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 الدراسة ملخص
 .يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل من وجهة نظر املختصني اإللكتروينمطالب استخدام التعليم  :الدراسة عنوان

 : إىلهذه الدراسة  هدفت :أهداف الدراسة
عضو هيئة ، املنهج ، املتعلم (  الواجب توفرها يف  حتديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل .١

 ) .والبيئة التعليمية ، التدريس 
، املتعلم (  التعرف على درجة أمهية مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل الواجب توفرها يف  .٢

 ) .والبيئة التعليمية ، عضو هيئة التدريس ، املنهج 
 ).التخصص ، املمارسة ( معرفة الفروق بني استجابات عينة الدراسة تعزى للمتغريات  .٣

من ) ٢٥٠(الدراسة من  اطبقت عليه وتكونت العينة اليت، ة املنهج الوصفياتبعت الدراس:  وأداا وعينتهامنهج الدراسة 
 .أداة جلمع البياناتكواستخدمت الدراسة االستبانة ، أعضاء هيئة التدريس  باجلامعات السعودية

التكرارات والنسب املئوية و  -معامل الفاكرونباخ : املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة مشلت  األساليب اإلحصائية
 . (SPSS )االجتماعية  احلزم اإلحصائية ومت استخدام هذه األساليب من خالل برنامج، T testاختبار ت  –املتوسطات 

 :أهم نتائج الدراسة 
ها يف مناهج العلوم الطبيعية الواردة يف أداة هذه الدراسة تعترب مطالباً هامة الستخدام التعليم توفرمجيع املطالب الالزم  -١

 .أفراد العينة على مجيع فقرات هذا احملور بدرجة مهمة حيث كانت إجابات، اإللكتروين
الواردة يف أداة الدراسة تعترب مطالباً هامة الستخدام العلوم الطبيعية  عضو هيئة تدريسها يف توفرمجيع املطالب الالزم  -٢

 .حيث أجاب أفراد العينة على معظم فقرات هذا احملور بدرجة مهمة ، اإللكتروينالتعليم 

تعترب مطالباً هامة الستخدام  يف دراسة العلوم الطبيعية اإللكتروينها يف املتعلم الستخدام التعليم توفرمجيع املطالب الالزم  -٣
 .فقد أجاب أفراد العينة على مجيع فقرات هذا احملور بدرجة مهمة . اإللكتروينليم التع

تعترب مطالباً هامة  يف تدريس العلوم الطبيعية اإللكتروينها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم توفرمجيع املطالب الالزم  -٤
 .فقرات هذا احملور بدرجة مهمة حيث أجاب أفراد العينة على مجيع ، اإللكتروينالستخدام التعليم 

بني متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول املطالب العامة يف احلاسب الالزم  ٠.٠٥يوجد فروق دالة إحصائياً عند  -٥
تعزى للممارسة لصاحل أفراد عينة الدراسة الذين ال ميارسون التعليم  اإللكتروينها لدى املتعلم الستخدام التعليم توفر

يف  للممارسةبني استجابات عينة الدراسة تعزى  ٠.٠٥بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ، اإللكتروين
 .بقية حماور أداة الدراسة 

ها يف مناهج توفربني متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول املطالب الالزم  ٠.٠٥يوجد فروق دالة إحصائياً عند   -٦
تعزى للتخصص لصاحل أفراد عينة الدراسة املتخصصني يف املناهج وطرق  اإللكتروينية الستخدام التعليم العلوم الطبيع

بني استجابات عينة الدراسة تعزى للتخصص يف  ٠.٠٥بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ، التدريس
 .بقية حماور أداة الدراسة 

 :أوصت الدراسة مبا يليو
 .من املطالب اليت حددا الدراسة يف مناهج العلوم الطبيعية عند العمل على تدريسها باستخدام التعليم اإللكتروين االستفادة -١

د اختياره للعمل أستاذاً فيها وكذلك أن تأخذ مؤسسات التعليم العايل باملطالب اليت حددا هذه الدراسة يف عضو هيئة التدريس عن -٢
 . تقدم ألعضاء هيئة التدريسيت برامج التدريب والتطوير ال يف

ها يف املتعلم من خالل تضمني توفرمؤسسات التعليم العايل الراغبة يف إدخال التعليم اإللكتروين يف براجمها باملطالب الالزم  تأخذأن  -٣
 .بعضها يف اشتراطات القبول وتدريبه عليها 

 .اإلمكانات املادية والبشرية لتنفيذ هذا النوع من التعليم توفرأن تراعي البيئة التعليمية اليت ينفذ فيها التعليم اإللكتروين  -٤



 
 

٣

Abstract 
 

Title: Requirements for Using Electronic learning in Teaching Natural Sciences at Higher 
Education from the Point of View  of Educational Specialists 
Objectives: They comprise the following: 

١- Determine requirements for using electronic  learning in teaching natural sciences at 
higher education stage regarding (student. Curriculum, teaching staff , and educational 
environment ) 

٢- Know the degree of significance of for using electronic education in teaching natural 
sciences at higher education stage which must be fulfilled in (educated. Curriculum, 
staff member, and educational environment ) 

٣- Specify differences among responses of  the members of sample which are attributed t 
changes ( Practice, specialization)  

Methodology, Sample &Technique: The study followed the descriptive methodology; and 
the sample was composed of (٢٥٠) staff members belonging to Saudi universities. The study 
used questionnaire as a means for collecting data. 
Statistical means used in analyzing study data include ALFA CRONOPAK- 
FREQUENCIES- PERCENTAGES-t-Test- That were used via (SPSS) 
The following are the most important results: 
١- All requirements indicated in questionnaire of this study  and which must be fulfilled in 

the curriculums of natural sciences  are considered significant for using electronic 
learning as responses of sample members for  all points of this axis were at significant 
rate. 

٢- All requirements indicated in this study questionnaire and  which must be fulfilled in 
the teacher of  natural sciences are considered significant for using electronic education 
as responses of sample members for the most points of this axis  were at significant rate. 

٣- All requirements which must be fulfilled in the one learning the usage of electronic 
education in studying natural sciences are considered significant for using electronic 
education as responses of the sample members for all points of this axis were at the rate 
of significant. 

٤- All re All requirements which must be fulfilled in the educational environment for using 
electronic education   are considered significant for using electronic education as 
responses of the sample members for all points of this axis were at significant rate. 

٥- There are statistically significant differences at ٠.٠٥ among averages of responses of the 
sample members on requirements that must be fulfilled in the curriculums of natural 
sciences as regards the one leaning the usage of electronic education which are 
attributed to the members of the sample who practice electronic education. However, 
there were statistically significant differences at the indication level of ٠.٠٥ among 
responses of the sample member which are attributed to practice in the remaining anises 
of the study questionnaire. 

٦- There are statistically significant differences at ٠.٠٥ among averages of responses of 
sample individuals on requirement that must be fulfilled in curriculums of natural 
sciences for using electronic education which are attributed to specialization in favor of 
sample members who are specialized in curriculums and teaching methods. However, 
however, there were statistically significant differences at the indication level of ٠.٠٥ 
among responses of the sample member which are attributed to practice in the 
remaining anises of the study questionnaire. 

The following are the most significant recommendations: 
١- It is better to take advantage of requirements determined by the study in the 

curriculums of natural sciences when we teach them via using electronic education.  
٢- Higher educational institutes are encouraged to take into account the requirements 

specified by this study regarding the staff member when  appointed  to work as a 
staff member, Furthermore, such requirements must be benefited from in the 
training and development programs that are offered to staff members. 



 
 

٤

٣- The higher educational institutions desiring to introduce electronic learning in their 
respective programs are required to include these requirements that must be 
fulfilled in the one learning via listing some of them as conditions for admission , 
in addition to training him on them 

٤- The educational environment in which electronic learning  is implemented  is 
preferably  having adequate human and material resources required for such type 
of particular education.  
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  والتقدير الشكر

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات احلمد هللا على نعمه وفضله محداً يليق جبالل 
والصالة والسالم على خري خلق اهللا حممد بن عبداهللا وعلى آله   ، وجهه وعظيم سلطانه
 وصحبه وسلم أما بعد 

 :فبعد شكر اهللا تعاىل أتقدم بالشكر اجلزيل إىل 
ورئيس قسم املناهج وطرق ، سعادة عميد كلية التربية ة يفممثلوكلية التربية ، جامعة أم القرى §

 .ومجيع العاملني بالقسم من أعضاء هيئة التدريس وسكرتري القسم، التدريس
الذي تور حفيظ بن حممد حافظ املزروعي سعادة املشرف على هذه الدراسة األستاذ الدك §

أشكره على ، تعاهد هذه الدراسة بالتهذيب والرعاية حىت استوت على سوقها و أينعت مثارها
تفضله باإلشراف على هذه الدراسة وعلى ما أمد به الباحث من غزير علمه ومنحه من مثني 

 ،وسديد توجيهه ،خلقه وحسن ،كما اشكر له سعة صدره، إجناز هذا العمل من أجلوقته 
 .جيزل له الثواب وأن يبارك يف علمه وعمله واهللا اسأل أن

بذله من املناقش اخلارجي للدراسة على ما الدكتور حممد بن سعيد آل عطاف الشهراين سعادة  §
 .من مجيل نصح للباحث  وعلى ما أسداه، يف قراءة هذه الدراسة جهد
يف  جهد بذله مناملناقش الداخلي للدراسة على ما  الدكتور عباس بن حسن غندوره سعادة §

 .به الدراسة من سديد رأيه  أثرىما على  و ،قراءة هذه الدراسة
 .أصحاب السعادة حمكمي خطة الدراسة وأداا أسال اهللا أن جيزيهم عن الباحث خري اجلزاء §
 .أعضاء هيئة التدريس الذين أجابوا على أداة الدراسة  و، رؤساء األقسام أصحاب السعادة §

 .الذي راجع هذه الدراسة لغوياً  د آل ماطرسعد بن  سعيسعادة الدكتور  §
وختاماً فالشكر موصولُ لكل من ساعد يف توزيع أو مجع أداة الدراسة ومل يتسع اال لذكره  §

 .ولكل من أسدى إىل الباحث نصيحة أو قدم له معونة أو دعوة يف ظهر الغيب

 .ين خري اجلزاء هلم مجيعاً بعد شكر اهللا هذا الشكر املتواضع و أقول جزاكم اهللا ع

الباحث  



 
 

٧

 قائمة احملتويات
 رقم الصفحة املوضوع

 أ )عريب (ملخص الدراسـة 
 ب )إجنليزي (ملخص الدراسة 
 ت اإلهـــداء

 ث شكـر وتقديـر
 خ-ج قائمـة احملتـويات
 د قائمـة اجلـداول
 ذ قائمـة األشكال
 ر قائمـة املـالحق

 "مدخل الدراسة" الفصل األول 
١٠-١ 

 ٢ مقــدمــة 
 ٥ مشكلة الدراسة
 ٧ أسئلة الدراسـة

 ٨ أهداف الدراسـة
 ٨ أمهيـة الدراسـة
 ٩ حـدود الدراسة 

 ٩ مصطلحات الدراسة
 ٧٥-١١ "اإلطار النظري والدراسات السابقة" الفصل الثاين 

 ١٢ اإلطار النظري : اجلزء األول 

 ٤٦-١٢ التعليم اإللكتروين : أوالً

 ١٢ تاريخ التعليم اإللكتروين  -١

 ١٤ مفهوم التعليم اإللكتروين -٢

 ١٦ أنواع التعليم اإللكتروين -٣

 ١٩ أهداف التعليم اإللكتروين -٤

 مميزات التعليم اإللكتروين -٥
 

٢٠ 

 ٢١ عيوب التعليم اإللكتروين -٦



 
 

٨

 رقم الصفحة املوضوع

 ٢٣ عناصر التعليم اإللكتروين -٧

 ٢٥ تدريس العلوم الطبيعية أمهية التعليم اإللكتروين يف -٨

 ٢٧ مطالب استخدام التعليم اإللكتروين: ثانياً

 ٣٤ ها يف املعلمتوفراملطالب الالزم  -١

 ٣٩ ها يف املتعلمتوفراملطالب الالزم -٢

 ٤٠ ها يف املنهج توفراملطالب الالزم  -٣

 ٤٥ ها يف البيئة التعليميةتوفراملطالب الالزم  -٤

 ٥٨-٤٧ العالــي التعليـم: ثالثاً 

 ٤٧ مفهوم التعليم العايل وأمهيته -١

 ٤٧ أهداف التعليم العايل باململكة العربية السعودية -٢

 ٤٨ وظائف التعليم العايل-٣

 ٤٩ نشأة التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية وتطور ه -٤

 ٥٠ اجلامعات السعودية    

 ٥٥ مشكالت التعليم العايل السعودي -٥

 ٥٦ التعليم اإللكتروين يف التعليم العايل -٦

 ٧٣-٥٩ الدراسات السابقة: اجلزء الثاين 

 التعليق على الدراسات السابقة
 

٧٢ 

 ٨١-٧٤ "إجراءات الدراسة " الفصل الثالث 
 

 ٧٥ منهج الدراسة -١
 

 ٧٥ جمتمع الدراسة -٢

 ٧٦ عينة الدراسة -٣

 ٧٩ أداة الدراسة -٤

 الدراسة تطبيق إجراءات -٥
 

٨١ 

 ٨١ األساليب اإلحصائية -٦
 



 
 

٩

 رقم الصفحة املوضوع

 ٩٧-٨٢ "مناقشتها و الدراسة نتائج حتليل و عرض" الفصل الرابع 

 ٨٣  ٤ -١إجابة األسئلة من 

 ٨٥ إجابة السؤال اخلامس 

 ٨٦ إجابة السؤال السادس

 ٩٠ إجابة السؤال السابع 

 ٩٢ إجابة السؤال الثامن

 ٩٥ إجابة السؤال التاسع

 ٩٦ إجابة السؤال العاشر

 ١٠٣-٩٨ "ملخص نتائج الدراسة والتوصيات واملقترحات "الفصل اخلامس 

 ١٠٠ ملخص نتائج الدراسة

 ١٠٢ التوصيــات

 ١٠٢ املقتــرحـات

 ١١٠-١٠٤ املـراجـع

 ١٤٧-١١١ املــالحق
 



 
 

١٠

 

 قائمة اجلداول 
 

 رقم الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول

 ٥٤ العربية السعودية مرتبة حسب تاريخ التأسيسجامعات اململكة  ١

 ٧٦ عدد االستبانات املوزعة على أفراد العينة واملستعادة ٢

 ٨٠ األمهية درجة اجتاه تقدير ٣

 يف هاتوفر الالزم اإللكتروين التعليم استخدام مطالب أمهية مدى ٤
 الطبيعية العلوم مناهج

٨٥ 

 الستخدام والشبكات اآليل احلاسب يف العامة املطالب أمهية مدى ٥
 الطبيعية العلوم أستاذ يف هاتوفر الالزم اإللكتروين التعليم

٨٧ 

 عضو لدى اإللكتروين التعليم باستخدام اخلاصة املطالب أمهية مدى ٦
 اإللكتروين التعليم الستخدام التدريس هيئة

٨٨ 

 الستخدام والشبكات اآليل احلاسب يف العامة املطالب أمهية مدى ٧
 املتعلم لدى اإللكتروين التعليم

٩٠ 

 ٩١ املتعلم لدى اإللكتروين التعليم باستخدام اخلاصة املطالب أمهية مدى ٨

 ٩٣ اإللكتروين التعليم الستخدام والتقنية املادية املطالب أمهية مدى ٩

 ٩٤ اإللكتروين التعليم الستخدام والتنظيمية، البشرية املطالب أمهية مدى ١٠

 باختالف الدراسة عينة استجابات بني االختالف لداللة) ت( اختبار ١١
 اإللكتروين التعليم ممارسة

٩٥ 

 باختالف الدراسة عينة استجابات بني االختالف لداللة) ت( اختبار ١٢
 التخصص

٩٦ 

 



 
 

١١

 

 قائمة األشكال 
 

 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 ٧٧ السعوديةنسب جمتمع الدراسة يف اجلامعات  ١

أعداد أفراد اتمع بناًء على التخصص يف كل  ٢
 جامعة

٧٨ 

نسبة املمارسني والغري ممارسني من أفراد جمتمع  ٣
 الدراسة

٧٨ 

 



 
 

١٢

 

 قائمة املالحق 
 

 عنوان امللحق رقم امللحق
 

 رقم الصفحة

 ١١٢ أداة الدراسة يف صورا األولية ١

 ١٢٨ قائمة بأمساء حمكمي أداة الدراسة ٢

 ١٣٠ أداة الدراسة يف صورا النهائية ٣

 ١٤١ منوذج إقرار أداة الدراسة ٤

 والبحث العليا للدراسات اجلامعة لوكيل التربية كلية عميد خطاب ٥
 العلمي

١٤٣ 

 لوكالء العلمي والبحث العليا للدراسات اجلامعة وكيل خطاب ٦
 الباحث مهمة تسهيل بشأن الكليات وعمداء، اجلامعات

 

١٤٥ 

 
 



 
 

١٣

 مدخل الدراسة
 

 . مقدمة -

 الدراسة مشكلة  -

 .الدراسة أسئلة -

 .الدراسة أهداف  -

 .الدراسة أهمية  -

 . الدراسة حدود -

 .الدراسة مصطلحات  -

 





 
 

١٤

m 
احلمد هللا الذي علم اإلنسان مامل يعلم والصالة والسالم على خري من أدب م حممد لَوع

 r مث أما بعد 
إذ ال يكاد مير يوم إال ونسمع عن منتج  ،ثورة تقنية هائلة و متسارعةيعيش فإن العامل 
وهذا التسارع وهذا التقدم التقين انطلق مع  ،أو حتديث ملنتج موجود سلفاً ،الكتروين جديد

التقدم مسة  يعد هذاوكما ، هذا التقدموتسارع من هذا الاحلاسب اآليل الذي زاد  اختراع
إذ يقاس تقدم الدول بنتاجها العلمي  ،وسيلة تقدم الدول ومتيزها هذا العصر إال أنه أيضاً

إذ  ،ولقد مشلت هذه الثورة التقنية جماالت احلياة املختلفة اليت من أمهها جمال التعليم، والتقين
نها والتواصل بني استثمرت التقنية يف تسهيل عملية التعليم والتعلم وإيصال املعرفة وختزي

حيث زادت يف السنوات األخرية الفرصة ملؤسسات التعليم العام والعايل ، اتمعات املختلفة
ورغم حداثة دخول ، لالستفادة من أدوات تقنيات املعلومات واالتصاالت الرقمية وتطبيقاا

ب اآليل احلاس مشلت التعليم إال أا أخذت أشكاالً عديدةاحلاسب وتطبيقاته يف جمال 
والفصول ، و املناهج اإللكترونية ،يف التعليم اإلنترنت و استخدام ،يف التعليموتطبيقاته 
ومع السعي لزيادة توظيف التقنية يف التعليم والسعي لتطوير العالقة بني التعليم  ،ةاإللكتروني

" ه بأن) هـ١٤٢٩(املوسى  الذي عرفهاإللكتروين والتقنية ظهر مفهوم حديث هو التعليم 
طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسب وشبكات ووسائطه املتعددة من 

 اإلنترنتوكذلك بوابات ، ومكتبات الكترونية، وآليات حبث، ورسومات، وصورة، صوت
سواًء كان عن بعد أو يف الفصل الدارسي املهم املقصود هو استخدام التقنية جبميع أنواعها 

 .٢٠٠ص" ومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة يف إيصال املعل
سيوردها الباحث يف اإلطار النظري بشكل (ويتميز هذا النوع من التعليم خبصائص 

جعلت مؤسسات التعليم املختلفة حول العامل تسعى لتنفيذه يف براجمه اليت تقدمها  )مفصل
بل إنه  مستمراياته إال أنه يف تطور ويعد هذا النوع من التعليم حديثاً و يف بد، للمتعلمني

نقالً )  ١٥ص، ٢٠٠٥(أصبح صناعة تم ا شركات عاملية حمترفة كونه كما ذكر اخلان 
ويضيف أن مؤسسة هامربيشت وشركاه  ،السوق الواعدة األسرع منواً) ٢٠٠١، هول(عن 

، فني كل عاميتضاعف حجم سوقه ألكثر من الضع اإللكتروينيف تقرير هلا تذكر أن التعليم 
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 International Development Consultants  أن جمموعة) ١٣ص، هـ١٤٢٨(كما يذكر زين الدين 

I.D.C-  منواً كبرياً  اإللكتروينألحباث السوق أجرت دراسة تتوقع أن حتقق صناعة التعليم
أما ، م٢٠٠٧مليار دوالر على مستوى العامل يف عام  ٣٠مليار دوالر إىل أكثر من  ٦,٣من 

( الفاحل مرمي السعودية فقد ذكرت يف اململكة العربية  اإللكتروينسوق التعليم عن 
 ألحباث السوق أجرت دراسة حديثة ذكرت أن I.D.Cأن جمموعة )  ١ص،هـ١٤٢٩

مليون ريال يف السنة امليالدية  ٥٠٠السعودية بلغ يف اململكة العربية  رويناإللكتسوق التعليم 
 .م٢٠٠٨املاضية 

وسبب هذا التسارع والنمو هلذا النوع من التعليم ما يقدمه من خدمات للمؤسسات 
وزيادة لفاعلية  ،وتوفري مصادر متجددة للمعرفة ،التعليمية ومنسوبيها من رفع جلودة براجمها

وختطيها حلدود املكان لتصبح  ،وزيادة النتشار ما تقدمه من برامج تعليمية ،االتدريس فيه
كما تذكر ، قلأميكن أن يدرس فيها طالب من شىت أحناء العامل وبتكاليف مادية  ،عامليه

مزايا تساهم يف حل بعض  اإللكتروينأن للتعليم ) ٣٤٣ص، ٢٠٠٢(املبرييك هيفاء 
 .ايد أعداد الطالب وضعف خمرجات التعليم املشكالت التعليمية النامجة من تز
فان اجلامعات جيب أن  ،سات وجتارب خمتربات اجلامعاتاروكون هذه التقنية نتاج د

اليت ، وهو ما حيدث يف اجلامعات العاملية املتقدمة ،تكون املستفيد األول من هذه التقنية
 إنترنت(ه املختلفة من وتوظيف تطبيقات ،اهتمت بإدخال احلاسب اآليل يف عملها التعليمي

ويذكر عبداحلي ، يف العملية التعليمية) ة وصوتيات ومعامل افتراضي ةوعروض مصور
أن بعضاً من الدراسات اليت حتدثت حول مستقبل التعليم العايل ذكرت )  ٧ص، م٢٠٠٥(

م قد تصبح مؤسسات التعليم العايل التقليدية من خملفات املاضي رغم ٢٠٢٥أنه حبلول العام 
وذلك نتيجة التغريات العاملية يف إنتاج  ،استمرارها يف أداء دورها أكثر من قرنني من الزمن

 .املعرفة وتوزيعها واليت تدعمها ثورة االتصاالت واملعلومات والتكنولوجيا احلديثة
ودخوهلا يف  ،ويف اململكة العربية السعودية ومع التقدم احلضاري الذي تشهده

اليت تستدعي رفع قدرات مؤسساا  اتفاقية منظمة التجارة العامليةاتفاقيات عاملية مثل 
وللوفاء ، اململكة زيادة اإلقبال على التعليم يفلو  ،احلكومية واخلاصة لتنافس نظرياا العاملية

تعمل على أن  مؤسسات التعليم العايل على فان ،ةاملتسارع طالب سوق العمل املتجددة ومب
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املستجدات والذي ميلي عليها التطوير السريع  هذه ومواكبةغريات مبطالب هذه التالوفاء 
حبيث تستفيد من التقدم التقين الذي لرباجمها وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس فيها 

فقد كان من أهم توصيات ندوة خنبة أعضاء هيئة التدريس يف  ،اصبح مسة هلذا العصر
العمل ) هـ ١٤٢٥( امعة امللك سعود مؤسسات التعليم العايل اليت عقدت يف رحاب ج

 اإلنترنتة وربط اجلامعات باإللكترونيعلى االستفادة من التقدم التقين يف تصميم املناهج 
 .   وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام احلاسب وتطبيقاته يف التعليم

يف خطت اململكة العربية السعودية خطوة مهمة من أجل تفعيل دور التقنية  ولقد
صدر التوجيه من خادم حيث هـ ١٤٢٧ التعليم وخاصة التعليم العايل وذلك يف عام

واليت  ،احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز بوضع اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات
والتعليم عن بعد وتطبيقاما يف التعليم العايل وإنشاء مركز  اإللكتروينأوصت بتبين التعلم 

فتم ، لتوفري الدعم الفني و األدوات والوسائل الالزمة لتطوير احملتوي التعليمي الرقميوطين 
ولقد كان أول ، والتعليم عن بعد استجابة لذلك اإللكتروينإنشاء املركز الوطين للتعليم 

ن بعد يف مؤسسات التعليم والتعليم ع اإللكتروينأهداف هذا املركز هو نشر تطبيقات التعلم 
والتعليم  اإللكتروينمن خالل مساعدا يف تبين أحدث التطبيقات يف جمال التعلم  اجلامعي
جلامعات السعودية خطة إلدخال التعليم اإللكتروين يف ا والذي بدوره قام بوضع، عن بعد

 ،من خالل اتفاقيات مع اجلامعات يتم من خالهلا تقدمي الدعم العلمي والتقين للجامعات
وىل يف دخول هذه االتفاقية جامعة امللك سعود يف شهر ذي احلجة حيث كانت اجلامعة األ

هـ هي ١٤٢٩وحلقت ا سبع جامعات وقعت االتفاقية يف ربيع األول ، هـ١٤٢٨
األمر الذي يبني ) الباحة، طيبة، القصيم، حائل، الطائف، أم القرى، واإلسالمية ( جامعات 

إمياا بأمهيته وسعيها لالستفادة من و اإللكتروينمدى اهتمام هذه اجلامعات بالتعليم 
والتعليم عن بعد  اإللكتروينموقع املركز الوطين للتعليم . إمكانياته يف تطوير الربامج التعليمية اليت تقدمها

 www.elc.edu.sa ) م٢٠٠٨(
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 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
وتوظيفه يف دعم الربامج التعليمية املقدمة هدفاً تسعى إليه  اإللكتروينأصبح التعليم 

 فقدبراجمها  منها خطواته األوىل لتطبيقه يف مؤسسات التعليم العايل السعودية حيث بدأ كثري
كذلك أنشأت جامعة  ،اإللكتروينأنشأت جامعة امللك سعود حديثاً عمادة خاصة بالتعليم 

ومت املوافقة مؤخراً على إنشاء عمادة للتعليم اإللكتروين ،ويناإللكترامللك خالد مركزاً للتعليم 
جبامعة جازان كما توجد مراكز للتعليم عن بعد توظف تطبيقات التعليم االلكتروين كما يف 

كما وقعت تسع من اجلامعات ، جامعة اإلمام حممد بن سعود وجامعة امللك عبدالعزيز
 اإللكتروينيف براجمها مع املركز الوطين للتعليم  اإللكترويناتفاقية إدخال التعليم  السعودية

من دور يف تطوير براجمها وحل لكثري من  اإللكتروينوذلك ملا للتعليم ، والتعليم عن بعد
ككثرة أعداد الطالب وعدم توفر املعرفة بكل من يبحث عنها بشكل كايف  مشاكلها

من دور يف  اإللكتروينتعليم ا للومل،  وضعف التواصل بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس
يف  وإسهامه، توفري املراجع العلمية وحمتوى املقررات بشكل جذاب وعلى مدار الساعة
غري  اإللكترويناستيعاب األعداد املتزايدة من املتقدمني للدراسة باجلامعات من خالل التعليم 

عضو هيئة واصل بني لنوع من التعليم من دور يف تسهيل التاا هلذا ملو، املتزامن وعن بعد
 . واحملادثات اإللكتروينة والربيد اإللكترونيوطالبه من خالل الصفحات  التدريس

إال أن املطلوب من مؤسسات التعليم العايل  اإللكتروينورغم هذا االهتمام بالتعليم  
يف مرحلة  جتد نفسهالكي ال  ،هو اإلسراع يف االستفادة من تطبيقاته وعدم التأخر يف ذلك

فالتقنية متسارعة وال  ،ما تطبق تعليماً أصبح من املاضي بالنسبة ملؤسسات التعليم العاملية
أنه البد أن يقوم مجيع املهتمني )  ٨٨ص، هـ١٤٢٨(ويذكر العقال ، جمال فيها لالنتظار

وأن ينشروا ، بالعمل اجلماعي ودعم بعضهم البعض لتجنب اإلحباط اإللكتروينبالتعليم 
عي بني قطاعات اتمع املختلفة باخلسائر احملتملة والسيناريو القامت نتيجة التأخر يف تبين الو

 .اإللكترويننشر وتطبيق التعليم 
يف تدريسها  اإللكتروينوتعد العلوم الطبيعية من أهم العلوم اليت ميكن توظيف التعليم 

ن يسهم يف إيصاهلا للطالب أ اإللكتروينكون العلوم الطبيعية حتمل جوانب ميكن للتعليم 
 ،بصورة أفضل مثل القيام بتطبيق التجارب العلمية اخلطرة من خالل املعامل االفتراضية
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مثل الفلك أو اخللية وذلك من  الوصول اليهاوكذلك الوصول إىل أماكن ال ميكن للطالب 
التقدم التقين  هي أصل فالعلوم الطبيعيةوأيضا ، خالل الرسوم الكمبيوترية اليت حتاكي الواقع

العلوم تعد من "أن ) هـ١٤٢٦( حيث يذكر عز الدين ،  فهي أحق بتوظيفه يف خدمتها
لتميزها بالتطبيق العملي داخل  اإللكتروينأكثر املواد اليت ميكن تدريسها باستخدام التعليم 

سب ويساعد احلا ،لومات وإدخال البيانات ومعاجلتهااملختربات العلمية، حيث يتم مجع املع
وهذا ، ٩٨ص" اآليل يف تنفيذ ذلك بيسر وسهولة، واالختصار يف الوقت واجلهد والتكلفة

حيث أوصت بوجوب تدريس ) ٣٣ص،هـ١٤٢٨(أيضاً مما أوصت به دراسة احلذيفي 
 . اإللكتروينمقررات العلوم باستخدام التعليم 

 املطالبوألن إدخال هذا النوع من التعليم يف برامج كليات العلوم حيتاج إىل معرفة 
لدى  الباحث من حاجة لتوجيه الدراسات خلدمة هذا التوجه يراهوملا ، ها لتطبيقهتوفرالالزم 

دراسة هذه املطالب مثل دراسة احلريب من الدراسات السابقة  اجلامعات وملا أوصت به بعض
التعرف على  إىلالدراسة  تسعى هذهفانه ومن هذا ، )هـ١٤٢٨(ملوسى وا، )هـ١٤٢٧(

