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 لطانه ، والصالة والسالم سني كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم احلمد هللا رب العامل

على البشري النذير والسراج املنري وعلى أزواجه الطاهرات وآله وصحبه وكل من سـار  
  :وبعد ... على جه ودربه 

مـو  التربية عملية قدمية منذ وجود اإلنسان ومستمرة بوجوده تتم يف مراحـل الن   
املختلفة حلياته وهي ليست قاصرة على جانب واحد من جوانب اإلنسان وإمنا هي شاملة 
لكل جوانبه، فهي عملية إنسانية تم ببناء شخصية اإلنسان من جوانبها املختلفة من عقل 

  .وروح وجسد ونفس 
والتربية عملية اجتماعية ختضع يف تشكيل بنائها وعناصرها املختلفـة وممارسـاا     

تعددة للمنهج العلمي والتجريب التربوي وهي تعين تربية الشخص ككـل اجتمـاعي   امل
ووجداين وعقلي وحركي وأخالقي أي ارتباط اجلانب املعريف اجلانب السـلوكي بأبعـاد   
خمتلفة وارتباط النمو الشخص بالنمو االجتماعي والنمو احلركي باملهارات الالزمة لإلنتاج 

  ) . ٣٢: هـ ١٤٢٥سلطان ، ( ختلفة والنجاح يف مهن اتمع امل
أن التربية عملية اجتماعية إذ تعد صورة حلياة اتمع الذي يعيش يف إطـاره   كما  

وتعكس فكره االجتماعي وتشري إىل مدى منوه وتطوره وحتدد درجة تطلعـه وطموحـه   
قـة  لذلك فهي تستمد أصوهلا وأهدافها من طبيعة الفلسفة االجتماعية السائدة وبينها عال

  .دة ديناميكية تفاعلية مستمرة ومتجددة ومتح
وحيث أن التربية عملية اجتماعية تؤثر فيها فلسفة اتمع فإن اتمعات اإلسالمية   

ومنو األفراد وعلـى منـاهج   ا يف التربية وينعكس ذلك على أسس التربية تؤثر فلسفا
ا ووسائلها لتحقيق وبلوغ تلك ، وحيث أن اتمع حصيلة ثقافة إسالمية هلا أهدافهالتربية

  .األهداف التربوية الشاملة يف ضوء إسالمي 
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وقد اشتمل القرآن الكرمي على جمموعة كبرية من اآليات اليت أكدت املعىن الشامل   
0  ] : للتربية روحياً وجسدياً ونفسياً وعقلياً يف ضوء اإلسالم مثل قوله تعاىل    /  .

 9  8   7   6     5   4   3  2   1   ?   >                 =  <  ;  :

  C   B  A  @Z  )وقوله تعاىل )  ٢: ةاجلمع [    Ô  Ó   Ò   Ñ   Ð  Ï    Î   Í

   ×   Ö   ÕZ  )وقوله تعاىل ) .  ١٨:  الشعراء : [  V               U   T   S     R

  [  Z             Y  X      WZ  )كونوا"ويف احلديث الشريف ) .  ٧٩:  آل عمران 
  ) . ١:  هـ٢٥٦البخاري ، " ( ربانيني حلماء فقهاء 

 أي أن التربية من املنظور اإلسالمي هي العملية االجتماعية الشاملة اليت دف إىل  
  .إعداد منو اإلنسان السوي املتزن املتكامل الصاحل الذي يقر بعبودية اهللا سبحانه وتعاىل 

ية ليست جزئية الفرض إذ أا تعتمـد  إن التربية اإلسالم" ويف تعريف أبو العينني   
على منهج كامل متكامل شامل متوازن ومن مث فهي كلية يف أغراضها تعين باإلنسان ككل 
وإستمرارية تعليمية وتم بالدنيا واآلخرة وبالعمل والتطبيق وتم باملادة والروح يف سبيل 

  ) . ١٣٥: هـ ١٤٠٩ابو العينني ، (  "  بناء شخصية املسلم
ن هنا جند أن التربية اإلسالمية تقوم بتربية الفرد تربية علمية واليت تعترب من أهم وم  

ويل املعرفة إىل البيئة وإىل من القراءة والكتابة ومروراً بتح حمتوياا املعارف واملعلومات بدء
  .الظواهر الكونية 

Ê] : قال تعاىل      É   È  Ç  Æ   Å  Ä   Ã   Â  Á   ÀË   

 Ð  Ï   Î  Í   Ì   Ô   Ó   Ò    ÑZ   )٥٣: فصلت . (  
والعلم يف اإلسالم هو مجلة املعارف اليت يدركها اإلنسان فهو علم شامل ال يعترف   

بالتقسيم بني دنيا وآخره ، وإمنا علم يستظل بالعقيدة اإلسالمية فقد جعل اإلسالم التعليم 
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: ه وجمتمعه قـال تعـاىل   إلزامياً للرجل واملرأة كالً حسب طبيعته ومبقدار ما يفيد به نفس
[  K   J   I  H   G  Q  P  O   N  M   LZ  )١ الرمحن – 
٤ .  (  

رواه "( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا به طرقا إىل اجلنـة  "  وقوله   
 ٢٥٦، صحيح البخاري " ( لى كل مسلم طلب العلم فريضة ع"  وقوله ) . الترمذي 

  .املرأة على حد سواء  وجل الر تطلق على وكلمة مسلم )هـ 
وقد كانت عناية اإلسالم بتعليم النساء وتربيتهن عظيمة حيث أنه جتـاوز تعلـيم     

  .أو قارن أجر تعليمهن بأجر عتقهن  رائر إىل احلث على تعليم اإلمياءاحل

اميا رجل كانت عنده وليده فعلمها وأحسن تعليمها وأدـا مث عتقهـا   "  قال   
  . "وزوجها فله أجران 

وهذا يوضح مدى اهتمام اإلسالم باملرأة وإظهار دورها الفعال يف التربية فهي األم   
  .واالبنة والزوجة واملعلمة والطبيبة 

والتعليم ال يتوقف عند حد معني وإمنا هو عملية منائية متجددة مستمرة متطورة ال   
 : [  Ïاية هلا قال تعاىل    Î   Í  Ì   Ë  Ê  ÉZ  )٨٥: اإلسراء ( .  

1  2  3  4  ] : وقال تعاىل      0Z   )١١٤: طه . (  
والتعليم على مر العصور اإلسالمية املختلفة يف تطور ومناء وجتديد إال أنه أحيانـاً    

يزدهر بشكل كبري ومرات يتوقف كالً على حسب العصر الذي مير فيه وفق مقتضـيات  
  .ذلك العصر

ضوء ما حدث من إنعقـاد املـؤمتر    ولعل أهم التطورات واالهتمامات بالتعليم يف  
هـ ١٣٧٩ربيع الثاين سنة  ٢٠ – ١٢العاملي األول للتعليم اإلسالمي يف الفترة ما بني 
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وحتت رعايتـه   -يرمحه اهللا تعاىل  – والذي دعا إىل هذا املؤمتر امللك خالد بن عبد العزيز
حتول هامة حيث أنه حيث اعترب أول مؤمتر من نوعه يهتم بالتعليم اإلسالمي ويعترب نقطة 

ات العصر يمت وضع توصيات للمؤمتر تؤدي إىل تطوير التعليم اإلسالمي املعاصر وفق مقتض
يعتها ورسالتها وكذلك كانت هناك توصيات بتعليم املرأة وتطويره كما يتناسب مع طب. 

  ) . ٤٧: هـ ١٣٢٤، مرسي( يف احلياة 
تكنولـوجي وإنتشـار نظـم    وحيث أن العصر احلايل يتسم بالتقدم املعـريف وال   

اإلتصاالت واالستعمال املتزايد للحاسوب والتوسع يف إستخدام شبكة اإلنترنت بسبب 
، العبادي( يع حقول املعرفة ويذكر النمو املتزايد والسريع يف حجم وكمية املعلومات يف مج

أن حجم املعلومات املنتجة يف العقود الثالثة املاضية يفـوق حجـم   )  ٢٠: هـ١٤٢٣
علومات اليت أنتجتها البشرية خالل العصور السابقة حيث أن حجم هـذه املعلومـات   امل

سنوات ، ويالحظ على سبيل املثال أن حجم املعلومات يف عـام   ٥أو  ٤يتضاعف كل 
من حجم املعلومات اليوم ونظراً هلذه املـتغريات الـيت   % ٢٥م كان عبارة عن ١٩٩٢

ر باألمهية املتزايدة للتربية املعلوماتية وحمو أميـة  يشهدها اتمع العاملي بدأت الدول تشع
ويعترب . احلاسوب من خالل توفري بيئة تعليمية تفاعلية جتذب اإلهتمام حنو العلم واملعرفة 

توظيف تقنية املعلومات واإلنترنت يف التعليم من أهم مؤشرات حتول اتمع إىل جمتمـع  
  .معلومايت 
العلمي والتكنولوجي ولتحقيـق أهـداف العمليـة    وملواكبة هذا التطور والتقدم   

التعليمية كان البد من حتسني وتطوير أساليب التدريس وإجياد الطرق اجلديدة املناسبة اليت 
مع متطلبات هذا العصر ، ومن هذه األساليب  ناسبتركز على حاجات وميول الطلبة وتت

أساليب التعليم كما أنه يعتـرب  والطرق التعليم اإللكتروين والذي يعد أسلوباً جديداً من 
منظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليمية أو التدريسية للمتعلمني أو املتدربني يف أي وقت 
ويف أي مكان بإستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية لتوفري بيئـة تعليميـة   

متزامنة دون اإللتـزام  تفاعلية متعددة املصادر بطريقة متزامنة يف الفصل الدراسي أو غري 
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هــ   ١٤٢٤، سـامل ( فاعل بني املتعلم واملعلممبكان حمدد إعتماداً على التعليم الذايت والت
ة التعليم اإللكتروين فقـد أشـار   ، وقد أوضح عدد من التربويني أمهي)  ١٩٢ – ١٩١

التصال بني الطلبة بعضـهم الـبعض   إىل أنه ميكن من ا)  ٢٢٥: هـ ١٤٢٥املوسى ، (
ة واملعلم ، ويسهم يف حتقيق املساواة ويوفر املناهج طوال اليـوم ويف كـل أيـام    والطلب

) ١٣٥:هـ ١٤٢٥متويل ( ويشري . كلفة  األسبوع كما يساعد الطلبة على املعلومة بأقل
أن هذا النوع من التعليم يقدم أكثر من طريقة للتدريس وبالتايل فهو يراعـي الفـروق   

الطريقة املرئية والطريقة املسموعة والطريقـة املقـروءة    الفردية بني الطالب ، فهو يقدم
  .والطريقة العملية 

أن التعليم اإللكتروين يسهم يف توفري )  ٨٠: هـ ١٤٢٥التودري ، ( كما يؤكد   
بيئة تعليمية غنية ومتعددة املصادر ، ويشجع التواصل بني أطراف املنظومـة التعليميـة ،   

واملتعلمني قادرين على التعامل مع التقنيـة متسـلحني    ويسهم يف إعداد كالً من املعلمني
علـى أمهيـة التعلـيم    ) هــ  ١٤٢٧احلريب ، ( كما أكدت دراسة ، مبهارات العصر 

كما % ٦٠ – ٥٠اإللكتروين يف إعطاء أفضلية يف متابعة عملية التعليم والتدريب بنسبة 
  % .٦٠ – ٢٥سيؤدي إىل زيادة نسبة التحصيل تتراوح ما بني 

ظهر االهتمام مبفاهيم وقضايا التعليم اإللكتروين يف الثمانينات مـن القـرن   د ولق  
مـن أوائـل    Allan Ornstein (1982)املاضي، وقد تكون دراسـة آالن أورنسـتني   

الدراسات اليت تناولت التعليم اإللكتروين ، واليت أوضحت بعض الفوارق الكبرية بني هذا 
ليدي ، وكشفت عن التغريات اليت جيب أن تصـاحب  النوع من التعليم وبني التعليم التق

علـيم والـتعلم أو   الثورة التقنية سواء يف جمال املسلمات والفرضيات األولية حـول الت 
  ( Allan Ornsteir, 1982 : 35 )نظريات التعلم 

ويف النصف الثاين من عقد التسعينات تقريباً تغريت كثري من مفاهيم هذا النوع من   
ومع منو اإلنترنت وازدياد أعداد املشتركني . رز مصطلحات وقضايا جديدة التعليم بل وأف
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فيه من أفراد ومجاعات ومنظمات بدأ التفكري اجلاد حول إمكانية استغالله يف تقدمي التعليم 
  ) . ١٥: م ١٩٩٩ريتكوسكي ، ( العام وظهر نتيجة لذلك مفهوم التعليم اإللكتروين 

روين وإدراكاً من حكومة اململكة العربيـة السـعودية   ونظراً ألمهية التعليم اإللكت  
ألمهية التخطيط لتقنية املعلومات فقد قامت بدراسة وتنفيذ العديد من املشاريع اليت تساعد 

 بن عبدالعزيز يف التحول إىل جمتمع املعلومات ، من هذه املشاريع مشروع األمري عبد اهللا
اء املركز الوطين للتعليم عن بعد ، ومشروع وأبنائه الطلبة للحاسب اآليل ، ومشروع إنش

توظيف تقنية املعلومات واإلنترنت يف مساندة عمليات التعليم والتعلم ، ومشروع إدخال 
تقنية املعلومات كمقررات دراسية يف املناهج ، وتدريب منسويب التعليم على إستخدامات 

  ) .هـ ١٤٢٤أبو عمه ، ( تقنية املعلومات ومشروع املكتبة الرقمية 
وقد جاء يف اهلدف الرابع من أهداف اخلطة الوطنية لالتصاالت وتقنية املعلومات   

والذي حيث على التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية املعلومات يف التعليم والتدريب جبميع 
مراحله وتنفيذاً هلذا اهلدف ومسايرة هلذا التطور يف إستخدام التعليم اإللكتروين بدأ وزارة 

) األخـرية  : هــ  ١٤٢٦ية والتعليم باململكة العربية السعودية كما ذكر العبيد ، الترب
مدرسة ثانوية كخطوة جتريبية يف العام الدراسـي  ) ١٨٠(بتطبيق التعليم اإللكتروين على 

  .مليون ريال سعودي ) ٥٦(هـ مبيزانية قدرها ١٤٢٦/١٤٢٧
قمة سلم التعليم العام ويتمتـع  وحيتل التعليم الثانوي موقعاً استراتيجياً فهو يشغل   

منذ نشأته مبزايا كبرية يف نفوس اآلباء واألبناء فهو الطريق إىل التعليم العايل بشىت إشكاله 
كما أن أمهية التعليم . وأمناطه ومن مث العلم والتخصص واملهن واملراكز املرموقة يف اتمع 

ايل إىل إعداد القـوى البشـرية   الثانوي تعدت جمرد إعداد الشباب ملواصلة تعليمهم الع
الغامدي وعبد ( الالزمة لتنفيذ التحول االجتماعي واإلقتصادي والوفاء مبتطلبات التنمية 

  ) . ١٤٦: هـ ١٤٢٢اجلواد 



  - ٧ -

ونظراً لألمهية اليت حيتلها التعليم الثانوي فإنه مطلوب من مؤسساته االستفادة من   
عليم يهيء الفرد واتمع لعصر يعتمد علـى  ت لتقدمي التقدم السريع يف جمال التكنولوجيا

العقل البشري واإللكترونيات الدقيقة واحلواسيب عصر يتطلب من الفرد أن يكون دائم 
التعلم والتدريب نظراً لتجدد املعارف اإلنسانية واملعلومات بشكل سريع وبـذلك فـإن   

ة املباشـرة بـني املعلـم    مناذج التعليم التقليدية اليت تعتمد على التلقني واحلفظ واملواجه
واملتعلم مل تعد قادرة على مسايرة االجتاهات احلديثة يف التعليم ، فالطالب هو حمور العملية 
التعليمية ومل يعد مقبوالً أن يكون دوره سلبياً مقتصراً على تلقي األوامر وتنفيذها بطريقة 

ة املطلقة الـذي يتخـذ   كما أن املدرس مل يعد السلط. آلية دون تفكري أو مشاركة فعالة 
  .وحده مجيع القرارات املتعلقة بالعملية التدريسية 

بدل أن يكون املعلم هو الكل موفر ) " هـ١٤٢٠السلطان والفنتوخ ، ( ويقول   
  ).٨٩:ص("املعلومة واملتحكم فيها سيصبح موجهاً لعملية التعلم ومتعلماً يف الوقت نفسه 

من جمرد التلقني إىل مهام ووظائف أخرى وترى الباحثة أن وظيفة املعلم خرجت  
وأصبح من صميم مهامه وأولوياته توظيف مجيع معطيات . كاإلشراف والتوجيه واإلرشاد 

   .التقنيات احلديثة خلدمة األغراض التعليمية واألهداف التربوية 
وبالرغم من أن كثري من التربويني ينادون بضرورة حتديث وتطوير التعليم الثانوي   

ت إال أن املسـتقرأ للحالـة   ال املعلوماتية وتزويد املدارس بالكمبيوترات واإلنترنوإدخ
ة للتعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية يالحظ عليهـا غلبـة الشـعارات    الراهن

والعبارات الفضفاضة يف معظمها فهي ال ترتبط بشكل واضح مبسايرة التطور التكنولوجي 
ومن هنا تشعر الباحثة بضرورة تبىن منـط التعلـيم   . ة املعاصرة ومواكبة التغريات العاملي

ـ  اً اإللكتروين والذي يتعاظم دوره مع تعاظم حجم املعلومات والذي جيب أن يأخذ موقع
ديد التربوي ألن النجاح يف إستخدام إمكانيات اإلنترنت مناسباً يف حركة التطوير والتج

وف ينقل مؤسساته من املستوى التقليد اجلامـد  والتعليم اإللكتروين يف التعليم الثانوي س
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إىل املستوى التقين العايل والذي يناسب التطورات السريعة اليت يعيشها هذا العصر ملـا  
تتوافر فيه من املرونة والكفاءة لتخطي نواحي القصور اليت يعانيهـا النظـام التعليمـي    

  .التقليدي احلايل 

 
م من التوجه العاملي املعاصر يف جمال تطبيق التعليم اإللكتروين يف كافـة  على الرغ  

مراحل التعليم حيث بدأت كثري من الدول يف مجيع أحناء العامل يف التسابق حنو إسـتخدام  
يف هذا اال ، فمثالً يف الواليات  مدارس التعليم العام وتفعيل تقنيتهالتعليم اإللكتروين يف 

بأن ) هـ ١٤٢٣احلمدان ، ( ذكر  ، عليم اإللكتروينتية املوطن األول للاملتحدة األمريك
من طالب املراحل املتوسطة والثانوية إعتمدوا يف الغالب على اإلنترنت إلكمـال  % ٧١

من املدارس % ٩٨بأن )  ١٤٢:  مرجع سابقمتويل ، ( مشاريعهم البحثية يف حني ذكر 
بـأن  )  ٢٣: هـ ١٤٢٣العبادي ، ( أوضح يف حني . األمريكية ترتبط بشبكة إنترنت 

من التقارير مقدمة من الطلبة االستراليني حتتوي على نصوص منقولة حرفيـاً مـن   % ٩
مدرسة بشبكة اإلنترنت وتسعة ماليني  ٣٢٠٠٠اإلنترنت ويف بريطانيا مت ربط أكثر من 

  . معلم٤٥٠٠٠٠طالب وطالبة و
بأن إدارة الرئيس )  هـ١٤٢٣رتني ، ما( ذكر ظراً ألمهية التعليم اإللكتروين يون  

مثانيـة  ) م ٢٠٠٠ –م ١٩٩٥( األمريكي السابق بل كلينتون أنفقت عليه يف الفترة من 
باليني دوالر أمريكي ، كما وضع االحتاد األوريب خططاً تستهدف نشر شبكة اإلنترنـت  

ـ  أوروبـا  " ه وتطبيقاا يف دول اإلحتاد األوريب كافة خصوصاً يف جمال التعليم أطلق علي
  )  ١٥: ص (  " .جممع املعلومات للجميع : م ٢٠٠٥اإللكترونية 

أما يف جمتمعاتنا العربية ومن بينها اململكة العربية السعودية ما تـزال يف مرحلـة     
الترقب واملشاهدة ملا حيدث من حولنا ، األمر الذي يسفر عن تعميق الفجوة احلضارية بني 

  .جمتمعنا وجمتمعات املعلومات 
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ما تـزال مشـدودة إىل الـنمط     يف العامل العريبنظم التربية والتعليم لواملشاهد   
التقليدي وأساليب ال تناسب مطالب التربية يف عصر املعلوماتية األمر الذي يـدعونا إىل  
البحث اجلاد يف كيفية التخلص من اسر التعليم التقليدي واإلنطالق إىل آفـاق عصـر   

يم اإللكتروين وبتتبع ذلك ضرورة إعادة النظـر يف مشـتمالت   املعلوماتية وخباصة التعل
مـة  لقادر على توظيف هذه التقنيـة امله املنظومة املدرسية وخباصة من حيث إعداد املعلم ا

وفهم دوره اجلديد يف إدارة التعليم اإللكتروين ، والعمل على يئة الرأي العام اتمعي مبا 
  ).١١٧م ،ص٢٠٠٤متويل، . (يا اإللكترونيةية التكنولوججيعله قادراً على املواءمة مع تقن

  :ل الرئيسي التايل اؤة مشكلة الدراسة الراهنة يف السومما سبق ميكن صياغ  
يف اململكة العربيـة   للبنات ما وسائل تفعيل التعليم اإللكتروين بالتعليم الثانوي العام: س 

  داف التربية اإلسالمية ؟يف ضوء أه من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس السعودية
  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية   

ما املنظور التربوي إلعداد طالبة املرحلة الثانوية العامة يف ضوء أهداف التربيـة  :  ١س 
  اإلسالمية ؟

  ما املقصود مبفهوم التعليم اإللكتروين ؟:  ٢س 
الثانوية العامة يف اململكة العربية السعودية ما واقع تطبيق هذا املفهوم على املدرسة :  ٣س 

  من خالل اللوائح والتعميمات املنظمة للتعليم اإللكتروين ؟
  ما أهم التجارب العاملية يف جمال تفعيل هذا املفهوم يف السياق املعاصر ؟:  ٤س 
يف الصورة اليت جيب أن يكون عليها التعلـيم الثـانوي يف    عينة الدراسةما رأي :  ٥س 

  ملكة يف ضوء تفعيل مفهوم التعليم اإللكتروين ؟امل
ما املعيقات اليت تعيق تطبيق التعليم اإللكتروين يف التعليم الثـانوي يف اململكـة   :  ٦س 

  .العربية السعودية 
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ما التصور املقترح ملالمح تفعيل التعليم اإللكتروين يف التعليم الثانوي يف ضـوء  :  ٧س 
  أهداف التربية اإلسالمية ؟

 
  :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي   

التعرف على املنظور التربوي إلعداد طالبة املرحلة الثانوية العامة يف ضوء أهـداف   – ١
  .التربية اإلسالمية 

  .بيان مفهوم التعليم اإللكتروين ووسائل تفعيله يف املرحلة الثانوية  – ٢
لكتروين يف املرحلة الثانوية العامـة يف اململكـة   التعرف على واقع تفعيل التعليم اإل – ٣

  .العربية السعودية من خالل اللوائح والتعميمات املنظمة للتعليم اإللكتروين 
التعرف على بعض اخلربات والتجارب العاملية يف جمال تفعيـل مفهـوم التعلـيم     - ٤

  .اإللكتروين يف النظام التعليمي بعامة والتعليم الثانوي خباصة 
يف الصورة اليت جيب أن يكون عليها التعليم الثانوي  عينة الدراسةالتعرف على رأي  – ٥

  .العام يف ضوء تفعيل التعليم اإللكتروين 
حتديد مالمح التصور املقترح لتفعيل التعليم اإللكتروين بالتعليم الثانوي العـام يف   – ٦

  .ضوء أهداف التربية اإلسالمية 

 
  :ية الدراسة فيما يلي تكمن أمه  

أا تقع ضمن الدراسات اليت تؤكد على أمهية ودور التربية اإلسـالمية كمرجعيـة   )  ١
أساسية وحنن نتطلع حنو تطوير املنظومة التربوية اليت من بينها تفعيل التعليم اإللكتروين 

  .بالتعليم الثانوي العام يف ضوء أهداف التربية اإلسالمية 
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لتقدم العلمي والتقين الذي يتميز به العصر احلايل والذي يتطلب من الفرد إبراز حالة ا)  ٢
  .أن يكون دائم التعلم والتدريب 

ميكن أن تساهم يف إلقاء الضوء على أحدث إجتاهات العملية التعليمية والتربوية وهو )  ٣
  .التعليم اإللكتروين وإستخدامه بطريقة عملية صحيحة 

قاء الضوء على أحدث االجتاهات يف جمـال تفعيـل التعلـيم    ميكن أن تساهم يف إل)  ٤
  .اإللكتروين وكيفية االستفادة منها يف الواقع السعودي 

ميكن أن تساهم يف تعزيز التقنية والتكنولوجيا احلديثة يف مجيع مستويات التعليم للحد )  ٥
  .من نسبة األمية التكنولوجية 

ئولني وخمططي ومطوري التعليم الثـانوي يف  قد تسهم هذه الدراسة يف مساعدة املس)  ٦
كيفية وضع اآلليات واإلجراءات الالزمة إلدخال التعليم اإللكتروين هلذا النوع مـن  

  .التعليم 

 
عمـل  : مأخوذة من فعل الشيء فعالً وفعاالً : ذكر يف املعجم الوسيط أا : تفعيل  – ١

إبراهيم ، وآخرون ( والفاعلية كون الشيء فاعالً  وتفاعالً أثر كالً منهما يف صاحبه
  ) .٧٠٢: ت .د
يف معجم علوم التربية إىل الفاعلية بأا كفـاءة  )  ٩: م ١٩٩٨غريب ، ( وأشار   

