم       اإلدارة
                                                       وزير التربية والتعليم تكـون مـسؤولة عـن إدارة          

                           على مـستوى التربيـة              اإللكتروين                 وتطبيق التعليم   
       .                                       والتعليم يف اململكة العربية السعودية 

            

١٧ 

                                                     يراعى تطبيق مركزية التخطيط وال مركزية التنفيـذ        
               اهليكـل إلدارة      و                      يف البناء التنظيمي أ                 بقدر اإلمكان   

       .                      يف التعليم العام         اإللكتروين        التعليم 
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 ـ٢٤٨ ـ 

  : األنشطة الفرعية ) ب
صالحية العبارة 

  للمحور
  

  وضوح العبارة
    العبــــــــــــــــــــــــــارة  م

 صاحلة 
غري 

 صاحلة 
  

 واضحة 
غري 
واض
 حة 

  
حتتاج 
  تعديل

  
التعديل 
 املناسب

١٨ 

                                 املتوسطة وضع اخلطط التكتيكية           اإلدارة            تكون مهمة   
                                                     متوسطة املدى واإلشراف واملتابعة عند تطبيق التعليم       

     .                              على مستوى املناطق واحملافظات         اإللكتروين

            

١٩ 

                                    التنفيذية اإلشراف املباشر علـى            اإلدارة            تكون مهمة   
                             وما يتعلق به من برامج              اإللكتروين                       تنفيذ تطبيق التعليم    

        اإلدارة                    يف ضوء توجيهات             وفعاليات              اريع وأنشطة      ومش
    .                 العليا واملتوسطة 

            

٢٠ 

                                                         يتاح لإلدارة التنفيذية املبادرة يف ختطيط وتنفيذ برامج        
         املدرسـي     و                                       املشاركة اتمعة على املستوى احمللـي أ      

                                                  بالتعاون مع القطاع اخلاص والبحث عن طرق متويل        
        .           رائها          ً                       تكون عوناً يف تطبيق هذه الربامج وإث

            

٢١ 

                                                        تطبيق مفهوم ومبادئ إدارة اجلودة الـشاملة يف إدارة         
                                       يف التعلـيم العـام علـى مجيـع                  اإللكتروين         التعليم  

                                                    املستويات كي يتحقق االستمرارية والتكامل والتنسيق      
       .        ً                     سعياً لتحقيق األهداف املرجوة

            

٢٢ 

                                                  ضرورة تبسيط اإلجراءات ومكننة العمل والتخفيـف       
                                                    الروتني اإلداري وإجياد منـاخ يتـسم باملرونـة            من

      .         اإللكتروين                                  واالستجابة املباشرة يف إدارة التعليم 

            

 : الوحدات اإلدارية املرتبطة باألنشطة ووصف مهامها ) ج
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 ـ٢٤٩ ـ 

٢٣ 

                                                       يتم إنشاء وحدة إلدارة احملتوى تعىن بـشؤون املنـاهج          
                                                       واملقررات اإللكترونية وبناء احملتوى التعليمـي تكـون        
                                                          مهمتها إدارة ما يتعلق بتصميم وكتابة وتأليف وبرجمـة         

                                            احملتوى اإللكتروين مبـا يف ذلـك الرسـومات                    املقرر أو 
      .                                      والواجبات وإدارة املنتدى اخلاص باملقرر

          

٢٤ 

                                                        إنشاء وحدة إلدارة التعليم تعىن بشئون إيصال احملتـوى         
                                                        والتواصل العلمـي واملتابعـة والتقـومي واالختبـارات         

                                                 ونية تكون مهامها إدارة وإعـداد االختبـارات              اإللكتر
                                                              والتقييم اآلين وما يتعلق بعملية التقومي املستمر مبا يف ذلك          

     .                        سجالت املتابعة والدرجات 

          

٢٥ 

                                                            إنشاء وحدة  تعىن بإدارة شئون الدعم الفـين والـصيانة           
                                                        واملساندة اإللكترونية تكون مهامها الدعم الفـين عـرب         

                                       كتروين وتقدمي املساعدة الفورية وإدارة                       اهلاتف والربيد اإلل  
       .                                             وتركيب اخلادم ووضع املقرر على أقراص الليزر 

          

٢٦ 

                                                      إنشاء وحدة تعىن بإدارة التدريس وبـشؤون اإلشـراف         
                                       وتتعلق مهامها باالتصال والتنـسيق              اإللكتروين         التربوي  

                      يف إدارات التعليم            اإللكتروين                              واملتابعة مع وحدات التعليم     
     .             ق التعليمية      واملناط

           

٢٧ 

             عن بعـد            اإللكتروين                                  إنشاء وحدة تعىن بشئون التدريب      
                                                         وتتعلق مهامها بوضع الربامج واحلقائب التدريبية الالزمة       

                                 وتنفيذها واإلشراف عليها على             اإللكتروين                 لتطبيق التعليم   
    .                              مستوى إدارات التعليم واملدارس 

           

٢٨ 

                     رات تعليم املنـاطق                                          يتم إنشاء قسم يف كل إدارة من إدا       
                                                          تكون مهامه تذليل الصعوبات اليت تعيق تطبيق التعلـيم         

                                                  يف املدارس ومتابعة تنفيـذه والتنـسيق بـني                  اإللكتروين
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 ـ٢٥٠ ـ 

                                 وحل املشكالت اليت تتعلق بذلك            الرئيس                املدارس واملركز   
    .       