يف تدريس العلوم الطبيعية يف التعليم العايل  اإللكترويناملطالب اليت حنتاجها الستخدام التعليم 
أو  املطالب املتعلقة باملتعلم أو عضو هيئة التدريس سواًء ،من وجهة نظر عينة الدراسة

ومبعرفة هذه املطالب ، ها يف البيئة التعليميةتوفرأو املطالب الالزم  ،هجاملطالب املرتبطة باملن
أمهيتها ميكن السعي من قبل املهتمني أو املسئولني يف التعليم العايل لتوفريها  درجةوحتديد 

إىل جامعاتنا واالستفادة القصوى من تطبيقاته يف تطوير  اإللكتروينلنستطيع إدخال التعليم 
 .لطبيعيةتعليم العلوم ا
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 :أسئلة الدراسة 

 :السؤال األول 
ها يف منهج العلوم الطبيعية من وجهة توفرالالزم  اإللكتروينما مطالب استخدام التعليم 

 نظر املختصني ؟
 :السؤال الثاين 

من وجهة  اإللكتروينها يف أستاذ العلوم الطبيعية الستخدام التعليم توفرما املطالب الالزم 
 نظر املختصني ؟
 :السؤال الثالث

يف دراسة العلوم الطبيعية  اإللكتروينها يف املتعلم الستخدام التعليم توفرما املطالب الالزم 
 من وجهة نظر املختصني ؟

 :السؤال الرابع 
يف تدريس  اإللكتروينها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم توفرما املطالب الالزم 

 الطبيعية من وجهة نظر املختصني ؟العلوم 
 :السؤال اخلامس 

من  اإللكتروينها يف منهج العلوم الطبيعية الستخدام التعليم توفرما أمهية املطالب الالزم 
 وجهة نظر املختصني؟

 :السؤال السادس 
ها يف أستاذ العلوم الطبيعية الستخدام التعليم توفرأمهية املطالب الالزم  درجةما 

 من وجهة نظر املختصني؟ اإللكتروين
 :السؤال السابع 

يف دراسة  اإللكتروينها يف املتعلم الستخدام التعليم توفرأمهية املطالب الالزم  درجةما 
 العلوم الطبيعية من وجهة نظر املختصني ؟

 :السؤال الثامن 
يف  اإللكتروينعليم ها يف البيئة التعليمية الستخدام التتوفرأمهية املطالب الالزم  درجةما 

 تدريس العلوم الطبيعية من وجهة نظر املختصني ؟
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 :السؤال التاسع 
بني استجابات عينة  ٠.٠٥هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 . التعليم اإللكتروينملمارسة الدراسة تعزى 
 :السؤال العاشر 

بني استجابات عينة  ٠.٠٥هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 . الدراسة تعزى للتخصص 

 

 أهداف الدراسة 
 :هذه الدراسة إىل  هدفت
يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل  اإللكتروينطالب استخدام التعليم حتديد م .٤

 ) .والبيئة التعليمية ، عضو هيئة التدريس ، املنهج ، املتعلم (  الواجب توفرها يف 
يف تدريس العلوم الطبيعية  اإللكتروينالتعرف على درجة أمهية مطالب استخدام التعليم  .٥

والبيئة ، عضو هيئة التدريس ، املنهج ، املتعلم (  بالتعليم العايل الواجب توفرها يف 
 ) .التعليمية 

 ).التخصص، املمارسة ( ى للمتغريات معرفة الفروق بني استجابات عينة الدراسة تعز .٦
 

 :ية الدراسة أهم
وهو اجتاه حديث تسعى  اإللكتروينالتعليم مطالب  يفهذه الدراسة  تبحث -١

 .إدخاله يف براجمها املؤسسات التعليمية إىل 
للمهتمني  تقدمي مطالب استخدام التعليم اإللكتروين قد تسهم هذه الدراسة يف -٢

 .يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل هبإدخال
 الدراسة يف تطوير برامج إعداد وتنفيذ وتقومي مناهج العلوم الطبيعيةقد تسهم هذه  -٣

 .بالتعليم العايل اإللكترونية
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 :حدود الدراسة 
 :أجريت هذه الدراسة وفقاً للحدود التالية 

 :احلدود الزمنية 
 هـ١٤٣٠_١٤٢٩هذه الدراسة يف الفصل الدراسي األول  طبقت

  :احلدود املكانية 
 .العربية السعودية جامعات اململكة 
 :احلدود البشرية 

، فيزياء، كيمياء"  العلوم الطبيعية، مناهج وطرق تدريس العلوم(املختصني يف  -
-٢٩يف العام  باجلامعات السعوديةمن أعضاء هيئة التدريس العاملني ) "أحياء
 .هـ ١٤٣٠

 
 : مصطلحات الدراسة 

 :اإللكتروينمطالب التعليم 
بأا األدوات والتجهيزات والبيئة التعليمية والالزمة ) ٢٠٠٧(ويعرفها املوسى 

، اإللكتروينة املطلوب توفرها يف التعليم اإللكتروني،  واملناهج اإللكتروينالستخدام التعليم 
 ٥ص. اإللكتروينودور املعلم يف التعليم 

 اإللكتروينخدام التعليم ويقصد ا يف هذه الدراسة املقومات األساسية الالزمة الست
 .ويف البيئة التعليمية ، ويف املنهج، ويف املتعلم، عضو هيئة التدريسها يف توفراليت جيب 

 

 : اإللكتروينالتعليم 
طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال احلديثة من " بأنه ) هـ١٤٢٩(املوسى  عرفه

، وآليات حبث، اتورسوم، وصورة، حاسب وشبكات ووسائطه املتعددة من صوت
سواًء كان عن بعد أو يف الفصل الدارسي  اإلنترنتوكذلك بوابات ، ومكتبات الكترونية

املهم املقصود هو استخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل 
 ٢٠٠ص" جهد وأكرب فائدة 
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 التدريبية أو التعليمية الربامج لتقدمي تعليمية منظومة"  بأنه) ٢٠٠٤( سامل ويعرفه
 واالتصاالت املعلومات تقنيات باستخدام مكان أي ويف وقت أي يف املتدربني أو للمتعلمني
، املمغنطة األقراص، للتلفاز الفضائية أو احمللية القنوات، اإلذاعة، اإلنترنت( مثل التفاعلية
 تعليمية بيئة لتوفري.. ) بعد نع املؤمترات، احلاسوب أجهزة، اإللكتروين الربيد، التلفون
 على اعتمادا حمدد مبكان االلتزام دون بعد عن متزامنة بطريقة املصادر متعددة تفاعلية تعلمية
 ٢٨٩ ص"  واملعلم املتعلم بني والتفاعل الذايت التعلم

 والشبكات اآليل احلاسب تطبيقات استخدام بأنهوميكن تعريفه إجرائياً يف هذه الدراسة 
 مرحلة يف املختلفة املنهج عناصر ذلك يشمل حبيث والتعلم التعليم عملية يف ةاإللكتروني
 .بعد عن أو الدراسي الصف داخل ذلك كان سواًء التقومي أو التنفيذ أو التخطيط

 :املختصني 
أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من معيدين  ويقصد م يف هذه الدراسة

، الكيمياء" و العلوم الطبيعية ، مناهج وطرق تدريس العلوم(املختصني يف  وحماضرين
 .باجلامعات السعودية") واألحياء، والفيزياء

 

 :التعليم العايل 
أنه كل أنواع التعليم الذي يلي مرحلة التعليم ) " هـ١٤٢٦(ويعرفه الغامدي وزميله

واملعاهد العليا والكليات اجلامعية الثانوي أو ما يعادهلا وتقدمه مراكز التدريب املهين 
 ٢٢١ص"

يلي املرحلة الثانوية والذي تقدمه ويقصد بالتعليم العايل يف هذه الدراسة التعليم الذي 
 . احلكومية الكليات اجلامعية
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 ـار النـظـــريــــإلطـا   -        

 ـات السابقةـلدراسـا   -       
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 اإلطار النظري

 يف خاصـة  واقعـاً  أصبح أمر التعليمية العملية خدمة يف وتوظيفه اإللكتروين التعليم
 النظريـة  اجلوانـب  من عدداً استعراض يتم الدراسة من اجلزء هذا ويف، العايل تعليمنا
 التعليم تاريخ ذلك يشمل أهدافها وختدم بالدراسة ترتبط اليت االلكتروين بالتعليم املتعلقة

 تـدريس  يف وأمهيتـه ، وعناصره وعيوبه ومميزاته وأنواعه وأهدافه ومفهومه اإللكتروين
 العايل التعليم عن اجلزء هذا يف الباحث حتدث كما. استخدامه ومطالب، الطبيعية العلوم
 اإللكتروين التعليم أخرياً و، ومشكالته وتطوره ونشأته ووظائفه وأهدافه وأمهيته مفهومه

 . العايل التعليم يف

   اإللكتروين التعليم/  أوالً

 :اإللكتروينتاريخ التعليم  )١
 بعضها وربط وختزينها املعلومات على للحصول وسائل استحداث إىل الدعوة بدأت

 قامت ولقد،  V. Bush بوش فأنفار األمريكي يد على م١٩٤٥ العام يف ونشرها ببعض
 اجلامعي التعليم يف خاصة الدور ذا التاريخ ذلك منذ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 ) ١٦٥ص، م٢٠٠٧( علي.  اكرب بشكل تقنياً املتقدم العامل ويف
 بدأ أنه وآخرون Romi رومي عن نقالً) ١٠٢ ص،هـ١٤٢٦( مياين هناء وتذكر

 العملية يف اآليل باحلاسب االستعانة تبدأ حيث الستينات منذ اإللكتروين التعليم استخدام
 .  التعليمية

 اإلدارية األمور على مقتصراً التربوية املؤسسات يف التقنية استخدام أول وكان
 يف استخدم مث، البحثية املشروعات يف استخدم مث، الكبرية األمريكية اجلامعات يف واملالية
 أوائل حىت اجلامعات على مقتصرة االستخدامات هذه وكانت، التعليمية املواد برجمة

 م١٩٩٧ العام ويف، املدارس مستوى على استخدامه بدأ حيث العشرين القرن من السبعينات
 التحسينات وإدخال احلواسيب لتطور نتيجة وذلك ،التعليم يف احلاسب استخدام انتشار زاد
 على احلصول تكلفة أسعار يف مستمر اخنفاض ذلك ورافق، األجهزة هذه خصائص على

 )٢٧ص،م٢٠٠٣( سعادة و السرطاوي. األجهزة
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 :مر تارخييا باملراحل التالية اإللكتروينأن التعليم )  ٢٩١ص : م ٢٠٠٤( ويذكر سامل 
 

 :م ١٩٨٣قبل عام 
عصر املدرس واملدارس التقليدية حيث كان التعليم تقليديا قبل انتشار أجهزة 
احلاسبات بالرغم من وجودها لدى البعض، وكان االتصال بني املدرس والطالب يف قاعة 

 .جدول دراسي حمدد الدرس حسب
 :م ١٩٩٣م و ١٩٨٤الفترة بني 

حيث متيزت هذه الفترة الزمنية باستخدام الوندوز : عصر ظهور الوسائط املتعددة
 .واملاكنتوش واألقراص املمغنطة كأدوات رئيسية لتطوير التعليم ٣،١

 :م ٢٠٠٠م و ١٩٩٣الفترة بني 
 اإللكتروينبدأ ظهور الربيد ، مث )اإلنترنت(ظهور الشبكة العنكبوتية للمعلومات 

وبرامج إلكترونية أكثر انسيابية لعرض أفالم الفيديو، ومنها األفالم التعليمية، مما أضفى 
 .تطورا هائال وواعدا لبيئة الوسائط املتعددة

 :م وما بعدها٢٠٠١الفترة من  
يم حيث أصبح تصم)  اإلنترنت( ظهور اجليل الثاين للشبكة العنكبوتية للمعلومات 

املواقع على الشبكة أكثر تقدما ، وتبادل املعلومات زادت سرعته بشكل كبري وهذه الطفرة 
مستقبال، وتشجع العديد من أساتذة اجلامعات  اإللكترويناملعلوماتية قد تفتح اال للتعليم 

على تصميم كتب إلكترونية لتشمل أفالم ورسومات متحركة قد تساعد الطالب على 
كما أن هذا األسلوب احلديث سيسهل ،ومتابعة الدرس بصورة أفضل الفهم الصحيح

 .االتصال بني األساتذة والطالب 
 

والذي  Taylorنقالً عن تايلور ) ١١٨ص،م٢٠٠٤(كما يذكر عبداحلميد وحممد 
 :يف األجيال التالية  اإللكتروينحدد مراحل تطور التعليم 

 .علومات املطبوعة إىل املتعلمنيجيل املراسلة ويعتمد على نقل امل: اجليل األول  •
جيل الوسائط املتعددة ويستخدم املواد املطبوعة واملسموعة : اجليل الثاين  •

 .وبرجميات احلاسب والفيديو التفاعلي
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جيل التعليم عن بعد الذي يعتمد على تكنولوجيا املعلومات : اجليل الثالث  •
 .اإلذاعي والتلفزيوينكاملؤمترات السمعية واملرئية وأنظمة االتصال والبث 

 . اإلنترنتجيل االعتماد على شبكة : اجليل الرابع  •
 : ويضيفان 

 .جيل اجلامعات االفتراضية : اجليل اخلامس   •

 

 اإللكتروينمفهوم التعليم  )٢
 التفاوت بعض وجود مع وتعريفه اإللكتروين التعليم مفهوم املهتمني من كثري تناول

 ما التعريفات تلك ومن عرضها بعد الباحث عليها يعلق سوف واليت ،التعريفات تلك بني
 :يلي

 التدريبية أو التعليمية الربامج لتقدمي تعليمية منظومة"  بأنه) ٢٠٠٤( سامل عرفه
 واالتصاالت املعلومات تقنيات باستخدام مكان أي ويف وقت أي يف املتدربني أو للمتعلمني
، املمغنطة األقراص، للتلفاز الفضائية أو احمللية القنوات، اإلذاعة، اإلنترنت( مثل التفاعلية
 تعليمية بيئة لتوفري.. ) بعد عن املؤمترات، احلاسوب أجهزة، اإللكتروين الربيد، التلفون
 على اعتمادا حمدد مبكان االلتزام دون بعد عن متزامنة بطريقة املصادر متعددة تفاعلية تعلمية
 ٢٨٩ ص"  واملعلم املتعلم بني والتفاعل الذايت التعلم

 ،تفاعلية بيئة لتقدمي إبداعية طريقة"  اإللكتروين التعليم أن) ٢٠٠٥( اخلان ويرى
 مكان أي ويف فرد ألي وميسرة، جيد بشكل مسبقا ومصممة،  املتعلمني حول متمركزة
 مبادئ مع بالتطابق الرقمية والتقنيات اإلنترنت ومصادر خصائص باستعمال، وقت وأي

 ١٨ ص"  واملوزعة، واملرنة، املفتوحة التعلم لبيئة املناسبة التعليمي التصميم

 على يعتمد الذي التعليم من النوع ذلك"  بأنه) هـ١٤٢٧(  احللفاوي ويعرفه
 إىل التعليمي احملتوى وتوصيل التعليمية األهداف حتقيق يف ةاإللكتروني الوسائط استخدام
 يف ةاإللكتروني الوسائط تلك تتمثل وقد واملكانية الزمنية للحواجز اعتبار دون املتعلمني
 من أو الصناعية األقمار من االستقبال وأجهزة الكمبيوتر مثل احلديثة ةاإللكتروني األجهزة
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 املواقع مثل أخرى وسائط من أفرزته وما ،اإلنترنت يف املتمثلة احلاسب شبكات خالل
 .٥٩ص"  ةاإللكتروني واملكتبات التعليمية

 قد آلخر حني من اختالف وجود يالحظ فانه السابقة التعريفات يف التأمل خالل ومن
 يكون وقد ،اإللكتروين التعليم عن حتدثوا من نظر ووجهات خلفيات الختالف يعود

 يشتمل لكونه وأ ،كايف بشكل معامله تتضح مل حديث مفهوم اإللكتروين التعليم أن السبب
 تكون لكي بينهما جيمع ملن حتتاج تربوي وجانب تقين جانب مها أساسيني جانبني ىعل

 فقط يكون اإللكتروين التعليم أن ترى التعريفات غالبية أن أيضاً ويالحظ، متكاملة رؤيته
 يلغي كما املكان حدود يلغي أن وجيب حمدد مبكان فيه يلتزم ال أي الدراسية القاعة خارج
 املوسى يرى بينما حمدد مبكان حمدوداً اإللكتروين التعليم يكون أن ميكن وال الزمان حدود

، الدراسة قاعة داخل التقنية استخدام أيضا يشمل اإللكتروين التعليم مفهوم أن) هـ١٤٢٩(
 أشار ما وهذا، كله ذلك يشمل اإللكتروين التعليم أن يرى حيث الباحث معه يتفق ما وهو
 بعد عن التعليم هو ليس اإللكتروين التعليم أن ذكر حيث) ٢٩٠ص،م٢٠٠٤( سامل إليه

 داخل يتم أن نكومي كذلك يكون فقد ،بعد عن يتم وأن البد الكتروين تعليم كل فليس
 السفياين دراسة إليه ذهبت ما أيضاً وهو، املعلم وبوجود الدراسي الفصل

 ).١٩ص،هـ١٤٢٨(

 حيث املفهوم باتساع يرتبط اإللكتروين بالتعليم املهتمني بني اًاختالف هناك أن كما
 اإللكتروين التعليم مفهوم يف املهتمني بني اتفاق عدم هناك أن)" م٢٠٠٧( املوسى ذكر
 أما، التقنية باستخدام التدريس طريقة يف مساعدة وسيلة باعتباره اكتفى الباحثني فبعض
،  ١ص"كاملة األخرى العملية عناصر يشمل اإللكتروين التعليم مفهوم أن فريى اآلخر الفريق

 أنه كما، تعليمية كوسيلة لتقنيةل استخدام جمرد من أكثر اإللكتروين التعليم أن الباحث ويرى
 عن أو املدرسة خارج التعليم يشمل كما املدرسة أروقة داخل الصفي التعليم يشمل أن جيب
 اآليل احلاسب تطبيقات استخدام" بأنه اإللكتروين التعليم أن الباحث يرى سبق ومما، بعد

 يف املختلفة املنهج عناصر ذلك يشمل حبيث والتعلم التعليم عملية يف ةاإللكتروني والشبكات
 . " بعد عن أو الدراسي الصف داخل ذلك كان سواًء التقومي أو التنفيذ أو التخطيط مرحلة
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 : اإللكتروينأنواع التعليم  )٣
و عبد احلي )  م٢٠٠٤(ومنهم سامل  اإللكتروينكثري من املهتمني بالتعليم 

) هـ١٤٢٧( احلريبو) هـ١٤٢٨(و السفياين ) هـ١٤٢٥(و التودري) م٢٠٠٥(
 :إىل األنواع التالية اإللكترويناتفقوا على أنه ميكن تصنيف التعليم ) هـ١٤٢٩(واملوسى
 

 :املتزامن  اإللكتروينالتعليم  - أ
روس واملوضوعات و يهتم بتبادل الد اإللكتروينوهذا النوع من التعليم 

ك من لوذ،وبشكل مباشر نفسه األحباث والنقاشات بني املعلم واملتعلمني يف الوقت
ومن إجيابيات هذا النوع من التعليم ، خالل برامج احملادثة والفصول االفتراضية

حصول املتعلم على تغذية راجعة فورية والتواصل مباشرة مع املعلم  اإللكتروين
ومن أهم ما يعيق استخدام هذا النوع حاجته إىل أجهزة  ،الستيضاح أي معلومة

املتزامن أكثر أنواع  اإللكتروينحيث يعترب التعليم ، حديثة وشبكة اتصاالت جيدة
 .تطورا وتعقيدا اإللكتروينالتعليم 

 
 

 :غري املتزامن اإللكتروينالتعليم  - ب
واملنهج يف وقت  وهذا النوع ال يشترط فيه أن يكون التواصل بني املتعلم واملعلم

ويتم احلصول على املعرفة والتواصل  ،فيختار الطالب الوقت املناسب لظروفه ،واحد
 ،اإلنترنتومواقع  ،واملنتديات ،اإللكتروينبني الطالب واملعلم من خالل الربيد 

ومن أهم مميزات هذا النوع أن املتعلم يتعلم  .و األقراص املمغنطة، وأشرطة الفيديو
وميكنه أيضاً إعادة الدروس والوصول إليها  ،ناسب له ووفقاً لقدراتهحسب الوقت امل
غري املتزامن أن الطالب ال  اإللكتروينومن أهم معوقات التعليم ، على مدار اليوم

منه استيضاح فكرة أو كميكنه احلصول على تغذية راجعة فورية من املعلم وال ي
حيتاج إىل  اإللكتروينمن التعليم  كما أن هذا النوع، معلومة بشكل مباشر من معلمه

ذا النوع ه الن معظم الدراسة يف ،لتزاماليدة للتعلم وااجلدافعية بال يتصفونطالب 
 .تقوم على التعلم الذايت من التعليم اإللكتروين

 



 
 

٢٩

حبسب اعتمادها على  اإللكتروينالتعليم ) ٦٤ص،هـ١٤٢٧(كما صنف احللفاوي 
 :إىل  اإلنترنت
 :وينقسم إىل نوعني  اإلنترنتاملعتمد على  اإللكتروينالتعليم  .١

وأيضاً أستاذ املقرر  مجيع الطالب املسجلني يف املقرر حيث يقوم: متزامن •
ويتم التناقش  ،نفسه يف الوقت اإلنترنتإىل املوقع املخصص له على  بالدخول
 .وبينهم وبني املعلم  البني فيما بينهم

موقع املقرر يف أي وقت كل حسب حاجته حيث يدخل الطالب : غري متزامن  •
 .والوقت املناسب له

 

 : اإلنترنتغري املعتمد على  اإللكتروينالتعليم   .٢
ة املستخدمة يف التعليم من برجميات اإللكترونيالذي يشمل معظم الوسائط املتعددة 

 ٠...وقنوات فضائية وكتب الكترونية
 

حبسب استخدامه يف قاعة الدراسة حيث يرى  اإللكتروينوميكن تصنيف التعليم 
الباحث أمهية مثل هذا التصنيف واقترابه من التطبيق على واقعنا التعليمي كما سبق 

 :فانه ميكن تصنيفه إىل األنواع التالية  اإللكتروينتبيانه يف مفهوم التعليم 
 ):املباشر ( الصفي  اإللكتروينالتعليم / أ

 اإللكتروينعلى استخدام تطبيقات التعليم  اإللكتروينويقوم هذا النوع من التعليم 
التقنية ويوظفون  ،داخل الصف الدراسي حبيث يكون هناك تفاعل مباشر بني املعلم وطالبه

ومن التطبيقات املستخدمة يف هذا  ،كرب قدر من الناتج التعليميلتحقيق أيف هذا التفاعل 
ويتميز  ،اإلنترنتواالتصال ب ،و الشبكات الداخلية ،والربجميات ،ةترونياإللكالنوع الكتب 

األنواع بأنه جيمع بني ميزات التعليم هذه هذا النوع الذي يرى الباحث أنه أفضل 
وما يوفره من جاذبية للطالب ليتعلموا من خالله وما يتيح هلم من فرصة  اإللكتروين

 يف املوقف التعليميه جيمع بني املعلم وطالبه كما أن ،لالستزادة حول موضوعات الدراسة
ووجود  ،ومعاجلة مشكالم السلوكية ،األمر الذي له أمهية يف بناء شخصيات الطالب

كما يتميز بأن  ،والتحفيز والتشجيع والتنافس الشريف بني األقران ،التغذية الراجعة املباشرة
ومن أهم العقبات ، األنواع األخرى التقومي يف هذا النوع أكثر دقة ومصداقية وفاعلية من



 
 

٣٠

اليت تواجه هذا النوع من التعليم حاجته إىل تدريب للمعلمني والطالب على استخدام التقنية 
 .وأنه حيتاج إىل إمكانات مادية مكلفة

 

 ) :غري املباشر (الالصفي  اإللكتروينالتعليم / ب
عن (يتم خارج الصف الدراسي واملدرسة التقليدية  اإللكتروينوهذا النوع من التعليم 

وميكن تقسيمه إىل النوعني التاليني حبسب الزمن احملدد للتعلم كما ورد يف التصنيفات ) بعد 
 :السابقة
 :الالصفي املتزامن  اإللكتروينالتعليم  §

مهم يف زمن حمدد يلتقي فيه الطالب مع معل اإللكتروينوهو النوع الذي يتم فيه التعليم 
واملنتديات اخلاصة وبرامج  اإلنترنتمواقع (من  اإللكتروينمن خالل تطبيقات التعليم 

مع بعظهم حبيث يتم تفاعل الطالب  ،عن بعد..) ة وبرجمياتاإللكترونياحملادثة والكتب 
ويتميز هذا النوع بأنه يتم من خالله التغلب على عوائق  ،املعلم بشكل حلظيوتفاعلهم مع 
كما أن هذا النوع يتيح الفرصة ليتلقى  ،قد تواجه بعض الطالب واملعلمنياملكان اليت 

الطالب توجيهات وإجابات املعلم على أسئلتهم ومن أهم عيوبه أنه حيتاج إىل إمكانات 
وكذلك حيتاج إىل  ،حيتاج استخدامه إىل تدريب املعلمني والطالب وأيضاً ،مادية مكلفة

 .اإللكتروين النوع من التعليم  واسطة هذاللتعلم ب طالب يتميزون بالدافعية وااللتزام
 :الالصفي غري املتزامن  اإللكتروينالتعليم  §

فيدخل الطالب على  ،ب أن يلتزم الطالب واملعلم بزمن حمددويف هذا النوع ال جي
املختلفة ليتعلم ويتلقى رسائل املعلم والزمالء وفقاً للوقت  اإللكتروينتطبيقات التعليم 

وكذلك يدخل املعلم ليضع املادة العلمية اجلديدة أو جييب على أسئلة الطالب  ،املناسب له
املناسبة  اإللكتروينو يرسل هلم التكليفات يف الوقت املناسب له ومن أهم تطبيقات التعليم 

 اإللكتروينة و الربيد اإللكترونيوالكتب  اإلنترنتعلى  املواقع التعليمية( هلذا النوع 
ويتميز هذا النوع بأنه يتغلب على عوائق املكان والزمان اليت قد ... ) واملنتديات اخلاصة

وفر للطالب احلصول على تغذية ومن أهم عيوبه أنه الي، تواجه بعض الطالب واملعلمني
رسالته على لع املعلم ه االنتظار حىت يطّراجعة وإجابات على أسئلته بشكل مباشر بل علي

كما حيتاج إىل إمكانات مادية مكلفة وأيضا حيتاج استخدامه إىل  ،ة مث يرد عليهااإللكتروني



 
 

٣١

عن تدريب املعلمني والطالب وكذلك حيتاج إىل طالب يتميزون بالدافعية وااللتزام للتعلم 
 .اإللكتروينالنوع من التعليم  طريق هذا

 

 :اإللكتروينأهداف التعليم  )٤
، م٢٠٠٤( سامل ذكره ما أمهها من عديدة أهداف لتحقيق اإللكتروين التعليم يسعى

 ):٢٩٥ص-٢٩٣ص
 . جديدة الكترونية تقنيات خالل من تفاعلية تعلمية تعليمية بيئة خلق .١
 اخلربات تبادل خالل من واملساعدين واملعلمني الطالب بني التفاعل عملية دعم .٢

 . اآلراء لتبادل اهلادفة والنقاشات واآلراء التربوية

 . احلديثة التعليمية التقنيات الستخدام التقنية املهارات املعلمني إكساب .٣

 .واملعلومات االتصاالت تقنيات الستخدام الالزمة املهارات الطالب إكساب .٤

 .معيارية صورة يف وتقدميه التعليم منذجة .٥

 . التعليمية املؤسسات عمل وإدارة لتنظيم تعليمية شبكات إجياد .٦

 .بينهم الفردية الفروق مراعاة مع خمتلفة عمرية فئات يناسب الذي التعليم تقدمي .٧

 ) :٣٧،هـ١٤٢٤(والتقنية التدريب جملة وتضيف

 مع يتوافق مبا والتعلم التعليم عملية ا تتم اليت الطريقة يف  األدوار صياغة إعادة .١
 .التربوي الفكر مستجدات

 البيت بني كالتواصل التعليمية العملية منظومة بني التواصل وتشجيع احلوافز إجياد .٢
 .احمليطة والبيئة واملدرسة

 قنوات إجياد خالل من واملشرفني واملدربني املعلمني بني التربوية اخلربات تناقل .٣
 .التربوية والنقاشات اخلربات لتبادل ومنتديات اتصال

 
 ) :٤ص،هـ١٤٢٩( اإللكتروين التعليم ألهداف الكنعان هدى وتضيف
 . االحتياجات على مبين تعليم يوفر .١

 . ومستمر ذايت تعليم يوفر .٢

 . املنافسة على قادر تعليم يوفر .٣



 
 

٣٢

 . املتخصصني املعلمني يف النقص يسد .٤

 . جتهيزها ونقص ، املعامل يف النقص يسد .٥

 . اآلخرين على واالنفتاح التواصل على يساعد .٦

 
 : اإللكتروينمميزات التعليم  )٥

 ) ٢٩٧ص-٢٩٥ص ،٢٠٠٤( سامل و ، )٢٠٨ص-٢٠٥ص،هـ١٤٢٩(املوسى ذكر
حتت مسمى فوائد أو مميزات أو  اإللكتروينمميزات التعليم ) ٦ص،٢٠٠٢(احمليسن و 

 :حبيث اشتملت على  اإللكتروينمربرات التعليم 
 

يزيد الفاعلية يف دور الطالب أثناء عملية التعلم وجيعله ذو  اإللكتروينالتعليم  .١
 .دور أساسي يف هذه العملية وليس ثانوياً

ينمي لدى الطالب مهارات التعلم الذايت والتعلم املستمر وكذا البحث عن  .٢
 .املعرفة 

يسهم يف توفري جو من اخلصوصية للطالب يتيح له فرصة التعلم وفقاً لقدراته  .٣
 .احلرج من األقران دون اخلوف من

 .يوفر فرصة التواصل املستمر بني الطالب واملنهج طوال الوقت   .٤
يف االنتقال من البيت إىل قاعة  تستهلكيوفر كثري من أوقات الطالب اليت  .٥

 .الدراسة أو بني القاعات 
من خالل ، بني أساتذموبينهم و ،وجود إمكانية التواصل بني الطالب أنفسهم .٦

 .قنوات خمتلفة
 .جيعل التعليم أكثر جاذبية وإثارة للطالب  اإللكتروينلتعليم ا .٧
إمكانية إيصال املعرفة من خالل وسائط خمتلفة مرئية أو  اإللكتروينيتيح التعليم  .٨