  .العمل وتنشيطه وأداء متناسق ملختلف املهام والفعلية اليت ترتبط دف نسعى إىل حتقيقه 
ت واإلجراءات اليت يتم من خالهلا إدخـال  جمموعة اآلليا: " وتعرفه الباحثة بأنه   

التعليم اإللكتروين بالتعليم الثانوي بقصد زيادة كفاءته وجعله أكثر مالءمة مـع التطـور   
  .التكنولوجي 
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  :التعليم اإللكتروين  – ٢
ذلك النوع من التعلـيم الـذي   : بأنه )  Dubois , 1998 : 137 ديو بيز( تعرفه   

اإللكترونية يف اإلتصال بني املعلمني واملتعلمني وبني املتعلمني  يعتمد على إستخدام الوسائط
  .واملؤسسة التعليمية برمتها 

هو طريقة التعليم بإستخدام آليات االتصال )  ٦: هـ ١٤٢٣املوسى ، ( ويعرفه   
احلديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات حبث 

ذلك بوابات إنترنت سواء كانت عن بعد أو يف الفصل الدراسي ومكتبات إلكترونية وك
واملقصود هو إستخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل 

  . جهد وأكثر فائدة 
بأنه عبارة عن جمموعة من العمليـات  )  ١٣٤:  مرجع سابقمتويل ، ( كما يعرفه   

توى للطالب مبا يتضمنه من شرح وتطبيق وتفاعل ومتابعة بصورة املرتبطة بالتعليم تقدم احمل
  .كلية أو جزئية يف الفصل أو عن بعد عرب اإلنترنت أو بواسطة برامج خمزنة يف احلاسب 

بأنه توسيع مفهوم عملية التعلـيم والـتعلم   )  ١هـ ، ١٤٢٤الراشد ، ( ويعرفه   
لبيئة غنية متعددة املصادر يكـون  حدود جدران الفصول التقليدية ، واإلنطالق  لتتجاوز

  .لتقنيات التعليم التفاعلي دوراً أساسياً فيها حبيث تعاد صياغة دور كل من املعلم واملتعلم 
عن نظام تعلمـي  أن التعليم اإللكتروين هو عبارة  ويف ضوء ما سبق ترى الباحثة  

البحث عن املعلومة  فلسفات حديثة تغري من أمناط التعليم التقليدية يفيقوم على مفاهيم و
وإيصاهلا إىل أمناط أكثر إبداعاً وفاعلية وهذا النظام يعمل على تفعيل مهـارات الـتفكري   

  ) .إنترنت ( بإستخدام األدوات التقنية احلديثة من حواسب وشبكات معلوماتية 
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  :التعليم الثانوي  – ٣
لم التعليم حبيـث  املرحلة الوسطى من س: " تعرف اليونسكو التعليم الثانوي بأنه   

وبذلك يتضمن التعليم الثانوي حسب هذا  " يسبقه التعليم اإلبتدائي ويتلوه التعليم العايل
  ) . ١٤٥:  مرجع سابقالغامدي ، عبد اجلواد ، ( التعريف املرحلتني املتوسطة والثانوية 

ة وقد حددت املرحلة الثانوية كما جاءت يف سياسة تعليم اململكة العربية السعودي  
فها اجلهات تحاملوا الشهادة املتوسطة وفق األنظمة اليت تص( بأا املرحلة اليت يلتحق ا 

  ) . ٢١ – ٢٠: هـ ١٣٩٠،  العربية السعودية سياسة التعليم يف اململكة(املختصة 
  :أهداف  – ٤

ف علـى  ين كل شيء مرتفع من بناء أو حبل ويقال أهداهلدف يف اللغة العربية يع  
  ) .هـ ١٣٩١مرعشلي ، وآخرون ، ( رف عليه التل أي أش

بأنه كل شيء مرتفع من بناء أو كثيـب  )  ٤٩: هـ ١٤٢٧القاضي ، ( ويعرفه   
ويأيت مبعىن الغرض ومبعىن الرجل العظيم اجلسم والطول ، ويقال اسـتهدف   لرمل أو جب

  .أن انتصب وارتفع 
، وتتجلـى   "ية البئر قعرهامدى الشيء وايته ، فغا" أما الغاية يف اللغة فهي تعين   

  ) .هـ ١٣٧٣الفريوز آبادي ، (  . الغاية يف أفعال اهللا واإلنسان
وقد استنبط أحد الباحثني من هذه املعاين اللغوية لكلميت اهلدف والغاية أن اهلدف   

املقصد القريب ، أو الغرض القريب من الفعل ، والغاية املقصد البعيد أو الغرض البعيـد  
  ) . ٢٢: هـ ١٤١٠ن ، جلامقداد ي(

إال أن بعض القواميس العربية مثل القاموس احمليط يشري إىل أن الغرض هو اهلدف   
اهلدف : وهلذا فإن بعض الباحثني مل يفرقوا يف كتابتهم بني اهلدف والغاية فمنهم من يقول 
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 .ها نصب عينه ، وينظم سلوكه من أجل حتقيقهـا  الغاية اليت يتصورها اإلنسان ويضعهو 
  ) . ١٠٥: هـ ١٤٠٣النحالوي ، (

تنظـيم للنشـاط   : بانه )  ٤٥: هـ ١٤٠٤فيفي ، ع( واهلدف التربوي يعرفه   
مما يساعد على اختيار الوسائل اليت حتقق النتـائج  . والعوامل املؤثرة يف املوقف التعليمي 

  .املنشودة 
 تسـعى  التغري املرغوب اليت" بأنه )  ٢٨٢: هـ ١٣٩٤الشيباين ، ( كما يعرفه   

، يف سلوك الفرد ويف حياته الشخصيةالعملية التربوية أو اجلهد التربوي إىل حتقيقه ، سواء 
أو يف حياة اتمع ويف البيئة اليت يعيش فيها الفرد أو يف العملية التربوية نفسها ويف عمل 

  " .التعليم كنشاط أساسي وكمهنة من املهن األساسية يف اتمع 
بأا ـدف إىل  )  ٨٣: هـ ١٤١٦احلقيل ، ( اإلسالمية يعرفها وأهداف التربية   

وحده يف حياة اإلنسان على مستوى الفرد واجلماعة وعن طريـق   تعاىل حتقيق العبودية هللا
حتديد اهلدف الرئيسي ينبثق حتقيق التكامل الشامل املتزن لإلنسـان عقائـدياً وروحيـاً    

  .الياً وكلها تعد اإلنسان الصاحل وجسمياً وعقلياً واجتماعياً ووجدانياً ومج
  :التربية اإلسالمية  – ٥

واألصـول  . حتمل كلمة التربية يف قواميس اللغة العربية دالالت ومعاين متعددة   
  :اللغوية لكلمة تربية كثرية منها 

º  ¹  «  ¼  ] : ربا يربو مبعىن زاد ومنا ، ومنه قوله تعاىل : األصل األول 

   Ç  Á   À  ¿   ¾  ½Z  )ــج ــا )  ٥:  احل ــت مل أي زادت وانتفخ
يتداخلها من املاء والنبات ، وربوا ربوا أي أنشأ فيهم ، ورباه أي مناه وغذاه ونشأة 

املعجم الوسيط . ( وعىن قواه اجلسدية والعقلية واخللقية مبعىن تنشأ وتتغذى وتثقف 
  ) . ٢٦: م ١٩٦٠، 

  .أن تكون مبعىن نشأ وترعرع : األصل الثاين 
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لك نعمة ترا أي حتفظهـا  " أن تكون مبعىن حفظ ورعي ، ويف احلديث : ل الثالث األص
  ) . ٩٦: هـ ١٤١٧ابن منظور ، " ( وترعاها 
أن تكون مبعىن أصلح وساس ، ومنه ربيت القوم أي سستهم والعـرب  : األصل الرابع 

قي ألن يربيين فالن أحب إيل من أن يربني فالن ، مبعىن أن يكون ربـا فـو  : تقول 
  ) . ٩٦:  مرجع سابقابن منظور ، . (وسيداً ميلكين 

ابن منظور ، ( الرسوخ يف العلم ومنه العامل الرباين ، أي الواسع يف العلم : األصل اخلامس 
  ) . ٩٦: هـ ١٤١٧

سم مطلقـاً وإمنـا وردت   وكلمة التربية مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل على صيغة اال  
¬]   يف قوله تعاىل ل مرتني فقط ، األوىلبصيغة الفع   «   ª   ©     °  ¯    ®Z 

×   ]  والثانية يف قوله تعاىل ) .  ٢٤:  سراءاال(   Ñ   Ð  Ï   Î   ÍZ ) الشـعراء  :
. والـتطهري   وقد استخدم القرآن الكرمي أحياناً كلمة التربية مبعىن التزكية والتعليم)  ١٨

¯] : يقول احلق تبـارك وتعـاىل      ®   ¬    «   ª   ©  ¨   §  

  º  ¹   ¸   ¶  µ   ´   ³       ²  ±  °Z )البقرة 
Y  X      W    ] : ويقول تعـاىل  ) . ١٥١:   V     U  T   S     R  Q

  [  ZZ )٧٩:    ل عمرانآ . (  
، فقد روى البخاري بسنده عـن أيب  ) يريب ( واستخدم احلديث النبوي الشريف   

ره مـن كسـب   تصدق بعدل مت من: "   قال رسول اهللا  : هريرة رضي اهللا عنه قال 
طيب وال يقبل اهللا إال الطيب فإن اهللا يتقبلها بيمينه ، مث يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم 

  ) . ٢٤١ – ٢١٣اإلمام أيب زكريا النووي ، " ( فلوه حىت تكون مثل اجلبل 
كونوا ربـانيني حلمـاء   : " قوله  وروى ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب   
البخـاري ،  ( ويقال ان الرباين هو الذي يريب الناس بصغار العلم قبـل كبـاره   " فقهاء 

  ).١: هـ ١٤٠٨
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  :املعىن االصطالحي للتربية 
يف قواميس التربية تنمية الوظائف اجلسمية والعقلية واخللقية حىت تبلغ كماهلا عن   

  ) . ٧٢: هـ ١٤٠٤عاقل ، . ( طريق التدريب والتثقيف 
ان املربني فهي عملية تساعد على تشكيل عقل الفـرد وخلقـه   أما التربية يف أذه  
واملعىن األكثر حتديداً للتربية ينحصر يف التأثريات اليت يقوم ا الكبار عن قصد . وجسمه

: هــ  ١٤٢١اخلطيب ، وآخرون ، ( على الصغار يف اتمع لتشكيلهم على حنو معني 
٢٣ . (  

ت اليت جمموعة اآلليات واإلجراءا: بأا  وتعرف الباحثة أهداف التربية اإلسالمية  
دف تربية طالباـا وفـق    بينها املدرسة الثانوية العامةومن  تقدمها املؤسسات التربوية

  .املرجعية اإلسالمية وذلك يف مجيع اجلوانب ال سيما اجلانب املعريف 
 

  :ية على احلدود التال تعاىل تقتصر هذه الدراسة مبشيئة اهللا  
  :احلدود املوضوعية  – ١

يف اململكـة   للبنات الثانوي العام بالتعليم حتديد وسائل تفعيل التعليم اإللكتروين  
  .يف ضوء أهداف التربية اإلسالمية  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  العربية السعودية

  :احلدود الزمنية  – ٢
الثـاين للعـام الدراسـي     تطبيق الدراسة امليدانية خالل الفصـل الدراسـي   مت  
  .هـ ١٤٣١/ هـ١٤٣٠

  :احلدود البشرية واملكانية  – ٣
اقتصرت الدراسة على تناول رأي أعضاء هيئة التدريس واملتخصصني يف جمـال    

وجامعة امللك عبـد  ، التعليم والتعليم اإللكتروين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 إدارةامللك خالد واملتخصصني يف التطوير التربوي بوجامعة  ، وجامعة أم القرى ، العزيز

  . التربية والتعليم يف العاصمة املقدسة 
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  :وهنا ميكن تقسيمها إىل عدة حماور   

  :ويتعلق بدراسات تتناول مفهوم التعليم اإللكتروين : احملور األول 
التعليم اإللكتروين ، مفهومه  : ( عنوان ب) : هـ ١٤٢٣املوسى ،  عبد اهللا (دراسة  – ١

  ) .خصائصه ، فوائده وعوائقه 
  :ودف هذه الدراسة إىل   
  .التعرف على مفهوم التعليم اإللكتروين  - 
 .خصائص اتمع يف العصر املعلومايت  - 

 .فوائد التعليم اإللكتروين  - 

 .العوائق اليت تواجه التعليم اإللكتروين  - 

لتفعيل استخدام التعليم اإللكتروين يف املنطقة  النتائجمن وقد خرج الباحث مبجموعة 
  :الغربية من أمهها ما يلي 

  .التعبئة االجتماعية لدى أفراد اتمع للتفاعل مع هذا النوع من التعليم  - 
 .ضرورة مسامهة التربويني يف صناعة التعليم اإللكتروين  - 

مثل يف إعداد الكوادر البشـرية  توفري البنية التحتية هلذا النوع من التعليم اليت تت - 
وكذلك توفري خطوط االتصاالت املطلوبة اليت تساعد على نقـل هـذا    ، املدربة

 .التعليم من مكان إىل آخر 

وضع الربامج التدريبية الالزمة لتدريب املعلمني والطالب واإلداريني لإلسـتفادة   - 
 .القصوى من إمكانيات هذا النوع من التعليم 
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طريقة تطوير : التعليم اإللكتروين : " بعنوان ) : م ٢٠٠٢اء املبريك ، هيف( دراسة  – ٢
  " .احملاضرة يف التعليم اجلامعي باستخدام التعليم اإللكتروين مع منوذج مقترح 

 :أهداف الدراسة 

هدفت الباحثة يف دراستها إىل تطوير احملاضرة عن طريق الوسائل التعليمية احلديثة   
ت وبطريقة جتعل عملية التعلم عملية مشاركة وبذلك نقضي علـى  بالتركيز على اإلنترن

وقد توصلت الباحثـة إىل  . سلبيات التعلم الفردي الذي يسبب عزله املتعلم عن زمالئه 
الكتابـة ،  : وضع منوذج مقترح لتعلم اللغة اإلجنليزية للطالب يتضمن املهارات التاليـة  

  .والقراءة واالستماع ، واحملادثة 
تـرف أم   –التعليم اإللكتـروين  : " بعنوان ) م ٢٠٠٢إبراهيم احمليسن ، ( ة دراس – ٣

  " .ضرورة ؟ 
  :أهداف الدراسة 

وحتديـد أهـم   ) االفتراضي ( هدفت هذه الدراسة إىل تعريف التعليم اإللكتروين   
مصطلحاته مثل املتعلم إلكترونياُ واملعلم إلكترونيـاً واملدرسـة اإللكترونيـة واملكتبـة     

رونية والكتاب اإللكتروين ، كما دف الدراسة إىل التعرف على هذا النوع مـن  اإللكت
التعليم باعتباره حتدياً يواجه الدول النامية بعد أن صـار مألوفـاً يف الـدول املتقدمـة     

  .والصناعية
االجتاهات والتطورات احلديثـة يف  : " بعنوان ) : م ٢٠٠٢هند اخلليفة ، ( دراسة  – ٤

  " .إللكتروين ، دراسة مقارنة بني النماذج األربعة للتعليم عن بعد خدمة التعليم ا
هدفت الدراسة إىل التعرف على الدور الذي ميكن أن يقوم به التعليم اإللكتروين   

التدريب على احلواسب أو اإلنترنت ، أنظمة دعـم األداء  : يف نظم التعليم عن بعد وهي 
فصول التخيلية غري املتزامنة ، الفصول التخيلية اإللكتروين على احلاسب ، واإلنترنت ، ال



  - ١٩  - 

املتزامنة وقد حاولت الباحثة يف دراستها حتديد خصائص كل نوع مـن هـذه األنـواع    
  .موضحة اهلدف من استخدامه وخصائصه ومعايري اختياره ، وأمثلة عليه 

ـ " بعنوان ) ـ ه١٤٢٤العريفي ،  يوسف (دراسة  – ٥ دة التعليم اإللكتروين تقنية واع
  . " .وطريقة رائدة 

  :هدفت الدراسة إىل التعرف على   
  .ماهية التعليم اإللكتروين  - 
 .خصائص التعليم اإللكتروين  - 

 .أهم العقبات اليت تواجه تطبيقه يف املنطقة العربية  - 

 .التوجيهات العاملية يف هذا اال  - 

  تعليم اإللكتروين وكان من أهم املقترحات اليت تقدمت ا الدراسة لتفعيل وإستخدام ال
  .توفري البنية التحتية للتعليم اإللكتروين يف مدارسنا  - 
االستفادة من خربات الشركات واملؤسسات اإلنتاجية يف تطوير هذا النوع مـن   - 

 .التعليم يف املدارس 

طالـب علـى    –معلم وإداري  –ضرورة تدريب اجلميع يف املؤسسات التعليمية  - 
 .تعليم استخدام تقنية هذا النوع من ال

إجراء املزيد من الدراسات حول هذا النوع من التعلـيم مـن أجـل تطـويره      - 
 .واالستفادة منه يف املستقبل 

  :دراسات تتعلق بتطوير وجتديد التعليم الثانوي : احملور الثاين 
التكنولوجيا املتقدمة يف : "بعنوان :  ) Mary E. Tamanini,1987(دراسة  ) ١

  " .لشاملة إحدى املدارس الثانوية ا
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هدفت الدراسة إىل الوقوف على أثر جتربة برنامج الفنون الصناعية علـى قسـم     
الدراسات التكنولوجية الذي صمم إلعداد الطالب للمرحلة اجلامعية وألسواق العمل يف 
اتمع ، وقد أجريت هذه الدراسة يف إحدى املدارس الثانوية الشاملة بوالية نيوجرسـي  

  ) .م ١٩٨٤األمريكية ، عام 
ولكي حتقق الدراسة أهدافها قامت الباحثة بإنشاء معمل للتكنولوجيا باملدرسة املذكورة ، 
حيتوي على معدات متطورة للطاقة ولالتصاالت واحلواسب اآللية ، والفيـديو ملواكبـة   

  .التحول املرجو حتقيقه يف العملية التعليمية 
استخدام التكنولوجيا لتعزيز  : "بعنوان :  Micheel Lowe )، 1999(دراسة )  ٢

  " .عملية التعليم والتعلم 
هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام التكنولوجيا التعليميـة يف تعزيـز     

عمليات التعليم والتعلم يف املدارس الثانوية وقد أشارت هذه الدراسة إىل جتربة إحـدى  
ت نادياً يضم الطالب واملعلمني على املدارس الثانوية بوالية كانساس األمريكية اليت أنشأ

  .حد سواء هلم موقع على اإلنترنت خيدم العملية التعليمية والبيئية للمجتمع 
مبادئ القيادة : " بعنوان :  Macemeil & Dela Field,1998 )( دراسة )  ٣

إلجناح تطبيق التكنولوجيا يف املدارس ، وكان اهلدف مـن الدراسـة إختيـار وتطبيـق     
جيا يف الفصول وإدراك املديرين لطبيعة عوائق تطبيقها يف الواليات املتحدة حيث التكنولو

إدارياً من املديرين واملديرين املسـاعدين يف اجلنـوب   ) ١١٣(تكونت عينة الدراسة من 
وقد توصلت . الشرقي من والية تكساس ، كما مت إستخدام املنهج املسحي هلذه الدراسة 

  :ا الدراسة إىل نتائج من أمهه
أن املديرين املساعدين ينظرون إىل التكنولوجيا على أا مهمة جداً للمدارس واملعلمـني  * 

  .بشكل واضح كأداة للمنهج 
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توضح الدراسة أن على املديرين قبول التحدي خللق وتـبين االسـتخدامات املبدعـة    * 
  .ألجهزة احلاسب اآليل 

قلة املوارد املالية لألجهـزة  : س مثل تعرض الدراسة معوقات تطبيق التكنولوجيا يف املدار
  .والربامج والبنية التحتية وقلة الوقت الالزم لعمل خطط هلا وتطويرها بشكل حمترف 

واقع اسـتخدام معلمـي املـدارس    : بعنوان ) :   Rowand , 1999(دراسة )  ٤
  " .احلكومية للحاسب اآليل واإلنترنت يف التدريس 

  :أهداف الدراسة 
إىل وصف واقع استخدام معلمي املدارس احلكومية للحاسب اآليل  هدفت الدراسة  

واإلنترنت وكيفية توجيههم لطلبتهم الستخدام احلاسب ، ومعرفة إنطباعات املعلمني لدى 
  .استخدامهم احلاسب واإلنترنت يف التدريس 

املتحدة وتكونت عينة الدراسة من جمموعة من معلمي املدارس احلكومية بالواليات   
  :كالتايل  الدراسة نتائجمريكية ، وجاءت األ

  .املعلمون األقل خربة كانوا أكثر استخداماً للحاسب واإلنترنت  - 
 .من املعلمني أبدوا استعدادهم الستخدام احلاسب واإلنترنت بشكل جيد % ٢٣ - 

  .املعلمون ذو التدريب األكثر هم األكثر جاهزية الستخدام احلاسب واإلنترنت  - 
تطور تعليم البنات يف التعليم قبـل  " بعنوان ) هـ ١٤٠٧املرزوقي ،  آمال (دراسة  ) ٥

  " .اجلامعي باململكة العربية السعودية 
  :أهداف الدراسة 

من بني أهداف هذه الدراسة وصف مراحل تطور تعليم الفتاة يف اململكة العربيـة    
م مشـكالا  السعودية وأهم مشكالا وأسباا اليت أدت إىل ظهور هذه املشكالت وأه

وقد اقتصرت الدراسة علـى مراحـل   . واألساليب اليت أدت إىل ظهور هذه املشكالت 
باململكة العربية السعودية الرمسـي منـها   ) ثانوي  –متوسط  –إبتدائي ( التعليم الثالث 
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واألهلي والنظامي وغري النظامي وقد استعانت الباحثة باملنهج التارخيي لرصد أهم العوامل 
ة اليت ارتبطت بتنشئة التعليم الرمسي للبنات والكشف عن االجتاهـات املؤيـدة   اتمعي

واملعارضة للنشأة ، كما استعانت بالوثائق الرمسية وكتابات املفكرين والكتاب واآلراء اليت 
عرضت بالصحافة السعودية وسؤال املهتمني بالتعليم األهلي والرمسي وحتليل واقع اتمع 

  .قع تعليم البنات السعودي وحتليل وا
  :نتائج الدراسة 

  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الباحثة   
  .حدوث تطور وتغري يف املالمح اتمعية أدى إىل إندفاع األهايل حنو تعليم الفتاة  – ١
  .استخدام املسجد كوسيلة للتربية يف صدر اإلسالم لتعليم النساء  – ٢
  .اجلهل وكان للمرأة احلظ األوفر منه  مرت عصور كان اتمع يسوده – ٣
أن األمناط السلوكية لدى اتمع السعودي يف بداية نشأته كانت هلا مواقف متشددة  – ٤

ألمية واجلمود واالنفالق الفكري ضد تعليم املرأة ألن املستوى الثقايف الذي يتسم با
  .سهم إسهاماً كبرياً يف عرقلة مسرية التعليم أ

القرن العشرين امليالدي عادت فتاة شبه اجلزيرة إىل التعليم فبدأ بتعلـيم  مع إطاللة  – ٥
بنات املوسرين مث تواجد الكتاب مث ظهرت املدرسة األهلية النظامية بعـدها ظهـر   

  .التعليم الرمسي للبنات 
تطوير برامج التعليم الثـانوي  : " بعنوان ) هـ ١٤٢١عبد الوهاب ،  نداء (دراسة )  ٦

  " .ته بالتعليم العايل وخطط التنمية باململكة العربية السعودية للبنات وعالق
  :أهداف الدراسة 

من بني أهداف هذه الدراسة تطوير برامج التعليم الثانوي للبنـات عـن طريـق      
التعرف على أهداف التعليم الثانوي املطور للبنات وإبراز الربامج التخصصية له ، وربطه 

  .لبات التنمية بالتعليم العايل للوفاء مبتط
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وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي واستخدمت االستبانة كأداة جلمع   
عضواً مـن أعضـاء هيئـة    ) ٢٩٦(منهم ) ٥٦٠(املعلومات ويبلغ عدد عينة الدراسة 

من املشرفات التربويات شاملة ثالث مدن ) ٢٦٤(و : التدريس يف اجلامعات السعودية 
  .ملكرمة والرياض والدمام مكة ا: يف اململكة هي 
  :نتائج الدراسة 

  :وكانت أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة ما يلي   
وافقت عينة الدراسة على أهداف التعليم الثانوي املطور للبنـات وعلـى آليـات     – ١

  .وبرامج التعليم الثانوي بالتعليم العايل بدرجة عالية 
تثبيت العقيـدة وإكتسـاب الطالبـة املعرفـة     إن تأصيل غرس الوالء هللا تعاىل ، و – ٢

واملهارات الوظيفية عملياً وفق تعاليم اإلسالم وتنمية قدرة الطالبات على الـتفكري  
العلمي وإكساب الطالبة املهارات واخلربات اليت تؤهلهم ملستوى الفرد املنتج نالت 

  .أعلى تدريب 
ج يف التعليم الثانوي والعايل وزيادة إن تطوير طرق التدريس التقليدية ، وتطوير املناه – ٣

التعاون بني املسئولني عن التعليم الثانوي والعايل نالت أعلى ترتيب بني آليات ربط 
  .برامج التعليم الثانوي بالتعليم العايل 

مؤشرات التجديد يف التعليم الثانوي العام : " بعنوان ) هـ ١٤٠٩الفرا ، ( دراسة )  ٧
  " .ومشكالته  يف دول اخلليج العربية

  :أهداف الدراسة 
  :وهدفت الدراسة إىل   
  .تعريف واقع حماوالت التجديد يف التعليم الثانوي العام يف دول اخلليج العربية  - 
 .رصد أهم املشكالت اليت تواجه عملية التجديد يف التعليم الثانوي بدول اخلليج  - 
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 .اخلليج  إبراز أهم توجهات التجديد يف التعليم الثانوي العام بدول - 