٢٩ 

     يف          اإللكتروين                             ً               يكون مسؤول مصادر التعلم مشرفاً للتعليم       
                                         ه متعلقة مبتابعة عملية نشر التعلـيم                         املدرسة تكون مهام  

                                             يف املدرسة واإلشراف املباشر عليـه وحـل                 اإللكتروين
     .                     ً املشكالت البسيطة فوراً 

           

 :  طبيعة عمل الوحدات وارتباطاا التنظيمية ) د
٣
٠ 

                           ً                                   يتبع وحدة شئون املوقع أقساماً تعىن بتثبيت الربامج وجتهيـز          
                     للمـستخدمني وجتهيـز                                       قاعدة البيانات وتوزيع الصالحيات     

                                                           احملتوى وترتيب املوقع واختيار شكل املوقع وإدخال وحتديـد         
    .         احملتويات 

        

٣
١ 

                                                 ً             يتبع وحدة شئون املناهج واملقررات وبناء احملتوى أقساماً تعىن         
                     والربجمـة وتـشمل             والتأليف                               بالتصميم والكتابة والرسومات    

      .                                 املراحل املختلفة وخطواا الالزمة 

        

٣
٢ 

                                                         ع وحدة شئون املتابعة والتقومي والواجبات واالختبـارات           يتب
      ً                                                   أقساماً تعىن بفحص واختبار صالحية النظام وتقومي حتـصيل         

     .                                      املتعلم وتقومي اخلطة التعليمية املصاحبة 

        

٣
٣ 

            اإللكترونية                                                   يتبع وحدة شئون الدعم الفين والصيانة واملساندة        
                 الفين الفوري عرب         ًُ                                      أقساماًُ تعىن مبا يتعلق بذلك وخاصة الدعم        

     .      غريه    و   أ        اإللكتروين      الربيد    و       اهلاتف أ

        

     :                                                                   الرجاء إضافة أي عبارات أخرى ترى من املناسب وضعها يف اهليكلة اإلدارية 
١ -............................................................................................                                                                                              
٢ -........................                        ...................................................................                                                                     
٣ -.........................................................                                                         ...............................                                 



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٥١ ـ 

    :            حمور الربامج   :      ً خامساً 
                       ضوء إدارة التعليم                           ومتطلبات تصميمها يف           اإللكتروين                                              ويتضمن الربامج اليت يتطلبها تطبيق التعليم         

      .         اإللكتروين
صالحية العبارة 

  للمحور
  

  العبــــــــــــــــــــــــــارة  م  وضوح العبارة
  
 صاحلة

غري 
 صاحلة

  
 واضحة

غري 
 واضحة

  
حتتاج 
 تعديل 

  
التعديل 
 املناسب 

١  
                                                                جتهيز قاعات الدراسة والبيئة التعليمية مبا يتناسب مع طـرق          

     .       اعلي                    التعلم التعاوين التف
            

٢  

                                                               إعادة هندسة وتنظيم املدارس التقليدية مبا يتوافق مع أسـس          
                                     وتاليف ذلك عند إنـشاء املـدارس                اإللكتروين                تطبيق التعليم   

      .          احلديثة 

            

٣  
              مركز مـصادر      و                                          جتهيز معمل الوسائط املتعددة يف املدارس أ      

    .         اإللكتروين                                    التعلم مبا يتناسب وأسس تطبيق التعليم 
            

٤  
   و                                                      إنشاء مراكز تدريب متخصصة على مـستوى املـدارس أ         

     .                       مراكز اإلشراف التربوي 
            

٥  
                                      املهين للمعلمني واملشرفني واإلداريـني يف         و                  التركيز على النم  

       .          اإللكتروين                             ضوء أسس ومبادئ تطبيق التعليم 
            

٦  
                                                               إقامة شراكة بني وزارة التربية والتعليم والقطاع اخلـاص يف          

     .                                             ل تدريب املعلمني على تقنية االتصاالت واملعلومات   جما
            

٧  

                 واحلـث علـى             اإللكتروين                                  تشجيع االستثمار يف جمال التعليم      
                                                           تأسيس شركات وطنية متخصصة يف إنتاج الربامج التعليميـة         

              يف التعليم          اإلنترنت                                             والعمل على توفري البنية التحتية الستخدام       
  .     
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 ـ٢٥٢ ـ 

٨  

                       يف جمـال التعلـيم           ً   حاليـاً              متخصـصة                      التعاقد مع شركات  
                                                  لوضع األسس الالزمة لتطبيقه واالسـتفادة مـن                 اإللكتروين

        .           اإللكتروين                                         خرباا لتذليل الصعوبات أمام تطبيق التعليم 

            

٩  
                      الدروس واملقـررات         إلنتاج                               وضع املعايري والضوابط الالزمة     

     .                                واستخدامها وحفظ حقوق امللكية           اإللكترونية
            

١٠ 

                                  وتوضيح وتبسيط مفهوم التعليم             اإللكتروين                     نشر ثقافة التعليم    
                                                        للقائمني على العملية التعليميـة وضـاع القـرار                  اإللكتروين

                         طريقة تعليمية وبـني             اإللكتروين                            والفصل بني مفهوم التعليم     
       .                   احملتوى التعليمي 

            

١١ 

  ة                                                             وضع برامج لزيارات ميدانية ولقاءات مستمرة لتبادل اخلـرب        
                    تـشمل املعلمـني             اإللكتروين                                بني املدارس اليت تطبق التعليم      
      .                           واإلداريني واملشرفني والطالب 

            

                                                        احلصول على الدعم السياسي للمشروع وإلغاء اإلجـراءات         ١٢
    .          املعتادة ة          البريوقراطي

            

           التعليم       مصادر                                           اإلنفاق اجليد على تدريب املعلمني وأخصائي        ١٣
                                          فق املستجدات يف جمال تقنيـة املعلومـات                          وإعادة تدريبهم و  

     .           واالتصاالت 

            

                                                         إلزامية دراسة احلاسب وتقنية املعلومات واالتصاالت علـى         ١٤
   .                            املعلمني اجلدد مهما كان التخصص 

            

                                                             إيفاد املعلمني املبدعني واملتميزين لتلقي تدريبات مكثفـة يف          ١٥
     .                       جامعات ومعاهد متخصصة 

            

                                                                     املدارس بإنشاء مراكز خمتلفة إلعطاء دروس تدريبية يف املعلوماتية              إلزام ١٦
                                                               ذات مستويات خمتلفة حتت إشراف مراكز خاصة حبيث ترتبط هـذه           
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 ـ٢٥٣ ـ 

   .   ومي    إىل                    الربامج بنشاط املعلمني    و         الدورات أ
                                                                 ختصيص نصف املدة التعليمية داخل الصف للعمل التطبيقـي عنـد            ١٧