 .مسموعة أو مقروءة 
 .كرب من الطالب أتعليم أعداداً  اإللكتروينميكن من خالل التعليم   .٩
 .املختلفة بني الطالب  املسامهة يف تبادل اخلربات ووجهات النظر .١٠



 
 

٣٣

الطالب بتساوي الفرص يف عملية التعلم واملناقشة  اإللكتروينيشعر التعليم  .١١
 .وإبداء اآلراء

يتيح التعلم دون التزام باحلضور الفعلي وما يكتنفه من  اإللكتروينالتعليم  .١٢
 .صعوبة لبعض الطالب

 .سهولة وتعدد طرق تقييم تطور تعلم الطالب  .١٣
 .يف تنمية التفكري وإثراء عملية التعلم لكترويناإليسهم التعليم  .١٤
 .يعطي احلرية واجلراءة للطالب يف التعبري عن نفسه .١٥
١٦.  
يعترب هذا التعليم رافدا كبريا للتعليم املعتاد، فيمكن أن يدمج هذا األسلوب  - .١٧

 طالبمع التدريس املعتاد فيكون داعما له، ويف هذه احلالة فإن املعلم قد حييل ال
 .ةاإللكترونيإىل بعض األنشطة أو الواجبات املعتمدة على الوسائط 

يناسب هذا النوع من التعليم الكبار غري املتفرغني الذين ارتبطوا بوظائف  - .١٨
 .وأعمال وطبيعة أعماهلم ال متكنهم من احلضور املباشر لصفوف الدراسة

 
 
 :اإللكتروينعيوب التعليم  )٦

حتد من فعاليته أو تعيق استخدامه  اًمن مميزات إال أن له عيوب اإللكتروينرغم ما للتعليم 
 ):٢٩٨ص،٢٠٠٤(ومنها ما ذكره سامل 

بل على حاسيت السمع والبصر  ،على كل احلواس اإللكتروينال يركز التعليم  .١
 .فقط دون بقية احلواس

إىل إنشاء بنية حتتية من أجهزة ومعامل وخطوط اتصال  اإللكتروينحيتاج التعليم  .٢
 .اإلنترنتب
والطالب على استخدام التقنيات  العضاء هيئة التدريسيتطلب تدريب مكثف  .٣

 .اإللكترويناحلديثة قبل بداية تنفيذ التعليم 



 
 

٣٤

للتعامل مع املستحدثات  اج إىل أعضاء هيئة تدرييس ذوي تأهيل عالٍحيت .٤
كما حيتاج أيضا إىل هيئة ، التكنولوجية املستخدمة يف هذا النوع من التعليم

ومتخصصني يف إعداد وتصميم الربجميات  وإىل، إدارية مؤهلة للقيام بالعملية
 .التعليمية

إىل التواجد اإلنساين والعالقات اإلنسانية بني املعلم  اإللكتروينيفتقر التعليم  .٥
 .والطالب بعضهم البعض ، والطالب

 .كفاءةاإللكتروين أقل ينظر اتمع يف بعض الدول إىل أن خرجيي نظام التعليم  .٦

 ) ٢١٢-٢١١ص،هـ١٤٢٩(ويضيف املوسى 
، عدم وضوح األنظمة والطرق واألساليب اليت يتم فيها التعليم بشكل واضح .٧

 . اإللكتروينوعدم البت يف قضية احلوافز التشجيعية لبيئة التعليم 
وال ، هم من املتخصصني يف جمال التقنية اإللكتروينأكثر القائمني على التعليم  .٨

 .يؤخذ برأي املتخصصني يف املناهج والتربية والتعليم 
اخلوف على اخلصوصية والسرية للمعلومات اخلاصة باحملتوى أو االمتحانات من  .٩

 .االختراق 
احلاجة املستمرة لتدريب ودعم املتعلمني واإلداريني يف كافة املستويات ملتابعة  .١٠

 .لتقنيةاجلديد يف ا
ذلك كون املنافسة ، احلاجة إىل نشر حمتويات على مستوى عال من اجلودة .١١

 .عاملية

 :ميكن أن يضاف إىل ما ذكر  ما يلي يرى الباحث أنه و
يضعف مهارات الكتابة واإلمالء  اإللكتروينالتركيز على التعلم من خالل التعليم  .١٢

 .لدى الطالب
احلاسب اآليل قد يكون له تأثريات  أن التعامل مع األجهزة وطول اجللوس أمام .١٣

 .سلبية على صحة الطالب
 
 



 
 

٣٥

 : اإللكتروينعناصر التعليم  )٧
جمموعة من  اإللكتروينأن للتعليم ) ١١٢ص-٩٣ص،هـ١٤٢٥(ذكر التودري 

معظمها لكي تتحقق فلسفة التعليم  توفرها مجيعاً أو توفرالعناصر املتفاعلة اليت ينبغي 
 :ومن هذه العناصر ،اإللكتروين

 

 :  اإللكترويناملتعلم  •
الطالب الذي يتعلم من خالل أسلوب التعليم والتعلم  اإللكتروينويقصد باملتعلم 

 .  اإللكتروين
 : اإللكترويناملعلم  •

ويتفاعل مع املتعلمني ويوجه  اإللكتروينوهو املعلم الذي يشرف على عملية التعليم 
 .  تعلمهم ويقوم أدائهم 

 :اإللكتروين الفصل الدراسي  •
ة القاعات الدراسية اليت مت جتهيزها ببعض األجهزة اإللكترونيويقصد بالفصول الدراسية 

 .  اإللكتروينوالوسائل اليت ختدم عملية التعليم والتعلم 
 : اإللكتروينالكتاب  •

إال انه خيتلف  ،هو املقرر التعليمي املشابه للكتاب املدرسي املعروف اإللكتروينوالكتاب 
إذ قد يشتمل على نصوص مكتوبة و صور ومقاطع  ،شكله ويتفوق عليه يف حمتواهيف 

فيديو جتعل احملتوى التعليمي أكثر متعه وأوضح للطالب وميكن أن يكون الكتاب 
 .أو منسوخ على اسطوانة ممغنطة اإلنترنتموجوداً على صفحات  اإللكتروين

 :ةاإللكترونياالت  •
مجع عدداً من املقاالت والنصوص والصور واملشاهد اليت  ةاإللكترونيويتم يف االت 

أو على  اإلنترنتحبيث تنشر من خالل الشبكة العاملية  ،ختدم موضوعاً علمياً أو خرب ما
 .اسطوانة ممغنطة

 :ة اإللكترونياملكتبات   •
ومن هذا املنطلق فان من العناصر املهمة للتعليم  ،يف التعليم اجلامعي مهماملكتبة عنصر 
واليت يتم من خالهلا تقدمي حمتوى كبري من االت  ،ةاإللكترونياملكتبة  اإللكتروين



 
 

٣٦

أو من خالل احلصول على  اإلنترنتاليت ميكن تصفحها من خالل اإللكترونية والكتب 
 .ة اإللكترونيأجزاء منها من خالل زيارة أمني املكتبة 

 

 :اإللكتروين الربيد  •
يتم من خالله التواصل بالرسائل  حيث، اإللكتروينعليم وفعالة يف الت مهمةوهو وسيلة 
وأيضا التواصل ، وكذا بينهم وبني معلميهم ،ة بني الطالب بعضهم البعضاإللكتروني

 .بني املؤسسات التعليمية والبحثية املختلفة
 

 : ة اإللكترونياملؤمترات التعليمية  •
أمر يهتم به التعليم وخيصص له إن املؤمترات اليت متس موضوعات م الطالب والباحثني 
إال أن التقنية  ،من التنسيق قدر من اإلمكانات املادية والبشرية ويأخذ قدراً كبرياً

وكأحد تطبيقاا يف التعليم ميكن أن تسهل عقد مؤمتر تعليمي علمي يضم متحدثني 
لك ليحقق القدر األكرب من االنتشار والفائدة وذ ،من أقطار خمتلفة وحضور وخرباء 

منزله يف إذ يكون كل من املتحدثني يف جامعته أو حىت  ،اإلنترنتمن خالل شبكة 
أو حىت  ،وكذلك الطالب أو املهتمني قد يكونون يف قاعة تبعد عنه آالف الكيلومترات

 . اإللكتروينيتيحها التعليم  مهمةوهذه خدمة  ،يف منازهلم
 

 :الفصول االفتراضية  •
يتم برجمته ووضعه على صفحة  ،ي الفصل احلقيقيوهي عبارة عن فصل ختيلي حياك

حبيث حيضر الطالب واملعلم يف وقت حمدد ويتم التفاعل فيما  ،اإلنترنتخاصة على 
 .بينهم الكترونياً

 

 :املعامل االفتراضية  •
أو  ،اإلنترنتحبيث يتم برجمتها ونشرها على  ،وهي معامل ختيلية حتاكي املعامل احلقيقية

  .ويتم من خالهلا تطبيق التجارب العملية بشكل حياكي الواقع  ،طةعلى اسطوانات ممغن
 
 
 



 
 

٣٧

 :يف تدريس العلوم الطبيعية اإللكتروينأمهية التعليم ) ٨

 املهم ودوره اإللكتروين التعليم أمهية على اإللكتروين بالتعليم املهتمني من العديد أكد
 من يعد اإللكتروين التعليم أن) ٢٧ص-٧٢ ص، هـ١٤٢٥( التودري فيذكر التدريس يف

 مهـم  انـه  بل تسلية، أو رفاهية، جمرد أو كمالياا من وليس ، التعليمية العملية ضروريات
 مجيعا، استيعام املعتادة املدارس تستطيع ال حيث حاد بشكل املتعلمني أعداد زيادة ملواجهة
 مع األسلوب هذا يدمج أن فيمكن التقليدي، للتعليم جيد معزز التعليم هذا أن كذلك ويرى

 بعـض  إىل طـالب ال حييل قد املعلم فإن احلالة هذه ويف له، داعما فيكون املعتاد التدريس
 أصبح اإللكتروين التعليم أن كما، ةاإللكتروني الوسائط على املعتمدة الواجبات أو األنشطة
 . التقليدية واألنشطة  والوسائل الطرائق سلبيات بعض على للقضاء ضرورياً

 تدريسها يف اإللكتروين التعليم توظيف ميكن اليت العلوم أهم من الطبيعية العلوم وتعد
 للطالب إيصاهلا يف يسهم أن اإللكتروين للتعليم ميكن جوانب حتمل الطبيعية العلوم أن وذلك
 ،االفتراضية املعامل خالل من اخلطرة العلمية التجارب بتطبيق القيام مثل أفضل بصورة
 خالل من وذلك ،اخللية أو الفلك مثل وصوهلا للطالب ميكن ال أماكن إىل الوصول وكذلك
 فهي التقين التقدم أصل هي الطبيعية العلوم فإن وأيضاً، الواقع حتاكي اليت الكمبيوترية الرسوم
 أكثر من تعد العلوم" أن) هـ١٤٢٨(  الدين عز يذكر حيث،  خدمتها يف بتوظيفه أحق
 داخل العملي بالتطبيق لتميزها اإللكتروين التعليم باستخدام تدريسها ميكن اليت املواد

 احلاسب ويساعد. ومعاجلتها البيانات وإدخال املعلومات مجع يتم حيث العلمية، املختربات
 وهذا، ٩٨ص" والتكلفة واجلهد الوقت يف واالختصار وسهولة، بيسر ذلك تنفيذ يف اآليل
 أكثر من العلوم وادم أن ذكر والذي) ٤٤٣ ص،م٢٠٠٦( الشايع إليه أشار ما مع يتفق
 منو يف التقنية دمج حيث من أو معرفياً ارتباطاً كان سواء ،بالتقنية ارتباطاً الدراسية املواد

 املعلومات تقنية دمج أمهية يرون التربويني من العديد أن ويضيف، املتكامل العلمي الطالب
 .العلوم تعليم يف واالتصال

 الـيت  الدراسـات  مـن  عدد على تعليقه يف) ٢٦ص،هـ١٤٢٨( احلذيفي ويذكر
 العمليـة  يف اإللكتـروين  التعلـيم  فعالية الدراسات تلك من تبين أنه دراسته يف استعرضها
 أمهية على يدل مما حنوها، واالجتاه العلوم مادة بتدريس يتعلق فيما خاصةً التعلُّمية، التعليمية



 
 

٣٨

 أوصت مما  أن كما، الدراسية املستويات جلميع ومناسبته تدريس،ال يف النمط هذا استخدام
 التعلـيم  باسـتخدام  العلوم مقررات تدريس أمهية) ٣٥ص،هـ١٤٢٨( احلذيفي دراسة به

 . اإللكتروين

 يف تـأثرياً  وأكثرهـا  اإللكتروين التعليم تطبيقات أهم من االفتراضية املعامل وتعترب
 مـن  االفتراضية املعامل أن) ٣ص،ـ١٤٢٩( الراضي يذكر حيث، الطبيعية العلوم تدريس

 أن) ٤٤٣ ص،م٢٠٠٦( الشايع ويذكر، الطبيعية العلوم تدريس يف التقنية استخدام مثار أهم
 التقنيـة  الستخدام الرئيسية التطبيقات من تعد االفتراضية املعامل خالل من التجارب تنفيذ

  الطالب لدى العلمية املهارات تنمية يف تسهم وأا العلوم تدريس يف استخداماً وأوسعها
 إجراء من املتعلم متكن وهي احلقيقية املعامل حتاكي مربجمة معامل هي االفتراضية واملعامل 
 الطالب حيتاجه املرات من عدد بأي التجارب إجراء خالهلا من وميكن، واقعية شبه معملية جتارب
 بتجارب املقررات أفكار معظم تغطية ميكن كما املعملية األجهزة يف العجز سد علي تساعد كما

 التغلـب  االفتراضية املعامل خالل من ميكن انه كما، الواقع يف حتقيقه يصعب ما وهو، افتراضية
، احلارقـة  األمحـاض  مـع  التعامل مثل العلمية التجارب بعض تنفيذ خطورة مثل مشاكل على

 الطالـب  على يستحيل اليت العلمية احلوادث بعض حماكاة املعامل هذه خالل من ميكن وكذلك
 . حركتها وطريقة الذرة مكونات مثل الواقع يف مشاهدا

ممزوجة  واملناظر لألشكال حية صورة االفتراضية البيئة تقدم) ٢٠٠٦( شقور ويذكر
متكن من املشاركة يف تفاعالت حسية  حيث، بالصوت واحلركة فتكون نظاماَ للبيئة املطلوبة

فإمكانية عرض األشياء بأبعادها الثالث  .احلركية ومسموعة إضافة للتفاعالتمتنوعة مرئية 
اليت تربط هذه األشياء وأيضا أجزاءها مع  تساعد املستخدم يف التعرف عن كثب على العالقة

خالل املؤثرات  البيئة االفتراضية تستطيع ومن أن كما، بعضها البعض إضافة لعملية تفاعلها
اجلو ليتعامل مع األشياء  بل ويغمره يف هذا، جو تعليمي تفاعلي جيذب الطالباملصاحبة هلا توفري 

الطالب بإرشادات صوتية أو على  ومما يسهل هذه العملية تزويد. املوجودة فيها بطريقة طبيعية
فإذا ما مت اإلعداد هلا بطريقة مناسبة  .شكل رسوم متحركة تسهل عليه االخنراط يف هذه البيئة

وبالتايل بناءها بالشكل املطلوب فسيحصل الطالب  اإلمكانات املتاحة بطريقة سليمةومت استغالل 
فتبين لديه مفاهيم  تعزيز و صقل قدراته االستكشافية على فرصة تعليمية عظيمة من شأا

  .تعلم وتنمية املهارات املطلوبة وإجراءات تساعده يف



 
 

٣٩

 ثانياً / مطالب استخدام التعليم اإللكتروين :
 العايل التعليم يف واقعاً أصبح بل ،تربوية حماوالت أو فكرة يعد مل اإللكتروين التعليم 

 من النوع هذا توظيف يف متخصصة مؤسسات هناك وأصبح ،السعودية العربية باململكة
 من عدد وجود وكذلك ،اإللكتروين للتعلم الوطين املركز مثل ،العايل التعليم خلدمة التعليم

 والتعليم اإللكتروين التعليم عمادات مثل ،اإللكتروين التعليم يف املتخصصة واملراكز العمادات
 ،سعود بن حممد اإلمام وجامعة ،سعود امللك وجامعة ،عبدالعزيز امللك جبامعة بعد عن

 بدأت وقد، خالد امللك جامعة مثل ،اجلامعات بعض يف اإللكتروين للتعليم مراكز وهناك
 ورش وأقامت ،اجلامعات يف اإللكتروين التعليم إلدخال عملية مراحل يف املؤسسات هذه

 أن جيب نهأ الباحث ويرى، والطالب التدريس هيئة ألعضاء وخدمات ودورات تدريبية
 التعليم بتطبيق املهتمني واألفراد املؤسسات من وغريها املؤسسات هذه أمام واضحاً يكون

 التعليم الستخدام تتوفر أن يلزم اليت واملطالب االحتياجات باجلامعات اإللكتروين
 .األدبيات يف املطالب هذه حول طرح مما بعضاً إىل الباحث يتطرق وسوف، اإللكتروين
 التعليم متطلبات حتديد ميكن أنه) ١٢ص-١٠ص،م٢٠٠٨(  املوسوي ذكر فقد

 : يلي فيما اإللكتروين

ü  /املباشرة املطالب: 

 .واملختربات الدراسية للفصول و وللطلبة للمدرسني احلاسبات أجهزة. ١

 .اللغات و احلاسب خمتربات يف اإلنترنت شبكات. ٢
 .احمللية احلاسب شبكات. ٣ 

 .الفصول إدارة أنظمة. ٤

 .التعلم ملصادر مساعدة برجميات. ٥

 العلمي احملتوى و،السريع باألسلوب التفاعلي العلمي احملتوى وإدارة إنشاء منظومة. ٦
 . اإللكتروين

 .الرقمي اإللكتروين الكتاب. ٧

 .التحاورية اإللكتروين التعليم لوحة. ٨



 
 

٤٠

 حواسب شبكة خالل من أو اإلنترنت خالل من تعمل متخصصة تعليمية بوابة. ٩
 .الداخلي املدرسة

 . بالسجالت واملرتبطة التعليمية اإلدارة منظومة.  ١٠
 . ةاإللكتروني التفاعلية لالختبارات منظومة.  ١١ 

 .مباشر حتاوري تواصل بيئة لتحقيق تفاعلية الكترونية فصول منظومة.  ١٢

 الرقمية التعليم مصادر استخدام متطلبات.  ١٣ 

 التفاعلية ةاإللكتروني املختربات وإدارة استخدام أنظمة.  ١٤

 البعض ببعضها تعليمية منطقة كل مدارس بني املباشر اإللكتروين الربط منظومة.  ١٥
 .هلا التابعة التعليم إدارة ومع

 فيما اململكة مناطق عموم يف التعليم إدارات بني املباشر اإللكتروين الربط منظومة.  ١٦
 .التعليم و التربية وزارة يف املختصة اإلدارات وبني بينها

 
ü  /املباشرة غري املطالب: 

 العاملة القوى ولكافة( اإلداريني و التدريس هيئة ألعضاء املستمر التدريب برامج. ١
 اإللكتروين التعليم تقنيات أنظمة لتطبيق األمثل االستخدام على )التعليم بيئة يف املشاركة
 .وتفعيلها

 .وللطلبة للمدرسني التقنية متطلبات فيها تتوفر مالئمة تعليمية بيئة. ٢

 .اإللكتروين التعليم تكنولوجيا مع التعامل كيفية على وتدريبهم الطلبة يئة. ٣

 .اإللكتروين التعليم مبنظومة مرتبطة رقمية تعليم مصادر. ٤

 ).وعاملية وعربية حملية( الكترونية مكتبات يف اشتراكات. ٥

 .العاملية واملقاييس باملواصفات تتمتع تعليمية وأنظمة أدوات تطبيق. ٦

 .اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة متطلبات حتقق وبرجميات أنظمة. ٧

 التعليم أدوات و نظم استخدام ضرورة على يةالتعليم املؤسسات منتسيب لكافة التوجيه. ٨
 .املقترح التنفيذ لربنامج وفقا املتكامل بشكلها اإللكتروين



 
 

٤١

 املختلفة التعليم مؤسسات يف املختصة اإلدارات قبل من واضحة إستراتيجية تبين ضرورة. ٩
 املتطلبات تنظم اليت والتشريعات اللوائح وضع و اإللكتروين التعليم أدوات تطبيق بشأن

 .اإللكتروين التعليم تنفيذ برنامج يف املعيارية
املطالب اليت يلزم توفرهـا السـتخدام   ) ٥ص-٣ص،م٢٠٠٣(كما حدد الفيومي 

 :فيما يلي اإللكتروينالتعليم 
 البنية التحتية/  ١

اليت ستصل املدارس و اجلامعات ببعضـها، و   اإللكتروينتشمل هذه البنية شبكة الربط 
، و أجهـزة   اإللكتـروين و اليت حتدد أجهـزة الـربط    ،اهليكلية اليت ستقوم عليها الشبكة

احلاسوب اليت ستستخدم لالتصال و التصفح، و من مث الربجميات اليت سـتوفر التطبيقـات   
و . يف الغالب باللغة العربية التعليمية اليت ستسهل التعامل مع احملتوى التعليمي الذي سيكون

 : تشمل البنية التحتية لعناصر التالية 
 شبكة عالية القدرة  •

املناهج و التطبيقات و تبـادل   حتميلو ذلك لضمان قدرة نقل عالية تضمن سرعة 
 . البيانات يف حاالت التعلم التفاعلي

 )Thin Client(هيكلية تعتمد نظام  •
باألساس على مركزية املعاجلة من خالل تسخري أجهزة  خـوادم  هذا النظام يعتمد   

عالية القدرة احلسابية و السعة التخزينية و أجهزة حواسيب طرفية رخيصة ذات قـدرة  
و مثل هذا النظام يتطلب شبكة ربط عالية السعة لضـمان سـرعة انتقـال    . حمدودة

 تعقيدات حتميل الربجميـات  التطبيقات و احملتويات عند احلاجة إليها بدال من الدخول يف
هذا النوع من األنظمة يتطلب اسـتثمار كـبري يف   و. على احلواسيب الطرفية و صيانتها
 .جدوى اقتصادية على املدى البعيد يكون ذوأنه  غريإنشاء شبكة تعليمية عالية السعة، 



 
 

٤٢

، اإللكتروينو إدارة احملتوى ، الربجميات التعليمية و اليت توفر تطبيقات إلدارة التعلم  •
 .و أنظمة التحكم و السيطرة و املتابعة للشبكة 

 املوارد البشرية و إدارة التغيري / ٢
فال بد من توفر عدد كاف من الكوادر البشرية املؤهلة القادرة على متابعـة عمـل   

و ضمان انسياب املعلومات يف مجيع االجتاهات داخـل   ،النظام املترامي األطراف و صيانته
ليس ذلك فحسب، بل جيب أن يكون األستاذ اجلامعي واملعلم و املوظف قادرين  و. الشبكة

إضافة إىل ذلك، فإن دور . على استخدام التكنولوجيا بوعي و بشكل خيدم العملية التعليمية
اإلبداع يف أساليب التعليم و استغالل التقنيات ليس غايته للحصول على املعرفة و حسب، 

 . صبح جزًءا ال يتجزأ من عملية التعليمبل أيضا توليدها حبيث ي

 البيئة املمكنة/ ٣
 خطـوات  تدعم اليت املمكنة البيئة توفر عن يغين ال السابقة املتطلبات مجيع حتقق إن

 علـى  املفهـوم  هذا أمهية و لضرورة الكامل بالوعي البيئة هذه تتمثل و، اإللكتروين التعليم
 تـوفر  ذلـك  إىل باإلضافة، العادي باملواطن انتهاًء و السياسيني من ابتداًء املستويات مجيع
 يف اإللكتروين التعلم قواعد إرساء و اجلديد، النظام إلجناح اجلميع قبل من التعاون و الدعم

 املعطيـات  مـع  التعامل و القبول ضمان و مستوياا، و فئاا مبختلف التعليمية املؤسسات
 البيئة من جزءاً تعد اليت التشريعية املتطلبات هنا تربز و. النظام هذا مثل يفرضها اليت اجلديدة
 .املهمة إلجناح توفره الذي القانوين للغطاء نظراً املمكنة
 التعليم استخدام ميكن كي انه) ٣٤٠ص-٣٣٩ص،هـ١٤٢٦(  املبرييك هيفاء ذكرت كما

 : يف حددا املكونات من عدداً توفر جيب اإللكتروين

 : أساسية مكونات-أ
 : ) التدريس هيئة عضو( املعلم. ١

 :التالية اخلصائص توفر فيه ويتطلب
o احلديثة التعليم تقنيات واستخدام التدريس على القدرة. 
o اإللكتروين والربيد اإلنترنت ذلك يف مبا اآليل احلاسب استخدام معرفة. 



 
 

٤٣

 :املتعلم. ٢
 :التالية اخلصائص توفر فيه ويتطلب 

o الذايت التعلُّم مهارة  
o اإللكتروين والربيد اإلنترنت ذلك يف مبا اآليل احلاسب استخدام معرفة. 
 : التقين الدعم طاقم. ٣

 :التالية اخلصائص توفر فيه ويتطلب
o اإلنترنت ومكونات اآليل احلاسب يف احلال بطبيعة التخصص. 
o التعليم وتقدمي تصميم يف استخدامها ميكن اليت اآليل احلاسب بربامج معرفة 

 .اإللكتروين
 . املركزي اإلداري الطاقم. ٤

 

 : أساسية جتهيزات-ب
 . اخلدمية األجهزة. ١
 . املعلم عمل حمطة. ٢
 . املتعلم عمل حمطة. ٣
 . اإلنترنت شبكة توفر. ٤
 

 يف اإللكتروين التعليم تفعيل متطلبات أن )٤ص،هـ١٤٢٩( الكنعان هدى وذكرت
 : تشمل التعليمية العملية

 . اإللكتروين للتعليم وخطة رؤية بناء• 
 . املادية التجهيزات توفر• 
 . الطالب لدى الذايت والضبط التعلم مهارات توفر• 
 .الطالب لدى اإلنترنتو اآليل احلاسب مهارات توفر• 
 . املعياري الرقمي احملتوى تطوير• 
 .معيارية اإلنترنت على تفاعلية تعليمية بوابة تطوير• 
 



 
 

٤٤

 فيمـا  اإللكتروين التعليم استخدام متطلبات) ٨-٣ص هـ،ص١٤٢٩( الفرا حدد كما
 : يلي

 . احلاسب أجهزة •
 .   اإلنترنت شبكة •
 . الكلية أو للمدرسة الداخلية الشبكة •

 . املدجمة األقراص •
 . اإللكتروين الكتاب •
 . ةاإللكتروني املكتبة •
 ةاإللكتروني املعامل •

  

 بالطرق التعليم من االنتقال أن) ١٥٨ص-١٥٧ص.م٢٠٠١( اجلرف رميا وتذكر
 يتطلب - جزئيا أو كليا سواء - التكنولوجيا على املعتمد اإللكتروين التعليم إىل التقليدية
 :منها طويل وجهد وقت إىل حتتاج)  املطالب من جمموعة( خطوات عدة اختاذ
 أداة التكنولوجيا جتعل حبيث واجلامعات املدارس مستوى على التعليم سياسة تعديل. ١

 .املراحل مجيع يف التعليمية العلمية يف أساسية
 من تتكون التطوير عملية تتوىل التعليمية املنطقة أو اجلامعة مستوى على جلنة تشكيل. ٢

 املناهج تطوير مثل جماالت عدة يف املتخصصني من جمموعة يضم ،عمل فريق
 .التعليم وتكنولوجيا

 والربامج األجهزة حصر أي ،اجلامعة أو املدرسة يف التكنولوجيا استخدام واقع دراسة. ٣
 .فيها املتوفرة التعليمية

 واستخدام التعليم يف التكنولوجيا لدمج وتشجيعها اجلامعة أو املدرسة إدارة دعم. ٤
 .هلا املعلمني

 مستوى على التعليم يف التكنولوجيا لدمج األمد طويلة شاملة خطة أو تصور وضع. ٥
 .املختلفة واملراحل والصفوف املختلفة املقررات

 تتم حبيث. املختلفة والصفوف املقررات تدريس يف الدمج خطة لتنفيذ زمنية مدة حتديد. ٦
 .متدرجة صغرية خطوات من منها كل تتكون مراحل على الدمج عملية



 
 

٤٥

 والربامج األجهزة شراء تكاليف ولتغطية ،التعليم يف التكنولوجيا لدمج ميزانية ختصيص. ٧
 .واملدربني اخلرباء وتوظيف، املعلمني تدريب ونفقات

 وما حاسب بأجهزة واملدارس اجلامعات تزويد تشمل حتتية تكنولوجية بنية إنشاء. ٨
 متعددة وسائط ذات حاسب معامل وتوفري تعليمية، وبرامج أجهزة من يصاحبها
 كانت إذا- القدمية األجهزة واستبدال ،واملدارس اجلامعات إىل اإلنترنت خدمة وإيصال
 .متطورة حديثة أخرى بأجهزة -موجودة

 بعد ذلك ويتم ،التعليم يف اإلنترنتو احلاسب استخدام على واملعلمني الطالب تدريب. ٩
 .مباشرة الالزمة التمديدات وعمل احلاسب بأجهزة اجلامعة أو املدرسة تزويد

 التعليمية املنطقة أو اجلامعة يف التكنولوجيا على املعتمدة املناهج لتصميم مركز إنشاء.  ١٠
 يف الوسائط متعددة إلكترونية مناهج بإعداد يقوم ،املتخصصني من فريق به يعمل

 على معتمدة غري أو معتمدة كانت سواء املختلفة وللصفوف املختلفة التخصصات
 . اإلنترنت

 املعلمني الطالع ،مستمرة بصورة اإللكتروين التعليم جمال يف األحباث إجراء.  ١١
 من الطالب استفادة ومدى التعليم عملية يف التكنولوجيا استخدام اثر على واملسئولني

 .التعليم تكنولوجيا جمال يف التطورات آخر وملتابعة الدمج عملية
 املعلمني استخدام أثناء دائمة بصورة والشبكة األجهزة وصيانة الفين الدعم توفري.  ١٢

 استخدامهم أثناء أو التدريب أثناء املعلمون يواجه قد إذ. التعليم يف للتكنولوجيا
 االتصال توقف الطباعة، مشكالت مثل املشكالت بعض التعليم يف التكنولوجيا

 .اإللكتروين الربيد فتح على القدرة عدم فجأة، اإلنترنتب
 



 
 

٤٦

 الرئيسية باجلوانب بربطها تفصيالً أكثر بشكل املطالب هذه تنظيم ميكن أنه الباحث ويرى
 الباحث سيستعرض حيث التعليمية والبيئة واملنهج واملعلم الطالب وهي التعليمية العملية يف