واعتمدت الدراسة على واقع ممارسات وجتارب التجديد يف التعليم الثانوي مـن  
خالل تقارير وزارات التربية والتعليم للدول األعضاء مبكتب التربية العريب لدول اخلليج 
وعلى نتائج الدراسات والندوات اليت قام ا املركز العريب للبحـوث التربويـة بـدول    

  .اخلليج
   :دراسة نتائج ال
ومـن  . وقد حددت الدراسة أهم توجهات التجديد يف التعليم الثانوي وتطويره   

  :هذه التوجهات 
احلاجة إىل إعادة النظر يف أهداف التعليم الثانوي ووظائفه األساسـية وإحـداث    - 

  .التكامل والتوازن فيه 
النظريـة   االجتاه حنو إعطاء دور واضح للتعليم الثانوي والسعي للدمج بني املناهج - 

اإلنسانية واملناهج العملية التطبيقية يف مدرسة موحدة للتغلب على ظاهرة عزوف 
 .الشباب عن التعليم الفين واملهين والعمل على ربط التعليم بالعمل 

احلاجة إىل التنسيق بني برامج التعليم العايل ومدخالته والتعليم الثانوي وخمرجاته  - 
يم األساسي القاعدة العريضة اليت يستند عليها وحاجات سوق العمل واعتبار التعل

 .تنويع التعليم الثانوي 

يتعلق بدراسات تتناول تطوير التعليم بعامة والتعليم الثانوي خباصـة مـن   : احملور الثالث 
  :خالل تطبيق مفهوم التعليم اإللكتروين 

سـي مـن   العامل داخل الفصل الدرا: " بعنوان ) Jene m. Galven 1988,(دراسة  – ١
  " .خالل املؤمتر اإللكتروين 
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  :أهداف الدراسة 
هدفت الدراسة إىل وصف برنامج للتعليم اتمعي على مستوى مدينة سنسـنايت    

Cincinnat    األمريكية ، ويسمى هذا الربنامج باملدرسة بال جدران ويف هـذا الربنـامج
مة املهنية يف مجيع أحناء يوجد الطالب أسئلة من خالل املؤمتر اإللكتروين للشخصيات العا

  .الواليات املتحدة عن ضرورة التعليم اإللكتروين وأمهيته يف جتويد العملية التعليمية 
أشكال املعرفة يف املدرسة الثانويـة يف  : " بعنوان  )  Kim Carter 1988,(دراسة   - ٢

  " .القرن احلادي والعشرين 
  :أهداف الدراسة 

ـ    ا حيـدث يف مدرسـة سـوهيجان الثانويـة     هدفت هذه الدراسة إىل وصف م
Souhegan  بوالية نيو هامبشري األمريكية وصفاً تفصيلياً حيث تركز املدرسة على املكتبة

ومركز املعلومات ، وكذلك تصف الدراسة التعليم اليت تقوم عليها والتصميم اهلندسـي  
ة وكذلك التطبيقـات  للمكتبة وتزايد أعداد الكتب واملواد غري الورقية وتكنولوجيا املكتب

  .العاملية هلذا النموذج من املدارس 
حدود العامل يف املدرسة الثانويـة  : " بعنوان ) :   Shaldon Brman,1997(دراسة  – ٣

  " .االفتراضية 
قام ذه الدراسة قسم التطوير التكنولوجي بوزارة التربية األمريكية باالشتراك مع   

وسيت باإلضافة إىل ثالثني مدرسة أخـرى يف أحنـاء   مدارس هرسون العامة بوالية ماساش
الواليات املتحدة األمريكية وكان اهلدف من هذه الدراسة هو إنشـاء مدرسـة ثانويـة    
إفتراضية على اإلترنت ، على أن يتم تطوير املقررات واملواد الدراسية بشـكل تكـاملي   

 . ررات الدراسية باستخدام أفضل التقنيات احلديثة يف جمال تطوير املناهج واملق

  ".املدرسة الثانوية اإللكترونية  : "بعنوان )  Linda Hammonds 1998,(دراسة  – ٤
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  :أهداف الدراسة 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع مدرسة ملريتون الثانوية بوالية كارولينا   

الثانويـة   الشمالية يف الواليات املتحدة األمريكية بعد انضـمامها إىل رابطـة املـدارس   
االفتراضية واإللكترونية واليت بلغ عددها ثالثني مدرسة حيث تقدم املقررات الدراسـية  

  .للطالب عرب اإلنترنت والوسائط املتعددة 
  :نتائج الدراسة 

وكان من نتائج هذه الدراسة أن عامل الوقت واملسافة والتمويل وتـوفري هيئـة     
و يف التعليم التقليدي يف حتصيل املعرفة والترقي التدريس مل تعد عائقاً أمام الطالب كما ه

  .الدراسي 
  ".التعليم عن طريق اإلنترنت: "  بعنوان) Marjorie L. Pappas ، 2001(دراسة  – ٥

  :أهداف الدراسة 
من بني أهداف الدراسة مناقشة بعض األمور املتعلقـة بـاملقررات اإللكترونيـة      

الفتراضية أو اإللكترونية ، وأمهيتها يف جودة التعليم وتناولت قضايا مثل املدرسة الثانوية ا
، وكذلك تصف خصائص املقررات اإللكترونية اجليدة والربامج التعليمية اليت تقـدمها  

  .هذه املدارس 
تطبيق التعليم اإللكتروين : " بعنوان ) م ٢٠٠١،  Goodisonجوديسون ( دراسة  – ٦

  " .الطريق إىل األمام  يف التعليم العايل يف اململكة املتحدة ،
  :أهداف الدراسة 

وهدفت الدراسة إىل توضيح القضايا الرئيسية املتعلقة بتطبيق التعليم اإللكتروين يف   
مؤسسات التعليم العايل يف اململكة املتحدة مبا يكفل الدقة والسرعة يف عمليـة التطبيـق   

مؤسسات التعليم العايل  وتؤكد الدراسة على أن عملية دمج التكنولوجيا واالتصاالت يف
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غريت جمرى التعليم العايل وأثرت يف طرائق وأساليب التدريس ، وكـان مـن النتـائج    
اإلجيابية هلذا التغري أن الطالب أصبحوا أكثر جدية حنو التعليم وأكثر إقباالً عليه وإلتزاماً 

ليب وطرائق به ، وأصبح الطالب أكثر استقالالً يف التفكري وزادت عملية اجلودة يف أسا
  . يس التدر

  :نتائج الدراسة 
استخلصت الدراسة إن إحراز اجلودة والتقدم يف تطبيق التعليم اإللكتروين يتطلـب  
حتسني مهارات املعلمني يف إستخدام التكنولوجيا والعمل على إنشاء قنوات إتصال بـني  

على املشكالت مؤسسات التعليم العايل لتبادل اخلربات واملعلومات والتجارب واإلطالع 
  .تفادياً لتكرارها 

املدرسة الثانوية السـعودية  : " بعنوان ) هـ ١٤٢٣العطرجي ،  عبد اهللا (دراسة  – ٧
  " .االفتراضية على اإلنترنت ) التجريبية (اإللكترونية 
  :أهداف الدراسة 

إفتراضـية  ) جتريبية ( هدفت الدراسة إىل تأسيس مدرسة ثانوية سعودية إلكترونية   
اإلنترنت يف اململكة العربية السعودية تساند املدارس الثانوية التقليدية من ناحية ومن  على

تقدمي خدماا لعموم املستفيدين من ناحية أخرى وذلك من خالل التعريـف باملدرسـة   
الثانوية اإللكترونية االفتراضية على االنترنت والتعرف على آليات تنفيـذها وأهـدافها   

ز إجيابيـات وسـلبيات   على النظام والتسجيل فيها وإبرا ا ، والتعرفومناهجها ومقررا
ومعوقات املشروع للكشف عن مدى استفادة الطالب والطالبات من مشروع املدرسـة  

  .الثانوية اإللكترونية االفتراضية على اإلنترنت 
  :ومن أهم ما أوصت به الدراسة ما يلي   
  .وعرضها للبيع بأسعار رمزية  العمل على نسخ املقررات على أقراص حاسوبية - 
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االستعانة بالشركات واملؤسسات اخلاصة لتحويل مقررات التعلـيم يف اململكـة    - 
 .بالشكل اإللكتروين 

أن تكون وزارة التربية والتعليم فريق عمل متخصص تكون مهمته تأسيس هـذه   - 
 .املدرسة على اإلنترنت 

ة للمقررات الدراسية مبـا يف  أن حيتوي موقع املدرسة على مجيع املمارسات املنهجي - 
 .ذلك التطبيقات الدراسية واألنشطة التعليمية والوسائل التعليمية 

جتديد منظومة التعليم الثـانوي يف  : " بعنوان ) هـ ١٤٢٥متويل ،  نبيل (دراسة  – ٨
  " .تصور مقترح " ضوء مفهوم التعليم اإللكتروين 

  :هدفت هذه الدراسة إىل   
  .عليم اإللكتروين والوقوف على الفروق بينه وبني التعليم التقليدي حتليل مفهوم الت – ١
  .التعرف على بعض اخلربات العاملية يف جمال تطبيق التعليم اإللكتروين  – ٢
  .حماولة وضع تصور مقترح لتفعيل صيغة التعليم اإللكتروين يف املدرسة الثانوية  – ٣

  :وكانت نتائج الدراسة   
  .وين هو الصيغة األكثر مواءمة مع مطالب عصر املعلوماتية الراهن التعليم اإللكتر)  ١
التجديد الواجب إحداثه يف منظومة املدرسة الثانوية ينبغي أن يعتمد علـى صـيغة   )  ٢

  .املدرسة اإللكترونية 
األخذ بصيغة التعليم اإللكتروين يف تعليمنا الثانوي ميكن أن يساهم يف تقليل الفجوة )  ٣

  .بني جمتمعنا وجمتمعات عصر املعلوماتية  املعلوماتية
إدخال صيغة التعليم اإللكتروين يف مدارسنا يفضى إىل خمرجات أكثر تواءمـاً مـع   )  ٤

  .مطالب التنمية يف اتمع 
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إدارة التعليم اإللكتـروين يف  : " بعنوان ) هـ ١٤٢٦آل مزهر ،  سعيد (دراسة  –  ٩
  ".منوذج تنظيمي مقترح " دية التعليم العام باململكة العربية السعو

  :وهدفت الدراسة إىل   
التعرف على واقع إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام يف اململكـة العربيـة    - 

  .السعودية
وضع األسس الفلسفية والتنظيمية واألساليب واخلطط املؤديـة إىل تفعيـل إدارة    - 

 .عربية السعودية التعليم اإللكتروين يف التعليم العام يف اململكة ال

الوصول إىل األهداف وإىل هيكله إدارية وتنظيمية إلدارة التعليم اإللكتـروين يف   - 
 .التعليم العام يف اململكة العربية السعودية 

 .التعرف على الربامج اليت يتطلبها التعليم اإللكتروين  - 

ملكة العربية التعرف على املعوقات اليت تواجه إدارة التعليم اإللكتروين العام يف امل - 
 .السعودية 

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي لتحليل مضمون األحباث والدراسات املتعلقة 
هو األنسب ملثـل   Delphi metholبالتعليم اإللكتروين والحظ أن تطبيق أسلوب دلفي 

هذه الدراسة والذي يتمثل يف حتديد عدد من اخلرباء للعمل معهم والوصول من خـالل  
  . إتفاق حول النموذج املقترح آرائهم إىل

  :وكان من أبرز توصيات الدراسة 
االستفادة من النموذج التنظيمي املقترح إلدارة وتنظيم التعلـيم اإللكتـروين يف    - 

  .التعليم العام باململكة العربية السعودية 
ربط تطبيق التعليم اإللكتروين بالتوجيهات اإلسالمية املتمثلة يف عقيدتنا وثوابتنـا   - 

 .قيمنا املتميزة و

 .حث اإلدارة العليا يف الوزارة على دعم تطبيق التعليم اإللكتروين  - 
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تكوين هيئة خرباء وجلنة عليا للتعليم اإللكتروين علـى مسـتوى وزارة التربيـة     - 
 .والتعليم 

 إنشاء إدارة مستقلة إلدارة التعليم اإللكتروين على مستوى وزارة التربية والتعليم  - 

التعلـيم اإللكتـروين ملواجهـة    : " بعنـوان  ) هـ ١٤٢٦مياين ،  ناءه (دراسة  – ١٠
التحديات اليت تواجه التعليم العايل السعودي يف ضوء متطلبـات عصـر تقانـة    

  " .املعلومات 
وهدفت الدراسة إىل التعرف على قدرة التعليم اإللكتروين ملواجهة حتديات التعليم   

  :العايل من خالل 
  .ديات التعليم العايل التعرف على أهم حت – ١
  .الكشف عن اجتاه العينة حنو فعالية التعليم اإللكتروين ملواجهة التحديات  – ٢
  .حتليل ألهم التحديات اليت تواجه التعليم اإللكتروين يف مؤسسات التعليم العايل  – ٣
  .إبراز الوسائل املساعدة على تطبيق التعليم اإللكتروين  – ٤

نهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة إستبانة طبقت واستخدمت الباحثة امل  
على أعضاء هيئة التدريس يف كل من جامعة أم القرى مبكة املكرمة وجامعة امللك خالـد  

  ) .١٥٢(بأا قد بلغ عددهم 
  :وكانت من أهم نتائج الدراسة مايلي   

  هة حتديات التعليم العايل ملواجتؤيد أفراد العينة بشكل كبري تطبيق التعليم اإللكتروين – ١
يشجع أفراد العينة استخدام اإلنترنت لتبادل اخلربات بني األساتذة داخل اجلامعـة   – ٢

  .وخارجها 
استخدام شبكة اإلنترنت يف إستالم الواجبات املنزلية وتصحيحها وإعادا للطالب  – ٣

  .خيفف من عبء عضو هيئة التدريس 
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ترنت يف فتح باب النقاش مع الطلبة والطالبات عـرب  ال تشجع العينة استخدام اإلن – ٤
  .غرف الشات واملنتديات العلمية بشكل كبري 

إن غياب األنظمة واللوائح املتعلقة مبنح الدرجة العلمية لطالب التعليم اإللكتـروين   – ٥
  .يعد املعوق األعلى تأثرياً على النجاح يف تطبيق التعليم اإللكتروين 

تطوير مهارات هيئة التدريس يف جمال إستخدام التقنية احلديثـة  إن ضعف إعداد و – ٦
  .والتعليم اإللكتروين يؤثر على تطبيق التعليم اإللكتروين بفعالية 

مطالـب إسـتخدام التعلـيم    : " بعنوان ) هـ ١٤٢٧احلريب ،  حممد (دراسة  – ١١
ـ     ني اإللكتروين لتدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية مـن وجهـة نظـر املمارس

  " .واملختصني 
  :وهدفت هذه الدراسة إىل   

منـهج  ( حتديد مطالب إستخدام التعليم اإللكتروين الالزم توافرها يف كـل مـن    – ١
يف املرحلة الثانوية من وجهـة  ) البيئة التعليمية  –معلم الرياضيات  –الرياضيات 

  ) .نظر املختصني 
التعليم اإللكتروين يف كـل مـن   م التعرف على درجة أمهية وتواتر مطالب استخدا – ٢

مـن وجهـة نظـر    ) البيئة التعليميـة   –معلم الرياضيات  –منهج الرياضيات (
  .سنياملمار

التعرف على مدى وجود إختالف بني درجة أمهية ودرجة توافر مطالب إسـتخدام   – ٣
التعليم اإللكتروين من وجهة نظر املمارسني للكشف عن واقع ممارسـة التعلـيم   

  . اإللكتروين
) ٣٠(خمتصاً و ) ٨٦(واستخدم الباحث املنهج الوصفي يف الدراسة وبلغت العينة   
  .واستخدمت االستبانة أداة جلمع البيانات ) معلماً ( ممارساً 
  :وكان من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي   
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ترب مطالباً الزمة لتخطيط تع) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً ( مجيع مطالب املنهج اإللكتروين  – ١
  .وتنفيذ وتقومي التعليم اإللكتروين 

  .مجيع مطالب البيئة التعليمية تعترب مطالباً الزمه لتنفيذ وتقومي التعليم اإللكتروين  – ٢
مجيع مطالب إعداد املعلم وتدريبه تعترب مطالباً الزمه لتخطـيط وتنفيـذ التعلـيم     – ٣

  .االلكتروين
توجهـات معلمـي املـدارس    : " بعنوان ) : م ٢٠٠٦لعمري ، ا أكرم (دراسة  – ١٢

  ".الحتياجات التعليم اإللكترويناألساسية يف مديرية إربد حنو تنمية املوارد البشرية 
  :أهداف الدراسة 

دراسة هدفت إىل التعرف على مدى توجيهات معلمـي املـدارس األساسـية يف      
أجريت . لبشرية الحتياجات التعليم اإللكتروين مديرية تربية إربد األوىل حنو تنمية املوارد ا

  . معلم ومعلمة يف املدارس األساسية يف إربد ) ٢٨٥(الدراسة على 
  :نتائج الدراسة 

من أفراد عينة الدراسـة يفتقـرون اخلـربة    %) ٨٢( أظهرت نتائج الدراسة أن 
ينة من ع%) ٩٠(منهم ال يستخدمون اإلنترنت ، وأظهرت أن %) ٨٤(احلاسوبية ، و 

الدراسة يرون أن للحصول على تدريب داخل املدارس ذا كفاءة عالية جيـب أن يكـون   
  .التدريب على يد خرباء من خارج املدرسة 

كفايات التعلـيم اإللكتـروين   : " بعنوان ) : م  ٢٠٠٩العمري ،  علي (دراسة  – ١٣
  " . ودرجة توافرها لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواه التعليمية

  :أهداف الدراسة 
هدفت إىل التعرف على كفايات التعليم اإللكتروين ودرجة توافرها لدى معلمـي    

معلـم  ) ٣٠٦(اسـة مـن   تألف جمتمع الدر. املرحلة الثانوية مبحافظة املخواه التعليمية 
  .االستبانة إلجراء الدراسة  واستخدمت أداة
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  :أظهرت الدراسة النتائج التالية 
التعليم اإللكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواه يف  تتوافر كفايات - 

حمور ثقافة التعليم اإللكتروين بدرجة متوسطة ، حيث بلـغ املتوسـط احلسـايب    
)٢,٨.(  

تتوافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة يف  - 
 ) .٣,٣٥(ث بلغ املتوسط احلسايب حمور قيادة احلاسب بدرجة متوسطة ، حي

تتوافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة يف  - 
حمور قيادة الشبكات واإلنترنت بدرجة متوسطة ، حيث بلغ املتوسـط احلسـايب   

)٣,٢٧. ( 

ملخواه يف تتوافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة ا - 
حمور تصميم الربجميات والوسائط املتعددة التعليمية بدرجة متوسطة ، حيث بلـغ  

 ) .٢,٨٧(املتوسط احلسايب 

مدى إمكانيـة اسـتخدام   : " بعنوان ) : م ٢٠١٠اجلفدمي ،  عبد اهللا( دراسة  – ١٤
نظر معلمي  التعليم اإللكتروين يف تدريس مواد التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية من وجهة

  " .ومشريف التربية اإلسالمية يف منطقة جازان 
  :أهداف الدراسة 

هدفت الدراسة إىل التعرف على إمكانية استخدام التعليم اإللكتروين يف تـدريس    
مواد التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف التربية اإلسالمية يف 

مشـرفاً  ) ٣٠(معلمـاً و  ) ١١٥(أجريت الدراسـة علـى   منطقة جازان التعليمية ، و
  .واستخدمت االستبانة أداء جلمع البيانات الالزمة باإلجابة عن أسئلة الدراسة 
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  :نتائج الدراسة 
أظهرت نتائج الدراسة أن قيمة املتوسط احلسايب الستجابات عينة الدراسة حول حمـور   

ية الستخدام التعليم اإللكتـروين هـي   توافر مواصفات حمتوى مقررات التربية اإلسالم
وأظهـرت أن قيمـة املتوسـط احلسـايب     . مما يدل على توافر بدرجة ضعيفة ) ٢,٣٦(

الستجابات عينة الدراسة حول حمور توافر مواصفات معلم التربية اإلسالمية السـتخدام  
وسـط  مما يدل على توافرها بدرجة ضعيفة وأن قيمة املت) ٢,٣٧(التعليم اإللكتروين هي 

احلسايب الستجابات أفراد عينة الدراسة حول حمور توافر مواصـفات البيئـة التعليميـة    
  . مما يدل على توافرها بدرجة ضعيفة ) ٢,١٦( الستخدام التعليم اإللكتروين هي 
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واملتعلقة مبوضوع من خالل ما استعرضته الباحثة من الدراسات العربية واألجنبية   

التعليم اإللكتـروين يتضـح أن   دمج التقنية والتكنولوجيا يف العملية التعليمية واملتعلقة ب
  :هناك

  .إمجاع على أمهية تطبيق التعليم اإللكتروين يف مؤسسات التعليم العام والعايل  – ١
، ) هــ  ١٤٢٤العريقـي ،  ( ودراسـة  )  هـ١٤٢٣املوسى ، (ركزت دراسة  – ٢

اخلليفة (، ودراسة ) م ٢٠٠٣احمليسن ، ( ، ودراسة ) م ٢٠٠٢املبريك ، (  ودراسة
، حول إيضاح مفهوم التعليم اإللكتروين وخصائصه والعوائق الـيت  ) م ٢٠٠٢، 

  .تواجه تطبيق هذا النوع من التعليم 
على وجود ) هـ ١٤٢٦مياين ، (ودراسة ) Giidison ،2001( تؤكد دراسة  – ٣

لتحديات اليت فرضها العصر الراهن على قطاع التعليم والـيت  عدد من القضايا وا
  .يعمل بالتعليم اإللكتروين على مواجهتها 

) هــ  ١٤٢٥متـويل ،  ( ، ودراسـة  ) هـ ١٤٢٣العطرجي ، ( اتفقت دراسة  – ٤
) م ١٩٩٨ماكتيـل وديالفيلـد ،   ( ، ودراسة ) هـ ١٤٢٦آل مزهر ، (ودراسة 
علـى ضـرورة   ) م ٢٠١٠دمي ، اسة اجلغ، ودر) م ٢٠٠٩، العمري ( ودراسة 

االستفادة من التطورات التكنولوجية واألخذ خبربات وجتارب بعض الدول يف جمال 
  تطبيق التعليم اإللكتروين 

علـى   ) م ٢٠٠٦العمـري ،  ( ، ودراسة  )هـ ١٤٢٧احلريب ، ( ركزت دراسة  – ٥
  .حتديد املطالب الالزم توفرها إلستخدام التعليم اإللكتروين 

) م ١٩٩٤،  Kim Aarter(ودراسـة  ) م ١٩٨٥،   Jene M, Galven(دراسة  – ٦
  ليم اإللكتروين تفسرياً نظرياً على تفسري احلاجة إىل التع
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قـدمت تصـور شـامالً للمدرسـة     ) م ١٩٩٨،  Linda Hammonds(دراسة  – ٧
رولينـا  اإللكترونية حيث تناولت واقع مدرسة ملربتون الثانوية اإللكترونية بوالية كا

،  Shaldon Berman(يف الواليات املتحـدة األمريكيـة ، ودراسـة     الشمالية
وقدمت تصوراً شامالً ) م ٢٠٠١،  Majorie L.pappas(م ، ودراسة ١٩٩٧

  .للمدارس الثانوية اإللكترونية 
ودراسـة  ) هـ ١٤٠٩،  الفرا( راسة ود) هـ ١٤٠٧املرزوقي ، ( إتفقت دراسة  – ٨

علـى ضـرورة    ) م١٩٩٩،  Rowand(، ودراسة  )هـ ١٤٢١عبد الوهاب ، (
  .تطوير وجتديد التعليم الثانوي 
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  : يف الدراسات السابقة بعض تتفق الدراسة احلالية مع – ١
من حيـث   للبنات لثانوي العامالتأكيد على أمهية عمليات التطوير اليت تطال التعليم ا -

  .تكون منبثقة من مرجعية تربوية إسالمية وال سيما أهداف التربية اإلسالمية 
  .التأكيد على ضرورة تطبيق التعليم اإللكتروين يف مؤسسات التعليم  -
  .إن التعليم اإللكتروين له تأثري يف تعزيز وتطوير عملية التعليم والتعلم  -
  .ية منها استخدمت املنهج الوصفي والتحليلي أن الدراسات العمل -
  :ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة  – ٢
تبحث يف جمال تفعيل التعليم اإللكتروين بالتعليم الثانوي العام يف ضوء أهداف التربية  -

  .اإلسالمية 
لتعلـيم  حول وسائل تفعيل ا أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعوديةتتناول رأي  -

اإللكتروين بالتعليم الثانوي العام باململكة العربية السعودية يف ضوء أهداف التربية 
  .اإلسالمية 
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  الفصل الثاني
انوية العامة يف اململكة العربيـة  املنظور التربوي إلعداد طالبة املرحلة الث: املبحث األول 

  السعودية يف ضوء أهداف التربية اإلسالمية 
   .التعلم اإللكتروين  : لثايناملبحث ا

الواقع احلايل واإلمكانيات املتاحة لتطبيق التعليم اإللكتروين يف مـدارس  : املبحث الثالث 
   .اململكة العربية السعودية البنات 
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املنظور الرتبوي إلعداد طالبة املرحلة الثانوية العامة يف : املبحث األول 
  ء أهداف الرتبية اإلسالمية اململكة العربية السعودية يف ضو

 

التربية عملية ليست مستحدثة وال طارئة بل هي عملية قدمية قدم اإلنسان ارتبطت   
بوجوده على األرض ، وهي مستمرة وستبقى مابقي هذا الوجود ، وهي عملية إنسـانية  

تويه مـن عقـل   موضوعها األساسي هو اإلنسان جبوانب شخصيته املختلفة ، بكل ما حي
ووجدان وجسد وروح ، وآمال وآالم ، وماضي وحاضر ، وضعف وقوة ، وعلم وجهل  
والتربية كذلك عملية اجتماعية تعرب عن ثقافة اتمع وأهدافه ، ونظراً لالرتباط الوثيق بني 