      .         اإللكتروين              تطبيق التعليم 
            

                                                                            التغلب على عائق اللغة ببناء قاعدة بيانات باللغة العربية حىت يتـسىن             ١٨
                                                                    للمعلمني االستفادة من تقنية املعلومات واالتصاالت يف جمال التعلـيم          

    .                         ويسهل عليهم استخدامها         اإللكتروين

            

                                                                     توفري برامج تدريبية تساعد على تكوين رؤية سليمة حول اسـتخدام            ١٩
    .                 وخاصة غرف الصف        اإللكتروين        التعليم           التقنية يف 

            

                                                                      تدريب املعلمني على كيفية محاية الطالب من املواقع غري التربوية وأن            ٢٠
                                     حدين وذلك برفع درجة الوعي لـدى        و         سالح ذ         اإلنترنت         استخدام  
    .        املتعلمني

            

                                                                 إقامة دورات تدريبية للمعلمـني يف خمتلـف املراحـل ويف مجيـع              ٢١
     .               وطرق تصميمه        اإللكتروين              استخدام املقرر              التخصصات على 

            

                                                                  حتمية تظافر اجلهود احلكومية واألهلية خاصة يف جمال التمويل حيث           ٢٢
  .                                                            مل تعد املوارد كافية ملتطلبات اإلصالح املنشود الستيعاب املعلوماتية 

            

                               وذلـك يف ضـوء متطلبـات              احلالية                                 إعادة صياغة املناهج التعليمية      ٢٣
    .                                  اجات املعلوماتية واستيعاب أهدافها      واحتي

            

                                                                       حتديد الكفايات واملهارات الالزمة للمعلمني للتعامل مع تطبيق التعليم          ٢٤
    .                                 ومراعاا يف برامج تدريب املعلمني         اإللكتروين

            

    :         العام            يف التعليم        اإللكتروين                                              ً               الرجاء إضافة أي عبارات أخرى متثل يف نظركم برناجماً إلدارة التعليم 
١ -........................................................................                                                                          
٢ -........................................................................                                                                          
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 ـ٢٥٤ ـ 

    :                                       إدارة أخالقيات تقنية املعلومات واالتصاالت   :      ً سادساً 
          اإللكتروين                        عند تطبيق التعليم            اإلنترنت                      تعىن مبتابعة خماطر            واليت           اإللكترونية                        وتتضمن إدارة التربية      

   .                                       وسلبياا ووضع احللول املناسبة لردع خطرها 
صالحية العبارة 

  للمحور
  

  العبــــــــــــــــــــــــــارة  م وضوح العبارة 
  
 صاحلة

غري 
 صاحلة

غري  واضحة
 واضحة

  
حتتاج 
 تعديل 

  
التعديل 
 املناسب 

١  
                         وإدارا على مـستوى               اإللكترونية             وم التربية           تبين مفه 

    .                        وزارة التربية والتعليم 
            

٢  

                                                   وجود بعض املعلومات الالأخالقية اليت تـؤثر علـى         
                                                سلوكيات الطالب وأخالقيام ميكن حلـها بإجيـاد        

      .                                 حاسب مركزي يتم التحكم من خالله 

            

٣  
       حتكم                                                 يف املعامل واملنتديات املدرسية يكون هناك نظام      

    .                   ة من املواقع اخلطرة    الي                  يعمل يف ضوء برامج خ
            

٤  
                                                على مستوى البيت ميكن التحكم بـضرورة حتمـل         

      .                                  األجهزة بربامج فلترة املواد اخلطرة 
            

٥  

                                                      للتغلب على مشكلة انعدام اهلويـة عنـد اسـتخدام          
                                               الطالب لالنترنت يف املرتل ميكن وضع احلاسـب يف         

         باالنغالق                   يسمح فيه للطالب                          مكان معروف واضح ال     
      .            على نفسه 

            

٦  

                            الصحية اليت تصاحب استخدام                         للتغلب على املشاكل    
                          ً           بعدم ترك الطالب يقـضي زمنـاً               اإلنترنت    ب و     احلاس

     .       ً          زائداً عن احلاجة 

            

                                                       جيب تدريب الطالب ومساعدته علـى تقـومي املعلومـات           ٧
    .                  والتأكد من صحتها 
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 ـ٢٥٥ ـ 

٨ 
         اإلنترنت                                 كالت صناعة اإلباحية ونشره على                     للتغلب على مش  

                                                   القائمة على تربية أبناءنا بأننا جمتمع حمافظ                  اإللكترونية          بالتربية  
       .          وتقاليده         على دينه 

            

٩ 
                                                      جيب تدريب الطالب واملعلمني واألسـرة علـى التعـاون          
                                                              والتنسيق ملقاومة صناعة اإلباحية ونشرها وكيفية التغلب على        

     .       تمرة                مشكالا بصورة مس

            

١٠ 
        سـاحات     و                 مثل احملادثة أ          اإلنترنت                       جيب أن تكون تطبيقات     

                               حتت إشراف املعلمني واألسـرة              اإللكتروين       الربيد     و        احلوار أ 
     .         مباشرة 

            

                                                     جيب تدريب املعلمني والطالب على كيفيـة التعامـل مـع        ١١
     .                                                 الفريوسات حىت يتمكن من محاية املعلومة واجلهاز نفسه 

            

                                                   جيب تدريب املعلمني والطالب على أخالقيات االختراقات        ١٢
                                                        والدخول غري املصرح به من منطلـق إسـالمي يكمـن يف            

     .                                            التقوى واخلوف وتطبيق مبدأ اإلحسان يف العبادة 

            

          والنشر         التأليف                                          توجيه الطالب حبفظ حقوق امللكية من حيث         ١٣
    .                              واألخذ بالتوجيهات يف هذا الشأن 

            

                                   وأخالقيـات تنميـة املعلومـات                   اإللكترونيـة                                           ً                          رجاء إضافة أي عبارات أخرى متثل يف نظركم أسساً إلدارة التربية              ال
      :            واالتصاالت 

١ -.....................................................................................................                                                                                                       
٢ -...................................                                   .................................................................                                                                   
٣ -...................................................................................................                                                                                                     
٤ -......................................................................................                                                                                      ............              
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 ـ٢٥٦ ـ 