 يف اإللكتروين التعليم الستخدام اجلوانب هذه من كل يف هاتوفر الالزم املطالب يلي فيما
: التعليمية العملية  

 : التدريس هيئة عضو يف توفرها الالزم املطالب )١

 التعليم تطوير عمليات جناح عليه ويقوم التعليمية للعملية األساسية الركيزة هو املعلم 
 أساسي و هام اإللكتروين التعليم يف دوره فان لذلك الواقع يف التطوير جهود يترجم من فهو

 امتالك درجة على يتوقف اإللكتروين التعليم جناح أن) ٤ ص،هـ١٤٢٨( الغامدي فيذكر
 .معها التعامل وكيفية أدواته الستخدام الالزمة واملهارات للمعارف املعلم

 وكذلك املعلم فان والعايل العام تعليمنا يف واقعاً أصبح اإللكتروين التعليم أن ومبا 
 طالبه تعليم يف اإللكتروين التعليم الستخدام بدوره واعياً يكون أن جيب اجلامعة أستاذ

 التعليم ليستخدم املعلم يف تتوفر أن الالزم املطالب وضوح و حتديد أن كما، ذاته وتطوير
 على يقوم ملن واضحة املطالب هذه ولتكون، أفضل بشكل دوره أداء يف يساعده اإللكتروين

-١٧٣ص،هـ١٤٢٥( التودري ذكره ما املطالب هذه ومن، وتقوميه املعلم إعداد برامج
 : يلي فيما ةاإللكتروني املدرسة يف املعلم أدوار حصر ميكن أنه يرى حيث)  ١٩١ص

  التعليم تصميم – ١
 صفحات تصميم هذا شمليو ، التعليم وتطوير وبناء ختطيط التعليم بتصميم يقصدو
 . املختلفة التعليمية الربامج وكذلك باملقررات املرتبطة اإلنترنت

 التكنولوجيا توظيف – ٢
ـ  املدارس وظهور ، بعد من التعليم لتكنولوجيا السريعة التطورات ضوء يف  ةاإللكتروني
 عند بفعالية الكومبيوتر وأجهزة التعليمية األدوات تكنولوجيا استخدام يتطلب املعلم دور أصبح
 . ةاإللكتروني املدرسة خالل التدريس بعملية القيام

 



 
 

٤٧

 املدرسـة  يف بفعالية توظيفها ميكن التعليميـة التقنيـات من جمموعـة وتوجـد
 : أمههـا  ةاإللكتروني
 . الدراسية واملقررات الدروس ودليل التعليمية كالربامج املطبوعة املواد – أ
 ) . السمعيات تكنولوجيا(  الصوت على املعتمدة التكنولوجيا – ب
 . ةاإللكتروني)  الروم(  الغرف – ج
 . اإللكتروين الربيد - د

 املتعلمني تفاعل تشجيع - ٣ 
 املعرفة الكتساب املتعلمني تفاعل تشجيع ةاإللكتروني املدرسة ملعلم املهمة األدوار من
 أن ينبغـي التفاعـل من أنواع أربعـة وهناك.  التخصصات شىت يف املختلفة واملعلومات

 :ةاإللكتروني املدرسة يف التعليم خالل من تظهـر

 بغـرض  املقدمـة  املعلومـات  مع املتعلم تفاعل به ويقصد:  احملتوى مع املتعلم تفاعل – أ
 .  املعرفة اكتساب

 علـى  املعلم و املتعلم استعداد على يعتمد رأسي تفاعل وهو:  املعلم مع املتعلم تفاعل - ب
 .  االتصال

 ذلـك  يتم فعندما ، املتعلمني بني األفقي التفاعل مبثابة وهو:  املتعلم مع املتعلم تفاعل - ج
 .  للتعلم دافعيتهم من وحيسن اندماجهم من يزيد فإنه
 املعرفة الستقبال مهيئاً نفسه مع متفاعالً املتعلم يكون أن ينبغي:  نفسه مع املتعلم تفاعل - د

 .ةاإللكتروني املدارس بإحدى اتصاله أثناء
 والتعاون اإلرشاد - ٤

حيث يوجه املعلم املتعلمني للمعرفة املناسبة ويتعاون مع زمالئه املعلمني يف اكتساب 
 .اإللكترويناخلربات املتسارعة يف جمال التعليم 

   الذايت التعلم تطوير – ٥
من األهداف التعليمية والغايات التربوية متطلبة التحقيق تنمية التعلم الـذايت لـدى   
الطالب ، ومن األحرى أن ينمِ املعلمون التعلم الذايت لدى طالم عند استخدام املدرسـة  

،  اإلنترنتة يف التعليم حىت يتمكنوا من اكتساب مهارات استخدام الكومبيوتر واإللكتروني



 
 

٤٨

، والتعامل مع خدمة نقـل   اإللكتروينحث عن املعلومات بأنفسهم ، واستخدام الربيد والب
اإللكترونيـة  امللفات بطريقة ذاتية ، باإلضافة إىل مقدرم على الوصول إىل موقع املدرسة 

فإن التعلم الذايت للمعلم يطِّور من قدرة الطالب على املمارسـة   ىخرومن ناحية أ. بسهولة 
 .ة يف مجيع املهام املنوطة به يف هذا الصدداإللكترونية خالل املدرس

 ةاإللكتروني املقررات تصميم - ٦
 تعليميـة  ومـواد  أنشطة هتصميم يف يستخدم مقرر أي بأنه اإللكتروين املقرر ويعرف

 ، اإلنترنت عرب نشره جيب ةاإللكتروني املدرسة مع يتالءم ولكي ، اآليل اسباحل على تعتمـد
 مـن  عليه احلصول وميكن ، الويب صفحة مبواصفات تتسم اإللكتروين املقرر صفحات إن كما

 أو ، قـرص صـورة على شراءه أو الكومبيوتر، إىل اإلنترنت على النشر موقع من حتميله خالل
 . اإللكتروين الربيد عرب الناشـر مـن استقبـاله

 ينبغي االستراتيجيات من عدداً هناك فإن ، إلكترونياً مقرراً املعلـم يصمـم وعندما
 ، بوضوح ةاإللكتروني واملناقشات والواجبات األهداف كتحديد اعتباره يف املعلم يضعها أن

 واالجتماع ، األهداف مجيع على الفورية الراجعة التغذية بتنفيذ اخلاصة الوسائل واستخدام
 املقـرر،  مـع  واملناقشات احلوار غرف وتضمني ، الدراسة بدء قبل لوجه وجهاً بالطالب
 االتصـال  علـى  وتدريبـهم  ، ذلك على الطالب وتشجيع بالوقت االلتزام على والتأكيد

 اسـتخدام  إىل باإلضـافة  ، أسابيع بعدة الدراسة بدء قبل املواقع إىل والدخول ، اإلنترنتب
 طالبـه  وتعويد ، اإللكتروين والربيد والتليفون والصورة كالصوت بعد من االتصال تقنيات
 . التقنيات تلك ممارسة على

 حتديد:  ةاإللكتروني املقررات تصميم عند املعلم يراعيها أن ينبغي اليت املهام بني ومن
 بـني  التوفيـق  كـذلك  ، الطالب حاجات وحتديد ، اإللكتروين التعليم استخدام مربرات
 احتياجـات  حتديـد  إىل باإلضافة ، بعد من التعليم وبيئة التدريس واستراتيجيات تصورات

 . التعلم من النوع لذلك املتعلم
 مـن  جمموعـة  يؤد أن املعلـم على جيب ، اإللكتروين املقرر استخـدام بداية ويف

 متطلبـام  وحتديد ، الكومبيوتر استخدام يف طالبه مهارة مستوى حتديد:  بينها من األدوار



 
 

٤٩

 ، الكومبيـوتر  حنـو  واجتاهام مهارام تقومي يف واالستمرار ، له استخدامهم عند السابقة
 . الفين بالدعم الطالب وتزويد ، التعليمية املكونات وتنويع
 وأن ، انتهى قد التعليمية العملية يف املعلم دور بأن اإللكتروين املقرر استخدام يعين وال
 دون بأنفسهم التعلم على قادرين وأصبحوا ، املعلم عن االستغناء على قادرون الطالب
 فاملقرر تغري، قد الصدد هذا يف املعلم دور إن بل ، منه إشراف أو توجيه أو مساعدة

 وسريعة حديثة التحديات تلك وألن ،قبل ذي من أكثر حتديات أمامه وضع اإللكتروين
 . العصر ملواكبة الذات تطوير على والقدرة اإلطالع من املزيد عليه فرضت فقد التغري
 

 .يةميالتعل العملية يف اإللكتروين الربيد استخدام – ٧
 وبراجمـه  الكومبيـوتر  بنظم إملامه التدريس يف اإللكتروين للربيد املعلم توظيف يتطلب

 . وإمكاناته واخلادم املُستخدمة، اإلنترنت كشبكة العالقة ذات التحتية والبنية
 . التعليمية العملية يف اإلنترنت الدولية املعلومات شبكة توظيف - ٨

 

 .الشبكة على ونشرها التعليمية املواقع وتصميم إعداد - ٩
 

 استخدام يف املعلم ينجح لكي أنه) ٧٤ص-٧٣ص،هـ١٤٢٧(احلريب يذكر كما 
 : تشمل املواصفات بعض فيه تتوفر أن جيب فانه اإللكتروين التعليم
 .وبنتائجه اإللكتروين التعليم بنجاح االقتناع •

 . املنهج مبوضوعات املتصلة بالقضايا العملية اخلربة •

 . طالبه مع جيدة عالقات تكوين على وقدرته اإلنساين االتصال فن إجادة •

 . اإلنترنت وشبكة اآليل احلاسب استخدام إجادة •

 بشكل تقدميه من أكثر اإللكتروين املنهج تقدمي يف أمهيتها تزيد حيث الكتابة فن إجادة •
 .شفهي

 

 توفر فيه يتطلب املعلم أن) ٣٣٩ص،هـ١٤٢٣( املبرييك هيفاء ذكرت كما
 : اإللكتروين التعليم ليستخدم التالية اخلصائص

 .احلديثة التعليم تقنيات واستخدام التدريس على القدرة -
 .اإللكتروين والربيد اإلنترنت ذلك يف مبا اآليل احلاسب استخدام معرفة -



 
 

٥٠

 املعلـم  يف تتـوفر  أن جيب اليت املطالب بأن) ٨٠ ص هـ، ١٤٢٧(  احلريب ويرى
 احملاور حتت حصرها ميكن التقليدية الكفايات جتاوزنا ما أذا اإللكتروين التعليم الستخدام

 :التالية

 .اإللكتروين التعليم مبجال معرفية كفايات    .١
 .احلاسب باستخدام تتعلق كفايات    .٢

 اإلنترنت باستخدام تتعلق كفايات    .٣

 .بالربجميات تتعلق كفايات    .٤

 .اإللكتروين التعليمي املوقف بإدارة تتعلق كفايات    .٥

 
 

 
 ليستخدم املعلم يف هاتوفر يلزم اليت املطالب إىل يضاف أن ميكن أنه الباحث ويرى
 : اإللكتروين التعليم

o التعليم مفهوم شملت اإللكتروين للتعليم النظرية باجلوانب معرفة املعلم لدى يكون أن 
 .وأمهيته نوع كل وخصائص وأنواعه اإللكتروين

o املنهج أهداف حتديد ذلك يشمل ةاإللكتروني املناهج وتصميم بناء من املعلم يتمكن أن 
 من املنهج هذا يقدم وأن ،األهداف لتحقيق املناسب احملتوى واختيار ،اإللكتروين

 . املتعددة الوسائط خالل

o الربيد مثل، ةاإللكتروني الوسائط خالل من طالبه تقومي عمليات املعلم جييد أن 
 الراجعة التغذية هلم يقدم مث ومن،  الكمبيوترية والربامج ،اإلنترنت ومواقع ،اإللكتروين

 . تطويره وطرق مستواهم عن

o اإللكتروين التعليم وأن خاصة ،مستمر بشكل ذاته تطوير على املعلم حيرص أن جيب 
 . مستمر تسارع يف وتطبيقاته

o أن التعليمية العملية يف وتوظيفها عام بشكل التقنية استخدام يف املهمة األمور ومن 
 حقوق احترام ذلك ومن، لطالبه هاويعلم التقنية هذه استخدام أخالقيات املعلم يراعي



 
 

٥١

 حتمل قد إذ ةموثوق وبرامج مواقع مع التعامل وكذا واملواقع للربامج الفكرية امللكية
 فيهم ويريب طالبه وحيذر املعلم حيذر أن ةاملهم اجلوانب ومن، دقيقه غري معلومات
 إذ اإلنترنت وخاصة ،التقنية مع التعامل عند باملنهج واملرتبطة املفيدة املعلومات اختيار

 .منحرفاً فكراً حتمل اليت واقعامل أو ،اإلباحية املواقع مثل ضاره مواقع حتوي أا

 

 : املتعلم يف توفرها الالزم املطالب )٢

 من يتمكن ولكي ،التطوير جهود كل اجله من تبذل الذي اهلدف هو فاملتعلم
 مع التعامل ليستطيع املطالب من عدداً فيه تتوفر أن جيب فانه اإللكتروين التعليم استخدام
 : ومنها اإللكتروين التعليم ومكونات وسائط

 .والتشغيل التوصيل حيث من، وملحقاته اآليل احلاسب باستخدام الطالب معرفة •

 املنهج مع التفاعل ليستطيع اإللكتروين والربيد اإلنترنت مع التعامل على القدرة •
 .وزمالئه أساتذته مع ويتواصل اإللكتروين

 احملادثة برامج مثل اإللكتروين بالتعليم املرتبطة اخلدمية الربامج استخدام يستطيع •
 . امللفات نقل وبرامج

 كاملكتبات اإللكتروين التعليم وسائط من املعلومات على احلصول على القدرة •
 .ةاإللكتروني واملواقع البوابات أو، ةاإللكتروني

  .منه االستفادة على القدرة يف والثقة اإللكتروين التعليم بفائدة  القناعة وجود •

 الطالب دور على كثرياً يعتمد اإللكتروين التعليم الن ، وااللتزام باجلدية يتصف أن •
   .  التعلم عملية يف

 الطالب يصرف قد التقنية مع فالتعامل ،جيد بشكل للتعلم املخصص الوقت إدارة •
 . التعلم عملية عن

، املباشرة التوجيهات خالل من سواًء، أساتذته لتوجيهات وفقاً التعلم عملية يف يسري •
 . املتعلم دليل بإتباع أو



 
 

٥٢

 ذلك ومن، استخدامها أخالقيات ويراعي التقنية مع التعامل وخطورة فوائد يعي أن •
 وبرامج مواقع مع التعامل وكذلك، واملواقع للربامج الفكرية امللكية حقوق احترام
 اليت واملواقع اإلباحية املواقع جتنب أيضا، دقيقه غري معلومات حتمل قد إذ ،موثوقة
، وتوعيته الطالب توجيه يف واملعلم البيت دور يربز وهنا، متطرفة أفكارا حتمل

 املشكلة هذه لتخطي املناسبة احللول من أنه) ١٩٤،هـ١٤٢٩(املوسى ويذكر
 . النارية احلواجز واستخدام وتوعيتهم املستخدمني توجيه

 :املنهج يف توفرها الالزم املطالب )٣

 التعليم منظومة من فرعية منظومة:"  بأنه) هـ١٤٢٧( اإللكتروين املنهج احلريب ويعرف
 املدرسـة  تقـدمها  وظيفيـاً  واملتكاملة املترابطة اخلربات من جمموعة تتضمن اإللكتروين
-صور-نصوص(املتعددة الوسائط على باالعتماد معينة خطة وفق إشرافها حتت للمتعلمني

 داخل قدمت سواء اإلنترنتو احلاسب مثل ةاإللكتروني وسائط خالل من)حركة-صوت
 وتعـديل  النـواحي،  مجيـع  يف الشامل النمو على طالبال ملساعدة خارجها أو املدرسة
  ٤٦ ص". التربوية لألهداف طبقاً سلوكهم
 اجلـرف  رميـا  ذكرتـه  مـا  اإللكتروين املنهج يف تتوفر أن جيب اليت املطالب ومن

 :يلي فيما تتمثل اإللكتروين املنهج  مطالب أن) ٢٠٥-٢٠١ص م،ص٢٠٠١(

 أجـزاء  بقيـة  إىل االنطالق نقطة ،وهي الكتاب غالف وتشبه: الرئيسة الصفحة  .١
 قائمـة  مثـل (وأدواته املنهج حمتويات إىل تشري اليت األزرار من جمموعة وا املنهج،
 .منه أجزاء أو املنهج لتصفح عليها الضغط وميكن ،)الكتاب حمتويات

 أو ،وكمجموعـة  كأفراد والطالب املعلم بني للتواصل وتستخدم: املنهج أدوات    .٢
 .البعض بعضهم مع الطالب

 واليوم الشهر يبني ،مربعات هيئة على شهري تقومي عن عبارة وهو:الدراسي التقومي  .٣
 مواعيـد  لتحديـد  اسـتخدامه  وميكن معني، بلون اليوم تاريخ فيه والتاريخ،ويظهر

 . وغريها الواجبات تسليم ومواعيد ،واالجتماعات والتسجيل االختبارات

 الساعات املعلم يضع حيث، اإللكتروين املنهج يقدمون الذين املعلمني عن معلومات  .٤
 .باملنهج عالقة له إداري أو معلم كل عن خمتصرة ونبذة ،اإللكتروين وبريده ،املكتبية



 
 

٥٣

 خيرب حيث باملنهج، تتعلق للطالب مكتوبة لوحة املعلم يضع وفيها: اإلعالنات لوحة  .٥
 .واالختبارات احملاضرات مبواعيد الطالب

 فقرة ووضع املوضوع رأس بكتابة الطالب أو املعلم يقوم خالهلا ومن: النقاش لوحة  .٦
 .حوهلا النقاش تبادل ،يتم كمثال

 بعضهم مع التواصل املنهج يف املسجلني الطالب يستطيع خالهلا ومن:احلوار غرفة    .٧
 .حمدد وقت يف البعض

 يف الطـالب  سيدرسـها  اليت املوضوعات املعلم حيدد هنا:باملنهج خاصة معلومات  .٨
 التعليميـة  واملواد ،املعلم سيتبعها اليت التقومي وطريقة ، له السابقة واملتطلبات املنهج،
 .باملنهج اخلاصة

 حمتوى تشكل اليت العلمية املادة املعلم يضع هنا):باملقرر خاصة وثائق(املقرر حمتوى  .٩
 مكتوبـة  علمية مادة من الطالب سيدرسها اليت املوضوعات تسلسل املنهج،وحيدد

 العلميـة  املادة تكون أن ،وميكن املتعددة الوسائط باستخدام تقدم مفردات يصاحبها
 وقائمـة  ،باالسـتذكار  خاصة وتعليمات وحماضرات وواجبات قراءات شكل على

 وحماكاة وصور ومسموعة مرئية مادة من وتتكون وغريها، ومذكرات باملصطلحات
 وصالت مع وجملدات ملفات هيئة على املنهج موضوعات وينظم باحلاسب، أُعدت
 .املختلفة املنهج فصول إىل الطالب تقود

 ملواقع قائمة من وتتكون): واملصادر اخلارجية الوصالت( ةاإللكتروني املراجع قائمة. ١٠
 من كل يساهم أن وميكن موقع، لكل مصاحب تعليق مع باملنهج صلة ذات إنترنت
 .القائمة إعداد يف والطالب املعلم

 الواجبـات  علـى  يطّلعون أو واجبام، الطالب يرفق حيث:الواجبات صندوق. ١١
 .باملنهج اخلاصة واالختبارات

 والفصـلية  األسبوعية االختبارات بإعداد املعلم يقوم وهنا:االختبارات إعداد آلية. ١٢
 هلـا  املخصصة الدرجات وحتديد األسئلة إلعداد أدوات من وتتكون ،االستباناتو

 .سؤال كل عن الراجعة بالتغذية الطالب تزويد وطريقة
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 الـيت  االستباناتو االختبارات وتعديل بتحديث املعلم يقوم وهنا: التقومي أدوات. ١٣
 .االختبارات إعداد آلية باستخدام صممها

 طريقـة  ويـرون  ، ودرجام نتائجهم على الطالب يطلع وفيه: الدرجات سجل. ١٤
 أداة لكـل  الطـالب  اسـتخدام  وعلى ،املنهج يف وحدة كل على الدرجات توزيع

 .املنهج أدوات من إلكترونية

 لكل الطالب استخدام تكرارات عن إحصائيات ويقدم:للمنهج اإلحصائي السجل. ١٥
 زارهـا  الـيت  الصفحات على يطلع أن املعلم ويستطيع املنهج، مكونات من مكون
 للموقـع  الطـالب  استخدام وأوقات يستخدموا، اليت والوصالت بكثرة الطالب
 .له استخدامهم عدم وأوقات

 أو ملـف  أو خاصة رسائل يرسل أن الطالب يستطيع هنا:اإللكتروين الربيد مركز. ١٦
 .الزمالء من موعة أو الزمالء أحد أو املعلم إىل الرسالة مع مرفقات أي

 العمـل  وأوراق والصـور  الوثـائق  حتميل الطالب يستطيع هنا:املشتركة امللفات. ١٧
 الطالب أحد أو األستاذ أعدها اليت الوثائق حتمل أن وميكن ،اإلنترنت على ووضعها
 .إنشائها وإعادة ومراجعتها وقراءا

 وميكـن  ،أفكاره أو مالحظاته يسجل أن الطالب يستطيع وهنا: املذكرات صفحة. ١٨
 .املقاالت أو الواجبات بعض املعلم يضع أن

 مسجل طالب ولكل للمعلم يكون أن ميكن:والطالب للمعلم الشخصية الصفحات. ١٩
 نفسـه،  عـن  املعلومات من يشاء وما صورته فيها يضع شخصية صفحة املقرر يف

 .اآلخرون والطالب املعلم عليها ويطلع

 ،ويعطـي  املستخدم استفسارات على إجابات يقدم: اإللكتروين اإلرشادي الدليل. ٢٠
 .اإللكتروين املنهج مكونات جلميع مفصالً وصفاً

 الدقيقة التفاصيل لتحديد الالزمة التحرير أدوات مجيع على وحتتوي:التحكم لوحة. ٢١
 :يلي مبا يقوم أن املعلم يستطيع التحكم لوحة وباستخدام املقرر، منها يتكون اليت

 .الدات وإنشاء ،الوثائق وإرفاق النصوص، إضافة و اإلعالنات، تعليق  •



 
 

٥٥

 علـى  الطـالب  وتوزيـع  املوقع، يستخدمون الذين الطالب تسجيل  •
 .ا سيقومون اليت املشاريع وفق جمموعات،

 وحترير ،االختبارات هذه على االطالع مث ومن االختبارات وإدارة وضع •
 اإلحصـائيات  ومتابعة ،الدرجات سجل يف املوجودة الطالب درجات
 .باملنهج اخلاصة

 الصـعوبات  أو لألسئلة إجابات على والعثور املساعدة على احلصول   •
 . املنهج استخدام يف والطالب املعلم يواجهها اليت

 املنـهج  مطالـب ) ٢٢٥-٢٢٣ص م،ص٢٠٠٥( واملبـارك  املوسى حدد حني يف
 :يلي فيما اإللكتروين

 

 :الوثائق هذه ومن اإللكتروين الدرس وثائق  .١

 .والترحيب التقدمي وثيقة •

  االتصال كيفية عن معلومات وثيقة •
 علـى  وحتتوي الدراسة، من األول اليوم قبل الطالب إىل ترسل:باملنهج تعريف وثيقة •

 .املنهج مبوضوعات تعريف

 .املنهج أهداف وثيقة •

 مـن  يتوقـع  ماذا وبالتحديد باألهداف وطيدة عالقة وهلا:   العلمية األنشطة وثيقة •
 :يأيت ما حدوث ويقترح التعليمية، األنشطة يف الطالب

 .النقاش يف املشاركة -

 .والتأليف الكتابة -

 .املقاالت -

 .املطروحة املوضوعات عن املواقع يف البحث -

 ).الطالب مع األعمال تبادل(الطالب مع بالتفاعل التعليم -

 :وتشمل وثيقة لكل وثابتة معينة درجات تعطى أن جيب: الوثائق تقومي •

 .االمتحانات -

 .السنة وأعمال األنشطة -



 
 

٥٦

 .املشاركة -

 .أسبوعياً اجلدول تصنيف •

 .املنهج مبوضوعات عالقة هلا اليت املواقع بأمساء قائمة •

 والتنقـل  اإللكتروين املنهج مع التعامل طريقة شرح يتم وفيها:واإلحبار املالحة وثيقة •
 .موضوعاته بني

 

 . واملعلم الدراسية احللقة معلومات .٢

 . العمل تقوية .٣

 الوسـائط  خـالل  من مستمر بشكل طالبه مع املعلم يتواصل حبيث، الصف اتصاالت .٤
 .اإللكتروين الربيد مثل ةاإللكتروني

 .والتمارين االختبارات .٥

 .التقومي .٦

 .الطالب ونتائج بيانات سرية حتفظ حبيث: والسرية األمن .٧

 .والتصفح التوجيه مهمة .٨

 .تعاونياً تتعلم الطالب من صغرية جمموعات:  الطالبية العمل جمموعات .٩

 .اإللكتروين باملنهج املرتبطة املنتديات خالل من واحلوار لنقاشا .١٠

 :يلي ما اإللكتروين التعليم الستخدام املنهج يف توفرها يلزم اليت املطالب من أن الباحث ويرى
 . ومتدرج مترابط بشكل اإللكتروين املنهج موضوعات تنظيم •

 للمتعلم مستمر بشكل اإللكتروين املنهج توفر •
 تتيح الكترونية بروابط ببعضها الصلة ذات اإللكتروين املنهج موضوعات بني الربط •

 باملوضوع املتصلة املعلومات استذكار أو لالستزادة احلاجة عند تصفحها للطالب
 .يدرسه الذي

 للطالب تتيح الكترونية ومواقع خبدمات اإللكتروين املنهج موضوعات ربط  •
 . املوضوع حول االستزادة

 .باستمرار اإللكتروين املنهج وحتديث تطوير يتم أن •



 
 

٥٧

 :التعليمية البيئة يف توفرها الالزم املطالب )٤

 اإللكتـروين  للتعلُّم التعليمية البيئة أن) ١٣ص-١٢ص،هـ١٤٢٨( احلذيفي يذكر
 :منها مكونات عدة من تتكون
 . اخلدمية األجهزة -
 . املعلم عمل حمطة -
 . املتعلم عمل حمطة -
 . اإلنترنت على الدخول -

 اليت اإللكتروين الربط شبكة تشمل البيئة هذه أن) ٥ص-٣ص،٢٠٠٣( الفيومي يذكر و
 أجهزة حتدد اليت و الشبكة عليها ستقوم اليت اهليكلية و ببعضها، اجلامعات و املدارس ستصل
 مث من و التصفح، و لالتصال ستستخدم اليت احلاسوب أجهزة و ، اإللكتروين الربط

 الذي التعليمي احملتوى مع التعامل ستسهل اليت التعليمية التطبيقات ستوفر اليت الربجميات
 :  كالتايل منها بعضاً تفصيل وميكن العربية باللغة الغالب يف سيكون

 عن تقل ال بسعة املختلفة التعليم مؤسسات بني اتصاالً توفر:  القدرة عالية شبكة •
 و املناهج تنزيل سرعة تضمن عالية نقل قدرة لضمان ذلك و ميغابايت، ١٠٠

 . التفاعلي التعلم حاالت يف البيانات تبادل و ،التطبيقات

 املعاجلة مركزية على باألساس يعتمد الذي و) Thin Client( نظام تعتمد هيكلية •
 أجهزة و التخزينية السعة و احلسابية القدرة عالية خوادم  أجهزة تسخري خالل من

 ربط شبكة يتطلب النظام هذا مثل و. حمدودة قدرة ذات رخيصة طرفية حواسيب
 .إليها احلاجة عند احملتويات و التطبيقات انتقال سرعة لضمان السعة عالية

 و ،اإللكتروين احملتوى إدارة و التعلم إلدارة تطبيقات توفر اليت و، التعليمية الربجميات •
 . للشبكة املتابعة و السيطرة و التحكم أنظمة
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 تنحصـر  اإللكتروين التعليم الستخدام التعليمية البيئة مطالب بأن) ٢٩ص،٢٠٠٧( املوسى ويرى
 : يلي فيما

 .وغرية برامج من وملحقاما اإلنترنت األجهزة وتشمل املادية املطالب   -١
 .اإللكتروين التعليم تطبيق مهارات على التدريب وتشمل بشرية مطالب   -٢

 
 

 فيمـا  اإللكتروين التعليم الستخدام التعليمية البيئة مطالب حتدد أن ميكن أنه الباحث ويرى
  يلي

 وتشمل:  والتقنية املادية املطالب .١
 . وملحقاا اآليل احلاسب أجهزة •
 التعلـيم  اسـتخدام  على والطالب املعلمني لتدريب املناسبة التدريب قاعات •

 .اإللكتروين
 . واخلارجية الداخلية الربط شبكات •
 . السرعة عالية إنترنت شبكة •
 .اإللكتروين التعليم وإدارة ولتصميم األجهزة لتشغيل الالزمة الربجميات •
 . ةاإللكتروني املكتبة •

 : وتشمل البشرية املطالب .٢
 التعليمية العملية يف وتطبيقاا والشبكات اآليل احلاسب يف متميزين مدربني •
 .مهمته مع تتناسب وخربات قدرات ذو الفين والدعم للصيانة فريق  •
 . عالية مؤهالت ذوي التعليم تقنيات يف متخصصني •
 . ةاإللكتروني والعروض والربامج الصفحات تصميم فنيني •

 : وتشمل واإلدارية التنظيمية املطالب  .٣
 . اإللكتروين التعليم لربامج املايل الدعم •
 . وبشهاداته اإللكتروين بالتعليم االعتراف •
 .التعليمية املؤسسات يف وتبنيه اإللكتروين التعليم تشجيع •
 .اإللكتروين التعليم جمال يف والدراسات األحباث وتشجيع دعم •
 اإللكتروين بالتعليم العمل تنظم وقوانني لوائح وضع •
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   العايل التعليم/  ثالثاً
 

 وأمهيته العايل التعليم مفهوم )١
 ويعرفـه ، يعادله ما أو الثانوي التعليم بعد تأيت اليت التعليم أنواع كل هو العايل التعليم
 أنواعـه  كافـة  يف العلمـي  التخصـص  مرحلة"  بأنه) هـ١٤٢٦(  وعبداجلواد الغامدي
 يف املختلفة اتمع الحتياجات وسداً املواهب وتنمية والنبوغ الكفاية لذوي رعاية ومستوياته
 ص"  النبيلـة  وغاياـا  األمة أهداف حيقق الذي املفيد التطور يساير مبا ومستقبله حاضره
٢٢١. 