ىل اإلنسان واتمع والتربية ، ونظراً الختالف النظرة إىل الطبيعة اإلنسانية فقد أدى ذلك إ
اختالف مفهوم التربية وأهدافها اليت تسعى إىل حتقيقها لذا تعددت النظريات واألهداف 

  ) . ٣٧: مرجع سابق، وآخرون اخلطيب ( واملمارسات التربوية 
والتربية عملية مستمرة ملراحل النمو عند اإلنسان ، كما أا ليست قاصرة علـى    

عطيـة ،  ( ت اليت يعـيش فيهـا الفـرد    ميدان واحد بل توجد يف مجيع امليادين والبيئا
  ).٢٢: هـ ١٤٢٥
والتربية اإلسالمية مسؤولية فردية ، مبعىن أن كل فرد مسلم مسئول عن أن ينمي   

فطلب العلم فريضة على كل  طريق التعلق بالعلم والسعي إليه نفسه أي يربيها بنفسه عن
اإلسالم عن تربية نفسه مسلم ومسلمة  ويعين ذلك أن اإلنسان املسلم الراشد مسئول يف 

، وأن ويل األمر مسئول عن الطفل وعن تربيته حىت يبلغ رشده ، والدولـة اإلسـالمية   
مسئولة عن توفري السبل التربوية ألبنائها نابعة من مشول نظـرة اإلسـالم إىل اإلنسـان    
فاإلسالم أعطى الروح حقه واجلسد حقه ، وهي متكاملة ، وهي عملية ثقافيـة تسـتمد   

ويتطبع بعادات وتقاليد وقيم وثقافة هـذا   فيتكيف الفردها من ثقافة اتمع وقيمه ، ثقافت
  .اتمع 
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ويالحظ أن مدلول كلمة التربية يتضمن العناية والرعاية بالطفولة يف مراحل العمر   
  .أو خلقية أو روحية األوىل ، سواء كانت هذه العناية جسمية 

. ة التربية مبعىن التزكية والتعلـيم والـتطهري   واستخدم القرآن الكرمي أحياناً كلم
¯  ] : يقول احلق تبـارك وتعـاىل      ®   ¬    «   ª   ©  ¨   §

  º  ¹   ¸   ¶  µ   ´   ³       ²  ±  °Z )البقرة 
L  ] : وقوله تعـاىل  ) .  ١٥١:   K   J   I  H     G   F   E   D

O    N  MP    U   T    S   R  QZ ) ١٢٩: البقرة  . (  

C  B  ] : وقوله تعاىل    A    @  ?   >   =  <   ;   :   9  8

  I   H   G  F   E   DZ )١٠ – ٧ لشمسا . (   
  :وقد وردت عدة تعاريف يف قواميس التربية منها   
تنمية الوظائف اجلسمية والعقلية واخللقية حىت تبلغ كماهلا عن طريق " التربية تعين  - 

  ) . ٧٢: م ١٩٨٣فاخر عاقل ، ( التدريب والتثقيف 
 –التنشئة والتنمية ، فهي نظام اجتماعي حيدد األثر الفعال لألسـرة  " ية تعين الترب - 

املدرسة ، يف تنمية النشء من النواحي اجلسمية والعقلية واألخالقية ، حىت ميكن أن 
حييا سويه يف البيئة اليت يعيش فيها ، وذا تصبح التربية عملية يقوم ا الكبار يف 

 . مستوى حضاري مطلوب أو مأمول اتمع لتنشئة األفراد يف

ويف تعريف آخر للتربية تعىن تنمية الشخصية اإلنسانية يف إجتاه يتحقق بـه خـري    - 
اخلطيب وآخرون . ( اإلنسان وخري اتمع الذي يعيش فيه وخري اإلنسانية مجعاء 

 ) . ٢٥: هـ ١٤٢١، 
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ـ  -  رد وخلقـه  أما التربية عند املربني فهي كل عملية تساعد على تشكيل عقل الف
وجسمه ، وينحصر هذا املعىن يف التأثريات اليت يقوم ا الكبار عن قصـد علـى   

 . الصغار يف اتمع لتشكيلهم على حنو معني 

والتربية لدى املتخصصني تعىن النمو الذي يتم عن طريق اخلربة املكتسـبة مـن    - 
بـبعض   مواقف احلياة املختلفة ، فالنمو هو اكتساب خربات جديدة تتصل بعضها

وترتبط ارتباطاً معيناً لتكون منطاً خاصاً لشخصية الفرد وتوجيهه إىل مزيـد مـن   
 ..النمو يتحقق بذلك أحسن تكيف بني الفرد وبيئته 

 :أما علماء العرب القدامى فقد عرفوا التربية كما يلي  - 

يف تفسريه أنوار الترتيـل وأسـرار   ) هـ٦٨٥(أورد اإلمام البيضاوي املتويف سنة  – ١
ــة ) لتأويــل ا ــه شــيئاً فشــيئاً " أن التربي . "هــي تبليــغ الشــيء إىل كمال
  ) .١٣: هـ ١٤٠٣،النحالوي(

فريى أن التربية عادة ، ويعين بالعادة فعل الشـيء  ) م ١٠٣٧ – ٩٨٠( ابن سينا  – ٢
  .الواحد مراراً كثرية وزماناً طويالً يف أوقات متقاربة 

عملية تنشئة اجتماعية للفـرد  " لتربية يرى أن ا) هـ ٨٠٨ – ٧٣٢( ابن خلدون  – ٣
لتعويده على بعض العادات والقيم واالجتاهات السـائدة يف اتمـع ، وإكسـابه    

  " .املعلومات وتزويده باملعارف املوجودة باتمع 
تزكيـة الـنفس   " فريى أن التربية هي ) هـ  ٥٠٥ – ٤٥٠( أبو حامد الغزايل  – ٤

ة من العوائق اليت حتول دون انصرافها عن هدفها وطهارا لكي تكون صافية وجمرد
  ."األمسى وهو معرفة اهللا 

فن تنمية األعضاء احلسية " يشري إىل أن التربية ) م ١٨٧٣ – ١٨٠١( اوي هالطهط – ٥
  .)٢٤: مرجع سابقاخلطيب وآخرون ، (  " والعقلية وطريقة ذيب النوع البشري
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ة هي أن تضـفي  يالترب" وهو فيلسوف يوناين ) م . ق  ٤٢٧ – ٣٤٧( طون أفال – ١

  ) . ١٤: هـ ١٤٠٩ناصر ، " ( ماً هلعلى اجلسم والنفس كل مجال وكمال ممكن 
التربية هي إعداد العقـل  " وهو فيلسوف يوناين ) م . ق  ٣٨٤ – ٣٢٢( أرسطو  – ٢

  ) . ١٤ :هـ ١٤٠٩ناصر ، ." . ( للتعليم كما تعد األرض للبذرة 
التربية هي إعـداد املـواطن   " وهو فيلسوف روماين ) م  ٩٥ – ٣٥(كوينتليسان  – ٣

ت ، .مسعـان ، د " ( طالع مبهام احلياة العملية ي يستطيع اإلضالصاحل الروماين الذ
٢٥ . (  

إن واجب التربية أن تعمل على يئـة  ) " م ١٧٧٨ – ١٧١٢( جان جاك روسو  – ٤
الشيباين ، ( و العقل على طبيعته إنطالقاً من ميوله واهتمامه الفرص اإلنسانية كي ينم

  ) . ١٣٧: م ١٩٧٧
مريب سويسري من أبـرز أنصـار    ووه) م ١٨٢٧ – ١٧٤٦( زي الونجون بست – ٥

التربية هي إعداد بين اإلنسان للقيام بواجبام املختلفة يف احليـاة  " احلركة النفسية 
  ) .٢١٤ :مرجع سابق " ( جماً تقدمياً منس وهي تنمية قوى اإلنسان منواً طبيعياً

أن التربية عمليـة منـو   " وهو مريب أملاين ) م  ١٨٥٢ – ١٧٨٢( فردريك فرويل  – ٦
:  املرجع السـابق . ( ي أو الوحدة املقدسة وتطور ورقي حنو السمو والكمال الروح

٢٧٠. (  
هي إعـداد   التربية" وهو مرب إجنليزي ) م  ١٩٠٣ – ١٨٢٠( هربارت سبنسر  – ٧

التربية هي كل ما تقوم به من أجـل  " ويقول كذلك " . املرء ألن حييا حياة كاملة 
ناصر . ( أنفسنا ، وكل ما يقوم به اآلخرون من أجلنا بغية التقرب من كمال طبيعتنا 

  ) . ١٥:  مرجع سابق
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وهو فيلسوف ومرب أمريكي من رواد احلركة ) م ١٩٥٢ – ١٨٥٩( جون ديوي  – ٨
ان التربية هي احلياة نفسها وليست جمرد إعداد للحياة ، وبأا عمليـة  " اتية الربامج

:  مرجـع سـابق  ( ستمرين للخربة وعملية اجتماعية تعلم ، وعملية بناء وجتديد م
٣٤٩.(  

  :أما املعجم التربوي فيحدد أربعة معان للتربية وهي 
جتاهاته وصور أخـرى مـن   جمموعة العمليات اليت يقوم من خالهلا تنمية قدراته وا – ١

  .السلوك ذات القيمة اإلجيابية يف اتمع الذي يعيش فيه 
عملية اجتماعية خيضع لديها الفرد للتأثريات االجتماعية والبيئة املختلفة ليحقق من  – ٢

  .خالهلا أقصى منو الستعداداته وأحسن تكيف مع جمتمعه 
  املاضي يف صورة منظمة فن يتوفر بواسطته لكل جيل من األجيال معرفة  – ٣
مصطلح عام يقصد به عادة املقررات املهنية اليت تقدم يف كليات التربية واملعاهـد   – ٤

  )  ٤٤هـ ، ١٤٢٧خوج ، ( . العليا إلعداد املعلمني 

وقد تعددت مفاهيم التربية حسب تعدد املشتغلني ـا مـن مـربني وفالسـفة       
ذ أن التربيـة  نفس واالقتصاد والسياسة ، إعلم الومصلحني وعلماء اجتماع واملشتغلني ب

ليست مسؤولية مجاعية بعينها ، وال تقوم ا مؤسسة واحدة ، وإمنا يشترك فيها مجيع أفراد 
وهـم بـإختالف ثقافتـهم    ختتلـف أراؤ اتمع ومؤسساته وهيئاته ، ومن الطبيعي أن 

ظهر االختالف يف وختصصام ، ومن هنا تعددت وجهات النظر حول مفاهيم التربية ، وي
التربية يف اتمعات من حيث كوا متقدمة أو ناميه ومن حيث طبيعة اإلنسـان الـذي   
تتعامل معه من ناحية تشكيل سلوكه ، وختتلف من حيث البيئة اليت يتعايش معها ، ومـن  
حيث طرق التعليم املدرسي ومن حيث املنهج ومراعاة مسات العصر اليت تؤثر تأثرياً واسعاً 

  . التربية  يف
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وهي التربية اليت دف إىل إعداد اإلنسان الصاحل الذي يقر بالعبودية هللا سـبحانه    
وتعاىل ومجيع ما جاء به اإلسالم واقع يف دائرة التربية فالعبادات تربية ، وإقامة احلـدود  

ساين هدف يتحقق مـن خـالل   نتربية ، والكمال اإل تعاىل تربية ، واجلهاد يف سبيل اهللا
  .التربية

  :وطبيعة التربية اإلسالمية تربزها ثالثة عناصر   
وهي تلك املفاهيم والقيم واألساليب واالجتاهات املتضـمنة يف آيـات   : األصول  – ١

القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ، وكلها تتصل بتربيـة جوانـب شخصـية    
  .اإلنسان املختلفة 

وهو جمموعة اآلراء واألفكار والنظريات اليت وردت يف : بوي اإلسالمي الفكر التر – ٢
دراسات الفقهاء والعلماء املسلمني وتتصل إتصاالً مباشراً بالقضـايا واملشـكالت   

  .التربوية
ـ  – ٣ ال التربيـة يف املاضـي أو   املمارسات والتطبيقات التربوية للفكر اإلسالمي يف جم

  ) ٥١،  سابق مرجعنقالُ من خوج ،  . (احلاضر
 إذا اشتمل القـرآن  النبوية والسنة الكرمي واإلسالم رسم أصول التربية يف القرآن  
.  ] : على جمموعة من اآليات اليت أكدت املعىن الشامل للتربية ، قال اهللا تعاىل  الكرمي

          =  <  ;  :  9  8  7  6     5   4  3  2  1   0  /
  C   B  A  @   ?    >Z  )٢:  عةاجلم . (  

  :وقد ورد العديد من املعاين حول التربية اإلسالمية نورد بعضها فيما يلي   
التنشئة املستمرة لإلنسان منذ تكونه يف رحم األم وذلـك  " التربية اإلسالمية هي  - 

  ) . ٤: م ٢٠٠٤عطية ، " ( على ضوء القرآن والسنة 
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ه وعواطفه على أسـاس  تنمية فكر اإلنسان وتنظيم سلوك" التربية اإلسالمية هي  - 
آل ( الدين اإلسالمي ، ويقصد حتقيق أهداف اإلسالم يف حياة الفـرد واجلماعـة   

 ) . ٢٣: هـ ١٤٢٦عمرو ، الشيخ ، 

التربية اإلسالمية هي تلك املفاهيم اليت ترتبط بعضها ببعض يف " ويف تعريف آخر  - 
يت ترسم عدداً من إطار فكري واحد يستند إىل املبادىء اليت أتى ا اإلسالم ، وال

اإلجراءات والطرائق العلمية يؤدي تنفيذها إىل أن يسلك الفرد سلوكاً يتفق مـع  
 ) . ٢١: هـ ١٤٢٦علي ، . ( "عقيدة اإلسالم منهجاً وأسلوباً وطريقة وشرعه 

التربية اإلسالمية تعين النشاط )  ١٠:  مرجع سابقأبو العينني ، ( ويف تعريف آخر  - 
هلادف لتنشئة اإلنسان فكرياً وعقدياً ووجدانياً واجتماعيـاً  الفردي واالجتماعي ا

وجسدياً ومجالياً وخلقياً وتزويده باملعارف واالجتاهات والقيم واخلربات الالزمـة  
لنموه منواً سليماً طبقاً ألهداف اإلسالم ، ويف ضوء األسس النظرية واألهـداف  

ينتج عنهما من فكر إسـالمي  واملبادىء واملضامني التربوية يف القرآن والسنة ما 
 .ليكون اإلطار الفكري الذي تستند إليه التنشئة اإلسالمية الصحيحة 

التربية اإلسالمية هي جمموعة األصول اخلاصة ببناء اإلنسان املسـلم  " ويف تعريف  - 
الواردة يف القرآن والسنة املطهرة واآلراء والتطبيقات التربوية اليت ترعاها اجلهود 

ماعية يف أي زمان ومكان دف بناء الشخصية اإلسالمية املتكاملـة  الفردية واجل
 ) . ٤٣:  مرجع سابقاخلطيب وآخرون ، ( واليت تعمل خلري دنياها وآخرها 

التربية اإلسالمية هي تنشئة وتكوين إنسان مسلم متكامل من مجيع " ويف تعريف  - 
الروحيـة واألخالقيـة   نواحيه املختلفة من الناحية الصحية والعقلية واالعتقادية و

والقيم اليت أتـى ـا    املبادئ بداعية يف مجيع مراحل منوه يف ضوءواإلدارية واإل
 ) . ٢٠: هـ ١٤١٠ياجلن، " (اإلسالم 
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ومن التعاريف السابقة نستخلص أن النظرية التربوية اإلسالمية ترتكز إىل ثـالث  
  : ركائز
  مفاهيمه عن طبيعته والكون واحلياة  العقيدة فهي تبين فكر اإلنسان و: الركيزه األوىل

 .وهذه الركيزة هي احملور واملنطلق 

  القيم واملبادىء ، فاإلسالم يبين وينمي يف اإلنسان األسس النظريـة  : الركيزة الثانية
ملبادىء احلق واخلري واجلمال يف صور جمسده من احلرية واملساواة والعمل اإلنسـاين  

 .رة فيه وهذا حيقق التوازن الداخلي واالجتماعي وينمي كل جوانب الفط

  االنضباط مع األنظمة ، وهذا حيقق توازناً خارجياً : الركيزة الثالثة. 

ونتيجة لتفاعل هذه الركائز الثالثة يبين اإلنسان بناء عقليـاً وخلقيـاً وجسـمياً    
ا جمموعة وتكون هذه الركائز منظومة . وروحياً يف إطار سليم من املعايري التربوية احملددة 

من الصفات واخلصائص اليت تتميز ا مثل الشمول والتكامل وعدم التنـاقض واملثاليـة   
والواقعية واإلنسانية والعمومية والعاملية ، فهي بذلك تراعي الفطرة يف كل زمان ومكان ، 

  ) ٥٥،  مرجع سابقخوج ، (  .وتراعي قيم اإلنسان وطبيعته 
 

د التربية اإلسالمية أصوهلا الثقافية والفكرية من املصدرين األساسيني للشريعة تستم  
ومها مصدران ثابتان ال يشوما . القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة : اإلسالمية ومها 

تركت فيكم أمرين ، لـن  : " باطل ، وتصلح ما حال األمة مصداقاً لقول الرسول 
وهناك مصـدرين  ) رواه أبو داود" (  كتاب اهللا وسنة رسوله : تضلوا ما متسكتم ما 

ا يف األحكام العملية واالستدالل ا ومها االجتهاد والقياس ويستدلون هفرعيني يستفاد من
Ð  Ï   Î] : على ذلك بقوله تعـاىل     Í   Ì  Ë   Ê   É   È  ÇÑ    Ò
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ß   Þ   Ý   Ü                Û   Ú   Ù  Ø        ×   Ö   Õ   Ô    Óà    ã   â  á
   å   äZ  )٥٩: النساء . (  

على وهناك أدلة اختلف مجهور املسلمني يف االستدالل ا ، فمنهم من استدل ا   
االستحسان ، واملصـلحة  : ر ومن بني هذه األدلة وأمهها احلكم الشرعي ، ومنهم من أنك

  ) . ٢٢: هـ ١٤٠٦خالف ، . ( املرسلة واالستصحاب ، والعرف ، والذرائع 
  :ويف ضوء ذلك ميكن تقسيم املصادر يف التربية اإلسالمية إىل قسمني مها   

– 
  :القرآن الكرمي  – ١

" الوتـه  ، املتعبد بت املنزل على حممد . كالم اهللا " يعرفه علماء املسلمني بأنه   
املصحف نقالً متواتراً  وهو كالم اهللا املنقول إلينا بني دفيت)  ٢١: هـ ١٤٠٣القطان ، (

كتب له احلفظ والنقل املتواتر دون حتريف أو تبديل ، قـال   تعاىل ال شبهة فيه ، ألن اهللا
n   ] :  تعاىل   m   l   k       j   i  h   gZ  )٩:  احلجر  (.  

: قال تعاىل ) القرآن ( ومن امساء القرآن اليت وردت يف اآليات الكرمية كثرية منها   
 [2   1   0   /     ?       5   4   3Z  )والكتاب قال تعاىل ) .  ٩:  اإلسراء :
 [¶   µ   ´      ³     ²  ±¸     »  º   ¹Z  )الفرقان(و) .  ١٠: األنبياء (

®  ] : قال تعاىل     ¬  «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥  ¤Z )١:  الفرقان( 
n   ] : قال تعاىل ) الذكر(و   m   l   k       j   i  h   gZ ) ٩:  احلجـر (  .
g  f  e  d  ] : قال تعاىل ) التنزيل(و   cZ  )١٩٢:  الشعراء . (  

  :لالعتبارات التالية . والقرآن الكرمي هو املصدر األول للتربية اإلسالمية   
    أمجع علماء املسلمني أن القرآن الكرمي هو املصدر األول جلميع األحكـام العمليـة

، سواء كانت أنظمـة اجتماعيـة أو    ومجيع األنظمة اليت تطبق يف اتمع اإلسالمي
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أنظمة اقتصادية ، أو أنظمة سياسية ن أو أنظمة عسكرية ، أو أنظمة تربوية وصدق 
I    D    <]  اهللا حني يقول    C   B   A  @   ?Z  )٨٩:  النحل  (

  .فالقرآن الكرمي أهم مصدر الشتقاق نظام تربوي إسالمي 
 ال التربية والتعليم اعتمدوا على نصـوص  معظم املسلمني القدامى الذين كتبوا يف جم

القرآن الكرمي يف كل قضية تربوية أو تعليمية ناقشوها ، منهم على سـبيل املثـال   
وابـن سـحنون يف كتابـه    " تعلمني الرسالة املفصلة ألحوال امل" القابسي يف كتابه 

 كتابـه  وابن عبد الـرب يف " لولد أيها ا" والغزايل يف كتابه " رسالة أداب املعلمني "
 " .جامع بيان العلم وفضله "

    معظم الباحثني املسلمني املعاصرين يف جمال التربية والتعليم يشريون بـان القـرآن
الكرمي مليء بالشواهد التربوية ، وان معظم آيات القرآن الكرمي هلا مدلوالت تربوية 

نسـانية  ن كنوز الثقافـة اإل القرآن الكرمي هو كنز عظيم م" مجايليقول حممد فاضل 
، وكتـاب تربيـة    بما الروحية منها ، وهو أول ما يكون كتاب تربية وذييسوال

 " .اجتماعية وأخالقية وروحية على وجه اخلصوص 

  ما من قضية أساسية من قضايا النظم التربوية املعاصرة ، إال جند القرآن الكرمي حتدث
 )  ٢٥: هـ ١٤١٨،  وآخر الغامدي( عنها 

  :ة السنة النبوي – ٢
من قول ، أو  وهي املصدر الثاين للتربية اإلسالمية وهي ماصدر عن رسول اهللا   

فعل ، أو تقرير ، فالسنن القولية هي أحاديثه عليه السالم اليت قاهلا يف خمتلف األغـراض  
والسنن الفعلية هي أفعاله عليه الصالة والسالم مثل تأدية العبادات والسنن . واملناسبات 
ي ما أقره عليه الصالة والسالم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعـال  التقريرية ه

  .بسكوته وعدم إنكاره ، أو مبوافقته وإظهار استحسانه 
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ويؤكد اإلسالم وجوب االلتزام والعمل ا يف كافة جوانـب احليـاة ونظمهـا      
o    p] :  االقتصادية والسياسية واالجتماعية والصحية والتربوية استجابة لقولـه تعـاىل  

w   v     u    t   s   r   qx     ¡Z  )وقوله تعاىل )  ٧:  احلشر ،:  [  +
   9   8  7  6   5   4   3     2   1   0   /   .  -    ,Z )٥ – ٢:  النجم(  

– 
  :االمجاع  – ١

تعددت تعريفات االمجاع يف كتب أصول الفقه ، وإن كان التعريف السائد لـدى    
. الفقهاء ان االمجاع هو اتفاق مجلة اتهدين يف عصر معني على حكم واقعة معينةمجهور 

ويرى كثري من العلماء أن االمجـاع الصـريح   . واالمجاع حيتل املكانة الثالثة من املصادر 
حجة يتعني األخذ به دليالً تبىن عليه األحكام بعد الكتاب والسنة ودليلهم يف ذلك قوله 

È  ]  :تعاىل    ÇÐ  Ï   Î   Í   Ì  Ë   Ê   ÉÑ    Ö  Õ  Ô    Ó   Ò
ß   Þ   Ý   Ü                Û   Ú   Ù  Ø        ×à     å  ä  ã  â   áZ )النساء :

 – ٤٥:  مرجع سابقخالف ، . ( ويدخل الفقهاء اتهدون يف عداد أوىل األمر ) .  ٥٩
٤٦ . (  

  :االجتهاد  – ٢
ابة أو التابعني من الفقهاء  مصدراً من يعد اجتهاد املفكرين أو اتهدين من الصح  

مصادر التشريع ، وقد ظهرت احلاجة إليه يف أعقاب الفتوحـات اإلسـالمية وظهـور    
مشكالت جديدة تتطلب أحكاماً مل يرد فيها نص ، واحتاج إليهـا املسـلمون يف كافـة    

اً على كل ومل يكن االجتهاد وقفاً على فئة من املسلمني بل كان واجب. األمصار اإلسالمية
غـة وتفسـري وقواعـد    مسلم اتصف بالعقل والرشد والعلم مبدارك األحكام من أدلة ول

  ) ٧١اخلطيب ، مرجع سابق ، ( م مقاصد الشريعة مصطلح احلديث وفه
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  :القياس  – ٣
:  مرجع سابقخالف ، ( هو إحلاق فرع بأصل يف حكمه ملساواته يف علة احلكم (   

Ñ    Ö] : القياس منها قوله تعاىل  وقد وردت بعض اآليات تثبت) ٦٠   Õ   Ô    Ó   Ò
   å   Ù  Ø        ×Z  )رضي اهللا  ومن الشواهد على ذلك مارواه جابر)  ٥٩:  لنساءا

أرضهم من الذره يقال بعن شراب يشربونه  ان رجالً قدم من اليمن فسأله النيب "  عنه
كـل مسـكر   :  رسول اهللا نعم قال : قال " أو مسكر هو "  فقال النيب . له املرز 
: هــ  ١٣٤٩صحيح مسلم ، " ( كل مسكر مخر وكل مخر حرام " ويف رواية " حرام 
١٧٢ – ١٧١. (  

وقد أدى القياس باعتباره وسيلة عقلية الستنباط األحكام دوراً فعـاالً يف حتديـد     
  .أهداف التربية اإلسالمية اجلزئية اليت تناسب ظروف اتمعات اإلسالمية 

  :ستحسان اال – ٣
" العدول يف مسألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه لوجه هو أقوى " هو   

  :ومييز الفقهاء بني ثالث صور من اإلستحسان هي 
وفيه قيم العدول عن حكم واألخذ حبكم آخر يعتمد على دليل : استحسان الشارع  –أ 

  .أقوى مرتبه أو أقوى حجة لتحقيق املصلحة والعدل 
لكونه يتم العدول عن حكم إىل حكم مغاير نتيجة لظهور دليل : إستحسان القياس  –ب 

  .أقوى حجة جاء به قياس أصح استنتاجاً 
إستحسان الضرورة ، وهو العدول عن حكم اجتهادي واألخذ حبكم اجتهادي آخر  –ج 

شـقة  خمالف له ، نزوالً عن مقتضيات املصلحة العامة أو حتقيقاً للعدالة أو رفعاً للم
ودليـل األخـذ   ) .  ٨٠ – ٧٩:  مرجـع سـابق  خـالف ، . ( وإيثاراً للمنفعة 

}  ] : تبىن عليه األحكـام قولـه تعـاىل     باالستحسان كمصدر   z   y
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}   |~      ©Z  )وإنطالقاً من هذا املصدر ميكن املفاضلة  ) . ١٨:  الزمر
ـ  تفيد منـه  بني عدد من األهداف التربوية يف ضوء ما حتققه من إصالح تربوي يس

  .النظام التربوي يف جمتمع إسالمي معني دون تطبيق هذه األهداف يف جمتمع آخر 
  :املصاحل املرسلة  – ٤

هي كل مصلحة غري مقيدة بنص من الشارع يدعو إىل اعتبارها أو عدم اعتبارهـا    
  . جلب نفع أو دفع ضرر 

يف تعـديل وتطـوير   ويعد هذا املصدر من املصادر املهمة يف التربية اإلسالمية ، و  
أهداف التربية اإلسالمية لتالءم مصلحة املسلمني العامة ، وتواكب التغريات االقتصادية 

ذ تقتضي املصاحل املرسلة أن يضع أي جمتمع إ. السياسية للمجتمعات اإلسالمية والثقافية و
وية حتقق من جمتمعات األمة اإلسالمية يف ضوء ضته التعليمية وظروفه اخلاصة أهدافاً ترب

متـويل ،  ( طموحاته وآماله بشرط عدم تعارضها مع روح اإلسـالم ومبادئـه العامـة    
  ) . ٧٨: هـ ١٤١٦

  :العرف  – ٥
ماتعارف عليه الناس ، وساروا عليه ، من قول أو فعـل أو تـرك دون أن   " وهو   

" ادةويف لسان الشرعيني ال فرق بني العرف والع. يعارض كتاباً أو سنة ، ويسمى العادة و
  ) . ٨٩:  مرجع سابقخالف ، . ( 
  :االستصحاب  – ٦

جعل احلكم الثابت يف الزمان املاضي مستمراً إىل الزمان احلاضر حىت يقوم " وهو   
ـ . الدليل على التغيري  : هــ  ١٤٠٢الربديسـي ؟،  " ( ان فهو إبقاء ما كان على ما ك

٣٣٨. (  
  :الذرائع  – ٧
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ا املوصـل إىل الشـيء املمنـوع    با" ،  وتعرف الذريعة يف اصطالح األصوليني  
ل على مفسدة ، أو الشيء املشروع املشتمل على مصلحة وتسمى األوىل سد باب املشتم

  ) . ٣٥٤:  املرجع السابق( الذريعة ، والثانية فتح باب الذريعة 
 

  :تربيات ما يلي من أهم اخلصائص اليت متيز التربية اإلسالمية عن غريها من ال  
  :التربية اإلسالمية تربية ربانية )  ١

وسنة  تعاىل أي أا ربانية األساس واملصدر مبعىن أا تستمد أهدافها من كتاب اهللا  
فالتربية اإلسالمية تقوم على األصول .  تعاىل وتسعى لتحقيق كل ما أمر به اهللا رسوله

واالجتماعية واالقتصادية اليت نادى ا اإلسالم  االعتقادية والتعبدية والتشريعية واألخالقية
اخلطيـب  ( وهي ذا ختالف التربيات اليت تستمد أصوهلا وأهدافها من فلسفات وضعية 

  ) . ٧٤: مرجع سابق
B    <] : قال تعاىل . فهي تنزيل من اهللا سبحانه وتعال      A  @   ?