                                               يف التعليم العـام يف اململكـة العربيـة                  اإللكتروين                                          حمور املعوقات اليت تواجه إدارة التعليم         :               اجلزء الرابع   
    :          السعودية 

صالحية العبارة 
  للمحور 

  
  العبــــــــــــــــــــــــــارة  م  وضوح العبارة 

  
 صاحلة

غري 
 صاحلة

  
 ضحةوا

غري 
 واضحة

  
حتتاج 
 تعديل 

  
التعديل 
 املناسب 

١  

                                              قلة الوعي بشكل عام سواء على مـستوى صـناع      
   و                                     علـى مـستوى اإلدارات املتوسـطة أ          و         القرار أ 

                                                املدارس بأمهية توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت      
    .           يف التعليم 

            

٢  

                 الكيفيـة الـيت       و                                     عدم قناعة صناع القرار بالطريقة أ     
     ت يف                                            ميكن هبا توظيف تقنية املعلومات واالتـصاال      

    .         التعليم 

            

٣  
                                               غياب التخطيط االسـتراتيجي لتوظيـف تقنيـة        

     .                              االتصاالت واملعلومات يف التعليم 
            

٤  

         يشترك          اإللكتروين                                  عدم وجود تنظيم إداري للتعليم      
                                                        فيه التربويون مع التقنيون واإلداريون لتفعيل وتطبيق       

      .         اإللكتروين        التعليم 

            

٥  
                                  وجود الدعم والتمويل الكـايف             وعدم        العالية        الكلفة  

                           ت واالتصاالت يف التعليم العام                     لتوظيف تقنية املعلوما
            

٦  

ــيم                                              عــدم وجــود إدارة متخصــصة إلدارة التعل
                                       توفر األسس واملبـادئ والتـشريعات               اإللكتروين

  .         اإللكتروين                                       واللوائح واألنظمة الالزمة لتطبيق التعليم 

            

                               بني اجلانب الـتقين                               عدم وجود أخصائيني جيمعون       ٧



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٥٧ ـ 

                                                 والتربوي لتفعيل تقنية املعلومات واالتـصاالت يف       
    .                  التربية والتعليم 

٨  

                                                  صعوبة مواكبة التغريات والتطورات اهلائلة يف جمال       
     اآليل                                         تقنية املعلومـات واالتـصاالت واحلاسـب        

    .                               وتوظيفها يف التعليم بشكل مستمر 

            

٩  

             دارة وتنظيم                                      عدم وجود إدارة متخصصة ومستقلة إل     
                                                      صيانة األجهزة وحتديثها مبا يتوافق مع التطور اهلائل        

    .                                      يف جمال احلاسب وتقنية االتصاالت واملعلومات 

            

١٠ 
                 وعدم تالؤمها مع           احلالية                            قلة وعدم كفاءة األجهزة     

      .         اإللكتروين                              متطلبات وأسس وتطبيقات التعليم 
            

١١ 

              املعلومـات                                       ضعف املهارات الالزمة الستخدام تقنية    
                                              واالتصاالت واحلاسب لـدى الكـوادر اإلداريـة        

      .                           واملعلمني واملعلمات والطالب 

            

١٢ 

                                                 ضعف االهتمام بتدريب العاملني يف حقل التربيـة        
                   معلمات على أسـس       و        معلمني أ    و                   والتعليم إداريني أ  

   .                                         وتطبيقات احلاسب وتقنية االتصاالت واملعلومات 

            

١٣ 

                                   ظمة اإلدارية واللوائح والتشريعات                     صعوبة تعديل األن  
                                                            املتعلقة بالتعليم التقليدي مبا يتوافق مع تطبيق التعليم        

        .           اإللكتروين

            

١٤ 

                                                       عدم وجود إدارة لتنظيم وتطوير املعايري اليت يعتمـد         
                             مبا يتوافـق مـع أسـس                اإللكتروين                عليها التعليم   

   .                               وتطبيقات التعليم العام يف اململكة

            

                                                           جود إدارة تغيري للسيطرة والتغلب عل مقاومة             عدم و  ١٥
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                                                 التغيري واالجتاهات الشخصية لدى صـناع القـرار        
        التعليم    و                                     واإلداريني واملعلمني واملشرفني والطالب حن    

        .           اإللكتروين

١٦ 
                          للتطوير مبا يتوافق مـع           احلايل                         احتياج نظام التعليم    

        .           اإللكتروين                       أنظمة وتطبيقات التعليم 
            

١٧ 

ـ           و                                            عدم وجود توجه إداري وتنظيمي وختطيطي حن
                                                          إعداد البيئة التعليمية املناسبة اليت تتطلبها املدرسـة        

        .           اإللكتروين     ً                 سعياً لتطبيق التعليم           اإللكترونية

            

  
    :                                    الرجاء إضافة أي عبارة تراها مناسبة 

١ -..............................................................                                                              ..........            
٢ -........................................................................                                                                          
٣ -........................................................................                                                                          
٤ -  ........................................................................                                                                            
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 ـ٢٥٩ ـ 

  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٤( م امللحق رق
  اجلولة الثالثة استبانه
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 ـ٢٦٠ ـ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اململكة العربية السعودية

  العايل       وزارة التعليم 
         جامعة امللك سعود
             كلية التربية

   التربويةاإلدارة    قسم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )استبانة الدراسة يف جولتها الثالثة(
  

  إعداد الطالب
  زهــــرآل مـد علـــي ســـعيد حممــ

  ٤٢٢٠٢٠٥٦٤/ الرقم اجلامعي 
  إشراف

  اهللا املنيع حممد بن عبد/ د . أ 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
                         حفظه اهللا             /     اخلبرية /                    ســــــعادة اخلبـــري 

   :                                 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 
  –                                                  يف التعليم العام باململكة العربية السعودية                اإللكتروين   م               إدارة التعلي  (                                            أفيدكم أين أقوم بدراسة علمية حتت عنوان        

        اإلدارة            ً                                                                      وذلك استكماالً ملتطلبات احلصول على الدكتوراه يف إدارة التعليم العام من قسم               )                    هيكل تنظيمي مقترح  
                                                                                                                 التربوية بكلية التربية جامعة امللك سعود، دف الدراسة إىل وضع هيكـل تنظيمـي مقتـرح إلدارة التعلـيم                   