 يـتم  خالله ومن،  وتقدمها األمم بتطور طردية عالقة ذو وتقدمه ،همم العايل والتعليم
 أفكـارهم  وصياغة ،عقليام تشكيل يتم وفيه ،البشرية ثروا وهي ،األمة ثروات أهم بناء

 معاجلـة  خاللـه  مـن  يتم العايل والتعليم، ومهن ختصصات من اتمع خيدم ملا وتوجيههم
 والتعلـيم ، العلميـة  والبحوث الدراسات خالل من مستقبله واستشراف ،اتمع مشكالت

 ويقـود  وتطـويره  اتمـع  لتنمية يسعى وهو نشأته منذ السعودية العربية اململكة يف العايل
 .التخصصات كل يف املميزة الوطنية الكوادر جتتخر ومنه، فيه االجيابية التغريات
 
 : السعودية العربية باململكة العايل التعليم أهداف )٢

 اإلسالمية بالثقافة الطالب تزويد يف السري ومتابعة ،تعاىل للّه الوالء عقيدة تنمية -١
 والعملية العلمية إمكانياته لتكون اإلسالم أمة عن تعاىل اللّه أمام مبسؤولياته تشعره اليت
 .مثمرة نافعة
 خدمة يف واجبهم ألداء عالياً، تأهيالً وفكريا علميا مؤهلني أكفاء مواطنني إعداد -٢

 .السديدة اإلسالم ومبادئ السليمة، العقيدة ضوء يف بأمتهم، والنهوض بالدهم،
 .املختلفة العلمية التخصصات يف العليا للدراسات النابغني أمام الفرصة إتاحة -٣
 العاملي، التقدم جمال يف يسهم الذي العلمي البحث ميدان يف إجيايب بدور القيام -٤
 احلياة ملتطلبات املالئمة السليمة احللول وإجياد واملخترعات والعلوم، اآلداب، يف

 ).التكنولوجية( التقنية واجتاهاا املتطورة
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 الفكرة خلدمة العلوم يطوع مبا العلمي واإلنتاج التأليف حبركة النهوض -٥
 مبادئها على اإلنسانية احلضارة لبناء القيادي دورها من البالد وميكن اإلسالمية،

 .واإلحلادية املادية االحنرافات وجتنبها والرشاد، الرب إىل البشرية تقود اليت األصيلة
 من العربية اللغة ثروة وتنمية القراَن، لغة إىل النافعة املعرفة وفنون العلوم ترمجة -٦

 من عدد أكرب متناول يف املعرفة وجيعل التعريب، حاجة يسد مبا واملصطلحات التعبريات
 .املواطنني

 الذين اخلرجيني إىل تنقل اليت"  التجديدية" والدراسات التدريبية باخلدمات القيام -٧
 العقيل . خترجهم بعد جد مم عليه يطلعوا أن ينبغي ما العمل جمال يف هم
 )٦١ص،هـ١٤٢٦(

 

 : العايل التعليم وظائف )٣

 أن) ٢٤٢ ص،هـ١٤٢٦(  وعبداجلواد الغامدي ذكر فقد ووظائف ادوار العايل للتعليم
 : هي رئيسية وظائف ثالث يف العامل مستوى على استقرت الوظائف هذه

 التنمية يف اجيابياً اإلسهام العايل للتعليم األساسية املسؤوليات فمن:   التدريس -١
 ما خالل من ذلك ويأيت، العايل التعليم لطالب واالجتماعية والثقافية الفكرية
 . مهارام وتنمية الطالب شخصيات بناء يف التدريس حيدثه

 اشتغال خالل من وتطويرها املعرفة تنمية إىل يهدف العايل فالتعليم: العلمي البحث  -٢
 . عليه طالم وتدريب العلمي بالبحث التدريس هيئة أعضاء

 : يلي ما خالل من الوظيفة هذه العايل التعليم ويؤدي:  اتمع خدمة -٣
o تمع أفراد تثقيفتمع ألبناء تقدميها برامج خالل من ااملستمر التعليم شعار حتت ا. 

o تمع تواجه اليت املشكالت حلا . 

o ا تتم اليت والسرعة العامل تسود اليت املتالحقة التغريات مواجهة تدريب خالل من 
 معطيات مع التكيف على اتمع ملساعدة القطاعات خمتلف يف البشرية القوى

 .اجلديدة احلضارة

o تمع ملؤسسات االستشارات تقدميوأفراده وهيئاته ا. 
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 :وتطوره السعودية العربية اململكة يف العايل التعليم نشأة )٤

 حتضري مدرسة إنشاء باململكة العايل التعليم لقيام مهدت اليت همةامل اخلطوات من 
 هو املدرسة هذه دور كان حيث هـ١٣٥٥ سنة اهللا رمحه عبدالعزيز امللك عهد يف البعثات
 كانت هـ١٣٦٩ سنة ويف، اخلارج يف باجلامعات لاللتحاق السعوديني الطالب إعداد
 بأربع وبعدها، املكرمة مبكة الشريعة كلية بإنشاء باململكة العايل للتعليم الفعلية البداية
 العربية اللغة كلية افتتحت مث ومن، هـ١٣٧٣ سنة بالرياض الشريعة كلية افتتحت سنوات
 العايل التعليم يف جديدة حقبة بدت سنوات بثالث ذلك وبعد، هـ١٣٧٤ سنة بالرياض
 اليت سعود امللك جامعة وهي العربية اجلزيرة ويف بل اململكة يف األوىل اجلامعة  أنشئت حيث

 ) .١٣٧ص-١٣٦ص، هـ١٤٢٦( العقيل. هـ١٣٧٧ سنة افتتحت

 مسؤولية لتتوىل) م١٩٧٥( هـ١٣٩٥ عام يف العايل التعليم وزارة إنشاء مت وقد 
 لتوفري سعياً العايل، التعليم جمال يف اململكة الحتياجات والتنسيق والتخطيط اإلشراف
، الوطنية التنموية األهداف خيدم مبا والعلمية اإلدارية ااالت يف املتخصصة الوطنية الكوادر
 اململكة أحناء وتغطية اجلامعات أعداد وزيادة العايل التعليم يف للتوسع الوزارة سعت ولقد
 التعليمية السنة هذه يف العدد وصل حىت األخرى تلو واحدة اجلامعات إنشاء تواىل حيث
 التعليم منو خطوت تسارعت حيث حكومية جامعة وعشرون إحدى هـ١٤٣٠-١٤٢٩
 . جديدة جامعات عشر مولد شهدت واليت األخرية اخلمس السنوات يف خاصة اجلامعي
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 :  السعودية اجلامعات

 عليها تشرف  اليت احلكومية اجلامعات عن موجزاً عرضاً الباحث سيذكر النقطة هذه يف
 لوزارة املوجز التقرير عرضه ما خالل من السعودية العربية باململكة العايل التعليم وزارة
) ١٢١ص-٤١ص،هـ١٤٢٨( السعودية العربية اململكة يف العايل التعليم عن العايل التعليم
 : www.mohe.gov.sa اإلنترنت على الوزارة موقع خالل ومن

 : القرى أم جامعة -١

 كلية أسست حني هـ ١٣٦٩ عام إىل تعود اجلامعة منها انطلقت اليت البداية إن
 عام ويف ،السعودية العربية اململكة يف احلديث مبفهومه العايل التعليم يف صرح كأول الشريعة
 ٧٨/١٣٧٩ عام إىل استمرت املعلمني كلية باسم للمعلمني عال معهد إنشاء مت هـ ١٣٧٢
 الشريعة كلية ومسيت هـ١٣٨١-٨٠ عام الشريعة لكلية املعلمني إعداد مهمة فأسندت هـ

 .الشريعة كلية عن مستقلة مبكة التربية كلية أنشئت هـ ١٣٨٢ عام ويف والتربية،

 سنة جبدة العزيز عبد امللك جبامعة التحقتا حىت املعارف لوزارة تابعتني الكليتان استمرت
 الكليتان فكانتا هـ ١٤٠١ سنة إنشائها تقرر واليت القرى أم جبامعة التحقتا مث ،هـ ١٣٩١

 والتطور النمو يف اجلامعة أخذت و، العربية اللغة معهد اىل باإلضافة القرى أم جلامعة نواة
 . كلية ٢١ تبلغ الكليات من عدد حالياً هلا يتبع حيث

 : اإلسالمية اجلامعة -٢

 عاملية إسالمية مؤسسة بأا اجلامعة هذه وتتميز، هـ١٣٨١ سنة املنورة باملدينة تأسست
 العامل أحناء مجيع من طالا تستقطب إذ التبعية حيث من سعودية عربية الغاية حيث من

 .العربية اللغة وعلوم الشرعية العلوم هلم لتقدم اإلسالمي العامل وخاصة

 : اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة -٣

 عام يف بالرياض العربية اللغة وكلية هـ،١٣٧٣ عام بالرياض الشريعة كلية أنشئت
، هـ١٣٩٤ سنة اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة إىل حولت حيث هـ،١٣٧٤

http://www.mohe.gov.sa
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 العلوم وكلية، العربية واللغة الشريعة علوم يف الكليات من عدد يتبعها اجلامعة وهذه
 اإلدارية و االقتصادية والعلوم التطبيقية والعلوم الطب كليات مؤخراً وضمت، االجتماعية

 .احلاسب وعلوم

 : سعود امللك جامعة -٤

 هـ١٣٧٧ عام السعودية العربية اململكة جامعات أوىل سعود، امللك جامعة إنشاء مت
 ويف ، هـ١٣٧٧ عام اآلداب كلية بافتتاح نشاطها اجلامعة بدأت وقد م،١٩٥٧ املوافق
 اآلن تضم أصبحت حىت اجلامعة يف الكليات إنشاء تواىل مث العلوم، كلية أنشئت التايل العام

 .اململكة مستوى على األكرب ذا وهي كلية) ٣٨(

 : عبدالعزيز امللك جامعة -٥

 ويف، اإلعدادية الدراسات برنامج بافتتاح أهلية كجامعة عبدالعزيز امللك جامعة بدأت
 كلييت وتبعها، واإلدارة االقتصاد كلية وهي باجلامعة األوىل الكلية افتتحت التايل العام

 كمؤسسة الدولة إىل اجلامعة ضم قرار صدر هـ١٣٩١ عام ويف، اإلنسانية لعلوموا اآلداب
 أتاحت حيث السعودية اجلامعات مستوى على مبيزتني اجلامعة هذه ومتيزت، عامة تعليمية
 والطالبات الطالب من كبرية ألعداد الفرصة أتاحت واليت ،باالنتساب الدراسة نظام

 الفتاة تعليم يف رائدة أا كما، النظام هذا خالل من اجلامعية الشهادة على للحصول
 .تأسيسها بداية مع الطالبات قسم افتتحت إذ السعودية

 :واملعادن للبترول فهد امللك جامعة -٦

 آنذاك عليها أطلق وقد هـ١٣٨٣  سنة يف واملعادن للبترول فهد امللك جامعة أنشئت
 البترول جامعة إىل امسهــا تعديل مت ، هـ١٣٩٥ سنة ويف واملعادن البترول كلية اسم

 للبترول فهد امللك جامعة إىل امسها تـعــديل مت  هـ١٤٠٧ ويف ،  واملعــادن
 والتخصصات، واملعادن، بالبترول املتعلقة بالدراسات تم متخصصة جامعة وهي واملعادن
 وإجراء، اآليل احلاسب وهندسة وعلوم، والعمارة، واإلدارة، واهلندسة، بالعلوم املرتبطة
 .ااالت هذه يف العلمية البحوث
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 :فيصل امللك جامعة -٧

 وقد ، بالدمام فرع وهلا باالحساء اهلفوف مدينة ومقرها هـ ١٣٩٥ عام أنشئت
 واألغذية الزراعية العلوم كلية:  مها فقط كليتني على اهلفوف يف الرئيسي مقرها اشتمل
 مها أيضا كليتني على الدمام يف فرعها اشتمل بينما.  احليوانية والثروة البيطري الطب وكلية

 والتوسع التطور يف انطلقت حيث، والتخطيط العمارة وكلية الطبية والعلوم الطب كلية: 
 . كلية ٢٤ تضم أصبحت حىت

 :خالد امللك جامعة -٨

، أا مدينة يف فرعان اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام وجامعة سعود امللك جلامعة كان
 هذه ضم ومت، خمتلفة ختصصات تقدم اليت الكليات من عدد منهما فرع كل يف وكان

 حيث خالد امللك جامعة بذلك لتظهر هـ١٤١٩ سنة واحدة جامعة مظلة حتت الكليات
 . كلية ١٤ كلياا عدد وصل حىت طالا وأعداد كلياا يف التوسع زاد

 : القصيم جامعة -٩

 سعود بن حممد اإلمام جامعة فرعي حتويل تقرر هـ١٤٢٤ -١٤٢٣ الدراسي العام يف
 الحقا أنظمت كما القصيم جامعة إىل القصيم مبنطقة سعود امللك جامعة و اإلسالمية
 جامعة مظلة حتت بالرس املعلمني كلية كذلك و القصيم مبنطقة املنتشرة البنات كليات
 .القصيم

 :طيبة جامعة -١٠

 املدينة يف فرعان عبدالعزيز امللك وجامعة اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جلامعة كان
 هـ١٤٢٥ سنة ضمها ومت، والتطبيقية النظرية التخصصات من مجلة تضم وكانت، املنورة
 . كلية ٢١ إشرافها حتت تظم اآلن وهي طيبة جامعة لتكون معاً
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 : الطائف جامعة -١١

 مها كليتان هلا ضم حيث هـ١٤٢٤ سنة الطائف مبحافظة الطائف جامعت أنشئت
 بإضافة اجلامعة قامت حيث، القرى أم جلامعة ةبعات كانت واليت ،العلوم وكلية التربية كلية

 تضم وهي، هـ١٤٢٦ سنة األول الفصل بداية منذ طالا استقبال بدأت جديدة كليات
 . كليات ست هـ١٤٣٠-٢٩ السنة هذه يف إدارا حتت

 انتشرت واليت اجلديدة اجلامعات من عدداً افتتاح تتابع هـ١٤٢٦ سنة من واعتباراً •
 :  اجلامعات وهذه السعودية العربية اململكة يف خمتلفة مناطق يف
 .  هـ١٤٢٦ سنة حائل يف إنشائها ومت:  حائل جامعة -١٢

 .  هـ١٤٢٦ سنة جازان منطقة يف إنشائها ومت:  جازان جامعة -١٣

 .  هـ١٤٢٦ سنة يف إنشائها ومت:  اجلوف جامعة -١٤

 .  هـ١٤٢٧ سنة الباحة منطقة يف إنشائها ومت:  الباحة جامعة -١٥

 .  هـ١٤٢٧ سنة تبوك منطقة يف إنشائها ومت:  تبوك جامعة -١٦

 .  هـ١٤٢٧ سنة جنران منطقة يف إنشائها ومت:  جنران جامعة -١٧

 عرعر مبدينة الشمالية احلدود منطقة يف أنشئت وقد:  الشمالية احلدود جامعة -١٨
 .هـ١٤٢٨ سنة

 . الرياض مبدينة هـ١٤٢٥ سنة أنشئت واليت:  للبنات الرياض جامعة -١٩

، هـ١٤٢٦ سنة أنشئت وقد:  الصحية للعلوم عبدالعزيز بن سعود امللك جامعة -٢٠
 . واالحساء وجدة الرياض بني مرافقها تتوزعو الرياض مدينة يف وإدارا

 هـ١٤٢٧ سنة جده حمافظة يف وأنشئت: والتقنية للعلوم عبداهللا امللك جامعة -٢١
 الفرصة إتاحة خالل من احلديثة التقنية لتوطني بسعيها اجلامعة هذه وتتميز

 .واجلنسيات اخللفيات خمتلف من واملتميزين للباحثني

 

 

 



 
 

٦٦

) ١( جدول  

التأسيس تاريخ حسب مرتبة السعودية العربية اململكة جامعات  

 املوقــع اإلنشــاء تاريخ اجلامعة اسم م

 الرياض هـ١٣٧٧ سعود امللك جامعة ١

 املنورة املدينة هـ١٣٨١ اإلسالمية اجلامعة ٢

 الظهران هـ١٣٨٣ واملعادن للبترول فهد امللك جامعة ٣

 جدة هـ١٣٩١ عبدالعزيز امللك جامعة ٤

 الرياض هـ١٣٩٤ اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة ٥

 اهلفوف هـ١٣٩٥ فيصل امللك جامعة ٦

 املكرمة مكة هـ١٤٠١ القرى أم جامعة ٧

 أا هـ١٤١٩ خالد امللك جامعة ٨

 القصيم هـ١٤٢٣ القصيم جامعة ٩

 الطائف هـ١٤٢٤ الطائف جامعة ١٠

 الرياض هـ١٤٢٥ للبنات الرياض جامعة ١١

 املنورة املدينة هـ١٤٢٥ طيبة جامعة ١٢

 اجلوف هـ١٤٢٦ اجلوف جامعة ١٣

 للعلوم عبدالعزيز بن سعود امللك جامعة ١٤
 الصحية

 الرياض هـ١٤٢٦

 جازان هـ١٤٢٦ جازان جامعة ١٥



 
 

٦٧

 املوقــع اإلنشــاء تاريخ اجلامعة اسم م

 حائل هـ١٤٢٦ حائل جامعة ١٦

 الباحة هـ١٤٢٧ الباحة جامعة ١٧

 جده هـ١٤٢٧ والتقنية للعلوم عبداهللا امللك جامعة ١٨

 تبوك هـ١٤٢٧ تبوك جامعة ١٩

 جنران هـ١٤٢٧ جنران جامعة ٢٠

 عرعر هـ١٤٢٨ الشمالية احلدود جامعة ٢١

 

 :السعودي العايل التعليم مشكالت )٥

من  السعودي عدداً مبا يف ذلك التعليم العايليواجه التعليم العايل يف كثري من الدول 
 ) :٢١٥ص-٢١٣ص،هـ١٤٢٦(منها ما ذكره العقيل ، الت والتحدياتاملشك

إذ أن ما يقارب من  ،مؤسسات التعليم ال تستطيع قبول كل املتقدمني للدراسة فيها -
 .اعد هلم يف التعليم العايل٪من خرجيي التعليم الثانوي مل جيدوا مق٣٠

سوف تتضاعف خمرجات التعليم الثانوي أكثر من ثالثة أضعاف خالل السـنوات   -
 .األمر يعين أن حجم التحديات سيتزايد أمام اجلامعات ، )بإذن اهللا(العشر املقبلة 

باملقارنة بالدول الصناعية فان نسبة امللتحقني بالتعليم العايل متدنية حيـث تشـكل    -
 .سنة واليت سن االخنراط يف التعليم العايل ٢٣-١٩إمجايل الفئة العمرية من ٪ من ١٨

حيـث تشـكل   ، يل التخصصات النظرية والتربويةايغلب على خمرجات التعليم الع -
ويتوقـع أن  ، ٪ من جمموع خمرجات التعليم العايل يف السنوات اخلمس املاضـية ٧٩

اجة املاسة للتخصصات العلميـة  على الرغم من احل، ترتفع هذه النسبة يف املستقبل
 .والتقنية واليت تنخفض نسب احلاصلني عليها تدرجيياً



 
 

٦٨

القطاع احلكومي وهو املستقطب األول ملخرجات التعليم العايل يتسم بالتشـبع يف   -
 .أغلب احتياجاته

مما يعين قصور اجلامعات عـن  ، ٪من إمجايل القوى العاملة٦٠تشكل العمالة الوافدة  -
ت سوق العمل يف التخصصات العلمية والفنية اليت تتزايد احلاجة إليهـا  الوفاء مبتطلبا

 .يف ظل التنمية املتسارعة يف اململكة العربية السعودية
وضعف يف البىن الالزمة للبحث ، يشكو التعليم العايل من ضعف يف كفاياته الداخلية -

 .العلمي
 :وميكن أن يضاف هلذه املشكالت 

 ومفردات كثري من مقرراا قدمية ومل يتم جتديدها مـن  أغلب برامج التعليم العايل -
 .فترة طويلة

 .ضعف الدعم املادي واملعنوي للبحث العلمي يف اجلامعات  -
 

 :العايل التعليم يف اإللكتروين التعليم )٦
 وتسعى احلديثة التعليم بتقنيات السعودية العربية باململكة العايل التعليم وزارة اهتمت

 شكلت ذلك ولتحقيق، السعودية اجلامعات يف التعليم خدمة يف منها املناسب لتوظيف
 عملي تصور وضع على للعمل وأكادمييني خرباء من املختصني من عمل فريق الوزارة
 قام حيث، السعودي العايل التعليم نظام يف اإللكتروين والتعليم بعد عن التعليم إلدخال
 التعليم مؤسسات يف بعد عن والتعليم اإللكتروين للتعليم مقترحاً منوذجاً بوضع الفريق
 وتقنية لالتصاالت الوطنية اخلطة ألهداف تنفيذاً السعودية العربية باململكة اجلامعي

 عن والتعليم اإللكتروين بالتعليم عاماً تعريفاً تقدم وثيقة أعد الفريق هذا أن كما، املعلومات
، اجلامعي التعليم تطوير يف جوهرياً دوراً تؤدي بصفتها التقنية إىل الوثيقة هذه وتنظر، بعد
 التعليم وزارة. بعد عن والتعليم اإللكتروين للتعلم الوطين املركز إنشاء جلهد هذا نتيجة وكان
 )٣٧ص-٣٦ص،هـ١٤٢٨( العايل

 

 



 
 

٦٩

 :بعد عن والتعليم اإللكتروين للتعلم الوطين املركز
 

لدعم العملية التعليمية يف مؤسسات تتمثل رسالة هذا املركز يف تسخري اإلمكانات 
التعليم اجلامعي التابعة لوزارة التعليم العايل وتسهيل تواصلها التعليمي، من خالل االستخدام 
األمثل لتقنيات املعلومات والتعليم احلديثة، مبا يعزز التواصل والتفاعل يف هذه العملية وميكّن 

 .ةاملتعلم من حتقيق أهدافه التعليمية والعملي
 : يف أهدافه وتتحدد

 

 يتوافق مبا اجلامعي التعليم مؤسسات يف بعد عن والتعليم اإللكتروين التعلم تطبيقات نشر -١
 .اجلودة معايري مع

 تطبيقات خالل من اجلامعي، التعليم مبؤسسات االستيعابية الطاقة توسيع يف اإلسهام-٢
 .بعد عن والتعليم ،اإللكتروين التعلم

 جمتمع بناء يف إسهاما بعد، عن والتعليم اإللكتروين التعلم وثقافة التقين، الوعي تعميم-٣
 .معلومايت

 بعد عن والتعليم اإللكتروين التعلم وبرامج مشروعات تقومي يف اإلسهام-٤

 .بعد عن والتعليم اإللكتروين التعلم جماالت يف والدراسات األحباث دعم-٥

 .ونشرها وإنتاجها، الرقمية، التعليمية املواد لتصميم النوعية اجلودة معايري وضع-٦

 .بعد عن والتعليم اإللكتروين التعلم جماالت يف العالقة ذات للجهات االستشارات تقدمي-٧

 .واخلاص العام القطاعني على التعليمية العملية خلدمة وتعميمها التعليمية الربجميات بناء-٨

 مؤسسات يف بعد عن والتعليم اإللكتروين التعلم جماالت يف املتميزة املشروعات تشجيع-٩
 .اجلامعي التعليم



 
 

٧٠

 اإللكتروين التعلم تطوير يف تسهم اليت العمل، وورش املؤمترات، وتنظيم اللقاءات، عقد-١٠
 .بعد عن والتعليم

 التعلم مبجاالت العالقة ذات واجلهات العاملية واهليئات املنظمات مع الدويل التعاون-١١
 www.elc.edu.sa. اإلنترنت على املركز موقع.بعد عن والتعليم اإللكتروين

 

 

http://www.elc.edu.sa


 
 

٧١

 الدراسات السابقة

يتم استعراضها حبيث  ،الدراسات السابقة سوف يتم استعراض يف هذا اجلزء من البحث
  :وهي كما يلي، ابتداًء بأكثرها قرباً وأمهية ذه الدراسة

 )هـ١٤٢٧( دراسة احلريب 

الالزم توفرها  اإللكترويناستخدام التعليم  حتديد مطالب : هدفت هذه الدراسة إىل    
البيئة ، معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية، منهج الرياضيات يف املرحلة الثانوية( يف كل من 

الالزم  اإللكترويناستخدام التعليم  و حتديد مطالب، من وجهة نظر املختصني) التعليمية
، معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية، يف املرحلة الثانوية منهج الرياضيات( توفرها يف كل من 

و التعرف على مدى وجود اختالف بني درجة ، من وجهة نظر املمارسني) البيئة التعليمية
اإللكتروين يف كل من وجهة نظر املمارسني للكشف استخدام التعليم أمهية و توفر مطالب 

ف على مدى وجود فروق بني استجابات عينة و التعر، عن واقع ممارسة التعليم اإللكتروين
 .الدراسة 

واستخدم الباحث ، ممارساً للتعليم اإللكتروين ٣٠خمتصاً و  ٨٦وتكونت عينة الدراسة من 
 :وأهم النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ، االستبانة أداة للدراسة

 .عالية جداًجاءت موافقة املختصني على معظم مطالب املنهج اإللكتروين بدرجة  -
جاءت موافقة املختصني على معظم مطالب إعداد وتدريب معلم الرياضيات  -

 .الستخدام التعليم اإللكتروين بدرجة عالية جداً
جاءت موافقة املختصني على معظم مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم  -

 .اإللكتروين بدرجة عالية جداً
ة وتوفر معظم مطالب املنهج اإللكتروين جاءت موافقة املمارسني على درجة أمهي -

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود اختالفات ذات داللة إحصائية ، بدرجة عالية
بني متوسط درجة أمهية مطالب املنهج اإللكتروين ومتوسط  ٠.٠١عند مستوى 



 
 

٧٢

درجة توفرها من وجهة نظر املمارسني لصاحل األمهية يف مجيع األبعاد ويف 
 .الدرجة الكلية

جاءت موافقة املمارسني على درجة أمهية معظم مطالب إعداد وتدريب معلم  -
فيما جاءت موافقتهم ، الرياضيات الستخدام التعليم اإللكتروين بدرجة عالية

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود ، على درجة توفرها بدرجة متوسطة
ة بني متوسط درجة أمهي ٠.٠١اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مطالب إعداد وتدريب معلم الرياضيات الستخدام التعليم اإللكتروين ومتوسط 
درجة توفرها من وجهة نظر املمارسني لصاحل األمهية يف مجيع األبعاد ويف 

 .الدرجة الكلية
جاءت موافقة املمارسني على درجة أمهية وتوفر معظم مطالب البيئة التعليمية  -

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود ، جة عاليةالستخدام التعليم اإللكتروين بدر
بني متوسط درجة أمهية  ٠.٠١اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين ومتوسط درجة توفرها من 
 .وجهة نظر املمارسني لصاحل األمهية يف مجيع األبعاد ويف الدرجة الكلية

 

 )م٢٠٠٧( دراسة املوسى §

وقد ، يف العملية التعليمية اإللكتروينهدفت هذه الدراسة إىل معرفة متطلبات التعليم 
ة من الدراسات حتليل وتركيب نتائج عديداستخدم الباحث منهج االستقصاء من خالل 

هذا وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك عدم اتفاق بني املهتمني يف  ، والكتابات السابقة
فبعض الباحثني اكتفى باعتباره وسيلة مساعدة يف طريقة  ،اإللكتروينمفهوم التعليم 

يشمل  اإللكتروينالتدريس باستخدام التقنية ، أما الفريق اآلخر فريى أن مفهوم التعليم 
أما يف جمال األجهزة واألدوات والتجهيزات فقد خلصت . عناصر العملية األخرى كاملة

لبنية التحتية يف اال، ويف جمال املناهج وصلت الدراسة إىل وضع العناصر األساسية ل
ة جيب إتباعها عند تصميم املناهج اإللكترونيالدراسة إىل أن هناك معايري خاصة للمناهج 

ويف جمال املعلم أثبتت الدراسة أن تدريب . اإللكتروينالدراسية املستخدمة يف التعليم 



 
 

٧٣

اتيجيات التدريس يعد مطلباً أساسيا املعلم واملتعلم على التقنيات اجلديدة وعلى استر
للعملية التعليمية، أخرياً اتضح من خالل البحث أن البيئة التعليمية اإلجيابية ضرورية لكل 

 . تغيري وخاصة يف جمال التقنيات واستخدامها يف التعليم
 

 )هـ ١٤٢٧(دراسة مياين  §

ملواجهة حتديات التعليم هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على قدرة التعليم اإللكتروين 
الكشف عن اجتاه  -٢التعرف على أهم حتديات التعليم العايل  -١: العايل من خالل 

حتليل ألهم التحديات اليت  -٣العينة حنو فعالية التعليم اإللكتروين ملواجهة التحديات 
على إبراز الوسائل املساعدة  -٤تواجه التعليم اإللكتروين يف مؤسسات التعليم العايل 

 .تطبيق التعليم اإللكتروين

من أعضاء هيئة  ١٥٢ومشلت عينة الدراسة ، استخدمت الباحثة االستبانة أداة للدراسة
 :ومن أهم نتائج الدراسة، وجامعة امللك خالد، التدريس يف كل من جامعة أم القرى

 .يلتؤيد العينة بشكل كبري تطبيق التعليم اإللكتروين ملواجهة حتديات التعليم العا -
ضعف إعداد وتطوير مهارات هيئة التدريس يف جمال استخدام التقنية احلديثة والتعليم  -

 .اإللكتروين يؤثر على تطبيق التعليم اإللكتروين بفعالية
هناك فروقاً ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بالوسائل املساعدة على تطبيق التعليم  -

معة أم القرى وكلية اللغة العربية اإللكتروين بني كلية العلوم االجتماعية يف جا
 .والعلوم االجتماعية واإلدارية جبامعة امللك خالد لصاحل الكلية الثانية 

هناك فروقاً ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بالوسائل املساعدة على تطبيق التعليم   -
اإللكتروين بني كلية العلوم االجتماعية يف جامعة أم القرى وكلية اللغة وكلية 

 .هلندسة جبامعة أم القرى لصاحل الكلية الثانية ا
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 )هـ١٤٢٥(دراسة الزامل  §
 اجلامعة من كل يف اإللكتروين للتعليم احلالية التجربة تقييم إىل الدراسة هذه هدفت

 اململكة يف املهين والتدريب الفين للتعليم العامة واملؤسسة) الرياض فرع( املفتوحة العربية
 جزئيا، ولو لإلجابة، الدراسة هذه تسعى. الطالب نظر وجهة من وذلك السعودية، العربية
 تفاعل ومدى ومعوقاته، السعودية العربية اململكة يف اإللكتروين التعليم تطبيق جدوى عن