  I   H   G   F    E  D  CZ وقوله تعاىل . ) ٨٩:  النحل :[  ±
   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶  µ   ´   ³     ²Z )١٧٤:  النساء . (  

"      #  ] : قال تعاىل . وهي أيضاً وحي من اهللا تعاىل إىل رسوله الكرمي      !
  5  4   3    2  1  0   /  .  -    ,  +   *   )   (    '   &   %   $Z)النجم 

: ٤ – ١ . (  
 نقص منزهه عن كل قصور ، غايتـها  وهلذا جاءت التربية اإلسالمية مربأه من كل  

وصل اإلنسان خبالقه وإخالص العبودية له سبحانه وتعاىل ، فتطمئن نفسه وتنتهي حريتـه  
  ) . ١٧: هـ ١٤٢٧العقيل ، . ( ويتبدد خوفه فيعيش هاىنء النفس مطمئن الفؤاد
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بانية وكون التربية ر تعاىل وخاصية الربانية حترر النفس من كل شيء إال العبودية هللا  
جتعل هناك صلة دائمة بني املسلم وربه فيصح حلياة الفرد معىن وألعماله هدف وتتنـامى  

يف  تعاىل اهللا تزكوا نفسه ، ويصبح مؤهالً خلالفةدوافعه للتعليم والعمل ، وتسموا أخالقه و
أرضه وباإلضافة إىل هذه العالقة بني اإلنسان واخلالق يتفاعل اإلنسان مع ظواهر الكـون  

دين احلياة يف نسق متكامل جيمع بني اإلميان واألخالق والعلم وباعتبار أن اإلميان هو وميا
  ) . ٧٥: مرجع سابقوآخرون ، اخلطيب . ( أساس العمل الصاحل 

  :التربية اإلسالمية تربية عاملية  ) ٢
مبعىن أا تربية للناس كافة تشتق مبادئها ومناهجها وأساليبها من دين عاملي جـاء    

س كافة وهو صاحل للناس عامة الن واضع هذا املنهج خالق البشر وهو أعلم مبا يصلح للنا
3  ] هلم وما ال يصلح       2  1    0  /   .   -    ,Z  )١٤:  امللك . (  

والتربية اإلسالمية تربية عامة للجميع فهي ليست تربية عنصرية أو قومية أو حملية   
ه من اتمع دون األخرى  اس وال تقتصر على شرحيمعينة من النأو طائفية وال ختتص بفئة 

. وإمنا هي تربية يتساوى فيها اجلميع والتفاضل فيها يكون على أساس التقوى واإلميـان  
O  N  M   L  K  J  I  H     G  F] : قــال تعــاىل     EP      Q

U  T  S  RV    [Z  )مرجع سـابق ،  وآخر الغامدي(  ) . ١٣:  احلجرات 
١٦٧ (  

لتربية اإلسالمية تربية إنسانية الطابع ألا تقوم على أخوة اإلميان فاإلسالم يؤلف وا  
مرجـع   اخلطيب ،( بني قلوب املسلمني وجيمعهم على قلب رجل واحد يف جسد واحد 

  ).٨١:سابق
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  :التربية اإلسالمية تربية شاملة  ) ٣
ياة فهي تم بالفرد يقصد بشمول التربية اإلسالمية أا تتطرق إىل شىت جوانب احل  

فهي تم بشخصية الفرد يف أبعادها وجوانبها املختلفة من جسمية وعقليه . وتم باتمع 
وروحيه وفكريه ونفسية واجتماعية وأخالقية ومهنيه وإنفعالية وبذلك يصبح الفرد قادراً 

  ) . ١٩:  مرجع سابقالعقيل ، . ( على أداء دوره الشامل يف احلياة 
م ينمي الطاقات الفكرية ويدعو اإلنسان إىل التأمل يف مجيع املخلوقات ويف فاإلسال  

. سنن هذا الكون وقوانينه ويف أطوار اإلنسان وأحوال األمم ويف كل ما حييط باإلنسـان  
)   (  *  +  ,  ] : قال تعاىل    '  &   %  $   #  "  !

  =  <  ;  :  9   8   7  6  5   4   3   2   1   0   /   .     -  ?    >
  K  J  I  H  G   F    E   D  C   B  A   @

  LZ )١٦٤:  البقرة .(  
 ا بالعبادات وتطهريها من الرذائلكما عين اإلسالم بتربية الروح وتنميتها وتغذيته  

[     ]: قـال تعـاىل   . كما عين اإلسالم بتغذية اجلسد وتنميته ووقايته واحملافظة عليه 
g   f     e   d   c   b   a   `  _   ^h      w )١٧٣:  البقرة . (  

: قال تعاىل . كما دعا اإلسالم إىل تكوين األخالق احلسنة وغرس روح الفضيلة   
[     a  `   _   ^  ]  \     [   ZZ  )٦:  املائدة  (
  ) . ١٧٠: مرجع سابقالغامدي ، (

 أما فيما يتصل باتمع فنجد التربية اإلسالمية مهتمة جبميع فئات اتمع ذكـوراً   
وإناثاً ، صغاراً وكباراً ، أغنياء وفقراء ، فحق التربية يف اإلسالم مكفول لكل فرد مسلم 

يعلم الرجال والنساء والصغار وجعل طلب العلم فريضة على كل  فقد كان الرسول 
  ) . ١٩:  مرجع سابقالعقيل ، ( فالتعلم يف اإلسالم حق للجميع . مسلم 
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وتعليم كافة الناشئني دون التفرقة بني جنسـهم   ةربيفعلى املربني أن يعمدوا إىل الت  
  .ذكراً كان أم أنثى أو شكلهم أو صفام 

والتربية اإلسالمية تشمل مجيع املعارف والعلوم النافعة اليت تسهم يف تنمية اتمع   
لذا فقد دعا اإلسالم إىل معرفة الدين وأحكامه وتشريعاته ، . فكرياً واقتصادياً واجتماعياً 

f  ] : تدبر القرآن الكرمي وفهم معانيه قـال تعـاىل   و   e   d    c   b  a
  h   gZ  )٢٤:  حممد . (  

 :قال تعـاىل  . كما دعا اإلسالم إىل تدبر املعارف املتصلة بالكون وسننه وقوانينه   
[  d  c  b     a  ̀   _  ̂   ]  \   [       Z   YZ  آل

  ) . ١٩٠:  عمران
 :قال عـز وجـل  . ف املتصلة خبلق اإلنسان وأطوار منوه كما دعا إىل تدبر املعار  

[  u   t  s  r   q  p  o  n  m  l  k   j   i   h   g  f   e
  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y   x   w  v

¥   ¤  £¦    «  ª   ©   ¨   §Z  )وقال ) .  ١٤ -١٢:  املؤمنون
9  :  ]  :تعاىل    8   7Z  )جع سـابق مراخلطيب وآخرون ، ) . (  ١٤:  نوح 
٧٦ . (  

فالتربية . ة اإلسالمية ميتد إىل كافة املؤسسات التعليمية وغري التعليمية يومشول الترب  
اإلسالمية ال تنحصر يف مؤسسات متخصصة كاملدارس واملعاهد واجلامعـات واألسـر   

ويف خمتلف مواقف . واملساجد وإمنا متتد لتشمل مجيع أوجه نشاط اإلنسان وميدان عمله 
والْبلَد الطَّيب يخرج نباتـه  { يف تفاعله مع بيئته وجمتمعه وأقرانه كما قال تعاىل حياته و

 }بِإِذْن ربه والَّذي خبثَ الَ يخرج إِالَّ نكداً كَذَلك نصرف اآليات لقَـومٍ يشـكُرونَ   
  ) .٥٨: األعراف(
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  :نة التربية اإلسالمية تربية متواز ) ٤
تتصف التربية اإلسالمية بأا تربية متوازنة حيث يتميز اإلسالم بالوسطية فهو دين   

يراعي طبيعة اإلنسان وحاجاته ليشب إنساناً سوياً بال إفراط وال تفريط وال تفلـت وال  
B  A  ] : غلو لقوله تعـاىل     @  ?    >  =   <   ;   :

E   D   CF    kZ  )١٨٢:  مرجع سابق ياجلن ،) . (  ١٤٣:  البقرة . (  
فالتربية اإلسالمية ليست تربية مادية فقط وال هي تربية روحية فقط ، مثل بعـض    

التربيات اليت تضحي باجلسد حلساب الروح أو اليت تم بتنمية العقل على حساب الروح 
بل تعمل على حتقيق متطلبات التوازن باالهتمام بالنواحي الروحية واجلسـدية وبتلبيـة   

امات الفرد واحتياجات اتمع ، وبالربط بني اإلميان والعمل ، واحلث على طلـب  اهتم
º  «     ] : قـال اهللا تعـاىل   )  ٤٩: هـ ١٤٢٦احلازمي ، ( الدنيا وطلب اآلخرة 

¿      ¾   ½   ¼À  Å   Ä   Ã    Â  ÁÆ     ØZ  )٧٧: القصص . (  
 ذا املبدأ فقد قال ملنمثاالً حيتذى وقدوه صاحلة يف األخذ  وقد كان الرسول   

أمـا واهللا إين  " ن احليـاة  عفهم اإلسالم على أنه غلو وتطرف وإرهاق للنفس وانقطاع 
وأرقد ، وأتزوج النسـاء فمـن    وأصلي ألخشاكم هللا ، وأتقاكم له ، لكين أصوم وأفطر

فالتوازن واالعتدال ينبغي أن يكون من مسات املسـلم فـال   "  رغب عن سنيت فليس مين
  ) . ٥٣: هـ ١٤١٧االمسر ، ( وال تفريط إفراط 

  :التربية اإلسالمية تربية واقعية  ) ٥
الية ال ميكن حتقيقها بل هي متمشية مع واقع اتمـع  يفهي ليست تربية مثالية خ  

ومع إمكانات اإلنسان وطاقاته وهي تعترف بواقع اإلنسان وبصحته وسالمته وضعفه ولذا 
  ) . ١٧٨: مرجع سابقالغامدي ، ( قدراته وإمكاناته فهي مل تكلف اإلنسان مبا يفوق 
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» ]  :لقوله تعاىل      ª  ©    ¨   §¬      àZ )وقال  ) . ٢٨٦: البقرة
º    ]: تعاىل    ¯    ®   ¬   «   ª   ©  ¨  §Z  )١٨٥:  البقرة . (  

طـوراً  ن حيث كونه إنساناً ليس مالكاً مففالتربية اإلسالمية تتعامل مع اإلنسان م  
طاعة ، وال شيطاناً مصراً على املعصية بل هو عرضه القتراف الذنب والتوبة منـه  على ال

والوقوع يف اخلطأ والرجوع عنه ، واالساءة واإلحسان واخلري والشر لذلك حترص التربية 
اإلسالمية على أن تنمي يف املسلم نوازع اخلري وتقتل نوازع الشر ، وترتقي بعقله وذب 

  . وجدانه 
  :ة اإلسالمية تربية مستمرة التربي ) ٦

فهي ال تتوقف عند . ليست التربية اإلسالمية حمكومة بزمان معني وال مبكان حمدد   
كما . وإمنا تستمر مع الفرد املسلم طوال حياته من املهد إىل اللحد . مرحلة عمرية معينة 

دودة كما أـا  فاملعرفة يف نظر اإلسالم ليست حم. ال تكتفي بقدر معني من العلم واملعرفة 
عملية نامية متراكمة تتزايد مع مرور الزمان وتعاقب األمم ألن اإلنسان ال يسـتطيع أن  

Î  ]  :حييط بكل شيء علماً ، والدليل على ذلك قوله تعـاىل     Í  Ì   Ë  Ê  É
  ÏZ )وقولـه تعـاىل   ) .  ٨٥:    إلسراءا : [  «   ª   ©  ¨   §  ¦Z  

1  2  3  4  ] : تعاىل وقوله سبحانه و) .  ٧٦:  يوسف(   0Z  )١١٤:  طه . (  
كما أن قدرات الناس يف التعلم متفاوته ، وعلى هذا ينبغي على املـربني واآلبـاء     

 واألمهات أن ال يقصروا يف تربية الناشئني وتعليمهم على مرحلة معينة أو سن معينـة أو 
التعلـيم بـل إن تربيـة    حيسبوا أن حصوهلم على شهادة ما إيذان ببلوغهم اية التربية و

. األوالد تستمر وتتجدد مدى حيام لتتماشي مع مقتضيات العصر ومستجدات احلياة 
علموا أوالدكم غري ما علمتم فإم خلقـوا  " فقد نقل عن اإلمام علي رضي اهللا عنه قوله 

  ) . ٤٢: هـ ١٤١٠املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ، " (لزمان غري زمانكم 
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  :يه التربية اإلسالمية تربية عمل ) ٧
لتطبيق وتؤكد علـى  تربط التربية اإلسالمية بني العلم والعمل به أو بني النظرية وا  

ملا يف ذلك من فائدة تعود على الفرد واتمع فيتحقق للفـرد النمـاء   .  الناحية العملية
ية التربية والتعليم إىل توصل عمل والعلوم.  وللمجتمع التقدم وإكتساب املعارف والعلوم

́   ®] : درجة العبادة يقول احلق تبارك وتعاىل   ³  ²  ±  °  ̄µ     »Z )فاطر  
٢٨ . (  

وترى التربية اإلسالمية أنه ال قيمة ملعرفة نظرية أو إميان ال يتبعه عمـل مبقتضـاه     
l  k   m ]  :وهناك عديد من اآليات القرآنية اليت تؤكد هذه اخلاصية قال تعاىل 

  }  |   {   z   y   x   w   v   u    t   s  r   q  p   o      nZ 
  ) ٣ – ٢ الصف(

ـ   وعلى املربني أن يربوا األجيال   ني اإلميـان  على الربط بني العلم والعمـل ، وب
فمن متـام كمـال   . والسلوك ويضربوا هلم األمثال على ذلك من السنة النبوية املطهرة 

، لذا تم التربية اإلسالمية بتكوين العادات السـلوكية  املسلم أن تتطابق أقواله وأفعاله 
كما تم بتعديل سلوك الفرد عن طريق العلم واملعرفـة  . السليمة لدى الفرد من الطفولة 

واملمارسة وتطبيق القيم اإلسالمية ، وتؤكد التربية اإلسالمية على أمهية التربية املهنية لقوله 
®  ¯  °] : تعاىل    ¬  «  ª   ©±     µ  ́   ³  ²Z  )

  ) . ٧٧:  مرجع سابقاخلطيب ، ) (  ٨٠:  األنبياء
  :التربية اإلسالمية تربية أخالقية  ) ٨

إن األخالقيات واآلداب االجتماعية حتتل جزءاً كبرياً من حمتويات التربية اإلسالمية   
ذائـل  ذلك أن القرآن الكرمي قد أكد يف أكثر من موطن أمهية تطهري النفس من مجيع الر

̂   ] : األخالقية واإلرادات الشريرة لقوله تعـاىل    ]  \     [   Z
   a   `   _Z )وقد أكد تنمية الروح األخالقية ونزعات ) .  ٦:  املائدة
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¬  ] : اخلري يف نفس املرء ، كما يف قوله تعـاىل      «   ª   ©  ¨   §
  º   °   ¯   ®Z )١٥١:  البقرة  . (.  

   ا رسالة حممد ومن أهم األمور اليت اهتمت  تنمية الروح األخالقية يف اإلسالم
¾  ¿      Â  Á  À  ]  :قال تعاىل .    ½   ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´

Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ      Å  Ä  ÃZ 
، األلباين" (ألمت صاحل األخالق  إمنا بعثت"  وقال رسول اهللا  ) . ١٦٤:   آل عمران( 

  ) . ٣٨٥: م ١٩٧٢
  :تربية اإلسالمية تربية متجددة وحمافظة ال ) ٩

فهـي  . تتسم التربية اإلسالمية باحملافظة والثبات وباملرونة والتجديد يف آن واحد   
حتافظ على األصول الراسخة ، وجتدد يف الفروع املتغرية وفقاً لـتغري الزمـان واملكـان    

يهما من مبادىء مساوية فاألصول املستمدة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة ، وما ورد ف
أمـا  . واحلالل واحلرام واحلدود والفرائض جيب احملافظة عليها والعمل ـا  كالعبادات 

 الكرمي املرونة والتجديد فتتمثل يف جوانب احلياة األخرى اليت مل يرد فيها نص من القرآن
الداخلي يف نفـس  والتربية اإلسالمية تؤمن بالتغري والتطور ويعترب التغري .  املطهرة والسنة

اإلنسان تغري يف حياته وحياة أمته ويف اآلية التالية إشارة إىل أنه ينبغي أن نغري أنفسـنا إذا  
¥  ] : قال تعـاىل . أردنا أن نغري جمتمعنا وأوضاعنا    ¤   £      ¢  ¡   �    ~   }    |

¦§       ¹Z )سسـها  واإلسالم الذي تستمد منه التربية اإلسالمية أ) .  ١١:  الرعد
يذم اجلمود على القدمي املوروث ، والتبعية العميـاء  ومبادئها ومنهاجها وطرق تدريسها 

Ü    Ò  Ñ  Ð   ] : والتقليد األعمى قال تعـاىل     Ï    Î  Í   ÌZ  )
  ) . ٧٨:  يونس

فاإلسالم حيث على التطور البناء الذي خيدم الفرد واجلماعـة والـذي يواكـب      
أنه يؤكد على احملافظة على أسس الدين ومبادئـه الثابتـة   متطلبات العصر وحاجاته إال 
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الصاحلة لكل زمان ومكان وأنه جيب أن يكون التطور والتغري والتجديد يف إطـار تلـك   
القواعد الثابتة للدين واألخالق إي ينبغي أن يكون التطور والتغري متكيفني مـع قواعـد   

J     O  N] : الدين وتعاليمه قال تعاىل    M   L  K  S  R  Q   P
U   TV       cZ )٣ : املائدة. (  

  :التربية اإلسالمية تربية إلزامية  – ١٠
: ت .سنن ابن ماجة ، د" ( طلب العلم فريضة على كل مسلم : "  قال النيب   

٨١ . (  
وطلب العلم يف اإلسالم فريضة دينية على الرجل واملرأة كالً حسـب طبيعتـه     

 ه من األعمال اليت يؤجر عليها فاعلها ، كما يف قوله وشجع اإلسالم على التعلم وجعل
: م ١٩٨١البخاري ، " ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له طريقاً إىل اجلنة " 

٢٥ . (  
B  ]  :وأول من علمه رب العزة واجلالل آدم عليـه السـالم        A  @

  O  CZ )وقال تعـاىل  .  )  ٣١:  البقرة : [É  È   Ç   Æ   Å  
Î   Í  Ì   Ë    ÊÏ     ÕZ  )وقوله تعاىل ) .  ١١٣:  النساء:  [  I  H   G

  Q  P   O   N  M   L   K  JZ  )فعلـى  )  .  ٤ – ١ الرمحن
املربني واآلباء واألمهات أن يبذلوا كل ما يف وسعهم يف سبيل متكني الناشئة من التعلم ألنه 

عي والصناعي والسياسي والتطور ال سبيل لتحقيق تقدمهم الديين واالقتصادي واالجتما
يف شىت جماالت احلياة إال إذا توافر هلم الرصيد الوافر من املعرفة النافعة وعليهم أن يبينوا 

  وصدق اهللا سبحانه وتعاىل حني يقول تعاىل هلم أن املعرفة ترفع من مكانة اإلنسان عند اهللا
[â    á  à   ß   Þ    Ý  Ü  Û   Úã     è  ç  æ     å  äZ )ادلةا 
 :١١ . (  
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 ألصحابه على طلب العلم الشرعي من خالل القرآن ومل يقتصر حض الرسول   
  ) . ٧٦: م ١٩٨٧إمساعيل ، . ( والسنة بل دعاهم إىل كل علم يفيد املسلمني 

وعندما أمر اإلسالم املسلمني بالتعبد حرص أن يكون ذلك عن فهم وتبصر وعلم   
من العبادة بغري علم منزلته أقل كثرياً من املسلم  املكثرأن  ومن هنا فقد أكد الرسول 

  ) . ٢١:  م١٩٦٨،  الربابن عبد . (العامل 
 

  :اهلدف التربوي 
هي األهداف اليت تعرب عما يريده اتمع لنفسه ، وتنبع من فلسفته وحاجته وآماله   

واستراتيجية التربية وتوجه نشـاط األفـراد   وحتدد نوعية املواطن واحلياة وترسم سياسته 
  ) . ٤٦: هـ ١٤٢١متويل ، ( وعمل املؤسسات وحياة اتمع 

واهلدف التربوي يف التربية اإلسالمية يتناسب مع ضرورة تكوين الذات املسـلمة    
 تكويناً خاصاً متميزاً بصفات وأعمال جتعلها شخصية متفردة مصاغة حسب تعاليم القرآن

 تعـاىل  الذات البشرية من ذل العبودية لغري اهللا حتريراإلسالم ، ساعية إىل  ئدومبا الكرمي
والسمو ا حنو الفضيلة والكمال لبلوغ السعادة يف الدنيا واآلخرة ومن هنا ختتلف طبيعة 

ذ أن سعادة اإلنسـان يف  سالمية عنه يف التربيات األخرى إاهلدف التربوي يف التربية اإل
تقوم على اقتناع عقلي ونفسي وروحي ، لذا يهتم اهلدف التربـوي يف  التربية اإلسالمية 

التربية اإلسالمية باجلانبني الديين والدنيوي معاً مع عدم الفصل بني الـدين والـدنيا يف   
  ).٢٠: م ١٩٧٧األفندي ، . ( اإلسالم 
ط وتنبثق أمهية حتديد األهداف التربوية يف أا حمركة للسلوك وحمفزه لتنظيم النشا  

وموجهه لبذل اجلهد ، فتحديد األهداف ومسوها ووضوحها نقطـة االنطـالق للعمـل    
التربوي االجيايب وحتقيق كفاءة وفاعلية النظام التعليمي ، وبقدر ما تكون األهداف التربوية 
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سامية وواضحة تكون قيمة التربية وتأثريها يف مسار التقدم العلمي واحلضاري ، كـذلك  
ت وخمرجات النظام التعليمي وتوفري تغذية راجعة تؤدي إىل تصحيح تسهم يف تقومي مدخال