               ويـسعى إىل        احلايل         ً       ً                         ميثل إطاراً مرجعياً يدعم نظام التعليم         )        بنات –     بنني   (                                 يف اململكة العربية السعودية             إللكتروين ا
   .                                                                       تطويره يف ضوء املتغريات التقنية احلديثة خاصة يف جمال تقنية االتصاالت واملعلومات 

                                       أضع بـني يـديكم أداة الدراسـة يف                                                                                    وحيث أن سعادتكم قد شارك معنا يف اجلولتني السابقتني ، فإنه يسرين أن              
                                              ً       ً           واليت  تتضمن احملاور األساسية اليت ميكن أن متثل إطاراً مرجعياً             ) Delphi      دلفي   (    ً         وفقاً ألسلوب     )                جولتها الثالثة  (

                                                                                             يف التعليم العام ، للتعرف على رأيكم والوصول إىل تـصور لكيفيـة إدارة التعلـيم                         اإللكتروين                 لتنظيم التعليم   
     .                       يم العام بصورة علمية          يف التعل        اإللكتروين

                  ً                 الذي ترونه مناسباً أمام كـل                    بوضع التقدير              ً   التفضل مشكوراً      و                                                     وبوصفكم أحد خرباء الدراسة، فإنين أرج     
              تتطلـب مـن      ) Delphi         دلفـاي     (                                                                           عبارة من عبارات كل حمور ، مع األخذ بعني االعتبار أن منهجية أسلوب              

   .      مر ذلك                                     سعادتكم املشاركة يف جولة أخرية إن لزم األ
         ً                                                                                                         ختاماً ال يسعين إال أن أتقدم لسعادتكم بالشكر اجلزيل على وقتكم الثمني الـذي منحتمـوه الباحـث يف                   
                                                                                         ً                        اجلوالت السابقة ألداة الدراسة، كما أفيدكم أنين سأزودكم بنتائج الدراسة فور االنتهاء منها، وأخرياً لكم مـين                

   .                    كل التقدير واالحترام 

  الباحث/ أخوكم 

   علي مزهرسعيد حممد
   التربويةاإلدارة كلية التربية قسم –جامعة امللك سعود 

Email : S _ MOZHER @ Yahoo . Com 
Mo : 0554499910 
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 ـ٢٦٢ ـ 

   :              بيانات أساسية   :            الجزء األول 
   :        الجنس - ١

                                           ذكر              أنثى
   :            جهة العمل - ٢

                   ................. .        أخرى وهي                         القطاع خاص                                  القطاع حكومي 
   :               سنوات الخبرة - ٣
         سنوات  ١٠              أكثر من           سنوات   ١٠- ٥                                    سنوات فأقل ٥           ٥
   :                   المستوى التعليمي - ٤

         دكتوراه             ماجستير                              بكالوريوس 
     " :            مسمى الوظيفة "                  الدرجة الوظيفية - ٥

              أستاذ مشارك                  أستاذ مساعد                         محاضر 
                                                           .........................................................        أخرى وهي             أستاذ   

   :                              عدد البحوث العلمية المنشورة - ٥
                   أكثر من عشرة بحوث        ١٠- ٥   من                                           خمسه فأقل 

    :                                   سيتم في الجزء الثالث من هذه األداة 
   .Freund                 فأكثر حسب معادلة   %   ٨٥           ى وزن نسبي                           قبول العبارات التي تحوز عل - ١
   %.  ٨٥          أقل من                                   حذف العبارات التي تحوز على وزن نسبي - ٢

  . لنشرها في ملحق الخبراء الحاليمن سعادتكم كتابة االسم والعمل  وأرج: مالحظة هامه 
  :االسم 
  :العمل
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 ـ٢٦٣ ـ 

  

  
אאWאאאאאאאאאW 

א א
)٥(

א
)٣()٤(

א
)٢(

א
)١(

            .توجد منظومة إدارية لتنظيم المعلوماتية   ١
            . في التعليم العام في المملكةاإللكترونيتوجد إدارة للتعليم   ٢
             .ونياإللكتريوجد لوائح وأنظمة إلدارة التعليم   ٣
            .توفر التخطيط لتوظيف تقنية المعلومات في التعليم العام    ٤
            .نفذت الخطة الوطنية الشاملة إلدخال المعلوماتية في التعليم العام   ٥
            . في خطة الوزارة العشرية كخيار استراتيجياإللكترونيوضع التعليم   ٦
             .اإللكترونيم على أسس وتطبيقات التعليم يوجد خطة لتدريب العاملين في التعلي  ٧
             .اإللكترونيالعمل على تغيير المقررات بما يتفق وأسس التعليم   ٨
            .اإللكترونيتطوير نظام التعليم بما يتوافق مع متطلبات التعليم   ٩
             .اإللكترونيمواكبة األجهزة للتطور الكبير في تقنية التعليم   ١٠
            . ألغراض تعليمية على مستوى مدارس التعليم العام اإلنترنتتخدم يس  ١١
            . على مستوى مدارس التعليم العام ألغراض تعليمية اإللكترونييستخدم البريد   ١٢
            .اإلنترنتاهتمت الوزارة بتطوير برنامج  معارف بما يتوافق مع تقنية   ١٣
            .وفق خطة مدروسة صيانة األجهزة والدعم الفني تتم   ١٤
            .تبنت الوزارة في خطتها العشرية القادمة مواكبة المعلوماتية   ١٥

  
  
  
  
  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٦٤ ـ 

          اإللكتروين                   حماور إدارة التعليم   :             اجلزء الثالث 
   :         حمور األسس   :    ً أوالً 

  يف             اإللكتـروين                                                                                       ويتضمن جمموعة املبادئ واملربرات والسياسات اليت جيب أن تستند عليها إدارة التعليم             
   :                                        التعليم العام يف اململكة العربية السعودية 