 جلمع االستبانة الباحث واستخدم، باألستاذ وعالقتهم اإللكتروين التعليم يف الطالب
 للتعليم العامة املؤسسة بني موزعني وطالبة طالب ٢٥٦ من الدراسة عينة وتكونت،البيانات
 واملعلومات االتصاالت وآلية بالرياض التقنية بالكلية ممثلة( املهين والتدريب الفين

 :أمهها من نتائج إىل الدراسة وتوصلت، بالرياض املفتوحة العربية واجلامعة)بالرياض
 التعليم طريقة وضوح عدم بسبب تأثر اإللكتروين التعليم مع الطالب تفاعل أن -

 على تعتمد اإللكتروين التعليم تطبيق إمكانية أن كما، منهم بريك لعدد اإللكتروين
 .بالتقنية واإلملام احلاسوب الستخدام الطالب إتقان مثل العوامل بعض

 املعلومة لفهم األستاذ حتتاج العينة أفراد من كبرية شرحية أن النتائج أظهرت أيضاً -
 .الذايت التعلم على قدرم من يقلل مما املنهج، متابعة على وملساعدم

 ترى الدراسة عينة من مرتفعة نسبة أن تبني فقد اإللكتروين التعليم بعوائق يتعلق ما أما -
 أبرز من إليه احلاجة عند األستاذ وجود وعدم اإلنترنتب لالتصال املادية التكاليف أن

 .اإللكتروين التعليم عوائق

 )هـ١٤٢٥(الشهري دراسة  §
إىل التعرف على درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات املعلومات هدفت الدراسة 

واالتصاالت يف العملية التعليمية، إىل جانب معرفة من سبق له منهم االلتحاق بدورات 
تدريبية يف هذا اال، كما تسعي إىل الكشف عن نوعية الصعوبات اليت ميكن أن تعيقهم من 

عضو  ١٧٦وزعت على  استخدم الباحث جلمع البيانات استبانة ، استخدامها يف التعليم
 .هيئة تدريس
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 النتائج، من عدد إىل احلالية الدراسة توصلت وقد وأهم ما خلصت له الدراسة من نتائج 
 :أمهها

 . نسبيا منخفضا جممله يف ويعد التقنيات، لتلك االستخدام يف واضحاً تبايناً هناك أن -
 جمال يف تدريبية بدورات االلتحاق هلم سبق الذين التدريس هيئة أعضاء نسبة أن -

 عقدت اليت تلك سواء التعليمية، العملية يف واالتصاالت املعلومات تقنيات استخدام
 فقط املائة يف ٣٠، ١ حوايل بلغت إا إذ منخفضة، تعد خارجها أو اجلامعة داخل
 . الدراسة تمع الكلي اموع من

 من عددا هناك أن على يوافقون الدراسة يف املشاركني التدريس هيئة أعضاء غالبية -
 العملية يف واالتصاالت املعلومات لتقنيات استخدامهم تعيق اليت الصعوبات
 : منها التعليمية،

 .واالتصاالت املعلومات تقنيات جمال يف والتدريب للتعلم الكايف الوقت توفر عدم . أ

 .واالتصاالت املعلومات تقنيات جمال يف املناسبة التدريب فرص توفر عدم . ب

 .اجلامعة يف املالئمة التقنية التجهيزات توفر عدم . ت
 . اجلامعة يف ةتوفرامل والربامج األجهزة نوعية عن الكافية املعلومات توفر عدم . ث
 .  الالزم والتقين الفين الدعم توفر عدم . ج

 
 )م٢٠٠٢(دراسة آل حميا  §

حتديد مدى توفر كفايات تقنية احلاسب اآليل واإلنترنت لدى هدفت الدراسة إىل 
طالب من طالب املستوى ) ٤١٢( وتكونت عينة الدراسة من ، طالب كلية املعلمني باا
وكان من أهم ، واستخدم الباحث استبانة من إعداده أداة للرسالة، الثامن بكلية املعلمني باا

 :النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة 
 .فاض مستوى توفر كفايات تقنية احلاسب واإلنترنت لدى أفراد عينة الدراسةاخن -
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى توفر تقنية احلاسب اآليل واإلنترنت تعزى  -

 .سنة لصاحل اموعة األوىل  ٢٤سنة وجمموعة  ٢٢ملتغري العمر بني جمموعة 



 
 

٧٦

نية احلاسب اآليل واإلنترنت تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى توفر تق -
 .ملتغري التخصص لصاحل طالب قسمي الرياضيات والعلوم

اخنفاض مستوى التدريب الذي تلقاه أفراد العينة على مهارات تقنية احلاسب  -
 .واإلنترنت أثناء الدراسة 

 
 )هـ ١٤٢٤( دراسة عمر  §

 مؤسسات إدارة يف اإلنترنت شبكة من اإلفادة كيفية على التعرف إىل الدراسة هدفت
 ،التسجيل و القبول و ،اإلدارية األنشطة جماالت يف السعودية العربية اململكة يف العايل التعليم

 اإلنترنت استخدامات تفعيل إىل احلاجة مدى و ،األكادميية الدراسات و ،العلمية األنشطة و
 اجلامعات بعض مع ذلك مقارنة و السعودية اجلامعات يف االستخدام معوقات معرفة و
 بلغت مقصودة عينة على الدراسة وطبقت، للدراسة أداة االستبانة الباحثة واستخدمت ربيةالع

 اآلتية  النتائج إىل الدراسة توصلت و البنات كليات من فردا ١٢٨ و اجلامعات من فردا ١٦٦

شئون القبول : يف اإلدارة وفق الترتيب  اإلنترنتتستخدم مؤسسات التعليم العايل  -
 .و أخريا الدراسات األكادميية  ،مث األنشطة اإلدارية ،و األنشطة العلمية ،والتسجيل

متابعة التطورات املستجدة : وفق الترتيب  اإلنترنتتوجد حاجة إىل تفعيل استخدامات  -
و احلصول  ،لعلماءو احلصول على أراء ا ،، و اإلطالع على أساليب جديدة يف التدريس

 .و تفعيل اإلفادة من خربات الدول  ،على املعلومات املهمة لإلدارة
و قلة  ،ضعف الدعم التقين: وفق الترتيب اآليت  اإلنترنتجاءت معوقات استخدامات  -

 .و قلة الدورات التدريبية  ،املخصصات املالية ، و ارتفاع تكلفة األجهزة التقنية
مبؤسسات التعليم العايل فقد كان مرتبطا بطبيعة و  اإلنترنتأما االختالف يف استخدام  -

يف  )امللك فهد امللك فيصل امللك سعود  (إمكانيات املؤسسة فتقاربت جامعات 
االستخدام يف الشئون اإلدارية و القبول و التسجيل و األنشطة العلمية و الدراسات 

 )ى و أم القر عبدالعزيزامللك  (األكادميية يليهم جامعتنا 
 ،شئون القبول و التسجيل: يف اإلدارة وفق الترتيب  اإلنترنتتستخدم اجلامعات العربية  -

 . و أخريا األنشطة اإلدارية  ،مث الدراسات األكادميية ،و األنشطة العلمية
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 )هـ  ١٤٢٨( دراسة الكنعان  §
إىل استقصاء فاعلية برنامج تدرييب مقترح يف تنمية بعض كفايات  الدراسة ت هذههدف

، يف تدريس العلوم لدى معلمات العلوم قبل اخلدمة يف مدينة بريده اإلنترنتاستخدام 
 .مقياس اجتاه و، بطاقة مالحظة و، اختبار حتصيليادوات لدراستها واستخدمت الباحثة 

 -:أسفرت الدراسة عن نتائج من أمهها و 

بني متوسطي درجات حتصيل )  ٠,٠٥عند مستوى (د فرق ذي داللة إحصائية وجو -
يف  اإلنترنتمعلمات العلوم قبل اخلدمة يف اجلانب املعريف لبعض كفايات استخدام 

تدريس العلوم يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ، وذلك لصاحل التطبيق 
 .البعدي

بني متوسطي درجات )  ٠,٠٥مستوى عند (وجود فرق ذي داللة إحصائية  -
معلمات العلوم قبل اخلدمة يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبار األدائي ، وذلك 

 .لصاحل التطبيق البعدي 
بني متوسطي درجات )  ٠,٠٥عند مستوى (وجود فرق ذي داللة إحصائية  -

، وذلك معلمات العلوم قبل اخلدمة يف التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة 
 .لصاحل التطبيق البعدي 

بني متوسطي درجات )  ٠,٠٥عند مستوى (وجود فرق ذي داللة إحصائية  -
 اإلنترنتمعلمات العلوم قبل اخلدمة يف التطبيق القبلي والبعدي ملقياس االجتاه حنو 

 .واستخدامها يف التدريس ، وذلك لصاحل التطبيق البعدي 
 
 )هـ١٤٢٨(دراسة النفيسة   §

 اإللكتروين للتعليم التربويني املشرفني استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هدفت
املعلومات وتكونت عينة  جلمع االستبانة الدراسة استخدمتو، املعلمني تدريب يف

 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية ،مشرفاً تربوياً  ١٩١الدراسة من 
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يف تدريب  اإللكتروينويني للتعليم وجود أمهية كبرية الستخدام املشرفني الترب  -
 .املعلمني مبدينة جدة 

يف تدريب املعلمني مبدينة جدة  اإللكتروينأن ممارسة املشرفني التربويني للتعليم   -
 .كانت بدرجة متوسطة 

يف تدريب  اإللكتروينوجود موافقة من املشرفني التربويني على املعوقات للتعليم   -
 .املعلمني مبدينة جدة

جود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املشرفني عدم و  -
بالرغم من اختالف  ،املعلمني يف تدريب اإللكتروينالتربويني حنو ممارسة التعليم 

 .الدورات التدريبية لديهم 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املشرفني   -

بالرغم من اختالف  ،املعلمني يف تدريب اإللكتروينالتربويني حنو ممارسة التعليم 
 .درجة اإلملام باحلاسب اآليل لديهم 

 
 )هـ١٤٢٨(دراسة العبدالكرمي  §

يف مدارس  اإللكتروينمعرفة واقع استخدام التعليم هدفت الدراسة إىل 
واستخدمت الباحثة االستبانة أداة لدراستها ووزعت على ،  اململكة األهلية بالرياض

وتوصلت الدراسة إىل النتائج ، معلم ومعلمه ٢٩٧مع كامالً وهم عبارة عن ات
 :التالية 

فيما يتعلق مبدى استخدام طرق التعليم اإللكتروين يف مدارس اململكة بينت الدراسة  -
أن أمهها وجود موقع للمدرسة على اإلنترنت وتوفر شبكة إنترنت يف املعامل وأنه 

استخدام احلاسب اآليل مبا يف ذلك اإلنترنت والربيد لدى املعلمات معرفة بكيفية 
يف حني أنه تبني ، كما يوجد باملدرسة شبكة إنترنت متاحة للمعلمات، اإللكتروين

وأن املعلم واملعلمة ال ، عدم توفر جهاز حاسب آيل لكل طالب وطالبة يف الفصل
 .يطلبون من الطالب أو الطالبات تسليم الواجبات على أقراص مدجمة

فانه من أهم ، أما من ناحية أمناط استخدام التعليم اإللكتروين يف مدارس اململكة -
وقد بينت الدراسة ، أمناط التعليم اإللكتروين املستخدمة يف املدرسة التعلم التعاوين
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فأقل بني أفراد الدراسة  ٠.٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
وأمناط استخدام التعليم ، م اإللكتروين يف املدرسةمدى استخدام طرق التعلي( حنو 

ولقد بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة ، لصاحل اإلناث) اإللكتروين يف املدرسة 
مدى استخدام ( فأقل بني أفراد الدراسة حنو  ٠.٠٥إحصائية عند مستوى داللة 

) كتروين يف املدرسة وأمناط استخدام التعليم اإلل، طرق التعليم اإللكتروين يف املدرسة
وعدد الدورات ، واخلربة، واملؤهل العلمي، التخصص( باختالف عدة متغريات 

 ).التدريبية
أما فيما يتعلق مبجاالت ومستويات الدراسة اليت يستخدم فيها التعليم اإللكتروين  -

بينت الدراسة أن أهم ااالت الدراسية اليت يستخدم فيها التعليم اإللكتروين يف 
وأكثر املستويات استخداماً للتعليم اإللكتروين هي ، درسة هي مواد احلاسب اآليلامل

 .صفوف املرحلة الثانوية
أوضحت الدراسة أن ، وفيما يتعلق باجيابيات وسلبيات استخدام التعليم اإللكتروين -

أهم اجيابيات استخدام التعليم اإللكتروين أنه يرفع من مستويات ثقافة احلاسب اآليل 
وهو يساعد املتعلم ، وكذلك يقدم املادة العلمية بطريقة مشوقة، راته عند املتعلمومها

كما أنه يقدم التغذية الراجعة الفورية ، على االحتفاظ باملعلومات لفترة أطول
أما السلبيات فمن أمهها وجود ، ويزيد من دافعية املتعلم للتعلم، واملستمر للمتعلم

األمور واليت تقلل من قدرم على متابعة أبنائهم  األمية اإللكترونية لدى أولياء
وأن ، أيضاً حدوث األعطال الفنية يف األجهزة مما يعيق العملية التعليمية، الكترونياً

 .متضية وقت طويل أمام وسائل التقنية يزيد من العزلة االجتماعية لدى املتعلم
اململكة بينت الدراسة أن وفيما يتعلق مبعوقات تطبيق التعليم اإللكتروين يف مدارس  -

قلة املخصصات املالية : أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما على اثنني من املعوقات مها
وأيضاً كثافة املادة العلمية ، حتول دون تأمني أجهزة احلاسب اآليل لكل طالب وطالبة

راد وكذلك تبني أن أف، يف مقررات التعليم العام تعيق استخدام التعليم اإللكتروين
 .الدراسة غري موافقون على العديد من سلبيات ومعوقات تطبيق التعليم اإللكتروين 
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 )هـ ١٤٢٨(دراسة احلذيفي  §
 :هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على ما يلي 

o  على مستوى التحصيل يف مادة العلوم لدى تالميذ  اإللكتروينأثر استخدام التعليم
 .املرحلة املتوسطة

o  يف تنمية القدرات العقلية لدى تالميذ املرحلة  اإللكتروينأثر استخدام التعليم
 .املتوسطة

o  على اجتاه تالميذ املرحلة املتوسطة حنو العلم اإللكتروينأثر استخدام التعليم. 
اختبار حتصيلي يف مادة العلوم و، اختبار القدرات :األدوات التالية الدراسة تواستخدم

 .مقياس االجتاه حنو العلوم من إعداد الباحثو، سط من إعداد الباحثللصف الثالث متو
تلميذاً  ٢٩،  من تالميذ املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض تلميذاً ٦٠عينة الدراسة ومشلت 

 .تلميذاً ميثلون اموعة الضابطة ٣١ميثلون اموعة التجريبية، 
 :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية 

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اموعة  -
 :يف اإللكتروينالتجريبية وتالميذ اموعة الضابطة قبل استخدام التعليم 

 .مستوى التحصيل •
 .تنمية القدرات العقلية •
 .االجتاه حنو مادة العلوم •

التجريبية وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اموعة  -
 :يف ومقياس اإلجتاه يف التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي

 .مستوى التحصيل •
 .االجتاه حنو مادة العلوم •

وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اموعة التجريبية  -
 .يف مستوى التحصيل اإللكتروينوتالميذ اموعة الضابطة بعد استخدام التعليم 
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 )هـ١٤٢٨(دراسة الغامدي  §
هدفت الدراسة إىل حتديد حاجات معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية للتعليم 

وبإدارة املوقف  اإلنترنتاملرتبطة باخللفية املعرفية عنه وباستخدام احلاسب اآليل و اإللكتروين
ملتغريي اخلربة يف ، وحتديد درجة االختالف يف هذه احلاجات تبعا اإللكتروينالتعليمي 

وتكونت العينة ، واستخدم الباحث االستبانة جلمع بيانات الدراسة.التدريس واملؤهل العلمي
 :وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية ، معلم رياضيات مبحافظة الطائف ١٠٨من 

حاجات معلمي الرياضيات (دلت نتائج الدراسة على أن احملور األول للدراسة  -
ثل حاجة عالية مت) باخللفية املعرفية عنه املرتبطة اإللكترويندائية للتعليم باملرحلة االبت

 .بالنسبة لعينة الدراسة
حاجات معلمي الرياضيات (دلت نتائج الدراسة على أن احملور الثاين للدراسة  -

ثل حاجة مت) باستخدام احلاسب اآليل املرتبطة اإللكتروينباملرحلة االبتدائية للتعليم 
 .نسبة لعينة الدراسةعالية بال

حاجات معلمي الرياضيات (دلت نتائج الدراسة على أن احملور الثالث للدراسة  -
ثل حاجة عالية مت) اإلنترنتباستخدام  املرتبطة اإللكتروينباملرحلة االبتدائية للتعليم 

 .بالنسبة لعينة الدراسة
الرياضيات حاجات معلمي (دلت نتائج الدراسة على أن احملور الرابع للدراسة  -

) اإللكتروينبإدارة املوقف التعليمي  املرتبطة اإللكتروينباملرحلة االبتدائية للتعليم 
 .ثل حاجة عالية بالنسبة لعينة الدراسةمت

دلت نتائج الدراسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  -
 .إجابات العينة تبعا ملتغري اخلربة يف التدريس

الدراسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات دلت نتائج  -
 .إجابات العينة تبعا ملتغري املؤهل العلمي
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 )هـ١٤٢٨(دراسة السفياين  §

يف تدريس  اإللكتروينالدراسة إىل التعرف على درجة أمهية واستخدام التعليم  هدفت
شرفات التربويات يف املدارس الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات و امل

احلكومية و األهلية ، و هل يوجد اختالف بني وجهات نظر عينة الدراسة حول األمهية 
العمر،املستوى التعليمي، التخصص  متغري:( و االستخدام تبعا للمتغريات التالية

ة واستخدمت الباحثة االستبان، )الوظيفي،سنوات اخلربة، عدد الدورات اليت التحقن ا
، مشرفة تربوية ٤٠معلمة و  ١٦٠ من العشوائية عينتهاوتكونت ، أداة للدراسة

 :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية 

منهج الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة  تنفيذيف  اإللكترويندرجة أمهية التعليم   -
نظر عينة الدراسة كانت بدرجة كبرية ، أما درجة االستخدام كانت بدرجة 

 .متوسطة 
يف أدوار كل من معلمة الرياضيات و الطالبة من  اإللكترويندرجة أمهية التعليم   -

بدرجة وجهة نظر عينة الدراسة كانت بدرجة كبرية، أما درجة االستخدام كانت 
 .متوسطة 

يف أدوات تنمية الرياضيات من وجهة نظر عينة  اإللكترويندرجة أمهية التعليم   -
 .الدراسة كانت بدرجة كبرية، أما درجة االستخدام كانت بدرجة متوسطة 

و ارتباطه بالتحليل من وجهة نظر عينة الدراسة  اإللكترويندرجة أمهية التعليم   -
 .الستخدام كانت بدرجة متوسطة كانت بدرجة كبرية، أما درجة ا

بني املتوسطات )  ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -
متغري العمر ، املستوى التعليمي ، عدد ( الكلية حملاور أداة الدراسة تبعا لكل من 

من وجهة  اإللكتروينيف حتديد درجة أمهية و استخدام التعليم ) الدورات التدريبية 
 .نظر عينة الدراسة 

بني املتوسطات )  ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
يف ) التخصص الوظيفي، سنوات اخلربة ( الكلية حملاور أداة الدراسة تبعا لكل من 

من وجهة نظر عينة الدراسة، بينما  اإللكتروينحتديد درجة أمهية و استخدام التعليم 
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 اإللكتروينبالنسبة للتعليم )  ٠,٠١( داللة إحصائية عند مستوى  يوجد فروق ذات
 .يف أدوات تنمية الرياضيات من وجهة نظر عينة الدراسة

 
 )م٢٠٠٣(دراسة اجلرف  §

فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى  هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى وجود
املعتمدة (يزية بالطريقة التقليدية حتصيل الطالبات الاليت تدربن على الكتابة باللغة اإلجنل

والطالبات الضعيفات الاليت درسن املقرر نفسه ) على الكتاب املقرر داخل الفصل
، معا كما يقيسه االختبار البعدي اإللكتروينباستخدام الطريقة التقليدية والتعليم 

وتكونت عينة ، واستخدمت الباحثة االختبار التحصيلي وحتليل احملتوى أداتني للدراسة
بكلية اللغات والترمجة ) ختصص لغة إجنليزية(طالبة باملستوى األول  ١١٣الدراسة من 

 :وتوصلت الدراسة لنتائج من أمهها ، جبامعة امللك سعود
ل إضافة إىل املنزررا إلكترونيا من موعة التجريبية الاليت استخدمن مقلمجأن طالبات ا -

موعة لمجاملقرر التقليدي حصلن على درجات أعلى يف االختبار البعدي من طالبات ا
فقد . الضابطة الاليت تلقني تعليما تقليديا داخل الفصل يعتمد على الكتاب املقرر فقط

مساند للمقرر  ل كمقرراملنزمن  اإللكتروينأثبتت نتائج هذه الدراسة أن استخدام املقرر 
التقليدي قد ساهم يف رفع مستوى أداء الطالبات أكثر من االعتماد على املقررات 

 . التقليدية فقط

الطالبات ) حتصيل(يف حتسني قدرة  مهماً كان عامالً اإللكتروينأن استخدام املقرر  -
ختبار ن يف االتهالضعيفات على الكتابة باللغة اإلجنليزية وجنم عنه حتسن كبري يف درجا

 ).االختبار التحصيلي(البعدي 

أظهرت نتائج التحليل النوعي ملواضيع الطالبات اليت كتبنها يف االختبار البعدي حتسنا  -
ن تهموعة التجريبية على الكتابة باللغة اإلجنليزية مقارنة بقدرلمجكبريا يف قدرة طالبات ا

ن أكثر كفاءة، وأكثر فقد أصبح. يف بداية الفصل الدراسي قبل االشتراك يف التجربة
طالقة، يستطعن التواصل بسهولة، ويستطعن كتابة مقاالت طويلة ومجال طويلة، 

، والفقرات ةويستخدمن تراكيب حنوية أكثر تعقيدا، مقارنة باجلمل البسيطة القصري
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وكان هناك اخنفاض ملموس يف عدد . القصرية اليت كن يكتبنها يف بداية الفصل الدراسي
 .الترقيمية واحلروف الكبرية يف أوائل الكلمات ئية والنحوية واألخطاء اإلمال

أن املقرر  ةستبانالموعة التجريبية للمجأظهرت نتائج حتليل استجابات طالبات ا -
 .كان له اثر إجيايب على مشاعر الطالبات حنو دراسة اللغة اإلجنليزية اإللكتروين

 

 : السابقة الدراسات على التعليق
 

أو أحد تطبيقاته يف  اإللكتروينالدراسات السابقة يف اإلشارة ألمهية التعليم  اتفقت 
وذكرت عدداً من ، ودوره يف تطوير العملية التعليمية وزيادة فاعليتها، العملية التعليمية

كما ، الدراسات السابقة درجة أمهية استخدام التعليم اإللكتروين يف التدريس يف التعليم العام
وأمهية تدريب ، أمهية معرفة املعلم لكفايات استخدام التقنية يف العملية التعليميةأوردت مدى 

وحتدثت بعض ، املعلمني قبل اخلدمة أو أثنائها على استخدام احلاسب اآليل واالتصاالت
الدراسات عن أمهية استخدام التعليم اإللكتروين أو أحد تطبيقاته يف التعليم العايل سواًء على 

وأشارت إىل مدى استخدام ، أو يف العملية التعليمية، انب اإلدارية والتنظيميةمستوى اجلو
ودور التعليم ، أعضاء هيئة التدريس لتقنية املعلومات واالتصاالت يف العملية التعليمية

كما حتدثت عن املطالب الالزم توفرها ، اإللكتروين يف مواجهة حتديات التعليم العايل
 .تروين يف العملية التعليمية الستخدام التعليم اإللك

وتتفق الدراسة احلالية يف التأكيد على أمهية التعليم اإللكتروين يف العملية التعليمية مع  
 ،)هـ١٤٢٨( ودراسة النفيسه ، )هـ١٤٢٧( ودراسة مياين ، )هـ١٤٢٥(دراسة الزامل 

( ياين ودراسة السف، )هـ١٤٢٨( ودراسة احلذيفي  ،)هـ١٤٢٨( ودراسة العبدالكرمي 
يف اهلدف الذي ) هـ١٤٢٧(و احلريب ) م٢٠٠٧(وتتفق مع دراسيت املوسى ،  )هـ١٤٢٨

وتتفق ، وهو معرفة مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف العملية لتعليمية، تسعيان إليه
، وهي املعلم، معهما أيضا يف حتديد املطالب على أساس العناصر األساسية للعملية التعليمية

وتزيد الدراسة احلالية عليهما ذكر املطالب الالزم ، )البنية التحتية (والبيئة التعليمية  ،واملنهج
وختتلف أيضاً معهما يف أن ، توفرها يف املتعلم بصفته عنصراً أساسيا يف العملية التعليمية

اهتمت بتحديد املطالب الالزم توفرها الستخدام التعليم ) هـ١٤٢٧(دراسة احلريب 
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بينما الدراسة احلالية اهتمت ، وتدريس الرياضيات خصوصاً، يف التعليم العاماإللكتروين 
كما ختتلف مع دراسة املوسى ، ويف تدريس العلوم، بتحديد هذه املطالب يف التعليم العايل

يف أن دراسة املوسى قامت على أدبيات ودراسات سابقة من خالل حتليل ) م٢٠٠٧(
بينما توصلت ، ثت عن املطالب يف التعليم بشكل عاموحتد، احملتوى للتوصل إىل املطالب

الدراسة احلالية للمطالب من خالل استبيان وزع على املتخصصني وحتدثت عن املطالب يف 
 .التعليم العايل
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 الدراسة إجراءات           
                  

 .الدراسة منهج -١       
 

 .الدراسة مجتمع -٢       
 

 .الدراسة عينة -٣       
 

 .الدراسة أداة -٤  
 
 .الدراسة تطبيق إجراءات  -٥     

 
 .اإلحصائية المعالجة أساليب -٦       
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 :منهج الدراسة  -١

هذه الدراسة املنهج الوصفي كوا تم بوصف مطالب استخدام التعليم  اتبعت
واملنهج الوصفي كما يذكر عبيدات ، يف تدريس العلوم الطبيعية يف التعليم العايل اإللكتروين
يقوم على دراسة  الظاهرة كما توجد يف الواقع و )   ٢٢٣هـ ، ص ١٤١٨(و آخرون 

، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة  و أو كمياً يهتم بوصفها وصفا دقيقا و يعرب عنها كيفياً
لتعبري الكمي يعطي وصفا رقميا من خالل إيضاح مقدار هذه يوضح خصائصها ، فيما ا
هذه الدراسة حتديدا  واتبعت، جات ارتباطها مع الظواهر األخرىالظاهرة أو حجمها و در

املنهج الذي يتم )" م ٢٠٠٣( و هو كما يذكر العساف ) حياملس( املنهج الوصفي 
ة منهم و ذلك دف وصف بواسطته استجواب مجيع أفراد جمتمع الدراسة أو عينة كبري

 .١٩١ص " الظاهرة املدروسة 

 

 :مجتمع الدراسة -٢

مناهج وطرق (يف  املتخصصني من أعضاء هيئة التدريس يشتمل جمتمع الدراسة على 
، باجلامعات السعودية)  واألحياء، الفيزياء، الكيمياء "العلوم الطبيعية و، تدريس العلوم

وقد مت حتديد اجلامعات اليت يوجد ا أعضاء هيئة التدريس من التخصصني احملددين 
 :فشملت اجلامعات التالية 

 .جامعة أم القرى -١

 .جامعة امللك عبدالعزيز -٢

 .جامعة امللك سعود -٣

 .جامعة امللك خالد -٤

 .جامعة طيبة  -٥

 .جامعة الطائف  -٦

 .جامعة امللك فيصل  -٧
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 :الدراسة عينة -٣

أن )  ٩٣ص،م٢٠٠٣( حيث ذكر العساف ، مشلت عينة الدراسة مجيع أفراد اتمع
األصل يف البحوث العلمية أن جترى على مجيع أفراد جمتمع البحث ألن ذلك أدعى 

 وزعت أداة الدراسة حيث، عضو هيئة تدريس ٢٥٠وعدد أفراد العينة،  لصدق النتائج
استبانة كما يوضح  ٢٥٠لعائد واملكتمل منها وكان ا ،عضو هيئة تدريس ٣٣٥على 

 . )٢(اجلدول رقم
 

 )٢(جدول رقم 

 املوزعة على أفراد جمتمع الدراسة ستباناتعدد اال  


 
 


 


 


 


 

     ٪ 

     ٪ 

     ٪ 

     ٪ 

     ٪ 

     ٪ 

     ٪ 

     ٪ 
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وفقاً للنسب املوضحة يف الشكل  السعودية على اجلامعات توزع جمتمع الدراسةو 
 ) ١(رقم 
 

٨.٨٠%

١٢.٨٠%

١١.٢٠%

٢٢.٤٠%
١٣.٢٠%

١٤.٠٠%

١٧.٦٠%

المل       ك فیص       ل
الط      ایف
طیب       ھ
المل    ك خال    د
المل     ك س     عود
المل      ك عب      د الع      زیز
أم الق      رى

الجامع  ة
 

 

 

 :خصائص اتمع 

يف ختصص  ٣٢كان منهم  ،عضو هيئة تدريس ٢٥٠أشتمل جمتمع الدراسة على 
)  ٢(يف ختصصات العلوم الطبيعية والشكل  ٢١٨و  ،مناهج وطرق تدريس العلوم

 . عداد كل منهما يف كل جامعةأيوضح 

 السعودية اجلامعات يف الدراسة جمتمع نسب) ١( شكل
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الجامع   ة

 المل     ك عب     دالمل     ك س     عودالمل    ك خال    دطیب       ھالط      ایفالمل       ك فیص       ل
الع       زیز

أم الق      رى

 دد
      

ــ   
الع

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

١٩

٣٠

٢٦

٤٢

٢٨

٣٢

٤١ ٣

٢

٢

١٤

٥

٣

٣

العل          وم الطبیعی          ة
من    اھج وط    رق ت    دریس العل    وم

التخص         ص

 
 