  ) . ٤٧:  مرجع سابقاخلطيب وآخرون ، ( مسار التربية وحتسني خمرجاا 
 

  .حيدد بعض املربني املسلمني أربعة مستويات ألهداف التربية اإلسالمية   
أو إخـالص  ) ٦٨:  مرجع سابقالنحالوي ، ( تعاىل هللا  على مستوى العبودية: أوهلا  -

بركـات ،  ( أو التقـرب إىل اهللا  )  ٥٦: هــ  ١٤٠٢عيسى ، ( العبودية هللا 
  ) . ٩٩: هـ١٣٨٨اجلمايل ، ( وتقواه  تعاىل أو معرفة اهللا)  ١٢٥: هـ ١٤٠٣

  :األهداف على مستوى الفرد : ثانيها  -
 همن مجيع الوجومتطوراً ن بناء متكامالً متوازناً فتهدف التربية اإلسالمية بناء اإلنسا  

السـيد ،  ( جسمياً وعاطفياً وعقلياً واجتماعيـاً وخلقيـاً ومجاليـاً وإنسـانياً     
  ) .٣٠:هـ١٣٩٨

األهداف اليت تدور حول بناء اتمع اإلسالمي من خالل إقامة جمتمع علـى  : ثالثهما  -
  ) . ٢٦: هـ ١٤٢٤ياجلن ، ( أساس اإلميان 

مرجـع  بركات ، ( األهداف اليت تدور حول حتقيق املنافع الدينية والدنيوية : بعهما را -
  ) .١٦٣:  سابق

وهذه املستويات روعي يف تدرجها قيمة اهلدف ومكانته يف التربية اإلسالمية فعلى   
رأس هذه املستويات تقف العبودية ، مث يأيت هدف تنمية الفرد بإعتبار يـؤدي إىل بنـاء   

 مرجع سـابق متويل ، ( وأخرياً هدف إعداد الفرد للحياة الدنيا واآلخرة ، سلم اتمع امل
٥٠ . (  
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  .أن تتسق مع الغاية الكربى للتربية اإلسالمية وهي حتقيق عبودية اإلنسان هللا تعاىل  – ١
  .اإلسالمية  أن تكون األهداف نابعة ومشتقة من مصادر التربية – ٢
أن تكون حمققة ألهداف الرسالة اإلسالمية يف بناء اإلنسان واألمة وحمققه للمتطلبات  – ٣

  .الروحية واملادية للمجتمع اإلسالمي 
أن تكون شاملة ، لكل جوانب الشخصية ، ولكل مراحل تربية اإلنسان وشـاملة   – ٤

  .ألهداف بناء الفرد واتمع اإلسالمي كذلك 
ون واقعية ممكنه التحقق ولو على مدى بعيد أي ال تكون صعبه التحقـق يف  أن تك – ٥

  .ظروف اتمع اإلسالمي 
أن تكون متدرجة وفق مراحل منو اإلنسان اجلسمية والعقلية واملعرفيـة والنفسـية    – ٦

  .وحنوها 
أن تكون األهداف واضحة الصياغة ال حتتمل التفسري بعدة تفسريات دقيقة يف املعىن  – ٧

  .مباشرة غري مبهمه وال مزدوجة 
دىء اإلسالم وغري متناقضة مـع  أن تكون خالية من التناقضات ، منسجمة مع مبا – ٨

  .عة الفطرة اإلنسانية طبي
أال تتعارض مع احلقائق العلمية ، فاألهداف اجليدة تتفق مع أهداف العلم ومنهجه يف  – ٩

  .حتقيق اخلري وإعمار احلياة 
رونة والقابلية للتغري والتعديل وفق ما تتطلب متغريات العصـر دون  أن تتسم بامل – ١٠

  .مساس بثوابت اإلسالم الراسخة 
  .أن تكون صاحلة مناسبة لكل الناس يف كل زمان ومكان  – ١١
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  .أن تكون متالئمة مع طاقات اإلنسان وإمكانياته  – ١٢
  .أن تكون قالبة للتقومي والقياس  – ١٣

مرجـع  آل عمرو ، الشـيخ ،  ( ، )  ٦١ – ٦٠: سابقمرجع علي وآخرون ، (   
  ) . ١٣١: سابق

 
تتعدد أهداف التربية اإلسالمية وتتنوع األسس واملبادىء اليت شـكلت الفكـر     

جيمع املفكرون اإلسالميون على  ع ذلكالتربوي اإلسالمي وحددت اهتمامه وقضاياه وم
وح التربية اإلسالمية وأن الغرض األمسى من التربية بعـد حتقيـق   أن التربية اخللقية هي ر

يتمثل يف ذيب اخللق وتأديب النفس ، وتربية الـروح ، إىل جانـب    تعاىل العبودية هللا
وبذلك ال تقتصر أهداف التربية اإلسالمية علـى  . االهتمام بتثقيف العقل وتقوية اجلسم 

ا تعمل على تنمية اإلنسان تنمية متكاملـة  تنمية جانب واحد من جوانب الشخصية ، إمن
األمـة اإلسـالمية    عنايـة متزنة ، وقد استأثرت الناحية الدينية واخللقية بأكرب قسط من 

واهتمام مفكريها ، فكان التفقه يف الدين ، والتحلي باألخالق الفاضلة والتخلـي عـن   
ظمـة اإلسـالمية للتربيـة    املن( الرذائل أمسى غايات التربية اإلسالمية على مدار التاريخ 

  ) . ٤٠ – ٣٥: مرجع سابقوالعلوم والثقافة ، 
وميكن حتديد مخسة أهداف رئيسية متكاملة تسعى التربية اإلسالمية إىل حتقيقهـا    

اهلدف الديين ، واهلدف األخالقي ، واهلدف التثقيفي ، واهلـدف االجتمـاعي ،   : وهي 
  .واهلدف الدنيوي 

  :اهلدف الديين  – ١
التربية اإلسالمية إىل تعريف اإلنسان خبالقه ، وبناء العالقة بينهما على أساس دف   

من ربانية اخلالق وعبودية املخلوق وبذلك تسعى التربية اإلسالمية إىل تنشئة اإلنسان الذي 
I  ] : وخيشاه لقوله تعـاىل   تعاىل يعبد اهللا    H  G   F  E  D   CZ  )
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+   ,        ]  : وقوله تعاىل) . ٥٦: الذاريات    *   )  (  '  &  %  $   #   "   !
  0   /    .   -Z  )٢٥:  ألنبياءا  . (  

، واهلدف األمسى للتربية اإلسالمية  تعاىل فوظيفة اإلنسان يف األرض هي عبادة اهللا  
، الذي يفي بشرط اخلالفة يف األرض ، وهو العمل مبقتضى  تعاىل إعداد اإلنسان العابد هللا

هلي لإلنسان وتفضيله على كثري من خلقه ، بالعقل والقـدرة علـى الـتفكري    التكرمي اإل
واالختيار فينشط يف عمارة األرض ويستغل ما سخر له يف الكون استغالالً يراعـي فيـه   

  ) . ٧٩: ت . قطب ، د. ( مستمداً من منهاجه  عز وجل تقوى اهللا
ينفعه أو يضره أن يعبـده  والعبادة ليست مقصودة لذاا ، فاهللا سبحانه وتعاىل ال   

ـ  S  ]  :قـال تعـاىل    هالناس أو ال يعبدون   R  Q   P   O    N   M   L   K   JZ 
  .العبادة وسيلة إلصالح الفرد واتمع  تعاىل وإمنا جعل اهللا) .  ٥٧:  لذارياتا(

ألن اإلسالم نفسه ميثل . واهلدف الديين يسعى بالفرد إىل بلوغ الكمال اإلنساين   
J    M] : فهو خامت األديان وأكملها لقوله عز وجل. الديين بلوغ الكمال    L   K

U   T  S   R   Q   P    O   NV       cZ   )٣: املائدة . (  
لذلك دف التربية اإلسالمية إىل تربية املسلم على اإلميان الصحيح واألخـالق    

، وتنمية املسلم الفاضلة ، وغرس القيم اإلسالمية ، كما دف إىل إعداد اإلنسان للعبادة 
العابد الذي يفي بشرط االستخالف يف األرض فال يهبط اإلنسان عن مستوى إنسـانيته  

 عمارة األرض ويستغل طاقاتـه  وال يتنازل عن األفضلية اليت فضله ا اخلالق ، فينشط يف
حىت تصبح العبادة شاملة لكل ما يقوم به اإلنسان  عز وجل بداع يف حدود تقوى اهللالال

  .ل وفكر وشعور من عم
    :اهلدف األخالقي  – ٢

يعد ذيب اخللق وتربية الروح من األهداف الرئيسية للتربية اإلسالمية من أجـل    
ومـن  . بناء إنسان على خلق عظيم يف إطار القيم اخللقية اليت صاغتها العقيدة اإلسالمية 
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ا لألفراد تظل ثابتة ال هنا فإن أمناط السلوك اخللقي اليت تستهدف التربية اإلسالمية إكسا
  .ألن مصدرها ثابت وهو اإلسالم يعتريها التغري على مدى األيام 

وحسن اخللق زينة اإلنسان ومن أسباب سعادته ، وسوء األخالق مـن أسـباب     
واهلدف األخالقي للتربية اإلسالمي يسعى إىل تطهري . تفكك اتمع وسقوط احلضارات 

ارم األخالق وكراهية الرذائل والشرور والنفـور منـها   النفس وتزكيتها بالفضائل ومك
  . واالبتعاد عن ممارستها ، وتكوين بصرية علمية وقناعة عقلية بالقيم األخالقية اإلسالمية 

وقد حدد اإلسالم مبجموعة القيم الثابتة اليت حتكم سلوك الفرد املسلم ومعامالته   
تقان العمل والتواضع واحملبـة والوفـاء   ومن هذه القيم الصدق واألمانة وإ. مع اآلخرين 

بالوعد والصرب واحللم والتسامح والرمحة ومراعاة حقوق الغري وفعـل اخلـري واألمـر    
  .باملعروف والنهي عن املنكر 

اخللقية البارزة يف سالمية باهلدف األخالقي يعود إىل دور التربية وإهتمام التربية اإل  
الوعي بوحدة احلياة االجتماعيـة وتقـدم اتمـع     ري يف الفرد ، وتنميةبتكوين روح اخل

واحلضارة اإلسالمية ، ويقيم اإلسالم التربية اخللقية وتقدم اتمع واحلضارة اإلسالمية ، 
وعلى أساس علمي إعتقادي يربط بني . أساس إعتقادي يربط بني اإلميان والسلوك اخللقي 

لقوانني األخالقية بالعلوم الطبيعيـة  وعلى أساس علمي لصلة ا. اإلميان والسلوك اخللقي 
والنفسية واالجتماعية ، وعلى أساس إنساين يستند إىل الطبيعة اإلنسانية وحريـة اإلرادة  

   ).٥٦ – ٥٥: مرجع سابقالعقيل ، ( والشعور باملسئولية األخالقية 
  :اهلدف التثقيفي أو العلمي  – ٣

عـارف اإلنسـان ومهاراتـه    م يسعى اهلدف العلمي للتربية اإلسالمية إىل تنمية  
وإبداعه  تعاىل ويعد ذلك استجابة إىل دعوة اإلسالم للتفكري والتأمل يف خلق اهللا. واجتاهاته

C  ]  :قال تعاىل    B    A         @  ?  >   =   <   ;   :   9Z   

  ) . ١١:  األنعام(
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 .الـدين   ة مؤمنة تبحث عن احلكمة يف مبادئكما يسعى إىل تكوين عقلية علمي  
كما يسـعى اهلـدف   . وعن التصرفات والسلوكيات احلكيمة يف العالقات االجتماعية 

العلمي إىل تدريب العقل على حل املشكالت الفردية واالجتماعية وتنمية امليول االجيابية 
وانطالقاً من إميان التربية اإلسالمية بوحـدة املعرفـة   . حنو طلب العلم والتعليم املستمر 

العلوم والفنون املختلفة ، فإا تستهدف تزويد الفرد باملعرفة املفيدة بدون ومشوهلا يف جمال 
غري أن التربية اإلسالمية ال تنظر إىل العلم إىل أنه غاية . تفرقة بني العلوم الدينية والدنيوية 
  .وخشيته  تعاىل يف حد ذاته وإمنا وسيلة لتقوى اهللا

رها تدفع إىل العلم وتقود إليه واهلـدف  ة العلم ومثرته الطيبة وهي بدويافالتقوى غ  
. العلمي للتربية اإلسالمية ال يقف عند العلم النظري وإمنا يتعداه إىل العلـم التطبيقـي   

فالتربية اإلسالمية تدعو إىل التوازن بني الناحيتني النظرية والعملية يف تربية الفرد وتشمل 
 – ١٤١: مرجـع سـابق  متـويل ،  ( حلياة التربية املهنية اليت متثل قيمة العمل النافع يف ا

١٤٥. (  

    :اهلدف الدنيوي  – ٤
يتمثل اهلدف الدنيوي للتربية اإلسالمية يف االهتمام بالتدريب امليداين وإتقان العمل   

والتربية املهنية ، فاإلسالم حيث على العمل وذلك ملا له من أمهية يف السعي وراء الـرزق  
7   8  ]  :قال تعاىل    6  5   4?  >   =   <   ;   :   9@      B   A

  CZ  )١٥:  امللك . (  
ويتحقق اهلدف الدنيوي للتربية اإلسالمية من خالل العمل الذي يناسب إمكانيات   

»  ¬] :  الفرد وطاقاته ذكراً كان أو أنثى قال تعاىل   ª   ©    ¨   §®       àZ  
  ) .٢٨٦:لبقرةا(

V] :  وقال عز وجل     U   T   S  R  Q   P    O      X  W
  _   ^  ]   \   [  Z  YZ  )١٢٤:  النساء . (  
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وذا يتضح أن أهداف التربية اإلسالمية ال تقتصر فقط على اجلانب الديين بالعمل   
لألخرة وإمنا تشمل اجلانب الدنيوي الذي جيعل اإلنسان يف حالة نشاط وإعمار يف األرض 

ته فأهداف التربية اإلسالمية مجعاء تتفق مع والسعي لتلبية مطالبه الدنيوية اليت تعينه يف حيا
طبيعة هذه التربية بأا تتناول احلياة الدنيا واآلخرة مبا يتفق مع حدود شرع اهللا وللوصول 

  ) . ٤٤: مرجع سابقعطية ، ( ونعيمه  تعاىل ملرضاة اهللا
  :اهلدف االجتماعي  – ٥

القات االجتماعية للفـرد  اهلدف االجتماعي للتربية اإلسالمية يسعى إىل تنمية الع  
فاتمع القوي البنيان تسود بني أفـراده عالقـات إجتماعيـة    . وبناء اتمع اإلسالمي 

واإلسالم حريص على أن يعرف الفرد حقوقه  ، لية من الصراعات والتناقضاتامترابطة خ
على ودعم تعلق الفرد باجلماعة والعمل . وواجباته ، وحريص على تنمية الوالء للجماعة 

قال . ويرتبط اهلدف االجتماعي بالتعاون واألمر باملعروف والنهي عن املنكر . مصلحتها 
Â  Á] تعاىل    À   ¿Ã  È     Ç  Æ    Å   ÄÉ  Ë   ÊÌ    Ï  Î     Í

   Ñ   ÐZ )وقال عز وجل).  ٢:املائدة  :  [  »  º   ¹  ̧                  ¶   µ
Á   À   ¿   ¾       ½   ¼Â       Å    Ä    Ã  È     Ç   ÆZ  )١٧:  لقمان . (  

واهلدف االجتماعي للتربية اإلسالمية يغرس يف النشء أن البشر سواسية ال فضل   
لعريب على عجمي إال بالتقوى ، وذلك من أجل تنمية األخوة اإلنسانية ، وتنمية الـوالء  

  .للمجتمع اإلسالمي واألمة اإلسالمية وحتقيق الكرامة اإلسالمية 
قيق اهلدف االجتماعي للتربية اإلسالمية تقوى الروابط بني املسلمني ومن خالل حت  

وجيتمع مشلهم ، وتتوحد أفكارهم واجتاهام ، ويدرك األفراد مدى ارتباط حيام تـأثرياً  
العقيـل   . ( وتأثراً باخلري والشر معاً وتصبح األمة اإلسالمية حبق خري أمة أخرجت للناس 

  ) . ٥٨ – ٥٧: مرجع سابق
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حددت وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية أهداف التعليم يف املرحلة   

  ) . ١٩ :هـ ١٤١٦وزارة املعارف ، : ( الثانوية فيما يلي 
متابعة حتقيق الوالء هللا وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومسـتقيمة يف كافـة    – ١

  .جوانبها على شرعه 
دعم العقيدة اإلسالمية اليت تستقيم ا نظرة الطالب إىل الكون واإلنسان واحلياة يف  – ٢

الدنيا واآلخرة ، وتزويده باملفاهيم األساسية والثقافة اإلسالمية اليت جتعلـه معتـزاً   
  .باإلسالم قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه 

  .ة التوحيد متكني اإلنتماء احلي ألمة اإلسالم احلاملة لراي – ٣
مبا ) .اململكة العربية السعودية ( حتقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام وللوطن اخلاص  – ٤

  .يوافق هذه السنن من تسام يف األفق ، وتطلع إىل العلياء ، وقوة يف اجلسم 
تعهد قدرات الطالب وإستعداداته املختلفة اليت تظهر يف هذه الفترة وتوجيهها وفق  – ٥

  .ه وما حيقق أهداف التربية اإلسالمية ومفهومها العام ما يناسب
تنمية التفكري العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع املنهجي  – ٦

  .وإستخدام املراجع ، والتعود على طرق الدراسة السليمة 
املختلفة  إتاحة الفرصة أمام الطالب القادرين وإعدادهم ملواصلة الدراسة مبستوياا – ٧

  .والكليات اجلامعية يف خمتلف التخصصات العليا يف املعاهد 
  .يئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة مبستوى الئق  – ٨
ختريج عدد من املؤهلني مسلكياً وفنياً لسد حاجات البالد للقيام باملهـام الدينيـة    – ٩

  ) .من زراعية ، جتارية ، صناعية ( واألعمال الفنية 
  .حتقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة  – ١٠
  .إعداد الطالب للجهاد يف سبيل اهللا روحياً وبدنياً  – ١١
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لى أساس اإلسالم وعالج مشـكالم الفكريـة واالنفعاليـة ،    رعاية الشباب ع – ١٢
  .ومساعدم على اجتياز هذه الفترة احلرجة من حيام بنجاح وسالم 

يلة املطالعة النافعة والرغبة يف اإلزدياد من العلم النافع والعمل الصاحل إكسام فض – ١٣
  .وإستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال اتمع 

  .الطالب األفكار اهلدامة واالجتاهات املضللة  به تكوين الوعي اإلجيايب الذي يواجه – ١٤
أهداف خاصة لتعليم الفتاة جبانب األهداف العامة كما حددت السياسة التعليمية   

  :للتعليم يف اململكة وهذه األهداف هي 
  تربيتها تربية إسالمية للقيام مبهمتها.  
 ا ربة  مهمة املرأةبيت ناجحة وزوجة مثالية وأماً صاحلة تكمن يف كو. 

 ـا مـن   إعداد الفتاة إعداداً إسالمياً لكي تشارك يف خدمة وطنها مبا يناسب فطر
 .أعمال

  كما وضعت السياسة التعليمية ضوابط حمددة ودقيقة للجو الذي جيب أن تتم فيه
  .احلشمة ، الوقار ، العفة : وهذه الضوابط هي  اهعملية تعليم الفت
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  التعلم اإللكرتوني : املبحث الثاني 
 

لكتروين حيث يوجد أكثر من وجهة نظر تتعدد وجهات النظر يف تعريف التعليم اإل  
  :لعل من أمهها مايلي 

  :وجهة النظر األوىل * 

ويري أصحاا أن التعليم اإللكتروين هو التعليم الذي يستخدم فيـه الكمبيـوتر     
  . Computer Networksوبرجميات وشبكات الكمبيوتر 

  :ومن التعريفات اليت متثل وجهة النظر السابقة مايلي   

هو التعليم باستخدام احلاسبات اآللية وبرجمياا املختلفة سواء : اإللكتروين التعليم  - 
الغـراب   . ( أو شبكات مشتركة أو شبكة اإلنترنت ) حملية ( على شبكات مغلقه 

 ) . ٢٥: هـ ١٤٢٤

تقدمي احملتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات ومتـارين  : التعليم اإللكتروين  - 
جزئية أو شاملة يف الفصل أو عن بعد بواسـطة بـرامج    وتفاعل ومتابعة بصورة

العريفـي   . ( متقدمة خمزنة يف احلاسب أو عرب شـبكات اإلنترنـت  ) برجميات (
 ) . ٢٧: هـ ١٤٢٤

هو تعلم يتم عن طريق احلاسب وأي مصادر أخـرى علـى   : التعليم اإللكتروين  - 
  ( Carliner , 1998 )احلاسب تساعد يف عملية التعليم والتعلم 

ذلك النوع من التعليم القائم على شبكة احلاسب اآليل ومنه : التعليم اإللكتروين  - 
تقوم املؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص ا ومواد أو برامج معينة هلا ، ويتعلم 
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املتعلم فيه عن طريق احلاسب اآليل وفيه يتمكن من احلصول على التغذية الراجعة 
 ) . ٥: هـ ١٤٢٣هيفاء املبرييك ، (

  :من وجهة النظر الثانية *  
ويعتقد أصحاا أن التعليم اإللكتروين هو التعلم الذي يتم مـن خـالل شـبكة      

  ..، الربيد اإللكتروين ، مؤمترات الفيديو  wwwالويب : االنترنت وتقنياا أو أدواا 
  :ومن أمثلتها   
بالتعليم واليت تتم عـرب  عبارة عن جمموعة العمليات املرتبطة : التعليم اإللكتروين  - 

مـارتني  ( اإلنترنت مثل احلصول على املعلومات ذات الصلة باملـادة الدراسـية   
  ).١٤: م ٢٠٠٤تساشيل ، 

استخدام اإلنترنت وما يرتبط به من تقنيات يف التعلـيم ويف  : التعليم اإللكتروين  - 
 (Moneta, 2002, P.423 )نشر مصادر التعلم 

  :وجهة النظر الثالثة 
ترب أصحاا أن التعليم اإللكتروين هو التعليم الذي يتم من خـالل توظيـف   ويع  

  .واإلنترنت  LANشبكات الكمبيوتر وتقنياا يف إحداث التعلم ، ومنها الشبكة احمللية 
  :ومن أمثلتها   
استخدام تقنيات الشبكات إلحداث التعلم وتعزيزه وتوصيله : التعليم اإللكتروين  - 

  ) . ١٥: هـ ١٤٢٦زيتون ، . ( وأي مكان وتسهيله يف أي وقت 
منط من التعليم الذي يوظف الشبكة يف تقـدمي املعلومـات   : التعليم اإللكتروين  - 

 ) .هـ ١٤٢٤السلطي ، . ( والتفاعل وتيسري التعلم 
هو التعليم الذي يهدف إىل إجياد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات : التعليم االلكتروين  - 

احلاسب اآليل واإلنترنت ومتكن الطالب مـن الوصـول إىل    املعتمدة على تقنيات
 )هـ١٤٢٤العويد ، ( مصادر التعلم يف أي وقت ويف أي مكان 
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هو نظام تعليمي مت ختطيطه وإعداده وتنفيذه وتقيمه بشـكل  : التعليم االلكتروين  - 
 الكتروين ومت نقله عرب تقنية املعلومات كما ميكن أن يكون التعليم االلكتروين على

 )  ٢: هـ١٤٢٦الزامل ،( شكل حيز يف مثل توفري املادة العلمية بشكل الكتروين 
وطبقاً لوجهة النظر هذه فإن مصطلح التعليم اإللكتروين يبدو مرادفـاً ملصـطلح   

  .التعليم املعتمد على الشبكات 
  :وجهة النظر الرابعة 

ن بعـد أي يكـون   وينظر أصحاا للتعليم اإللكتروين على أنه التعلم الذي يتم ع  
الطالب بعيداً مكانياً ورمبا زمانياً عن املعلم ويسد هذا البعد باسـتخدام تكنولوجيـات   

  ) .اإلنترنت ، القنوات الفضائية ، اهلاتف ( االتصال واملعلومات احلديثة 
  :ومن أمثلة التعريفات اليت متثل وجهة النظر الرابعة ما يلي   

عليمية عليم عن بعد الذي يتم فيه تقدمي مقررات تهو نفسه الت: التعليم اإللكتروين  -
ة عن أماكن الدراسة عن طريق الصـوت أو الصـورة    أو تدريسة إىل أماكن بعيد

  (Hangying, 2003, P.1 ).)األنترنت ( الفيديوية أو تقنيات الكمبيوتر مثل 

  .وهؤالء يعتربون ان مصطلح التعليم اإللكتروين يبدو مرادفاً للتعليم عن بعد 
  :وجهة النظر اخلامسة 

وينظر القائلون ا إىل التعليم اإللكتروين على أنه التعليم الذي يـتم باالسـتعانة     
، الكتـب اإللكترونيـة ،    CDاألقراص املدجمة ) ( أو األنظمة الرقمية ( بالتكنولوجيا 

  ) .املقررات اإللكترونية 

  :ومن أمثلة التعريفات اليت متثل هذه الوجهة ما يلي   

هو التعليم باستخدام املعلومات الرقمية االلكترونية يف هيئاا : التعليم اإللكتروين  - 
املتعددة مع استخدام التقنيات واألنظمة املختلفة اخلاصة مبعاجلتها ورؤيتها وقراءا 

  ) . ٢٢٣:  ٢٠٠١سيموتيان ، .. ( 
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تقـدمي احملتـوى   هو عملية التعلم الفعالة اليت حتدث من دمج : التعليم اإللكتروين  - 
 (OdlQc, 2001 )الرقمي مع اخلدمات والدعم التعليمي 