   :                  حمور األسس الفلسفية   )  أ
א א

)٥(
א
)٣()٤(

א
)٢(

א
)١(

            . على أساس تحقيق أهداف التعليم اإللكترونيتقوم إدارة التعليم   ١
             .اإللكترونيت مطلب استراتيجي عند تطبيق التعليم الثواب  ٢
            . يرفع كفاءة النظام التربوي اإللكترونيتطبيق التعليم   ٣
             .الحالي يخدم نظام التعليم اإللكترونيالتعليم   ٤
             .اإللكترونيمحور العملية التعليمية عند تطبيق التعليم  والطالب ه  ٥
            .اإللكترونييقة لتوضيح أهداف التعليم ضرورة وجود وث  ٦
            .  في التعليم يحقق األهداف التربوية والتعليميةاإللكترونياستخدام التعليم   ٧
            . على أهمية تأثير المعلوماتية على الثقافةاإللكترونيترتكز إدارة التعليم   ٨
            .اإللكترونيعليم ضرورة تنظيم المناهج الدراسية بما يتفق مع فلسفة الت  ٩

  
   :               األسس التنظيمية   )  ب

א א
)٥(

א
)٣()٤(

א
)٢(

א
١(

            توصيف المهام في وحدات إدارة التعليم اإللكتروني  ١٠
            تحديد األقسام التابعة لكل وحدة  ١١
            العالقات التنظيمية في إدارة التعليم اإللكترونيتحديد   ١٢
            .ترتيب األنشطة نحو تحقيق أفضل أداء لتطبيق التعليم اإللكتروني   ١٣
            .يقسم العمل بناء على أسس وتطبيقات التعليم اإللكتروني   ١٤
            .تحديد نطاق اإلشراف الذي يستطيع منه اإلداري ممارسة عمله   ١٥
            .التنسيق بين العناصر األساسية لتكامل العمل اإلداري   ١٦
            .المرونة عنصر أساس في تطبيق إدارة التعليم اإللكتروني في التعليم  ١٧
            .تطبيق إدارة التعليم اإللكتروني يحتاج إلى تغيير ثقافة التنظيم اإلداري   ١٨
            .العام من شمولية التغيير تنطلق إدارة التعليم اإللكتروني في التعليم   ١٩
            .يسبق التحول إلى التعليم اإللكتروني  تطوير العمليات اإلدارية والتربوية  ٢٠
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            .عند التحول إلى التعليم اإللكتروني يراعى مستجدات النظريات اإلدارية الحديثة  ٢١
            . والتعليم الحديثة توافق التنظيم اإلداري للتعليم اإللكتروني مع نظريات التعلم  ٢٢
            .توافق التنظيم اإلداري للتعليم اإللكتروني مع احتياجات المعلم والمتعلم   ٢٣
            .يسبق التحول إلى التعليم اإللكتروني تغيير ثقافة المؤسسة التربوية من الوجه التقنية  ٢٤
            . من المعلوماتية وضع أفضل األساليب اإلدارية التي يمكن من خاللها االستفادة  ٢٥
            .الحصول على الدعم السياسي لتنظيم التعليم اإللكتروني   ٢٦

  
   :           حمور األهداف   :      ً ثانياً 

                                                       يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية إىل                 اإللكتروين            التعليم        إلدارة                              جيب أن يسعى التصور املقترح      
   :        التالية             حتقيق األهداف 

א א
)٥(

א
)٣()٤(

א
)٢(

א
)١(

             .اإللكترونيتوفير منظومة إدارية متكاملة إلدارة التعليم   ١
            . على محتوى المقررات بأسلوب شيقاإلطالعتمكين الطالب من   ٢
            .تواصل الطالب مع بعضهم ومع معلميهم  ٣
            . الطالب على درجاتهم ونشاطاتهم في المدرسة وخارجها في أي وقت إطالع  ٤
            .تمكين المعلمين من إدارة وقتهم واالستفادة منه بما يزيد من إبداعهم  ٥
            .تمكين المعلمين من متابعة الطالب وتوجيههم   ٦
            .تمكين أولياء األمور من متابعة أبنائهم   ٧
            .ن أولياء األمور من التواصل مع المدرسة بشكل مستمر تمكي  ٨
            .عالية تمكين اإلداريين من أداء عملهم بكفاءة   ٩
            . بالتكيف مع تقنية المعلومات الحاليمساعدة نظام التعليم   ١٠
            .المعلمينتطوير أداء   ١١
            .تعليمي المتعلقة بالعمل التربوي والتوفير فوري للمعلومات   ١٢
            .اإلسهام في حل مشاكل البيروقراطية في استيعاب تقنية المعلومات   ١٣
            .تنظيم تبادل الخبرات   ١٤
            .تنظيم ممارسة األنشطة التربوية   ١٥
             .اإللكترونيةالعمل على تحقيق التطبيق الفعلي للمقررات   ١٦
            .هني والوظيفي لشخصية المتعلم اإلسهام في تنظيم بناء الجانب الم  ١٧
            .تنظيم وقت المتعلم والمعلم   ١٨
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            .توسيع نطاق دور المعلم   ١٩
            .اإلسهام في ربط مؤسسات التعليم العام مع بعضها   ٢٠
            .تنظيم خفض كلفة التعليم   ٢١
             . التربويتنظيم صنع القرار  ٢٢
            .مين دعم برامج تدريب المعل  ٢٣
            .تزويد المتعلمين بالمهارات التقنية  ٢٤
            .مواكبة التطور العالمي في مجال التعليم   ٢٥
            .إيجاد بيئة التعلم اإلبداعية   ٢٦
            . على تطوير برامجه التعليمية العاليحث التعليم   ٢٧

   :        التخطيط   :      ً ثالثاً 
                                                                  التعليم العام يف ضوء األهداف السابقة ويتضمن وضـع العوامـل                 يف           اإللكتروين                         التخطيط إلدارة التعليم    

   :                     واهليكل التنظيمي هلا         اإللكتروين                            الالزمة لتفعيل إدارة التعليم 
א א