 ١٣٩كان عدد املمارسني  اإللكتروينوبالنسبة ملمارسة أفراد جمتمع الدراسة للتعليم 
 ١١١يف تدريسهم  اإللكتروينبينما كان عدد الذين ال ميارسون التعليم  ،عضو هيئة تدريس
يوضح نسبة املمارسني والغري ممارسني من أفراد جمتمع ) ٣(والشكل رقم .عضو هيئة تدريس

 .الدراسة 
 

 

٤٤.٤٠%

٥٥.٦٠%

ال یم     ارس
یم   ارس

الممارس    ة
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 :أداة الدراسة  -٤

وإلعدادها قام الباحث من خالل ،  الباحث االستبانة جلمع بيانات الدراسةاستخدم 
األدبيات والدراسات السابقة بتحديد أربعة حماور تدور حوهلا املطالب الالزم توفرها 

ومن خالل الدراسة االستطالعية اليت مت فيها طرح األسئلة ، الستخدام التعليم اإللكتروين
وبعد مجع ، جمموعة من اخلرباء واملهتمني بالتعليم اإللكتروين األربعة األوىل للدراسة على

توصل ، واألدبيات اليت تناولت هذه املطالب، وباإلطالع على الدراسات السابقة، استجابام
 ) .١(الباحث إىل قائمة من املطالب شكلت االستبانة يف صورا األولية امللحق رقم 

 :صدق األداة
املتخصصني يف املناهج  بعرضها على جمموعة من احملكمني مت التحقق من صدق األداة

 اخذ أرائهممت و ،قائمة بأمسائهم) ٢(ويف امللحق رقم ، وطرق التدريس والتعليم اإللكتروين
األداة ) ١(ويف امللحق رقم ، ها يف قياس ما أعدت لقياسهحيال األداة للتأكد من مدى صدق

األداة يف صورا النهائية بعد تعديلها وفقاً آلراء ) ٣(ويف امللحق رقم ، يف صورا األولية
على أربعة حماور  تشتملوا، حيث شكلت إجابة األسئلة األربعة األوىل للدراسة، احملكمني

 :هي
، ية الستخدام التعليم اإللكتروينها يف مناهج العلوم الطبيعتوفراملطالب الالزم  / احملور األول

 .عبارات ٩وأشتمل على 

يف  اإللكتروينها يف عضو هيئة التدريس الستخدام التعليم توفراملطالب الالزم  /الثايناحملور 
وأشتمل على بعدين البعد األول عن املطالب العامة يف احلاسب اآليل ، تدريس العلوم الطبيعية

والشبكات الستخدام التعليم اإللكتروين يلزم توفرها لدى عضو هيئة التدريس وتكون من 
البعد الثاين عن املطالب اخلاصة باستخدام التعليم اإللكتروين الالزم توفرها لدى و، فقره ١٣

 .فقره ١٢عضو هيئة التدريس وتكون من 

يف دراسة  اإللكتروينها يف املتعلم الستخدام  التعليم توفراملطالب الالزم / احملور الثالث
لعامة يف احلاسب اآليل وأشتمل على بعدين البعد األول عن املطالب ا، العلوم الطبيعية

، فقره ١١وتكون من املتعلم والشبكات الستخدام التعليم اإللكتروين الالزم توفرها لدى 



 
 

٩٢

والبعد الثاين عن املطالب اخلاصة باستخدام التعليم اإللكتروين الالزم توفرها لدى عضو هيئة 
 .فقرات ٨التدريس وتكون من 

اإللكتروين يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم  ها يفتوفراملطالب الالزم /  احملور الرابع
وأشتمل على بعدين األول عن املطالب املادية والتقنية الستخدام ، تدريس العلوم الطبيعية

والبعد ، فقرات ٩التعليم اإللكتروين الالزم توفرها يف البيئة التعليمية وتكون هذا البعد من 
الستخدام التعليم اإللكتروين الالزم توفرها يف البيئة  الثاين عن املطالب البشرية والتنظيمية

 .فقرات١٠التعليمية وتكون من 

عبارة واستخدم مقياس ثالثي لالستجابة على  ٧٢وقد بلغ عدد العبارات مجيعاً  
 .٢/٣الفقرات حيث حددت إجتاه كل تقدير بقسمة املدى على عدد الفئات 

 ) ٣( جدول

 األمهية درجة اجتاه تقدير

 الدرجة التقدير م

 ٣إىل  ٢.٣٤من  مهمة ١
 ٢.٣٣إىل  ١.٦٧من  مهمة إىل حد ما ٢

 ١.٦٦إىل  ١من  غري مهمة ٣

 

 :ثبات األداة
حيث كانت قيمة الفاكرونباخ كرونباخ استخدام معامل الفاب ثبات األداةمت التحقق من 

تتمتع بدرجة ثبات هذا يدل على أن أداة الدراسة و، وهي قيمة عالية ٠.٩٠لعبارات األداة 
 .يف التطبيق امليداين للدراسة  عالية ميكن االعتماد عليها

 

 



 
 

٩٣

 :إجراءات تطبيق الدراسة  -٥

وبعد املوافقة عليها من قبل ، بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة يف صورا النهائية
 :مت تنفيذ اخلطوات التالية ، )٤(املشرف وجلنة مناقشة خطة الدراسة ملحق رقم 

 .اطبة رئيس قسم املناهج لعميد كلية التربية بشان تطبيق الدراسةخم •

 ).٥(خماطبة عميد كلية التربية لوكيل اجلامعة للبحوث والدراسات ملحق رقم  •

خماطبة وكيل اجلامعة لوكالء اجلامعات اليت مت حتديدها يف جمتمع الدراسة ملحق رقم  •
)٦. ( 

س وسكرتري األقسام املختصة يف توزيع األداة على عينة الدراسة من خالل رئي •
 .اجلامعات 

 .تابع الباحث توزيع واستعادة أداة الدراسة  •

 . مجع االستبانات وتصنيفها وترقيمها •

 الدراسي الفصل خالل ذلك ومت تقريبا شهرين ومجعها الدراسة أداة تطبيق استغرق •
 .هـ ١٤٣٠-٢٩األول من العام الدراسي 

 احلزم برنامج باستخدام اآليل احلاسب إىل الدراسة بيانات بإدخال الباحث قام •
 . (SPSS ) االجتماعية اإلحصائية

 . النتائج واستخراج إحصائيا البيانات حتليل •
 

 :األساليب اإلحصائية المناسبة للبحث  -٦

التكرارات  -معامل الفاكرونباخ  :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية 
ومت استخدام هذه األساليب من خالل ، T testاختبار ت  –والنسب املئوية و املتوسطات 

 . (SPSS ) االجتماعية اإلحصائية احلزم برنامج

 

 
 



 
 

٩٤



 

 حتليل النتائج وتفسريها
 

 



 
 

٩٥

 

 :٤-١األسئلة من إجابة 

ها يف منهج العلوم الطبيعية من توفرالالزم  اإللكتروينما مطالب استخدام التعليم / ١س
 وجهة نظر املختصني ؟

من  اإللكتروينها يف أستاذ العلوم الطبيعية الستخدام التعليم توفرما املطالب الالزم /٢س
 وجهة نظر املختصني ؟

يف دراسة العلوم  اإللكتروينها يف املتعلم الستخدام التعليم توفرما املطالب الالزم /٣س
 ة من وجهة نظر املختصني ؟الطبيعي

يف تدريس  اإللكتروينها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم توفرما املطالب الالزم /٤س
 العلوم الطبيعية من وجهة نظر املختصني ؟

 

وقد متت اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل بناء األداة وإخراجها يف صورا النهائية 
على  تشتملواحيث اشتملت على املطالب اليت جتيب عن األسئلة السابقة ) ٣(ملحق رقم 
 :هيأربعة حماور 
، تروينية الستخدام التعليم اإللكها يف مناهج العلوم الطبيعتوفراملطالب الالزم  / احملور األول

 .عبارات ٩وأشتمل على 
 

يف  اإللكتروينها يف عضو هيئة التدريس الستخدام التعليم توفراملطالب الالزم  /احملور الثاين
وأشتمل على بعدين البعد األول عن املطالب العامة يف احلاسب اآليل ، تدريس العلوم الطبيعية

عضو هيئة التدريس وتكون من والشبكات الستخدام التعليم اإللكتروين يلزم توفرها لدى 
والبعد الثاين عن املطالب اخلاصة باستخدام التعليم اإللكتروين الالزم توفرها لدى ، فقره ١٣

 .فقره ١٢عضو هيئة التدريس وتكون من 



 
 

٩٦

يف دراسة  اإللكتروينها يف املتعلم الستخدام  التعليم توفراملطالب الالزم / احملور الثالث
ل على بعدين البعد األول عن املطالب العامة يف احلاسب اآليل وأشتم، العلوم الطبيعية

، فقره ١١وتكون من املتعلم والشبكات الستخدام التعليم اإللكتروين الالزم توفرها لدى 
والبعد الثاين عن املطالب اخلاصة باستخدام التعليم اإللكتروين الالزم توفرها لدى عضو هيئة 

 .فقرات ٨التدريس وتكون من 
 

اإللكتروين يف ها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم توفراملطالب الالزم /  احملور الرابع
وأشتمل على بعدين األول عن املطالب املادية والتقنية الستخدام ، تدريس العلوم الطبيعية

بعد وال، فقرات ٩التعليم اإللكتروين الالزم توفرها يف البيئة التعليمية وتكون هذا البعد من 
الثاين عن املطالب البشرية والتنظيمية الستخدام التعليم اإللكتروين الالزم توفرها يف البيئة 

 .فقرات١٠التعليمية وتكون من 



 
 

٩٧

 :إجابة السؤال الخامس 

 ؟املختصنيها يف منهج العلوم الطبيعية من وجهة نظر توفرأمهية املطالب الالزم  درجةما 

ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات واالحنراف املعياري إلجابات  
عينة الدراسة حول درجة أمهية املطالب الالزم توفرها يف منهج العلوم الطبيعية الستخدام 
التعليم اإللكتروين ومت ترتيب اإلجابات تنازلياً حبسب املتوسط احلسايب كما يف اجلدول 

)٤.( 

 ) ٤( جدول

 الطبيعية العلوم مناهج يف هاتوفر الالزم اإللكتروين التعليم استخدام مطالب أمهية درجة

  رقم العبـــارة
 الفقرة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 االتجـــــاه


 

    


 

    




 

    




 

    


 

    


 

    





 

    


 

    


 

    

     
 



 
 

٩٨

 التعليم استخدام مطالب أمهية لدرجة احلسايب املتوسط بأن)  ٤(  اجلدول من ويتضح
 حيث)  ٢.٩٢ -٢.٥٨(  بني تراوحت الطبيعية العلوم مناهج يف هاتوفر الالزم اإللكتروين

 املطالب مجيع فإن وعليه، مهمة بدرجة احملور هذا فقرات مجيع على العينة أفراد إجابة كانت
 مهمة مطالباً تعترب الدراسة هذه أداة يف الواردة الطبيعية العلوم مناهج يف هاتوفر الالزم

 احلريب دراسة مع جزيئاً الدراسة هذه نتائج وتتفق، اإللكتروين التعليم ستخدامال
 املنهج يف توفرها الالزم املطالب أمهية درجة حتديد يف )م٢٠٠٧( واملوسى، )هـ١٤٢٧(

 . اإللكتروين التعليم الستخدام

 

 :إجابة السؤال السادس 

 ؟املختصنيها يف أستاذ العلوم الطبيعية من وجهة نظر توفرأمهية املطالب الالزم  درجةما 

ولإلجابة عن السؤال السادس مت استخراج املتوسطات واالحنراف املعياري إلجابات عينة 
الستخدام التعليم  يف أستاذ العلوم الطبيعيةالدراسة حول درجة أمهية املطالب الالزم توفرها 

حيث مشلت اإلجابة على هذا احملور بعدين أشتمل كل منهما على عدد من ، اإللكتروين
 :رض نتائجها كما يلي الفقرات سيتم ع

لدى عضو  اإللكتروينمطالب عامة يف احلاسب اآليل والشبكات الستخدام التعليم / أوالً
و رتبت إجابات عينة الدراسة عن درجة أمهية فقرات هذا البعد كما يف ، هيئة التدريس
 .و قد مت ترتيب اإلجابات تنازلياً حبسب املتوسط احلسايب) ٥(اجلدول رقم 

 

  



 
 

٩٩

)٥( جدول  

 العلوم أستاذ في ھاتوفر الالزم اإللكتروني التعلیم الستخدام والشبكات اآللي الحاسب في العامة المطالب أھمیة درجة
 الطبیعیة

 رقم العبـــارة
 الفقرة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 االتجـــــاه


 

    


 

    


 

    


 

    


 

    


 

    

     


 

    


 

    


 

    

     


 

    


 

    

     
 

 احلاسب يف العامة املطالب أمهية لدرجة احلسايب املتوسط بأن)  ٥(  اجلدول من ويتضح
 الطبيعية العلوم أستاذ يف هاتوفر الالزم اإللكتروين التعليم الستخدام والشبكات اآليل

 احملور هذا فقرات على العينة أفراد إجابة كانت حيث)  ٢.٩٤ -٢.١٠(  بني تراوحت
 حيث، البعد هذا فقرات لباقي مهمة و)  ١٨ و ١٧( للفقرات ما حد إىل مهمة بني بدرجة
 متوسط أعلى على"  املعلومات عن البحث يف اإلنترنت يستخدم" ١٦ رقم العبارة حصلت
" اإللكترونية الصفحات وينشر يصمم"  ١٧ رقم العبارة حصلت فيما، )٢.٩٤(  مبقدار



 
 

١٠٠

 وبدرجة) ٢.٦٨( مبقدار العبارات جمموع متوسط وكان، )٢.١٠(  مبقدار متوسط اقل على
 أستاذ يف هاتوفر الالزم والشبكات اآليل احلاسب يف العامة املطالب مجيع فإن وعليه، مهمة
 . اإللكتروين التعليم ستخدامال مهمة مطالباً تعترب الدراسة هذه أداة يف الواردة الطبيعية العلوم

 الستخدام التدريس هيئة عضو لدى اإللكتروين التعليم باستخدام خاصة مطالب/ ثانياً
و رتبت إجابات عينة الدراسة عن درجة أمهية فقرات هذا البعد كما يف  ،اإللكتروين التعليم

 .و قد مت ترتيب اإلجابات تنازلياً حبسب املتوسط احلسايب) ٦(اجلدول رقم 
 

 ) ٦( جدول

 اإللكتروني التعلیم الستخدام التدریس ھیئة عضو لدى اإللكتروني التعلیم باستخدام خاصةال مطالبال أھمیة درجة

  رقم العبـــارة
 الفقرة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 االتجـــــاه

     

     

     


 

    


 

    

     


 

    

     


 

    

     

     

     

     

 



 
 

١٠١

 اخلاصة املطالب أمهية لدرجة احلسايب املتوسط بأن)  ٦(  اجلدول من ويتضح
 تراوحت اإللكتروين التعليم الستخدام التدريس هيئة عضو لدى اإللكتروين التعليم باستخدام

 بدرجة البعد هذا فقرات مجيع على العينة أفراد إجابة كانت حيث)  ٢.٨٦ -٢.٥٨(   بني
 هيئة عضو لدى اإللكتروين التعليم باستخدام اخلاصة املطالب مجيع فإن وعليه، مهمة

 . اإللكتروين التعليم ستخدامال مهمة مطالباً تعترب الدراسة هذه أداة يف الواردة التدريس

املطالب  مجيع أن السادس السؤال عن اإلجابة تكون السابقني البعدين إجابات ومن
 ستخدامال مهمة مطالباًالواردة يف أداة الدراسة تعترب  ها يف أستاذ العلوم الطبيعيةتوفرالالزم 
 . اإللكتروين التعليم

 واملوسى، )هـ١٤٢٧( احلريب دراسة نتائج مع جزيئاً الدراسة هذه نتائج وتتفق
 درجة حتديد يف، )هـ١٤٢٥( الشهري دراسةو، ) هـ١٤٢٧( مياين دراسةو، )م٢٠٠٧(

 . اإللكتروين التعليم الستخدام العلوم الطبيعيةها يف أستاذ توفراملطالب الالزم  أمهية

 



 
 

١٠٢

:إجابة السؤال السابع   

يف دراسة  اإللكتروينها يف املتعلم الستخدام التعليم توفرأمهية املطالب الالزم  درجةما 
 العلوم الطبيعية من وجهة نظر املختصني ؟

ولإلجابة عن السؤال السابع مت استخراج املتوسطات واالحنراف املعياري إلجابات عينة 
يف  اإللكتروينها يف املتعلم الستخدام التعليم توفراملطالب الالزم الدراسة حول درجة أمهية 

حيث مشلت اإلجابة عن هذا احملور بعدين أشتمل كل منهما على ، دراسة العلوم الطبيعية
 :رات سيتم عرض نتائجها كما يلي عدد من الفق
لدى  اإللكتروينمطالب عامة يف احلاسب اآليل والشبكات الستخدام التعليم / أوالً
و رتبت إجابات عينة الدراسة عن درجة أمهية فقرات هذا البعد كما يف اجلدول رقم  ،املتعلم

 .و قد مت ترتيب اإلجابات تنازلياً حبسب املتوسط احلسايب) ٧(
 )٧( جدول

 المتعلم لدى اإللكتروني التعلیم الستخدام والشبكات اآللي الحاسب في العامة المطالب أھمیة درجة 

 رقم العبـــارة
 الفقرة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 ـاهاالتج

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

١٠٣

مطالب عامة يف  أمهية لدرجة احلسايب املتوسط بأن)  ٧(  اجلدول من ويتضح
 -٢.٦٨( بني تراوحت لدى املتعلم اإللكترويناحلاسب اآليل والشبكات الستخدام التعليم 

 فإن وعليه، مهمة بدرجة البعد هذا فقرات مجيع عن العينة أفراد إجابة كانت حيث)  ٢.٨٤
 الدراسة هذه أداة يف الواردة املتعلم لدى عامة يف احلاسب اآليل والشبكاتال املطالب مجيع
 . اإللكتروين التعليم ستخدامال مهمة مطالباً تعترب

و رتبت إجابات عينة  ،املتعلم لدى اإللكتروين التعليم باستخدام خاصة مطالب/ ثانياً
و قد مت ترتيب ) ٨(الدراسة عن درجة أمهية فقرات هذا البعد كما يف اجلدول رقم 

 .اإلجابات تنازلياً حبسب املتوسط احلسايب
 ) ٨( جدول

 المتعلم لدى اإللكتروني التعلیم باستخدام الخاصة المطالب أھمیة درجة

 رقم العبـــارة
 الفقرة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 ـاهـاالتج

     

     


 

    

     

     

     

     


 

    

     
 

 خاصة مطالب أمهية لدرجة احلسايب املتوسط بأن)  ٨(  اجلدول من ويتضح
 كانت حيث)  ٢.٨٧ -٢.٦٥( بني تراوحت املتعلم لدى اإللكتروين التعليم باستخدام

 اصةاخل املطالب مجيع فإن وعليه، مهمة بدرجة البعد هذا فقرات مجيع عن العينة أفراد إجابة



 
 

١٠٤

 مهمة مطالباً تعترب الدراسة هذه أداة يف الواردة املتعلم لدى اإللكتروين التعليم باستخدام
 . اإللكتروين التعليم ستخدامال

املطالب  مجيع أن السابع السؤال عن اإلجابة تكون السابقني البعدين إجابات ومن
الستخدام التعليم  مهمة مطالباًتعترب  املتعلم الواردة يف أداة الدراسة ها يفتوفرالالزم 

 .الطبيعية العلوم دراسة يف اإللكتروين

 الزامل دراسة و، )م٢٠٠٢( حميا آل دراسة نتائج مع جزيئاً الدراسة هذه نتائج وتتفق
 هاتوفر الالزم املطالب أمهية درجة حتديد يف، )م٢٠٠٣( اجلرف دراسةو، )هـ١٤٢٥(

 . اإللكتروين التعليم الستخدام املتعلم
 

 :إجابة السؤال الثامن 

يف  اإللكتروينها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم توفرأمهية املطالب الالزم  درجةما 
 تدريس العلوم الطبيعية من وجهة نظر املختصني ؟

ولإلجابة عن السؤال الثامن مت استخراج املتوسطات واالحنراف املعياري إلجابات عينة 
يف تدريس  اإللكتروينها الستخدام التعليم توفراملطالب الالزم الدراسة حول درجة أمهية 

حيث مشلت اإلجابة عن هذا احملور بعدين أشتمل كل منهما على عدد من ، العلوم الطبيعية
 :ض نتائجها كما يلي الفقرات سيتم عر

و رتبت إجابات عينة  ، ،اإللكترويناملطالب املادية والتقنية الستخدام التعليم /  أوالً   
و قد مت ترتيب ) ٩(الدراسة عن درجة أمهية فقرات هذا البعد كما يف اجلدول رقم 

 .اإلجابات تنازلياً حبسب املتوسط احلسايب

 

 



 
 

١٠٥

 ) ٩( جدول 

 اإللكتروني التعلیم الستخدام والتقنیة دیةالما المطالب أھمیة درجة

 رقم العبـــارة
 الفقرة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 االتجــاه


 

    

     

     


 

    


 

    

     

     


 

    




 

    

     

 

 والتقنية املادية املطالب أمهية لدرجة احلسايب املتوسط بأن)  ٩(  اجلدول من ويتضح
 أفراد إجابة كانت حيث)  ٢.٩٥ -٢.٨١( بني تراوحت اإللكتروين التعليم الستخدام

 والتقنية املادية املطالب مجيع فإن وعليه، مهمة بدرجة البعد هذا فقرات مجيع على العينة
 . اإللكتروين التعليم ستخدامال مهمة مطالباً تعترب الدراسة هذه أداة يف الواردة

و رتبت إجابات عينة  ،اإللكتروينوالتنظيمية الستخدام التعليم ، املطالب البشرية/ ثانياً
و قد مت ترتيب ) ١٠(الدراسة عن درجة أمهية فقرات هذا البعد كما يف اجلدول رقم 

 .حبسب املتوسط احلسايباإلجابات تنازلياً 
 



 
 

١٠٦

 )١٠( جدول

 اإللكتروني التعلیم الستخدام والتنظیمیة، البشریة المطالب أھمیة درجة 

 رقم العبـــارة
 الفقرة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 االتجــاه


 

    

     

     

     

     


 

    


 

    

     

     

     

     

 البشرية املطالب أمهية لدرجة احلسايب املتوسط بأن)  ١٠(  اجلدول من ويتضح
 كانت حيث)  ٢.٩١ -٢.٧٦( بني تراوحت اإللكتروين التعليم الستخدام والتنظيمية
 مجيع فإن وعليه، مهمة بدرجة البعد هذا فقرات مجيع على العينة أفراد إجابات متوسط
 التعليم ستخدامال مهمة مطالباً تعترب الدراسة هذه أداة يف الواردة والتنظيمية البشرية املطالب

 . اإللكتروين
املطالب  مجيع أن الثامن السؤال عن اإلجابة تكون السابقني البعدين إجابات ومن

الستخدام التعليم  مهمة مطالباًتعترب  الوارد يف أداة الدراسةها يف البيئة التعليمية توفرالالزم 
 .يف تدريس العلوم الطبيعية اإللكتروين

 واملوسى، )هـ١٤٢٧( احلريب دراسة نتائج مع جزيئاً الدراسة هذه نتائج وتتفق
(  مرع دراسة و، )هـ١٤٢٥( الشهري ودراسة، ) هـ١٤٢٧( مياين ودراسة، )م٢٠٠٧(

الستخدام التعليم  ها يف البيئة التعليميةتوفراملطالب الالزم  حتديد يف، )هـ ١٤٢٤
 .اإللكتروين 



 
 

١٠٧

 :إجابة السؤال التاسع 
عينة بني استجابات  ٠.٠٥هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 ؟لممارسة الدراسة تعزى ل
للفرق بني متوسطات استجابة أفراد العينة ) ت(قيم اختبار ) ١١(يوضح اجلدول رقم 

 باختالف ممارستهم للتعليم اإللكتروين من عدمها 
 

 )١١(جدول

 اإللكتروني التعلیم ممارسة باختالف الدراسة عینة استجابات بین االختالف لداللة) ت( اختبار 

 
 


 


 


 

 
 


 

   
 


 


    


 

   
 


 


    


 

   
 


 


    


 

   
 


 


    


 

   
 


 


    

    
 


 


    

    
 


 


    

بني متوسطات استجابة  ٠.٠٥فروق دالة إحصائياً عند  وجود )  ١١(اجلدول رقم ويتضح من 
ها لدى املتعلم الستخدام التعليم توفرأفراد عينة الدراسة حول املطالب العامة يف احلاسب الالزم 

تعزى للممارسة حيث يتضح من املتوسط احلسايب أن هذه الفروق لصاحل أفراد عينة  اإللكتروين
بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ، اإللكتروينذين ال ميارسون التعليم الدراسة ال

 .بني استجابات عينة الدراسة تعزى للممارسة يف بقية حماور أداة الدراسة  ٠.٠٥داللة 



 
 

١٠٨

 :إجابة السؤال العاشر 
الدراسة  استجابات عينة بني ٠.٠٥هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 لتخصص ؟تعزى ل

للفرق بني متوسطات استجابة أفراد العينة ) ت(قيم اختبار ) ١٢(يوضح اجلدول رقم 
 ) والعلوم الطبيعية ، مناهج وطرق تدريس العلوم(باختالف ختصصهم 

 

 ) ١٢(جدول
 التخصص باختالف الدراسة عینة استجابات بین االختالف لداللة) ت( اختبار

  
 


 


 

 
 


 

   
 


 


    


 

   
 


 


    


 

   
 


 


    


 

   
 


 


    


 

   
 


 


    

    
 


 


    

    
 


 


    

 

بني  ٠.٠٥عند  فروق دالة إحصائياً وجود)  ١٢(ويتضح من اجلدول رقم 
 ها يف مناهج العلوم الطبيعيةتوفرمطالب الالزم متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول 

حيث يتضح من املتوسط احلسايب أن هذه  للتخصصتعزى  اإللكتروينالستخدام التعليم 
وقد يعود سبب ، املتخصصني يف املناهج وطرق التدريسالفروق لصاحل أفراد عينة الدراسة 



 
 

١٠٩

ختالف لكون املتخصصني يف املناهج وطرق تدريس العلوم أكثر اهتماماً باملناهج اال
ومكوناا وما جيب أن يتوفر فيها من مطالب الستخدام التعليم اإللكتروين حبكم التخصص 

بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً عند ، أكثر من زمالئهم يف ختصص العلوم الطبيعية
جابات عينة الدراسة تعزى للتخصص يف بقية حماور أداة بني است ٠.٠٥مستوى داللة 

 .الدراسة 



 
 

١١٠

 



 

 ملخـص نتائج الدراســة   -        

 .التــوصيــات    -          

 .املقتـــرحــات   -           
 

 

 



 
 

١١١

 مقدمـة

 :الدراسة يف السؤال التايل  ةحتددت مشكل
يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل من وجهة  اإللكتروينما مطالب استخدام التعليم 

  نظر املختصني  ؟
 :ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

ها يف منهج العلوم الطبيعية من وجهة توفرالالزم  اإللكتروينما مطالب استخدام التعليم  -١
 نظر املختصني ؟

من  اإللكتروينها يف أستاذ العلوم الطبيعية الستخدام التعليم توفرما املطالب الالزم  -٢
 وجهة نظر املختصني ؟

يف دراسة العلوم  اإللكتروينها يف املتعلم الستخدام التعليم توفرما املطالب الالزم  -٣
 الطبيعية من وجهة نظر املختصني ؟

يف تدريس  لكترويناإلها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم توفرما املطالب الالزم  -٤
 العلوم الطبيعية من وجهة نظر املختصني ؟

ها يف منهج العلوم الطبيعية الستخدام التعليم توفرأمهية املطالب الالزم  درجةما  -٥
 ؟املختصنيمن وجهة نظر  اإللكتروين

ها يف أستاذ العلوم الطبيعية الستخدام التعليم توفرأمهية املطالب الالزم  درجةما  -٦
 ؟املختصنين وجهة نظر م اإللكتروين

يف دراسة  اإللكتروينها يف املتعلم الستخدام التعليم توفرأمهية املطالب الالزم  درجةما  -٧
 العلوم الطبيعية من وجهة نظر املختصني ؟

يف  اإللكتروينها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم توفرأمهية املطالب الالزم  درجةما  -٨
 وجهة نظر املختصني ؟تدريس العلوم الطبيعية من 

عينة بني استجابات  ٠.٠٥هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -٩
 الدراسة تعزى للممارسة؟

عينة  بني استجابات  ٠.٠٥هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -١٠
 ؟لتخصصالدراسة تعزى ل



 
 

١١٢

 :حتددت أهداف هذه الدراسة يف : أهداف الدراسة
حتديد املطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل   -١

 ) .والبيئة التعليمية ، عضو هيئة التدريس ، املنهج ، املتعلم (  الواجب توفرها يف 
التعرف على درجة أمهية مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف تدريس العلوم الطبيعية  -٢

والبيئة ، عضو هيئة التدريس ، املنهج ، املتعلم (  يل الواجب توفرها يف بالتعليم العا
 ) .التعليمية 

 ).التخصص ، املمارسة ( معرفة الفروق بني استجابات عينة الدراسة تعزى للمتغريات  -٣
 

الدراسة من  وتكونت عينة، الدراسة املنهج الوصفي اتبعت:  وأداا وعينتهامنهج الدراسة 
أداة  ستبانةواستخدمت الدراسة اال، من أعضاء هيئة التدريس  باجلامعات السعودية) ٢٥٠(

 .جلمع البيانات
 -معامل الفاكرونباخ  :املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة مشلت  األساليب اإلحصائية

ومت استخدام هذه األساليب ، T testاختبار ت  –التكرارات والنسب املئوية و املتوسطات 
 . (SPSS ) االجتماعية اإلحصائية احلزم برنامجمن خالل 

 

 :ملخص نتائج الدراسة 
 تعترب الدراسة هذه أداة يف الواردة الطبيعية العلوم مناهج يف هاتوفر الالزم املطالب مجيع -٧

 أمهية لدرجة احلسايب املتوسط كان حيث، اإللكتروين التعليم الستخدام مهمة مطالباً
(  بني تتراوح الطبيعية العلوم مناهج يف هاتوفر الالزم اإللكتروين التعليم استخدام مطالب
 .مهمة بدرجة احملور هذا فقرات مجيع على العينة أفراد إجابة فكانت)  ٢.٩٢ -٢.٥٨

 مطالباًها يف أستاذ العلوم الطبيعية الواردة يف أداة الدراسة تعترب توفراملطالب الالزم  مجيع -٨
 املطالب معظم بأمهية العينة أفراد أجاب حيث، اإللكتروين التعليم الستخدام مهمة
 التعليم الستخدامها يف أستاذ العلوم الطبيعية الواردة يف أداة الدراسة توفر الالزم