التعليم اإللكتروين هو التعليم الذي يتم عن طريق االتصال والتواصل بني املعلـم   - 
واملتعلم وعن طريق التفاعل بني املتعلم ووسائل التعلـيم اإللكترونيـة األخـرى    

التودري ( اب اإللكتروين وغريها كالدروس اإللكترونية واملكتبة اإللكترونية والكت
 ) . ٤١: مرجع سابق

ويعترب أصحاب هذه الوجهة أن مصطلح التعليم اإللكتروين مرادفاً ملصطلح التعليم 
  .الرقمي 

  :وجهة النظر السادسة 

ويعترب أصحاب هذه النظرية أن التعليم اإللكتروين هو التعليم الذي يتم بواسـطة    
  ) .الكمبيوتر وشبكاته ، القنوات الفضائية ( احلديثة  تقنيات املعلومات واالتصاالت

  :ومن أمثلة ذلك   

عبارة عن استخدام تقنيـات االتصـاالت واملعلومـات يف    : التعليم اإللكتروين  - 
النشاطات املطلوبة لعملية التعليم لتشمل التعليم اإللكتروين والتدريب اإللكتروين 

 ) . ٢٠: هـ ١٤٢٣العبادي ، (

صورة من صور التعلم الرمسي والتعلم غـري الرمسـي الـيت    : تروين التعليم اإللك - 
تستهدف حتقيق أغراض تعلميه من خالل التفاعل بني املعلمني والطالب باإلضافة 
لتفاعل الطالب مع بعضه البعض والذي يتم تسهيله أو تيسريه بواسطة تكنولوجيا 

 (Almgvist, 2002 )املعلومات واالتصاالت 
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النظرة أن مصطلح التعليم اإللكتروين يبدو مرادفاً ملصـطلح  ويرى أصحاب هذه 
  .التعلم املعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  :وجهة النظر السابعة 
ويعتقد أصحاا أن التعليم االلكتروين ما هو إال التعليم االفتراضي أي التعلم الذي   

دية أي ليس يف الصفوف الدراسية العادية يتم يف بيئة افتراضية وليس يف بيئة التعلم التقلي
اليت يتلقى فيها الطالب مع املعلم وجهاً لوجه وإمنا يتم التعلم االفتراضي عرب موقع معـني  

  .على إحدى الشبكات ولتكن شبكة اإلنترنت 
  :ومن أمثلة التعريفات اليت متثل هذه الوجهة   
مد على استخدام الوسـائل  ذلك النوع من التعليم الذي يعت: التعليم اإللكتروين  - 

االلكترونية يف االتصال واستقبال املعلومات واكتساب املهارات واليستلزم هـذا  
احمليسـن   ) ( تقليدية ( النوع من التعليم وجود مباين مدرسية أو صفوف دراسية 

  ) ٤١: هـ ١٤٢٣
وسائط هو وسائل لتقدمي التعليم مربجماً للمتعلمني من خالل ال: التعليم االلكتروين  - 

االفتراضية وحدها مثل االنترنت واملؤمترات عن بعد واألقراص املدجمة وغريها من 
 (Fox .D., 2003 )الوسائط والتقنيات 

وهؤالء يرون أن مصطلح التعليم اإللكتروين يبـدو مرادفـاً ملصـطلح التعلـيم     
  .االفتراضي

  :وجهة النظر الثامنة 
وين على أنه التعليم الذي يقـدم فيـه   ويفضل أصحاا النظر إىل التعليم اإللكتر  

البث  جمياته وشبكاته،مثل الكمبيوتر وبر( احملتوى التعليمي عن طريق أي وسيط الكتروين 
  ).الفضائي ، الشرائط السمعية ، الفيديوية ، التلفزيون التفاعلي ، اهلاتف احملمول وغريها 
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  :ومن التعريفات اليت تعرب عن وجهة النظر الثامنة ما يلي   

تقدمي املعلومات واملعارف إىل املتعلم عـرب مجيـع الوسـائط    : التعليم اإللكتروين  - 
االلكترونية متضمناً شبكة اإلنترنت واالكسترانت واالنترنت واألقمار الصناعية 
وأشرطة التسجيل وأشرطة الفيديو وكذلك عرب التلفزيون ، األقراص املصـنوعة  

  ) . ٢١: هـ ١٤٢٥حسام ، ( بالليزر واستخدام احلاسوب التعليمي 

هو اكتساب املعرفة والقدرة على استخدامها واليت يتم نشرها : التعلم اإللكتروين  - 
 (Wenlting T.l, 2000).وتسهيل تعلمها عن طريق الوسائل االلكترونية

هو أي شيء يقدم أو حيمل بواسطة التكنولوجيا االلكترونيـة  : التعليم اإللكتروين  - 
 ) .هـ١٤٢٣ليس ، ( شكل مباشر بغرض إحداث التعلم ب

هو استخدام التقنية من أجل حتقيق التعلم وهو طريقة للتعلم : التعليم االلكتروين  - 
باستخدام آليات اإلتصال احلديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه املتقدمـة مـن   
صوت وصورة ، ورسومات وآليات حبث ومكتبات إلكترونية وكذلك اإلنترنت 

الفصل الدراسي املهم هو إستخدام التقنية جبميع أنواعهـا يف  سواء عن بعد أو يف 
مرجـع  املوسـي ،  ( إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة 

 ) .٢١٩،  سابق

ويالحظ على وجهة النظر السابقة أا أكثر وجهات النظر مشـوالً واتسـاعاً يف   
الذي حيدث بـأي وسـائط أو أجهـزة    تعريف التعليم اإللكتروين فاعتربته ذلك التعلم 

إلكترونية مستخدمة يف إحداث التعليم أو تسهيله أو تعزيزه سواء أكانت وسائط تقليدية 
مثل الكمبيوتر وشبكاته ، القنوات ( أو املعاصرة ) مثل ، الراديو ، التلفزيون ، السينما ( 

  ) .الفضائية ، اهلاتف احملمول 
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)  ٤٠: هــ  ١٤٢٣الشـهري ،  ( و )  ٨١: هـ ١٤٢٣الرافعي ، ( دد و حي  

أنـواع التعلـيم   )   ٢٨:  مرجع سابقزيتون ، ( و )   ٢٢٠: مرجع سابقاملوسى ، (و
  : اإللكتروين فيما يأيت 

  : Synchronous-e- Learning: التعليم اإللكتروين املباشر املتزامن  – ١

تمدة على اإلنترنت لتوصيل وتبادل الـدروس  وتعين أسلوب وتقنيات التعليم املع  
مثل احملادثـة الفوريـة أو تلقـي    . ومواضيع األحباث بني املتعلم واملعلم يف الوقت نفسه 

  .الدروس من خالل ما يسما بالفصول االفتراضية 

ومن إجيابيات هذه الدراسة أن الطالب يستطيع احلصول من املعلم على التغذيـة    
  .استه يف الوقت نفسه الراجعة املباشرة لدر

  Asynchronows-e- learningالتعليم اإللكتروين غري املباشر غري املتزامن  – ٢

وفيها حيصل املتعلم على دورات أو حصص وفق برنامج دراسي خمطط ينتقي فيـه    
األوقات واألماكن اليت تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض أسـاليب التعلـيم   

اإللكتروين وأشرطة الفيديو ويعتمد هذا التعليم على الوقت الذي اإللكتروين مثل الربيد 
  .يقضيه املتعلم للوصول إىل املهارات اليت يهدف إليها الدرس 

ومن إجيابيات هذه الدراسة أن املتعلم يتعلم حسب الوقت املناسب له وحسـب    
لرجـوع  اجلهد الذي يرغب يف إعطائه ، وكذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة املادة وا

أما أهم السلبيات فهي عـدم اسـتطاعة الطالـب    . إليها الكترونياً كلما احتاج لذلك 
احلصول على تغذية راجعة من األستاذ أو املدرس إال يف وقت متأخر أو عند االنتهاء من 

كذلك حيتاج املتعلم دائماً إىل حتفيز نفسه للدراسة وذلك ألن معظم . الدوره أو الربنامج 
  .م على التعلم الذايت الدراسة تقو
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  : كاآليت )  ٢٤: مرجع سابقزيتون ، ( وحيددها:  

نصوص (ينضوي التعليم اإللكتروين على تقدمي حمتوى تعليمي رقمي متعدد الوسائط  – ١
مكتوبة ، أو منطوقة ، مؤثرات صوتيه ، رسومات خطية بكافة أمناطها من رسـوم  

يطية ورسوم توضيحية وغريها ، رسـوم متحركـة ، الصـور    بيانية ولوحات ختط
، ومت تصميم احملتوى التعليمي علـى  ) املتحركة ، الصور الثابتة ، ولقطات الفيديو 

هيئة وحدات تعلم صغرية أو مقاطع من املعارف واملهارات ممكنه الـتعلم يف زمـن   
ها فكرة قائمـة  يتراوح عادة بني دقيقتني إىل مخس عشرة دقيقة وميثل كل مقطع من

ويطلق على كل مقطع منها املقطع التعليمي وتشكل هذه املقاطع معاً حمتوى . بذاا 
  .الدرس اإللكتروين الواحد كما تكون حمتوى الدروس معاً حمتوى املقرر اإللكتروين 

يتم تقدمي هذا احملتوى التعليمي للمتعلم من خالل الوسائط املتعددة على الكمبيوتر  – ٢
  :ه مبعىن أن هذا احملتوى ميكن تقدميه على النحو التايل وشبكات

ويسمى التعليم اإللكتـروين  ) الشخصي ( الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر  –أ 
 Computerالذي يوظف هذه الوسائط يف تقدمي احملتوى بالتعلم املعتمد على الكمبيوتر 

Based Learning 

التعلم اإللكتروين الذي يوظـف   الوسائط املعتمدة على الشبكات ويسمى –ب 
 Network Based    Learningالتعلم املعتمد على الشبكات ( هذه الوسائط يف تقدمي ا

  . Online Learningأو التعلم الفوري 

حيـث أنـه يتـيح     interactive Larningالتعلم اإللكتروين تعلم تفاعلي  – ٣
  :للمتعلم إمكانية 
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يقوم مبمارسة عدد من أنشـطة الـتعلم  حـل    التفاعل النشط مع احملتوي ف –أ 
تدريبات ، حل مشكالت ، القيام مبشروعات ، يف أثناء تعلمه للمحتوى ويتلقى عن أدائه 

  .لتلك األنشطة تغذية راجعة فورية إلكترونية 

التفاعل الشخصي واالجتماعي مع املعلم واالقران فمن خـالل شـبكات    –ب 
لتفاعل مع املعلم واألقران إذ يتم من خـالل ذلـك   الكمبيوتر ميكن للمتعلم االتصال وا

التفاعل طرح االسئلة واألجوبة ، النقاش واجلدل حول موضوع معني ، التعاون يف حـل  
مشكله أو مسأله معينة تعني التكليفات ومناقشة اإلجابة عنها إىل غري ذلك من مهام تتعلق 

  .بالتفاعل بني املتعلم واملعلم واالقران 

فهو يتيح الفرصة للمتعلم أن يتعلم يف الوقت الـذي  . اإللكتروين تعلم مرن التعليم  – ٤
  .يريده ويف املكان الذي يفضله وبالسرعة اليت تناسب قدرته الدراسية 

ميثل املتعلم عنصراً رئيسياً يف التعليم اإللكتروين بإعتبار ان احتياجاته وقدراته ومنط  – ٥
  .احلسبان عند تصميم هذا التعليم وتنفيذه  التعلم لديه من األمور اليت تؤخذ يف

يدار هذا التعليم إلكترونياً حيث توفر الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر وشـبكاته   – ٦
عدداً من اخلدمات أو املهام ذات العالقة بعملية إدارة عملية التعليم والتعلم الـيت  

أبرز هـذه اخلـدمات    يستفيد منها كل من املتعلم واملعلم واملؤسسة التعليمية ومن
  :مايلي 

قبول الطالب وتسجيلهم يف نظم الدراسة اليت تعتمد التعلم اإللكتروين كنمط  –أ   
  .للتعليم وكذلك إصدار شهادات التخرج هلم 

متابعة الطالب يف أثناء التعلم وتوفر كافة املعلومات والبيانات عن تقـدمهم   –ب   
  .الدراسي 
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للمتعلم وحتديد موعد تسليمها وكـذا تصـحيحها   تعيني الواجبات وإرساهلا  –ج   
  .والتعليق عليها 

توفري معلومات عن املعلمني مثل عناوين الربيد االلكتروين ، السـرية الذاتيـة    –د   
  .عنهم 

إدارة االختبارات حيث تستخدم هـذه الوسـائط يف بنـاء االختبـارات      -هـ   
مني وتصحيحها ورصد النتائج اإللكترونية وإعدادها وتطويرها وتطبيقها على املتعل

  .وإعالا 

  .توفري معلومات عن التقومي الدراسي وجداول الدراسة  –و   

  .املتعلمني أو املعلمني أو املؤسسة التعليمية  قبلتقييم املقررات اإللكترونية من  –ز   

 
من جماالت التقنية ويئـة   يهدف التعليم اإللكتروين إىل تفعيل التعليم واالستفادة  

الطالب للتعامل مع املستجدات وأحدث تقنيات العصر لالستفادة منها باكتساب املعارف 
وتطويرها وحتديثها وتنمية املهارات وصقل التوجهات للوصول إىل تعليم عصري فعـال  

 ،)  ١٨: مرجع سابقالعطرجي ، ( ومن أهم أهداف التعليم اإللكتروين ماذكره كالً من 
  )   ٤:  مرجع سابقالراشد ، ( 

متابعة املستجدات على مستوى التقنيات واالتصاالت واستغالهلا لتطوير عملـييت   – ١
التعليم والتعلم ، وتطوير البىن التحتية لتقنية املعلومات واالتصـال وتوظيفهـا يف   

  .التعليم والتعلم 

  .جعل العملية التعليمية أكثر تشويقاً وأقرب لالستيعاب  – ٢

  .متابعة تطوير املعارف كماً ونوعاً  – ٣
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تطوير مهارات استخدام التقنيات لدى املعلم واملتعلم مبا خيـدم عملـييت التعلـيم     – ٤
  .والتعلم

  .زيادة املصادر العلمية للمواد الدراسية كماً ونوعاً وإثراًء  – ٥

  .تنمية روح االنتاجية واإلبداع لدى املعلم واملتعلم  – ٦

املهارات لدى الطالب وحتويلها من االستغالل السليب يف اللـهو وألعـاب    توجيه – ٧
  .الكمبيوتر إىل مهارات للبحث والتعلم وتصميم املشاريع 

  .والتفاعل اإلجيايب مع املستجدات التقنية واحلياتية  للتعليمالتحضري واالستعداد  – ٨

  .لتقنية خلدمة اإلنسانية غرس القيم األخالقية واالجتاهات االجيابية الستغالل ا – ٩

  .تنمية احلس باملسؤولية والشعور باحلضور الشخصي والقدرة على االنتاج  – ١٠

رفع قدرات الطلبة السعوديني من بنني وبنات يف التعليم الذايت ورفـع مسـتوى    – ١١
الذكاء لديهم مبا يكفل بناء العقلية النقدية الواعية والتحرر من التعليم املبين علـى  

لقني واحلفظ واالستظهار إىل أقصى احلدود وإمناء ملكـام الفرديـة الذهنيـة    الت
'] قال تعاىل . والقدرات احلاسوبية    &  %   $    #  "   !(  

7   6  5   4  3  2  1  0   /   .   -   ,   +    *  )8  :  9    
=  <  ;>     B  A   @   ?Z  ١٧٩: األعراف، آية .  

واصل بني منظومة العملية التعليمية كالتواصل بني البيت إجياز احلوافز وتشجيع الت -١٢
  .واملدرسة والبيئة احمليطة

تناقل اخلربات التربوية من خالل إجياد قنوات اتصال ومنتديات متكـن املعلمـني    -١٣
واملدربني واملشرفني ومجيع املهتمني بالشأن التربوي من املناقشـة وتبـادل اآلراء   
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معهم مجيعاً يف غرفة افتراضية رغم بعد املسـافات يف  والتجارب عرب موقع حمدد وجي
  .كثري من األحيان

املساعدة على نشر التقنية يف اتمع وجعله جمتمعاً مثقفاً إلكترونياً ومواكباً ملا يدور  -١٤
  .يف أقاصي األرض

القضاء على ظاهرة الدروس اخلصوصية بكل خماطرها وسلبياا يف طالب وطالبات  -١٥
  .يف نفسه لنهارية النظامية ورفع ثقة الطالبااملدارس 

 
هناك عوامل سامهت يف تبين خيار التعليم اإللكتروين للجيل القادم كما حـددها    
مرجـع  املوسـى،  (و ) مرجع سابقاملبرييك، (و ) مرجع سابقالعويد وآخرون، (كل من 

النملة، (و ) ٧:  مرجع سابقالراشد، (و )  ٤٩: هـ ١٤٢٣احلجي، (و ) ٢٢٢:  سابق
  :باآليت) ٢٧:  مرجع سابقالغراب، (و ) ٤: هـ ١٤٢٤

الطالب حمتاجون إىل االهتمام، مما يستدعي أن يكون هناك طريقة مميـزة لعـرض    -١
  .املناهج ويتم هذا عرب الشبكة

 .إمكانية االتصال والوصول للمناهج يف أي وقت: االتصال احلقيقي -٢

. على املعرفة فاملعرفة أصبحت حالياً قاعدة عامـة وشـاملة لالقتصـاد    منو الطلب -٣
فاالستثمار يف اإلنسان وتنمية مهاراته ومعرفته أصبحت هي أساس االستثمار وبذلك 

 .أصبح االستثمار يف تعليم اإلنسان يعود بأفضل النتائج

توافر لدى استخدام العديد من مساعدات التعليم والوسائل التعليمية واليت قد ال ت -٤
 .العديد من املتعلمني من الوسائل السمعية والبصرية

 .التقييم الفوري والسريع والتعرف على النتائج وتصحيح األخطاء -٥
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 .مراعاة الفروق الفردية لكل متعلم نتيجة لتحقيق الذات يف االستخدام -٦

 .تعدد مصادر املعرفة نتيجة االتصال باملواقع املختلفة على االنترنت -٧

صال بالطالب بعضهم البعض مما حيقق التوافق بني الفئات املختلفـة ذات  نشر االت -٨
 .املستويات املتساوية واملتوافقة

الطالب يتعلم وخيطئ يف جو من اخلصوصية كما ميكنه ختطي بعض املراحل اليت يراها  -٩
 .سهلة أو غري مناسبة

 .املرونة حيث يسهل تعديل وحتديث احملتوى التعليمي أو التدرييب - ١٠

تمرارية حيث أن وسيلة إيصال التعليم متوفرة دائماً بدون انقطاع ومبسـتوى  االس - ١١
 .عايل من اجلودة

القدرة على حتديد مستوى املتعلم وإيصال احملتوى املناسب بدون التقيد باملتـدربني   - ١٢
 .اآلخرين باإلضافة إىل سهولة التعرف على املراحل السابقة اليت اجتازها املتعلم

ن امللقى وامللقن واملصدر الوحيد للمعلومـات إىل دور املوجـه   تغيري دور املعلم م - ١٣
 .واملشرف

سرعة تطوير وتغيري املناهج والربامج على االنترنت مبا يواكـب خطـط الـوزارة     - ١٤
 .ومتطلبات العصر دون تكاليف إضافية باهظة

 .ختطي مجيع العقبات اليت حتول دون وصول املادة العلمية إىل الطالب - ١٥

 .وى التعليم وتنمية القدرات الفكريةحتسني وإثراء مست - ١٦
يساعد التعليم االلكتروين على التعلم التعاوين اجلماعي نظـراً لكثـرة املعلومـات     - ١٧

املتوافرة عرب االنترنت فإنه يصعب على الطالب البحث، فيمكن استخدام طريقـة  
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العمل اجلماعي بني الطالب حيث يقوم كل طالب بالبحث يف قائمة معينة مث جيتمع 
 .طالب ملناقشة ما مت التوصل إليهال

التعليم االلكتروين جيعل الطالب حمور العملية التعليمية بدالً من املعلم، وينقـل دور   - ١٨
 .الطالب من كونه متلقن إىل متعلم

 .يوفر بيئة تعلم تفاعلية بني املتعلم واملعلم والعكس، وبني املتعلم وزمالئه - ١٩
 .يوفر عنصر املتعة يف التعليم - ٢٠
 .املعلم وميكنه من اكتساب املهارات الالزمة لتطوير قدراتهيطور دور  - ٢١
 .خيدم التعلم التقليدي ويأخذ خبصائصه نفسها من حيث قياس خمرجات التعليم - ٢٢

 
) ٤: ه، مرجـع سـابق   باناعم(للتعليم االلكتروين فوائد كثرية نذكر أمهها ما يلي   

الراشـد،  ) (١٥: مرجـع سـابق  املوسى، ) ( ١٠٩: ع سابقمرج، السلطان والفنتوخ(
  ) ٢:هـ١٤٢٤

  :الفوائد التي تعود على المتعلم

 . إمكانية االتصال بني الطلبة فيما بينهم وبني الطلبة واملدرسة -١
وذلك من خالل سهولة االتصال ما بني هذه األطراف يف عدة اجتاهات مثل جمالس 

ويرى الباحثني أن هذه األشياء تزيـد وحتفـز   . ارالنقاش، الربيد االلكتروين، غرف احلو
  .الطالب على املشاركة والتفاعل مع املواضيع املطروحة

 :وجهات النظر املختلفة للطالب بيان املسامهة يف -٢

املنتديات الفورية مثل جمالس النقاش وغرف احلوار تتيح فرص لتبادل وجهات النظر 
ادة من اآلراء واملقترحات املطروحة ودجمها مع يف املواضيع املطروحة مما يزيد فرص االستف

اآلراء اخلاصة بالطالب مما يساعد يف تكوين أساس متني عند املتعلم وتكون عنده معرفـة  
 .وآراء قوية وسديدة وذلك من خالل ما اكتسبه
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 :اإلحساس باملساواة -٣

ج مبا أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه يف أي وقت ودون حر
خالفاً لقاعات الدرس التقليدية اليت حترمه من هذه امليزة إما لسبب سوء تنظيم املقاعد أو 
ضعف صوت الطالب نفسه، أو اخلجل أو احنياز اجلنس أو غريها من األسباب، لكن هنا 
تتاح له الفرصة كاملة ألن بإمكانه إرسال رأيه وصوته من خالل أدوات االتصال املتاحة 

  .ين وجمالس النقاش وغرف احلوارمن بريد إلكترو

هذه امليزة تكون أكثر فائدة لدى الطالب الذين يشعرون باخلوف واللهفة والقلـق  
ألن هذا األسلوب يف التعليم جيعل الطالب يتمتعون جبرأة أكرب يف التعبري عن أفكـارهم  

  .والبحث عن احلقائق أكثر مما لو كانوا يف قاعات الدرس التقليدية

 :ل إىل املعلمسهولة الوصو -٤

أتاح التعليم اإللكتروين سهولة احلصول على املعلم والوصول إليه يف أسرع وقـت  
وذلك خارج أوقات العمل الرمسية بالنسبة للمتعلم التقليدي ألن املتدرب أصبح مبقدوره 
أن يرسل استفساراته للمعلم من خالل الربيد اإللكتروين وهذه امليزة مفيـدة ومالءمـة   

  .من أن يظل مقيداً على مكتبه للمعلم أكثر

 :إمكانية حتوير طريقة التدريس -٥

من املمكن تلقي املادة العلمية بالطريقة اليت تناسب الطالب فمنهم من تناسبه الطريقة 
املرئية ومنهم من تناسبه الطريقة املسموعة أو املقروءة، وبعضهم تتناسب معـه الطريقـة   

يتيح إمكانية تطبيق املصادر بطرق خمتلفة وعديـدة  العملية، فالتعليم اإللكتروين ومصادره 
  .تسمح بالتحوير وفقاً للطريقة األفضل بالنسبة للمتدرب
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 :مالءمة خمتلف أساليب التعليم -٦

التعليم االلكتروين يتيح للمتعلم أن يركز على األفكار املهمة أثناء كتابته وجتميعـه  
من صعوبة التركيـز وتنظـيم    للمحاضرة أو الدرس وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون

املهام االستفادة من املادة وذلك ألا تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة والعناصر 
 .املهمة فيها حمددة

 :املساعدة اإلضافية على التكرار -٧

هذه امليزة مناسبة للذين يتعلمون بالطريقة العملية فهؤالء الذين يقومون بالتعليم عن 
أرادوا أن يعربوا عن أفكارهم فإم يضعوها يف مجل معينة مما يعين أم طريق التدريب، إذا 

أعادوا تكرار املعلومات اليت تدربوا عليها وذلك كما يفعل الطالب عنـدما يسـتعدون   
  .المتحان معني

أيـام يف   ٧ساعة يف اليـوم   ٢٤( توفر املناهج طوال اليوم ويف كل أيام األسبوع -٨
 )األسبوع

لألشخاص املزاجني وذلك ألن بعضهم يفضل الـتعلم صـباحاً    وهذه امليزة مفيدة
فهذه امليـزة تتـيح   . كذلك الذين يتحملون أعباء ومسئوليات شخصية. واآلخر مساءاً

  .للجميع التعلم يف الزمن الذي يناسبهم

 :االستمرارية يف الوصول إىل املناهج -٩

صول على املعلومـة  وهذه امليزة جتعل الطالب يف حالة استقرار ذلك أن بإمكانه احل
اليت يريدها يف الوقت الذي يناسبه، فال يرتبط بأوقات فتح وإغالق املكتبة مما يـؤدي إىل  

  .راحة الطالب وعدم إصابته بالضجر
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 :االنصراف عن اعتماد احلضور الفعلي - ١٠

البد للطالب من االلتزام جبدول زمين حمدد ومفيد وملزم يف العمل اجلماعي بالنسبة 
ليدي أما اآلن فلم يعد ذلك ضرورياً ألن التقنية احلديثة وفرت طرق لالتصال للتعليم التق

 .دون احلاجة للتواجد يف مكان زمين معني

 :سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب  - ١١

وفرت أدوات التقييم الفوري إعطاء املعلم طرقاً متنوعة لبناء وتوزيـع وتصـنيف   
 .املعلومات بصورة سريعة وسهلة للتقييم