)٥(
א
)٣()٤(

א
)٢(

א
)١(

            لكترونيتشخيص واقع إدارة التعليم اإل  ١
            .تحديد رسالة إدارة التعليم اإللكتروني المقترحة   ٢
            .تحديد الرؤية االستراتيجية إلدارة التعليم اإللكتروني المقترحة   ٣
            .تحديد أهداف إدارة التعليم اإللكتروني المقترحة   ٤
            تحديد األعمال واألنشطة  ٥
            .يم اإللكتروني وفق أسلوب يتوافق مع المعايير العالمية التخطيط لبناء منظومة التعل  ٦
            .يخطط لمنظومة التعليم اإللكتروني في إطار وضع حلول لمشكالت التعليم الحالي   ٧
            .إنشاء البنية التحتية لنظام التعليم اإللكتروني   ٨
            .تحديد جهات التمويل الرئيسة والمساندة   ٩
            .تصاديات المدرسة اإللكترونية وحساب التكلفة والعائد دراسة اق  ١٠
            .وضع خطة شاملة ذات بعد استراتيجي لتوظيف تقنية المعلومات   ١١
            .تنظيم إدارة التعليم اإللكتروني في إطار التخطيط التربوي وأهدافه   ١٢
            .ني في المدارسإعداد البيئة التعليمية المناسبة لتطبيق التعليم اإللكترو  ١٣
            إيجاد نظام شراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتجهيز المدارس  ١٤
            .إسناد التعليم اإللكتروني للقطاع الخاص بتمويل جزئي من الحكومة  ١٥
            .تعاون الجهات ذات العالقة مع وزارة التربية والتعليم إليجاد موارد مالية ثابتة   ١٦



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٦٧ ـ 

            .ناة اتصال مع هيئة االتصاالت إلنشاء شبكة اتصال محلية لربط المدارس إيجاد ق  ١٧
            .التخطيط إلنشاء مراكز للتدريب  أثناء الخدمة   ١٨
            .استكمال توفير األجهزة وملحقاتها في غرف الصف   ١٩
            .توطين التدريب في المدارس   ٢٠
            .يم العالي اعتماد خطط لالستفادة من خبرات التعل  ٢١

  
   :               اهليكلة اإلدارية   :      ً رابعاً 

                                                                                   يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية والذي يتضمن البناء والتطوير                    اإللكتروين                       هيكلة إدارة التعليم    
     .        اإللكتروين                                    التنظيمي الالزم لتحقيق أهداف التعليم 

     :       الرئيسة       األنشطة   )  ا

א א
)٥(

א
)٣()٤(

א
)٢(

א
)١(

             في التعليم المستويات اإلدارية الثالثةاإللكترونييشمل البناء التنظيمي إلدارة التعليم   ١
            . وتطبيقهاإللكترونيإنشاء إدارة عليا تعنى بالتعليم   ٢
            . وكالة الوزارة لتقنيات التعليم اإللكترونيتتبع إدارة التعليم   ٣
             .اإللكترونيتكوين هيئة خبراء متخصصة في مجال التعليم   ٤
             .اإللكترونيتشكيل لجنة عليا للتعليم   ٥
            .                  ً                                   اختيار اللجنة وفقا  لمعايير الكفاءة والخبرة والموضوعية  ٦
            . وتطبيقه اإللكترونيالتعليم تصب مهام هذه اللجنة في توحيد القرار المتعلق ب  ٧
            .تحدد مهام اللجنة بشكل دقيق   ٨

يراعى تطبيق مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ في بناء هيكل إدارة التعليم   ٩
  . في التعليم العام اإللكتروني

          

            المتوسطة اإلشراف والمتابعة على مستوى المناطقاإلدارةتكون مهمة   ١٠
            .اإللكتروني التنفيذية اإلشراف المباشر على تنفيذ تطبيق التعليم اإلدارةتكون مهمة   ١١
            . تيسير اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية   ١٢
             .اإللكترونيإيجاد مناخ يتسم بالمرونة المباشرة في إدارة التعليم   ١٣

  :       املرتبطة                الوحدات اإلدارية   )  ب
  .اإللكترونيإنشاء وحدة إلدارة المحتوى   ١٤
            .إنشاء وحدة إلعداد االختبارات والتقويم اآلني وما يتعلق بعملية التقويم المستمر  ١٥



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٦٨ ـ 

             .اإللكترونيةإنشاء وحدة  تعنى بإدارة شئون الدعم الفني والصيانة والمساندة   ١٦
             .اإللكترونيراف التربوي إنشاء وحدة تعنى بشئون اإلش  ١٧
            . عن بعد اإللكترونيإنشاء وحدة تعنى بشئون التدريب   ١٨
            . في كل إدارة من إدارات تعليم المناطق اإللكترونيإنشاء قسم للتعليم   ١٩
            . في المدرسة اإللكترونياختيار مشرف للتعليم   ٢٠

  
  :       نظيمية                                 طبيعة عمل الوحدات وارتباطاا الت  )  ج

٢١  
     ً                                             أقسام  تعنى بتثبيت البرامج وتجهيز قاعدة البيانات اإللكترونييتبع وحدة شئون الموقع 

وتجهيز المحتوى وترتيب الموقع واختيار شكل الموقع وإدخال وتحديث المحتويات 
  .واإلشراف على ساحة الحوار

          

٢٢  
نى بتصميم وكتابة ورسومات يتبع وحدة شئون المناهج والمقررات وبناء المحتوى أقسام تع

   .اإللكتروني وبرمجة المحتوى وتأليف
          

٢٣  
يتبع وحدة شئون المتابعة والتقويم والواجبات واالختبارات أقسام تعنى بفحص واختبار 

  .صالحية النظام وتقويم تحصيل المتعلم وتقويم الخطة التعليمية المصاحبة 
          

٢٤  
 أقسام تعنى بالدعم الفني اإللكترونيةصيانة والمساندة يتبع وحدة شئون الدعم الفني وال

  .غيره  و أاإللكترونيالبريد  والفوري عبر الهاتف أ
          

   :                الوحدات الداعمة   )  د
   .                بالشكل املطلوب         اإللكتروين                                                                وهي الوحدات اليت تقدم اخلدمة واملعونة واملشورة لتطبيق إدارة التعليم 