 ٢.٩٤ -٢.١٠(  بني املطالب هذه أمهية لدرجة احلسايب املتوسط وتراوح، اإللكتروين
.( 



 
 

١١٣

يف دراسة العلوم  اإللكتروينها يف املتعلم الستخدام التعليم توفراملطالب الالزم  مجيع -٩
الواردة يف ها يف املتعلم توفراملطالب الالزم  مجيع بأمهية العينة أفراد أجاب فقد. الطبيعية

وتراوح املتوسط ، يف دراسة العلوم الطبيعية اإللكتروينالستخدام التعليم أداة الدراسة 
 ). ٢.٨٤ -٢.٤٧(لدرجة أمهية هذه املطالب بني احلسايب 

يف  اإللكتروينها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم توفراملطالب الالزم  مجيع -١٠
تراوح املتوسط احلسايب لدرجة أمهية هذه املطالب بني  فقد ،تدريس العلوم الطبيعية

ها يف البيئة توفراملطالب الالزم  مجيع بأمهية العينة أفراد أجاب حيث ،) ٢.٩٥ -٢.٧٦(
 .يف تدريس العلوم الطبيعية اإللكتروينالستخدام التعليم أداة الدراسة الواردة يف التعليمية 

بني متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة  ٠.٠٥يوجد فروق دالة إحصائياً عند  -١١
 اإللكتروينالتعليم ها لدى املتعلم الستخدام توفرحول املطالب العامة يف احلاسب الالزم 

تعزى للممارسة حيث يتضح من املتوسط احلسايب أن هذه الفروق لصاحل أفراد عينة 
بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً عند ، اإللكتروينالدراسة الذين ال ميارسون التعليم 

بني استجابات عينة الدراسة تعزى للممارسة يف بقية حماور أداة  ٠.٠٥مستوى داللة 
 .ة الدراس

بني متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة  ٠.٠٥يوجد فروق دالة إحصائياً عند  -١٢
تعزى  اإللكتروينها يف مناهج العلوم الطبيعية الستخدام التعليم توفرحول مطالب الالزم 

للتخصص حيث يتضح من املتوسط احلسايب أن هذه الفروق لصاحل أفراد عينة الدراسة 
وقد يعود سبب االختالف لكون املتخصصني ، ق التدريساملتخصصني يف املناهج وطر

فيها  توفريف املناهج وطرق تدريس العلوم أكثر اهتماماً باملناهج ومكوناا وما جيب أن ي
يف ختصص  زمالئهمحبكم التخصص أكثر من  اإللكتروينمن مطالب الستخدام التعليم 

بني  ٠.٠٥ند مستوى داللة بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً ع، العلوم الطبيعية
 .استجابات عينة الدراسة تعزى للتخصص يف بقية حماور أداة الدراسة 

 
 

 



 
 

١١٤

 
 :توصيات الدراسة 

 : يلي مبا الباحث يوصي الدراسة إليها توصلت اليت النتائج على بناًء 
 اإللكترونية الطبيعية العلوم مناهج بناء يف الدراسة حددا اليت املطالب من االستفادة -٥

 .املختلفة بفروعها

 هيئة عضو يف الدراسة هذه حددا اليت باملطالب العايل التعليم مؤسسات تأخذ أن -٦
 اليت والتطوير التدريب برامج خالل من وكذا فيها أستاذاً للعمل قبوله عند التدريس
 . تنفذها

 براجمها يف اإللكتروين التعليم إدخال يف الراغبة العايل التعليم مؤسسات تم أن -٧
 القبول اشتراطات يف بعضها تضمني خالل من املتعلم يف توفرها الالزم باملطالب
 .الدراسة أثناء عليها وتدريبه

 املادية اإلمكانات توفر اإللكتروين التعليم فيها ينفذ اليت التعليمية البيئة تراعي أن -٨
 .التعليم من النوع هذا لتنفيذ والبشرية

 
 :المقترحات 

 الباحث يقترح فاعليته وزيادة العايل التعليم مؤسسات اإللكتروين التعليم إدخال يف لإلسراع
 :يلي ما
 .العايل التعليم وزارة مستوى على اإللكتروين التعليم يف متخصصة مستقلة إدارة إنشاء -١
 التعليم استخدام ويوجه يدرس السعودية اجلامعات مستوى على عمل فريق تشكيل -٢

 .العلوم فروع مجيع يف وتطبيقاته اإللكتروين
 يف التدريس هيئة ألعضاء تدريبية دورات اجلامعي والتطوير التدريب مراكز تنفذ أن -٣

 . التعليمية العملية يف وتطبيقاما والشبكات اآليل احلاسب استخدام
 . للطالب واإلنترنت اآليل احلاسب استخدام يف تدريبية دورات تنفيذ -٤
 على منه االستفادة وكيفية ، أمهيته و ، ثقافته و اإللكتروين التعليم مبفهوم الوعي نشر -٥

 . العايل التعليم مؤسسات مستوى



 
 

١١٥

 من والتعلم التعليم يف التقنية الستخدام الالزمة التحتية البنية السعودية اجلامعات توفر أن -٦
 من االستفادة مع، اإللكترونية واملكتبات واألجهزة والشبكات اإللكترونية املواقع خالل

 . اال هذا يف واخلارجية الداخلية اخلربات
 . العايل التعليم يف التقنية إدخال برامج تنفيذ يف اخلاص للقطاع الفرصة إتاحة -٧
 

 :التالية الدراسات إجراء الباحث ويقترح
 ومن العايل التعليم مستوى على أخرى علوم يف احلالية للدراسة مشاة دراسة إجراء -١

 والتعليم التعليم تقنيات يف املختصني أو الطالب مثل أخرى عينة نظر وجهة
 .اإللكتروين

 نظر وجهة ومن العام التعليم مستوى على احلالية للدراسة مشاة دراسة إجراء -٢
 . واملشرفني املعلمني

 فروع أحد تدريس يف اإللكتروين التعليم استخدام أثر عن جتريبية دراسة إجراء -٣
 . املقرر حنو واجتاهام الطالب حتصيل على العايل بالتعليم الطبيعية العلوم

 بالتعليم الطبيعية العلوم تدريس يف اإللكتروين التعليم استخدام واقع عن دراسة إجراء -٤
 .العايل

 الطبيعية العلوم تدريس يف اإللكتروين التعليم استخدام معوقات حول دراسة إجراء -٥
 .العايل بالتعليم
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 قائمة المراجع

كفايات تقنية احلاسب  توفرمدى ، )هـ ٢٠٠٢( ،عبداهللا بن حيىي، آل حميا )١
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية املعلمني باا  طالب لدى اإلنترنتو

 .جامعة امللك سعود، كلية التربية،الرياض

ة وأدوار حديثة اإللكترونياملدرسة ، )هـ ١٤٢٥(عوض بن حسني حممد ،التودري )٢
 .مكتبة الرشد ، الرياض، للمعلم

ومستقبل التعليم اجلامعي  اإللكتروينالتعليم ، )م٢٠٠٣(رميا سعد ، اجلرف )٣
حبث مقدم للّقاء السنوي احلادي عشر للجمعية السعودية للعلوم النفسية ،باململكة

 - ٢٧، "ندوة التربية ومستقل التعليم يف اململكة العربية السعودية"ان والتربوية بعنو
:http متوفر على الصفحة، هـ ١٤٢٤ صفر ٢٨ //www. ps so. or g. sa/arabi c/ 
      pssolibrary/nadwa٠٢/nadwa٠٢.htm  ، هـ ٢٠/٦/١٤٢٩تاريخ التصفح. 

متطلبات االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم ، )م٢٠٠١(، رميا سعد، اجلرف )٤
مناهج التعليم والثورة املعرفية " حبث نقدم للمؤمتر العلمي الثالث عشر ، اإللكتروين

 .جامعة عني مشس، مصر، ٢٠٠١يوليو  ٢٥-٢٤" والتكنولوجية املعاصرة

على مستوى  اإللكترويندام التعليم أثر استخ، )هـ ١٤٢٨(خالد بن فهد ، احلذيفي )٥
التحصيل الدراسي والقــدرات العقلــية واالجتــاه حنــو مـــادة 

العلوم ، ٢٠م، جملة جامعة امللك سعود، الرياض، العلوم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة
متوفر على الصفحة ، هـ١٤٢٨، )٣(التربوية والدراسات اإلسالمية 

http: //facul ty. ks u. edu. sa/٣٢٨٨/Do cume nt s/Forms /Al lItems . aspx ، تاريخ
 .هـ١٠/١١/١٤٢٩التصفح 

لتدريس  اإللكتروينمطالب استخدام التعليم ، )هـ١٤٢٧(حممد بن صنت ، احلريب )٦
دراسة دكتوراه غري ، الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املمارسني واملختصني

 .كلية التربية جبامعة أم القرى ،مكة املكرمة، منشورة

مستحدثات تكنولوجيا التعليم يف عصر ، )هـ ١٤٢٧(وليد بن سامل، احللفاوي )٧
 .،١ط،دار الفكر، األردن، املعلومات
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علي بن ، ترمجة املوسوي، اإللكترويناستراتيجيات التعليم ، ) م٢٠٠٥(بدر ، اخلان )٨
 .شعاع للنشر والعلوم ، سوريا، وآخرون،شرف

املعامل االفتراضية منوذج من مناذج التعليم ، )هـ١٤٢٩(أمحد بن صاحل ، الراضي )٩
-١٩اإللكتروين األول  التعليم مللتقى مقدمة عمل ورقة ،اإللكتروين

تاريخ ،  www.elf.gov.saموقع امللتقى على اإلنترنت متوفر على ، هـ٢٥/٥/١٤٢٩
 .هـ ٢٥/٦/١٤٢٩التصفح 

يف بعض  اإللكتروينتقييم جتربة التعليم ، )هـ١٤٢٥(زكريا بن عبداهللا ، الزامل )١٠
حبث مقدم ، مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية من وجهة نظر الطالب

متوفر على ، هـ١٤٢٥ذوالقعدة  ٣ -وال ش ٢٨للمؤمتر التقين السعودي الثالث ، 
تاريخ ،   ١٧٥٣=h p://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?tالرابط
 .هـ١٤٢٩/ ١١/ ٢٠التصفح

، جدة، ويناإللكتركفايات التعليم ، )هـ ١٤٢٨(حممد بن حممود ، زين الدين )١١
 .خوارزم العلمية للنشر والتوزيع 

، الرياض ، ١ط، اإللكتروينتكنولوجيا التعليم والتعليم ، ، )م٢٠٠٤(أمحد ، سامل )١٢
 .مكتبة الرشد

يف  اإللكتروينأمهية و استخدم التعليم ، )هـ١٤٢٨(مها بنت عمر ، السفياين )١٣
رسالة ، شرفات التربوياتتدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات وامل

 .جامعة أم القرى ، كلية التربية،مكة املكرمة، ماجستري غري منشورة

واقع استخدام خمتربات العلوم احملوسبة يف ، )م٢٠٠٦(، فهد بن سليمان، الشايع )١٤
، ١٩م،جملة جامعة امللك سعود، املرحلة الثانوية واجتاهات معلمي العلوم والطالب حنوها

 .الرياض،٤٩٨-٤٤١صص، )١(والدراسات اإلسالميةالعلوم التربوية 

استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة ، )هـ١٤٢٥(منصور بن علي ، الشهري )١٥
حبث مقدم لندوة تنمية ، امللك سعود لتقنيات املعلومات واالتصاالت يف العملية التعليمية

 ١٠/ ٢٥-٢٤أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل يف الفترة من 
 ٢٠%h p://www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/Arabic      متوفر على، هـ١٤٢٥/

http://www.elf.gov.sa
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t
http://www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/Arabic
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Colleges/CollegeOfEducation/DocLib١٨/Forms/AllItems.aspx   ، تاريخ التصفح
 .هـ٣/١/١٤٣٠
 اإللكتروينالتعلم ، )م٢٠٠٤(آمال ربيع ، حممد، حسام الدين حسني، عبداحلميد )١٦

حبث مقدم ، ومتطلبات تطبيقه يف التعليم رؤية مستقبلية لتطوير التعليم العايل بسلطنة عمان
يوليو  ٢٨-٢٥" األبعاد الغائبة يف مناهج العلوم بالوطن العريب" للمؤمتر العلمي الثامن 

 .مصر، جامعة عني مشس، اجلمعية املصرية للتربية والتعليم، ٢٠٠٤

حمدداته ومربراته  اإللكتروينالتعليم العايل ، )م ٢٠٠٥(رمزي بن أمحد ، عبداحلي )١٧
 .دار الوفاء  ، اإلسكندرية، ووسائله

واقع استخدام التعليم اإللكتروين ، )هـ١٤٢٨(مشاعل بنت عبدالعزيز ، العبدالكرمي )١٨
كلية ،الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة، يف مدارس اململكة األهلية مبدينة الرياض

 .سعود جامعة امللك، التربية

، أساليبه، أدواته، مفهومه:البحث العلمي ، )هـ ١٤١٨(وآخرون ، ذوقان، عبيدات )١٩
 .دار الفكر ، األردن، ٦ط

لة جم، ليس تعليماً افتراضياً اإللكتروينالتعليم ، )هـ ١٤٢٦(عز الدين، وهدان  )٢٠
 . ٩٩-٩٤ص ص ،هـ١٤٢٦، شعبان ١٢٥املعرفة، ع

،  البحث يف العلوم السلوكيةاملدخل إىل، ) م٢٠٠٣(صاحل بن محد ، العساف )٢١
 .مكتبة العبيكان ، الرياض

يف اململكة العربية  اإللكتروينسيناريوهات التعليم ، )هـ ١٤٢٨(علي ، العقال )٢٢
 .هـ١٤٢٨صفر ،١٤٣ع، جملة املعرفة،السعودية

سياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية ، )هـ١٤٢٦(عبداهللا بن عقيل ، العقيل )٢٣
 .مكتبة الرشد ، اضالري، ١ط،السعودية

، تكنولوجيا املعلومات يف تطوير التعليم اجلامعي، )م٢٠٠٧(بدر بن نادر ، علي )٢٤
 .اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث
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يف  إدارة  اإلنترنتاستخدام شبكة ، )هـ ١٤٢٤(فدوى بنت فاروق ، عمر )٢٥
، جدة، منشورة رسالة دكتوراه غري، مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية

 .كلية التربية للبنات 

تطور ، )هـ١٤٢٦(نور الدين بن حممد، وعبداجلواد، محدان بن أمحد، الغامدي )٢٦
مطبعة مكتب التربية العريب لدول ، الرياض، نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية

 .اخلليج

ضيات حتديد حاجات معلمي الريا، )هـ١٤٢٨(عبدالوهاب بن عبداهللا ، الغامدي )٢٧
كلية ،مكة املكرمة، دراسة ماجستري غري منشورة ،باملرحلة االبتدائية للتعليم اإللكتروين

 .جامعة أم القرى ، التربية

تصور مستقبلي لتوظيف التعليم ، )هـ١٤٢٩( مرمي بنت عبدالرمحن، الفاحل )٢٨
 التعليم مللتقى حبث مقدم، يف ضوء معايري اجلودة الشاملة يف التعليم العام اإللكتروين

متوفر على موقع امللتقى على اإلنترنت ، هـ٢٥/٥/١٤٢٩-١٩اإللكتروين األول 
www.elf.gov.sa  ، هـ ٢٥/٦/١٤٢٩تاريخ التصفح. 

على صفحة  توفرم، رؤى من امليدان:، التعليم اإللكتروين )هـ١٤٢٩( حيي ، الفرا )٢٩
 املكتبة الرقمية التابعة لصفحة جامعة امللك سعود على العنوان

http: //facul ty. ks u. edu. sa/ual tur ki /ara/Do cLi b/Forms /Al lItems . aspx، تاريخ التصفح
 .هـ ١٠/١/١٤٣٠
خيار استراتيجي لتحقيق : التعلم اإللكتروين يف األردن، )م٢٠٠٣(، نبيل، الفيومي )٣٠

متوفرة على صفحة االحتاد الدويل ، الرؤية الوطنية التحديات واإلجنازات وآفاق املستقبل
-E-Education/Doc١٨/٢٠٠٣/h p://www.ituarabic.org/PreviousEventsت لالتصاال

Jordan.doc ، هـ١٢/١٠/١٤٢٩تاريخ التصفح. 
، استخدام التعليم اإللكتروين يف التدريس، )هـ١٤٢٩(هدى بنت حممد ، الكنعان )٣١

متوفر على ، هـ٢٥/٥/١٤٢٩-١٩اإللكتروين األول  التعليم مللتقى مقدمة عمل ورقة
 . هـ٢٥/٦/١٤٢٩تاريخ التصفح ،  www.elf.gov.saلتقى على اإلنترنت موقع امل

http://www.elf.gov.sa
http://www.ituarabic.org/PreviousEvents/
http://www.elf.gov.sa
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تطوير طريقة احملاضرة :  اإللكتروينالتعلم ، ) هـ ١٤٢٣(املبرييك، هيفاء بنت فهد  )٣٢
ورقة عمل مقدمة لندوة ، مع منوذج مقترح اإللكتروينيف التعليم اجلامعي باستخدام التعلم 

 . كلية التربية ، جامعة امللك سعود، الرياض، هـ١٧/٨/١٤٢٣-١٦مدرسة املستقبل 

العدد ،اإللكتروينأهداف واستراتيجيات التعليم ، )هـ١٤٢٤(جملة التدريب والتقنية  )٣٣
 .٣٧ص، ٥٧

ورقة ، أم ضرورةترف  اإللكتروينالتعليم ، )م٢٠٠٢(إبراهيم بن عبداهللا ، احمليسن )٣٤
جامعة امللك ، الرياض، هـ١٧/٨/١٤٢٣-١٦عمل مقدمة لندوة مدرسة املستقبل 

 . كلية التربية ، سعود

 اإلنترنتصفحة املركز على ، والتعليم عن بعد اإللكترويناملركز الوطين للتعليم  )٣٥
www.elc.edu.sa ، هـ ٢٨/٤/١٤٢٩تاريخ التصفح. 

 عمل ورقة، طلبات تفعيل التعليم اللكتروينمت، )م٢٠٠٨( عالء بن حممد ، املوسوي )٣٦

متوفر على موقع امللتقى ، هـ٢٥/٥/١٤٢٩-١٩اإللكتروين األول  التعليم مللتقى مقدمة
 .هـ ٩/٨/١٤٢٩تاريخ التصفح ،  www.elf.gov.saعلى اإلنترنت 

مفهومة - اإللكتروينالتعليم ، )هـ ١٤٢٣(عبد اهللا بن عبد العزيز ، املوسى )٣٧
جامعة امللك ، الرياض، ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة املستقبل، عوائقهخصائصه فوائدة 

 . كلية التربية  ، سعود

استخدام احلاسب اآليل يف ، )هـ ١٤٢٩(عبداهللا بن عبدالعزيز ، املوسى )٣٨
 .الرياض ، ١ط،التعليم

حبث مقدم ،اإللكتروينمتطلبات التعليم ، )م٢٠٠٧(عبداهللا بن عبدالعزيز ، املوسى )٣٩
متوفر على ، م٢٠٠٧مارس  ١٩-١٧آفاق وحتديات الكويت  اإللكتروينتعليم ملؤمتر ال

، تاريخ التصفح، ١٦=h p://age.gov.sa/elern/showthread.php?tاملوقع 
 .هـ٢/٩/١٤٢٩

التعليم ، )هـ١٤٢٥(أمحد بن عبدالعزيز ، واملبارك، عبداهللا بن عبدالعزيز، املوسى )٤٠
 .مطابع احلميضي، ضالريا، ١ط،األسس والتطبيقات اإللكتروين

http://www.elc.edu.sa
http://www.elf.gov.sa


 
 

١٢٢

توصيات ندوة خنبة أعضاء هيئة التدريس يف ، ندوة خنبة أعضاء هيئة التدريس )٤١
مؤسسات التعليم العايل التحديات والتطوير املنعقد يف كلية التربية جامعة امللك سعود 

ة اإللكترونيمتوفر على صفحة مكتبة امللك عبداهللا ، هـ١٤٢٥/  ١١/ ٣ - ٢بالرياض 
 handle/dspace٢/٨٠٨٠:h p://dspace.uqu.edu.saعلى الرابط   

 .هـ ٢٩/٤/١٤٢٩تاريخ التصفح ،        ١٢٣٤٥٦٧٨٩/٥٧٠٤/

 للتعليم التربويني املشرفني استخدام واقع ،)هـ١٤٢٨(خالد عبدالرمحن ، النفيسة )٤٢

مكة ، رسالة ماجستري غري منشورة ،جدة مبدينة املعلمني تدريب يف اإللكتروين
 .جامعة أم القرى ، كلية التربية،املكرمة

التقرير املوجز عن التعليم العايل يف اململكة العربية ، )هـ١٤٢٨(وزارة التعليم العايل  )٤٣
 .الرياض، السعودية

تاريخ ، www.mohe.gov.saصفحة الوزارة على اإلنترنت ، وزارة التعليم العايل )٤٤
 .هـ١٢/١/١٤٣٠التصفح 

ملواجهة التحديات  اإللكتروينالتعليم ، )هـ ١٤٢٦( هناء بنت عبدالرحيم، مياين )٤٥
دراسة ، اليت تواجه التعليم العايل السعودي يف ضوء متطلبات عصر تقانة املعلومات

 .جامعة أم القرى ، كلية التربية،مكة املكرمة، دكتوراه غري منشورة
 

http://www.mohe.gov.sa
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 الحــــــــقاملــــــــــ
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 أداة الدراسة يف صورهتا األولية
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المملكة العربية السعودية 

جامعة أم القرى 

كلية التربية 

 قسم المناهج وطرق التدريس

                                       










يف تدر س العلوم الطبیعیة  لتعلمي العايل من و ة  اإللكرتوينمطالب اس ت دام التعلمي " 
 "نظر ا تصني 
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  اهللا حفظه                                 الدكتور سعادة

 

 وبعـــد وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

يف تدريس العلوم الطبيعية  اإللكتروينمطالب استخدام التعليم "  بعنوان بدراسة الباحث يقوم فحيث
 املنـاهج  يف الدكتوراهوذلك استكماالً ملطالب نيل درجة " بالتعليم العايل من وجهة نظر املختصني 

 )العلوم( التدريس وطرق

 :أسئلة الدراسة 

 من الطبيعية العلوم منهج يف هاتوفر الالزم اإللكتروين التعليم استخدام مطالب ما •
 ؟  املختصني نظر وجهة

 التعليم الستخدام الطبيعية العلوم تدريس هيئة عضو يف هاتوفر الالزم املطالب ما •
 ؟ املختصني نظر وجهة من اإللكتروين

 العلوم دراسة يف اإللكتروين التعليم الستخدام املتعلم يف هاتوفر الالزم املطالب ما •
 ؟ املختصني نظر وجهة من الطبيعية

 يف اإللكتروين التعليم الستخدام التعليمية البيئة يف هاتوفر الالزم املطالب ما •
 ؟ املختصني نظر وجهة من الطبيعية العلوم تدريس

 استجابات بني ٠.٠٥ داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل •
 املختصني؟
حصر املطالب الالزمة الستخدام التعليم من خالهلا حيث يتم  ستبانة املرفقةوأداة الدراسة هي اال

يف تدريس العلوم الطبيعية بكليات العلوم باجلامعات السعودية حبيث اشتملت على أربعة  اإللكتروين
يف  اإللكتروينها يف منهج العلوم الطبيعية الستخدام التعليم توفرحماور احملور األول املطالب الالزم 

التدريس للعلوم الطبيعية الستخدام  هيئةها يف عضو توفرواحملور الثانية املطالب الالزم ، تدريسها



 
 

١٢٧

ها يف املتعلم الستخدام التعليم توفرواحملور الثالث املطالب الالزم ، يف التدريس اإللكتروينالتعليم 
البنية (ها يف البيئة التعليمية توفرواحملور الرابع املطالب الالزم ، يف دراسته للعلوم الطبيعية اإللكتروين

علماً أن اإلجابة ، يف تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل اإللكتروينالستخدام التعليم )  التحتية
جة أمهية كل مطلب لتحديد درجة أمهية كل منها وفق مقياس ثالثي لدر ستبانةعلى عبارات اال

 .)منعدمة، متوسطه، عالية (

فإن ، ومهارات عالية يف البحوث العلمية، وملا عرف عن سعادتكم من خربة يف جمال الدراسة
وتوجيهه للصواب من خالل إبداء  ستبانةالباحث يتطلع إىل أن تتكرموا بتحكيم هذه اال

 مالحظاتكم حول

 .انتماء الفقرة للبعد واحملور •
 .غة وضوح الصيا •

 .درجة األمهية •

 .مقترحاتكم للحذف أو اإلضافة أو التعديل •

 

 واهللا يسددكم وجيزيكم خري اجلزاء ويبارك يف علمكم وعملكم انه مسيع جميب

 

 

 الباحث                                                               

 ناصر بن عبداهللا ناصر الشهراين                                                                  

 مكة املكرمة                                                                  

                                                                    Alhbeeb١@hotmail.com  

mailto:@hotmail.com
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 تقترحها إضافات أو مالحظــات
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 التدريس هيئة عضو لدى اإللكتروين التعليم الستخدام والشبكات اآليل احلاسب يف عامة مطالب/ أوالً

 
 

 
 

 
 

 
  

 
Windows 
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 التدريس هيئة عضو لدى اإللكتروين التعليم باستخدام خاصة مطالب/ ثانياً
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 تقترحها إضافات أو مالحظــات
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 اإللكتروين التعليم الستخدام والشبكات اآليل احلاسب يف عامة مطالب/ أوالً
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 املتعلم لدى اإللكتروين التعليم باستخدام خاصة مطالب/ ثانياً
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 تقترحها إضافات أو مالحظــات
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 : اإللكتروين التعليم الستخدام والتقنية املادية املطالب/   أوالً  
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 اإللكتروين التعليم الستخدام والتنظيمية، البشرية املطالب/ ثانياً
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 المحكم سعادة عن معلومات
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 قائمة بأمساء حمكمي أداة الدراسة
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 الدراسة أداة محكمي أسماءب قائمة
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 أداة الدراسة يف صورهتا النهائية
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المملكة العربية السعودية 

جامعة أم القرى 

كلية التربية 

 قسم المناهج وطرق التدريس

                                       








يف تدر س العلوم الطبیعیة  لتعلمي العايل من و ة  اإللكرتوينمطالب اس ت دام التعلمي " 
 "نظر ا تصني واملامرسني 
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  اهللا حفظه                                            الدكتور األستاذ سعادة

 وبعـــد وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

يف تدريس العلـوم الطبيعيـة    اإللكتروينمطالب استخدام التعليم "  بعنوان بدراسة الباحث يقوم فحيث
وذلك استكماالً ملطالب نيل درجة الدكتوراه يف املناهج وطـرق  " بالتعليم العايل من وجهة نظر املختصني 

من كلية التربية جبامعة أم القرى وحتت إشراف سعادة األستاذ الدكتور حفيظ بن حممـد  ، )العلوم( التدريس
 .حافظ املزروعي 

( يف تدريس العلوم الطبيعية واليت يلزم توفرها يف  اإللكترويندراسة إىل حتديد مطالب استخدام التعليم ودف هذه ال
من وجهة نظر املختصني ) البيئة التعليمية  –طالب العلوم الطبيعية  –أساتذة العلوم الطبيعية  –مناهج العلوم الطبيعية 

 .واملمارسني

 :هذه الدراسة من  استبانةوتتكون 

 .للدراسة أرجو من سعادتكم التكرم بتعبئتها مهمةبيانات عامة وهي  -١
(  ستبانةعبارة متثل كل عبارة املطلب الالزم توفره يف احملاور األربعة املكونة لال ٧٢وتشمل  ستبانةفقرات اال -٢

وقد وضع مقابل  )البيئة التعليمية  –طالب العلوم الطبيعية  –أساتذة العلوم الطبيعية  –مناهج العلوم الطبيعية 
 أمهية كل فقرة من وجهة نظركم كما يف املثال التايل  درجةكل عبارة ثالث خانات تعرب عن 

 

يأمل  عليه 

ملا لذلك من بالغ األمهية يف حتقيق أهداف البحث و  ستبانةتتكرموا باإلجابة على فقرات االالباحث من سعادتكم أن 
 .يف تطوير العملية التعليمية بإذن اهللا

 واهللا يسددكم وجيزيكم خري اجلزاء ويبارك يف علمكم وعملكم انه مسيع جميب

 الباحث                                                                                      

 ناصر بن عبداهللا ناصر الشهراين                                                                  

  مكة املكرمة -جامعة أم القرى                                                                        

                                                                            Alhbeeeb١@hotmail.com 
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mailto:@hotmail.com
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 : عامة بيانات -١

   بكالوريوس                  ماجستري              دكتوراه           : العلمي املؤهل -أ
       

          العلوم تدريس وطرق مناهج       :   التخصص ـ ب

  ) أحياء،  كيمياء،  فيزياء( طبيعيةال علومال                              

                                                        ..................   أخرى                               
 

 ال             نعم           ؟ مقرراتك تدريس يف* اإللكتروين التعليم تستخدم هل ـ ج
 

 :  العمل جهة – د
o    جامعة أم القرى. 

o جامعة امللك عبدالعزيز. 

o جامعة امللك سعود. 

o جامعة امللك خالد. 

o جامعة اإلمام حممد بن سعود. 

o  جامعة طيبة. 

o  جامعة الطائف. 

o  جامعة امللك فيصل. 
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 : ستبانةاال فقرات -٢
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 :التدريس هيئة عضو لدى اإللكتروين التعليم الستخدام والشبكات اآليل احلاسب يف عامة مطالب/ أوالً
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 التدريس هيئة عضو لدى اإللكتروين التعليم باستخدام خاصة مطالب/ ثانياً

     

     

 
 

   

     

     

 
 

   

     

     

     

     

     

     





 
 

١٤٩

 

 

 



 

   

 اإللكتروين التعليم الستخدام والشبكات اآليل احلاسب يف عامة مطالب/ أوالً

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 املتعلم لدى اإللكتروين التعليم باستخدام خاصة مطالب/ ثانياً
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 : اإللكتروين التعليم الستخدام والتقنية املادية املطالب/   أوالً  

     

 
 

   

     

 
 

   

     

     

     

     

     

 اإللكتروين التعليم الستخدام والتنظيمية، البشرية املطالب/ ثانياً
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 منوذج إقرار أداة الدراسة
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 لوكيل التربية كلية عميد خطاب
 والبحث العليا لدراساتل الجامعة

  العلمي
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 العليا لدراساتل الجامعة وكيل اتخطاب
، الجامعات لوكالء العلمي والبحث
 مهمة تسهيل بشأن الكليات وعمداء
 الباحث
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