 
א א

)٥(

א
)٣()٤(

א
)٢(

א
١(

            العالقات العامة  ٢٥
            التخطيط االستراتيجي  ٢٦
            تقويم األداء المؤسسي  ٢٧
            البحوث والدراسات  ٢٨
            نظم المعلومات ودعم القرار  ٢٩
            الجودة الشاملة  ٣٠

  
  
  
  
  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٦٩ ـ 

   :                  ومي اهليكل التنظيمي   تق  )   هـ
   .                  يف التعليم العام         اإللكتروين                                                                                     وهي املعايري واملؤشرات اليت ميكن من خالهلا احلكم على جناح اهليكل التنظيمي املقترح إلدارة التعليم 

 

א א

)٥(

א
)٣()٤(

א
)٢(

א

)١(
            قدرة الهيكل على تحقيق األهداف  ٣١
            التجانس بين وحدات  التنظيم  ٣٢
            سهولة العمل  ٣٣
            الرقابة واالنضباط  ٣٤
            تغطية الوحدات التنظيمية لكافة األعمال  ٣٥
            الوصف الدقيق ألعمال كل وحدة  ٣٦
            اختيار أفراد مؤهلين للقيام باألعمال  ٣٧

   :           حمور الربامج   :    سا    خام
                                                   ومتطلبات تـصميمها يف ضـوء إدارة التعلـيم                  اإللكتروين                                              وتتضمن الربامج اليت يتطلبها تطبيق التعليم       

     .        اإللكتروين
א א

)٥(
א
)٣()٤(

א
)٢(

א
١(

             .اإللكترونيليدية بما يتوافق مع أسس تطبيق التعليم إعادة تنظيم المدارس التق  ١
            إقامة شراكه بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص  ٢
            .اإللكترونية الدروس والمقررات إلنتاجوضع الضوابط الالزمة   ٣
            . باستهداف القائمين على العملية التعليميةاإللكترونينشر ثقافة التعليم   ٤
             .اإللكترونيتبادل الخبرات بين المعلمين والمدارس التي تطبق التعليم   ٥
            . تدريب المعلمين الجدد دراسة الحاسب إلزامية  ٦
            .إيفاد المعلمين المتميزين لتلقي تدريبات مكثفة   ٧
            اإللكترونيإلزام المدارس إنشاء مراكز إلعطاء دروس تدريبية في التعليم   ٨
             .اإللكترونيتوفير برامج تدريبية مستمرة حول استخدام التقنية في التعليم   ٩
            اإللكترونيإعادة صياغة المناهج التعليمية في ضوء متطلبات التعليم   ١٠
             .اإللكترونيتحديد الكفايات الالزمة للمعلمين للتعامل مع تطبيق التعليم   ١١

  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٧٠ ـ 

   :                              القيات تقنية املعلومات واالتصاالت         إدارة أخ  :       سادسا 
                               ووضع احللول املناسبة لردع خطرها           وسلبياا         اإللكتروين                    عند تطبيق التعليم        اإلنترنت                تعىن مبتابعة خماطر  و

א א
)٥(

א
)٣()٤(

א
)٢(

א
١(

            . على مستوى الوزارةينشر من خالل إنشاء مركز تعليمالتحكم في ال  ١
            .في المعامل والمنتديات المدرسية يكون هناك نظام تحكم محلي  ٢
            .وضع الحاسب في مكان واضح ال يسمح فيه للطالب باالنغالق على نفسه   ٣
             .                        ً      ً                              عدم ترك الطالب يقضي زمنا  زائدا  عن الحاجة عند استخدام الحاسوب  ٤
            .تدريب الطالب على تقويم المعلومات والتأكد من صحتها  ٥
             في ضوء ثوابتنااإلنترنتتربية الطالب على تجنب مخاطر   ٦
            .تدريب الطالب والمعلمين واألسرة على مقاومة المواقع المشبوهة   ٧
            إشراف مباشر من المعلمين في المدرسة  ٨
            . والطالب على أخالقيات التعامل مع المعلومات الرقمية تدريب المعلمين  ٩
            . والنشر التأليفتوجيه الطالب بحفظ حقوق الملكية من حيث   ١٠

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 هـ ١٤٢٦آل مزهر / رسالة دكتوراه / م اإللكتروين يف التعليم العام يإدارة التعل

 

 ـ٢٧١ ـ 

                                               يف التعليم العـام يف اململكـة العربيـة                  اإللكتروين                                          حمور املعوقات اليت تواجه إدارة التعليم         :               اجلزء الرابع   
   :         السعودية 

א א
)٥(

א
)٣()٤(

א
)٢(

א
)١(

            . على جميع المستويات اإللكترونيقلة الوعي بأهمية توظيف تقنية التعليم   ١

عدم قناعة صناع القرار بالطريقة التي يمكن من خاللها توظيف تقنية التعليم   ٢
  .  في التعليم نياإللكترو

          

             .اإللكترونيغياب التخطيط االستراتيجي لتوظيف تقنية التعليم   ٣
             .اإللكترونيقلة الدعم والتمويل الكافي لتوظيف تقنية التعليم   ٤
            .اإللكترونيعدم وجود إدارة متخصصة إلدارة التعليم   ٥

قني والتربوي لتفعيل تقنية عدم وجود أخصائيين يجمعون بين الجانب الت  ٦
  .المعلومات في التربية والتعليم 

          

             .اإللكتروني مع متطلبات وأسس وتطبيقات التعليم الحاليةعدم تالؤم األجهزة   ٧

قلة المهارات الالزمة الستخدام تقنية المعلومات والحاسب لدى القائمين على   ٨
  .العملية التعليمية 

          

 ومعلمين أ وم بتدريب العاملين في حقل التربية والتعليم إداريين أقلة االهتما  ٩
  .معلمات على أسس وتطبيقات الحاسب وتقنية المعلومات 

          

            . واألنظمة اإلدارية المتعلقة بالتعليم التقليدي حصعوبة تعديل اللوائ  ١٠
             .اإللكترونيضعف تطوير المعايير التي يعتمد عليها التعليم   ١١

مقاومة التغيير واالتجاهات الشخصية لدى صناع القرار واإلداريين والمعلمين   ١٢
   .اإللكترونيالتعليم  ووالمشرفين والطالب نح

          

  
 