 :الستفادة القصوى من الزمنا  - ١٢

م جداً للطرفني املعلم واملتعلم، فالطالب لديه إمكانية إن توفري عنصر الزمن مفيد ومه
الوصول الفوري للمعلومة يف املكان والزمان احملدد، وبالتايل ال توجد حاجة للـذهاب إىل  

ملعلم بإمكانه وكذلك ا ، املكتبة أو مكتب األستاذ وهذا يؤدي إىل حفظ الزمن من الضياع
 . االحتفاظ بزمنه من الضياع ألن بإمكانه إرسال ما حيتاجه الطالب عرب موقعه التعليمي

 :مراعاة الفروق الفردية وحتويل التعليم إىل تعلم  - ١٣

وبالتايل التركيز على املتعلم والعملية التعليمية الذاتية فالتعليم اإللكتـروين حيقـق   
التعليمية حيث تتواصل الدراسة وتتقدم اعتماداً علـى   االرتباط املباشر للطالب بالعملية

مدى استيعاب الطالب شخصياً وفقاً حلاجاته الذاتية ومراعاة لظروفه وبراجمـه الذاتيـة   
وسرعة يف اكتساب املعلومات واملهارات العقلية واحلركية ذا تلقى املسئولية الكـربى  

  .االندماج يف العملية التعليمية للتعليم على املتعلم مما يدفع الطالب إىل مزيد من
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  :الفوائد التي تعود على المعلم

والعمل على إشـباع رغباتـه    ة للمعلم ملساعدة كل طالب على حدهإتاحة الفرص -١
  .اخلاصة

ال يضطر املعلم إىل تكرار الشرح ألن الشرح مطروحاً للتداول وكذلك التدريبات  -٢
وال يرجع للمعلـم إال فيمـا    واالختبارات، فيأخذ منها كل حسب رغبته وقدرته

يستعصى فهمه أو حيتاج للمناقشة وبالتايل يتوفر للمعلم الوقت إلعداد عدد أكرب من 
 .الربامج

 .حمتوى املقرر ديناميكي وبالتايل يستطيع املعلم حتديث املادة يف أي وقت -٣

حتويل املعلم إىل مرشد يساعد يف التركيز على املهارات الـيت حيتاجهـا الطالـب،     -٤
ساعده على فهم نفسه وتقدير احتياجاته وحتديد أهدافه التعلمية، مث يرشـده إىل  في

 .كيفية تنمية مهاراته والتغلب على نقط ضعفه

يتيح التعليم االلكتروين للمعلم فرصة أكرب لتنمية قدرات خمتلفة غري إلقاء الدروس  -٥
التعامل مـع  داخل قاعة الدراسة، ويتيح له آفاقاً جديدة من أجل أن ينمي مهارات 

التكنولوجيا احلديثة ومهارات االتصاالت مع اآلخرين واإلرشاد باإلضافة إىل تعميق 
 .مهارات تصميم الربامج وغريها من املهارات

 .تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم -٦

  :الفوائد التي تعود على المؤسسة التعلیمیة

هج التعليمية من خالل الشـبكة  سهولة وسرعة الوصول إىل املواد واملعلومات واملنا -١
  .الداخلية يف املدرسة أو شبكة االنترنت اليت تربط بني جمموعة من املدارس
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توفري تكاليف الكتب واملطبوعات واألوراق واستخدام هذه املوارد املالية يف أمـور   -٢
 .أخرى داعمة للعملية التعليمية وتعزيز وحتديث األجهزة والربامج واألدوات

ديل والتحديث الفوري للمقررات الدراسية وتعميم هذه التعديالت على إمكانية التع -٣
 .مجيع الطالب واملعلمني

املباشرة بني املعلمني  ، وإجراء املناقشاتالفوري للطالب Feed backإرجاع األثر  -٤
 .، أو بني الدارسني وزمالئهم، أو بني املعلمني أنفسهموالطالب

 .م نتائجها إليكترونياً وبصورة تلقائيةإجراء االختبارات عرب الشبكات، وتقيي -٥

الوصول إىل كم هائل من املعلومات والبيانات احلديثة عن طريق الشبكات املتعددة  -٦
 .وخاصة شبكة االنترنت

ختفيض التكاليف اإلدارية، فأنشطة تسجيل الطالب وتوزيع قوائم القراءة واملـواد   -٧
قل من العمـل الـورقي   التدريسية وحتضري الطالب ورصد الدرجات، وغريها تنت
 .املكتيب إىل التسجيل االلكتروين مباشرة يف قاعدة البيانات

ومـن مث  . إن التعليم االلكتروين يولد تقارباً بني املتعلم واملعلم واملنهج الدراسـي 
ولذلك جيب . خياف البعض بأن هذا سيؤدي إىل جعل املعلم جمرد مسهل للعملية التعليمية

تزود أكثر من البىن التحتية واإلطار الذي خيول املـربني ليكونـوا   التذكر بأن التقنية ال 
 & Thompson)تومبسـون ورانـدال،   (واسعي اخليال ومبدعني ومرئني كما يتمنون 

Randall, 2001: 91   وتأكيداً على ما سبق فإن تبين نظم التعليم االلكتروين سـيؤدي إىل
كافة األنشـطة حيـث أصـبحت    وجود تفاعل تعليمي عن طريق مشاركة املتعلمني يف 

شبكات املعلومات ثنائية االجتاه معرفياً، باإلضافة إىل أن التعليم سيكون ذاتياً ألن التعليم 
االلكتروين سيتيح للطالب فرصة أن يتعلموا ذاتياً وبدافع منهم وبرغبة أكيدة من داخلهم 

  .يف التعلم بالوقت الذي يتناسب وظروفهم واحتياجام وميوهلم



  - ٩٠  - 

 
مرجع  ،السلطي(أربعة أصناف، حسب التدرج التايل يصنف التعليم االلكتروين إىل  

  )١: سابق

وتعد األكثر أمهية للتعليم االلكتروين حيث توجد على مواقع : قواعد بيانات املعرفة -١
الربجميات، وتعرض الشروح املفهرسة والتوجيه لالستفسار عنها، مع التعليمـات  

وميكن للمستخدم اختيار كلمة رئيسة أو عبارة للبحث . لتدرجيية ألداء مهام معينةا
  .يف قاعدة البيانات

الدعم على الشبكة عبارة عن منوذج للتعليم االلكتروين ويعمـل  : دعم على الشبكة -٢
بوظيفة مشاة لقواعد بيانات املعرفة، وهو جيئ على شكل منتديات وغرف حـوار  

وميتاز بأنـه أكثـر   . ربيد االلكتروين أو دعم املراسلة اللحظيولوحات إعالنات وال
فاعلية من قواعد بيانات املعرفة ألنه يتيح فرصاً أكرب ألسـئلة وإجابـات معينـة    

 .وإجابات فورية

يعد التدريب املتزامن أعلـى مسـتوى يف سـلم التعلـيم     : تعليم وتدريب متزامن -٣
مدرس حقيقـي متواجـد عـرب     االلكتروين، ويتم فيه التواصل يف وقت سريع مع

االنترنت، مما يسهل من عملية التعليم والتدريب ويـدخل املشـاركون مجيعـاً إىل    
الشبكة يف وقت حمدد متفق عليه ويتواصلون يف بث حي مباشر، وميكن للمتعلم أن 

يستمر الدرس عادة ملدة زمنية حمـددة  .يرفع يده التخيلية ويشاهد السبورة التخيلية
ويتم تدريب الطلبة يف قاعة التـدريس  . إىل عدة أسابيع أو أشهر من جلسة واحدة

عرب مواقع االنترنت بعدة أشكال، كمؤمتر مسعي أو مرئي مسعي، أو هـاتفي عـرب   
 .االنترنت، أو حىت بث مباشر ذو اجتاهني
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وهذا النوع ال يستلزم أن يتواجد األفراد مجيعاً علـى  . تعليم وتدريب غري متزامن -٤
احد، بل ميكن لكل منهم أن خيتار الوقت الذي يناسبه، ويسمى هذا الشبكة يف آن و

النوع أيضاً التعليم املوزع وهو األكثر شيوعاً حيث ينطبق على كل مـن التعلـيم   
الشبكي وغري الشبكي فهو يتضمن املقررات املقدمة عرب الويب أو ساحات احلوار 

 .جمة أو شرائط مرئيةااللكترونية أو الربيد االلكتروين أو بواسطة أقراص مد

التعليم االلكتروين إىل ثالث مستويات لتهيئة ) ٣٣: مرجع سابقالغراب ، (وتقسم 
املتعلم واملتدرب إىل نظام التعليم االلكتروين بدالً من النقلة املفاجئة إليه، وهذه املستويات 

  :هي
 Online supportالتعلم وجهاً لوجه مع بعض املساعدات املباشرة على االنترنـت   -١

حيث تتم بعض املناقشات عرب هذه الشبكة، كما يتم استخراج بعض املعلومـات  
  .منها

اعتماد برنامج العمل من خالل االنترنت، بينما يتخلله بعض االجتماعات وجهـاً   -٢
 .لوجه للمناقشة والتوجيه

اعتماد الربنامج بشكل عام كامل على االنترنت فال يلتقي املشاركون يف الربنـامج   -٣
ويتم االستعاضة عن اللقاء وجهاً لوجه بوسائل أخرى كاحلوار على الشـبكة  أبداً،

Chat  أو املناقشات  املتواصلةThreaded discussion    ا لوحـةأو كما يسـمو
 .Bulletin Boardاألخبار 

  تنقسم إلى:  

  :متطلبات مادية  – ١
تبها ومعاملها أجهزة احلاسب اآليل وملحقاته متمثلة يف جتهيز املدرسة بفصوهلا ومكا  

والشاشات اإللكترونية وربط كافة مرافق املدرسة بشبكة ) داتا شو ( مثل أجهزة عرض 
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مرتبطة بالشبكة العنكبوتية العاملية كذلك توفري جهاز حاسب حممـول  ) إنترنت ( داخلية 
  . لممعلكل 

  :متطلبات برجمية  – ٢

لتحقيق أهدافـه والربجميـات    إىل برجميات عامة وخاصة حيتاج التعليم اإللكتروين  
تتمثل يف ااالت املعروفة من برامج االتصاالت داخل املدارس وكذلك االتصـال   العامة

. بأولياء األمور يف أي مكان يف العامل وبرامج الوسائط املتعددة واجلـداول اإللكترونيـة   
إضافة إىل . ختبارات وإدارة الفصل إضافة إىل برامج خاصة تصمم خصيصاً للدروس واإل
ومراجـع  ) الكتـاب االلكتـروين  ( املواد الرقمية اليت حيتاجها املعلم على شكل مـواد  

املوسوعات والكتب الرقمية من وسائل مثل الصور واألقالم والفالشـات والعـروض   
  .اإليضاحية املساندة للدرس 

  : متطلبات فنية  – ٣

جهاز فين يقدم اخلدمات املساندة يف الصيانة والربجمة  حيتاج التعليم اإللكتروين إىل  
وتقدي التصميمات واألدوات اليت حتتاجها عملية التعليم وكذلك التـدريب املسـتمر   

  .   للمعلمني على رأس العمل 

  :متطلبات مهارية  – ٤

حيتاج التعليم اإللكتروين حداً معيناً من املهارات احلاسبية لدى الطالب واملعلمـني    
اإلدارة لتكون منطلقاً إىل تطبيق التعليم اإللكتروين ويصاحب هذا التطبيق تدريب وتعليم و

  .مستمر لتطوير املهارات ومتابعة املستجدات 

  :متطلبات إدارية  – ٥
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يفترض يف املدرسة أن ننشئ جهازاً إدارياً للتخطيط واملتابعة والتقـومي والتطـوير     
ية فيعتىن ذلك اجلهاز بتنظيم التدريب والتعليم املستمر لكافة األنشطة اإللكترونية التعليم

  )  ١٣: هـ ١٤٢٧عبد احلي ، . ( ودراسة ومتابعة املشكالت اليت تواجه سري العلم 

 
حيتاج التعليم االلكتروين إىل بيئة حمفزة ومشجعة على وجوده وتفعيله، وهذه البيئة   

تعليمي ختتص باملعلم والطالب واملؤسسات التعليمية وتتكون البيئة التعليميـة  يف اال ال
  (Jack & Renadly, 2002)و ) مرجع سابقاملبرييك، (كما ذكرا 

 :املعلم، ويتطلب فيه توافر اخلصائص التالية -١

 .القدرة على التدريس واستخدام تقنيات التعليم احلديثة - 

 . ذلك االنترنت والربيد االلكتروينمعرفة استخدام احلاسب اآليل مبا يف - 

 :املتعلم، ويطلب منه توافر اخلصائص التالية -٢

  .مهارة التعلم الذايت - 

 .مهارة استخدام احلاسب اآليل مبا يف ذلك االنترنت والربيد االلكتروين - 

 :طاقم الدعم الفين، ويتطلب توافر اخلصائص التالية -٣

  .التخصص يف احلاسب ومكوناته ومكونات االنترنت - 

  .معرفة بعض الربامج احلاسوبية - 

 :التجهيزات األساسية وتشتمل على -٤

  .األجهزة اخلدمية - 
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 .حمطة  عمل املعلم - 

 .حمطة عمل املتعلم - 

 .استعمال االنترنت - 

 
حيث جتهز فيه املناهج أو املقررات الدراسية ويتم عرضـها  : CDالقرص املدمج  - 

  .و حتميلها يف أجهزمعلى الطالب أ

حيث يتم ربط مجيع أجهزة احلاسب يف املدرسـة  : Intranetالشبكات الداخلية   - 
ببعضها، حبيث يتمكن املعلم من إرسال املـادة الدراسـية إىل أجهـزة الطـالب     
وتستخدم على سبيل املثال يف النشاطات والواجبات املنزلية املطلوب تنفيذها من 

 .ى إىل جهاز املعلمالطالب وإرساهلا مرة أخر

وتستخدم وسيطاً إعالمياً أو تعليميـاً كوسـيلة   : The Internetشبكة االنترنت  - 
عرض املادة العلمية عرب املواقع املتخصصة، وتسهل احلصول على املعلومـات أو  

 .املقررات يف أي وقت

متكن هذه التقنية من نقـل املـؤمترات   :  Video conferencesمؤمترات الفيديو  - 
يف حتقيق أهداف التعليم، وتسـهيل عمليـات   ) صوت وصورة(ية املسموعة املرئ

 .االتصال بني مؤسسات التعليم

وهي تقنية الكترونية تستخدم اهلـاتف  :  Audio conferencesاملؤمترات الصوتية  - 
 .العادي وآلية معينة للمحادثة توصل املتحدث باملستقبلني يف أماكن متفرقة

ويف هذه التقنية يتم توظيف برامج : Satellite programsبرامج القمر الصناعي  - 
األقمار الصناعية املتصلة بنظم احلاسوب واملتصلة خبـط مباشـر مـع شـبكة     
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االتصاالت، وتستخدم هذه التقنية يف توحيد طرح احملتوى وطريقته يف مجيع مناطق 
 .التعليم املعنية شريطة توفري أجهزة استقبال متوافقة مع النظام

وسيلة من اجتاه واحـد تسـتخدم تقنيـة    : Interactive videoاملتفاعل الفيديو  - 
  ) ١٢٣ -١٢٢: هـ١٤٢٥املوسى، املبارك، . (الفيديو باستخدام احلاسب

 
ال شك أن أي نظام تعليمي ال خيلو من السلبيات ومن سلبيات هذا النظـام مـا     
واحـة  ) (٤١:مرجـع سـابق  ، الشـهري ) ( ٥٣: مرجـع سـابق  احلجـي،  (ذكره 

  )٢٥: هـ١٤٢٥احلاسب،

وهذا يتطلب جهداً مكثفـاً لتـدريب وتأهيـل املعلمـني     . األمية التقنية يف اتمع -١
  .والطالب بشكل خاص استعداداً هلذه التجربة

ارتباط التعليم االلكتروين بعوامل تقنية أخرى مثل كفاءة شبكات االتصاالت وتوافر  -٢
 .لقدرة على إنتاج الربامج بشكل حمترفاألجهزة والربامج ومدى ا

 .عامل التكلفة يف اإلنتاج والصيانة -٣

 .يؤدي التعليم االلكتروين إىل إضعاف دور املعلم كمؤثر تربوي وتعليمي مهم -٤

كثرة توظيف التقنية يف املنزل واملدرسة واحلياة اليومية رمبا يؤدي إىل ملل املتعلم من  -٥
 .ل معهاهذه الوسائط وعدم اجلدية يف التعام

يفتقر التعليم االلكتروين للنواحي الواقعية وهو حيتاج إىل ملسات إنسانية بني الطالب  -٦
 .واملعلم 

 .املعلمني الصعوبة اليت يشعر ا بعض الطالب عند الرغبة يف التواصل املباشر مع  -٧
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ملا كان حمتوى املواد التعليمية يتم إعداده عن طريق متخصصـون دون مشـاركة    -٨
ن ذلك يؤدي إىل ظهور صراع خفي بني واضع مادة الربنامج الدراسـي  املعلمني فإ

واملعلم الذي يتوىل تصحيح إجابات الطالب وإرشادهم يف هذه الـربامج، وعـدم   
انتشار أفكار املعلمني ذوي الكفاءات مما يقلل من تأثريهم الشخصي على الطلبـة،  

بب هامشية دورهم إىل اختاذ وأخرياً قد يدفع عدم قناعة بعض املعلمني ذا النظام بس
 .موقف سليب جتاه هذا النوع من التعليم وجتاه الطالب

من التأثريات السلبية الستخدام التعليم االلكتروين يف التعليم وجـود السـرقات    -٩
العلمية واألدبية لألحباث التعليمية وحنوها وهذا ناتج عن عدم وجود قوانني موحدة 

 .متنع تلك السرقات

بط للنشر على الشبكة جعل هناك كم هائل من املعلومات ولكـن  عدم وجود ضوا - ١٠
دون مصداقية لكثري من هذه املعلومات وهذا أدى بالتـايل إىل تـأثريات سـلبية    
الستخدام هذا النوع من التعليم حيث أنه ليس كل املعلومات املتـوافرة تتصـف   

 .باملصداقية اليت تتيح للمعلم والطالب أن يستفيد منها

م هذا النوع من التعليم قد يضطر الفرد للجلـوس املتواصـل ملتابعـة    إن استخدا - ١١
املعلومات اليت تظهر على شاشة احلاسب اآليل وهذا له آثاره الصـحية السـلبية   
واملتمثلة يف التأثري على حاسة البصر واجللوس بطريقة غري صحيحة يؤثر على فقرات 

 .لى املدى البعيدالظهر والرأس واليت تؤثر على صحة الفرد املستخدم ع

 
إن التعليم التقليدي مل يعد يفي باحتياجات اتمع املعاصـرة، ويعـرف النظـام      

نظام يغلب عليه التلقني واحلفظ ويتميز بأنه يعتمد على االتصـال  "التعليمي التقليدي بأنه 
يتلقى الطالب من املدرس وتقدم املعلومات حسب جمهودات  ويسري يف اجتاه واحد وهو أن
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املعلم، كما يتقيد مبنهج حمدد وتتسم املناهج بسيادة اجلانب النظري من حيث الكمية ومن 
حيث الوقت املتاح هلا على اجلانب العملي وبالنقص الواضـح يف اجلوانـب التطبيقيـة    

معون ويدونون املالحظات والنقاط والطالب يف هذا املوقف سلبيون بالرغم من أم يست
املهمة هدفهم النجاح يف االمتحان لتفادي اآلثار السلبية اليت تنجم عن الرسوب أو احلرج 
الذي ينتج من حصوهلم على درجات ضعيفة يف هذا النوع من التعليم تقـل املرونـة يف   

). ١٥٦: هـ١٤٠٩العريين، (املتابعة االنفرادية واختيار الطالب لطرق الدراسة واملواد 
وبعد أن كانت عملية التدريس والتعليم التقليدية تقوم على أساس االتصال الشخصي بني 
املعلم والطالب صارت يف ظل التقدم التكنولوجي تقاس مبقدار تفاعل الطالـب وتـوفر   
فرصة التعليم يف أي وقت وأي مكان، أي أن التعليم غري التقليدي ال يتطلـب مقابلـة   

ويركز على أهداف تعليميـة  ) ٤٦: مرجع سابقاحلجي، (م وجهاً لوجه الطالب ألساتذ
حمددة ويعمل على توفري الدافعية للتعلم واملرونة يف بيئة التعلم ومراعاة أساليب التعلم عند 

وميكن التفريق بني نظـام التعلـيم االلكتـروين    . األفراد وارتباط التعليم حباجات األفراد
  :ي كما يليوالنظام التعليمي التقليد

  
  )١(جدول رقم 

  جوانب االختالف بین التعلیم االلكتروني والتعلیم التقلیدي

  التعليم التقليدي  التعليم االلكتروين  م
يقدم التعليم االلكتروين نوع جديد من الثقافة هي   ١

واليت تركز على معاجلـة املعرفـة   " الثقافة الرقمية"
علم وتساعد الطالب أن يكون هو حمور عملية الـت 

  . وليس املعلم

  

الثقافـة  "يعتمد التعليم التقليدي علـى  
واليت تركز على إنتاج املعرفة، " التقليدية

  .ويكون املعلم هو أساس عملية التعلم
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حيتاج التعليم االلكتروين إىل تكلفة عالية وخاصـة    ٢
يف بداية تطبيقه لتجهيز البنية التحتية من حاسبات 

مني والطالب علـى  وإنتاج برجميات وتدريب املعل
كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا وتصميم املادة 
العلمية الكترونيا وحباجة أيضاً إىل مساعدين لتوفري 
بيئة تفاعلية بني املعلمني واملساعدين من جهة وبني 
املتعلمني من جهة أخرى وكذلك بني املتعلمني فيما 

  .بينهم

ال حيتاج التعليم التقليدي إىل نفس تكلفة 
التعليم االلكتروين من بنية حتتية وتدريب 
املعلمـني والطـالب علـى اكتسـاب     
الكفايات التقنية وليس حباجة أيضـاً إىل  
مساعدين ألن املعلم هو الذي يقوم بنقل 
املعرفة إىل أذهان الطالب يف بيئة تعلـم  
تقليدية دون االستعانة بوسائط الكترونية 

  .حديثة أو مساعدين للمعلم
التعليم االلكتروين بتقدمي تعليم يف نفـس   ال يلتزم  ٣

املكان أو الزمان بل املتعلم غري ملتزم مبكان معـني  
التعلـيم  (أو وقت حمدد الستقبال عملية الـتعلم  

  )تعليم متزامن وغري متزامن) االلكتروين

يستقبل الطالب التعليم التقليدي يف نفس 
الوقت ونفس املكان وهو قاعة الفصـل  

أي تعلـيم  ) م املباشـر التعلي(الدراسي 
  .متزامن فقط

يؤدي هذا النوع من التعليم إىل نشـاط الطالـب     ٤
وفاعليته يف تعلم املادة العلمية ألنه يعتمـد علـى   

  .التعلم الذايت وعلى مفهوم تفريد التعليم

يعترب الطالب يف التعليم التقليدي سـلبياً  
يعتمد على تلقي املعلومات من املعلم دون 

حث واالستقصـاء ألنـه   أي جهد يف الب
  .يعتمد على أسلوب احملاضرة واإللقاء

يكون احملتوى العلمي أكثر إثارة ودافعية للطـالب    ٥
على التعلم حيث يقدم يف هيئة نصوص حتريريـة،  
وصور ثابتة ومتحركة، ولقطات فيديو ورسومات 
وخمططات وحماكاة، ويكون يف هيئة مقرر الكتروين 

  .ئيكتاب مر –كتاب الكتروين  –

يقدم احملتوى العلمي على هيئـة كتـاب   
مطبوع به نصوص حتريرية وإن زادت عن 
ذلك بعض الصور فهي غري متوافر فيهـا  

  .الدقة الفنية

حرية التواصل مع املعلـم يف أي وقـت وطـرح      ٦
األسئلة اليت يريد االستجواب عنها ويتم ذلك عن 

حيدد التواصل مع املعلم بوقت احلصـة  
الدراسية ويأخذ بعض التالميذ الفرصـة  
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طريق وسائل خمتلفة مثل الربيد االلكتروين وغرف 
  .دثة إخلاحملا

لطرح األسئلة على املعلـم ألن وقـت   
  .احلصة ال يتسع للجميع

دور املعلم هـو اإلرشـاد والتوجيـه والنصـح       ٧
  .واملساعدة وتقدمي االستشارة

  .دور املعلم هو ناقل وملقن للمعلومات

لب من أماكن خمتلفة مـن أحنـاء   يتنوع زمالء الطا  ٨
العامل فليس هناك مكان بعيد أو صعوبة يف التعرف 

  .على أصدقاء وزمالء

يقتصر الزمالء على املوجودين يف الفصل 
أو املدرسة أو يف حميط املدرسة أو السكن 

  .الذي يقطنه الطالب
يتم التسـجيل واإلدارة واملتابعـة واالختبـارات      ٩

  ريقة الكترونيةوالواجبات والشهادات بط
يتم التسجيل واإلدارة واملتابعة واستصدار 
الشهادات بطريقة املواجهة أو بطريقـة  

  .بشرية
يراعى الفروق الفردية بني املتعلمني فهو يقوم على   ١٠

  .تقدمي التعليم وفقاً الحتياجات الفرد
ال يراعى الفروق الفردية بني املـتعلمني  
حيث يقدم التعليم للفصـل بالكامـل   

  .بطريقة شرح واحدةو
يعتمد على طريقة حل املشكالت وينمـي لـدى     ١١

  .املتعلم قدرته اإلبداعية والناقدة
يعتمد على احلفظ واالستظهار ويركـز  
على اجلانب املعريف للمتعلم على حساب 
اجلوانب األخرى؛ فالتركيز على حفـظ  
املعلومات على حساب منو مهاراته وقيمه 

يف اجلانب املعريف واجتاهاته، ويهمل أيضاً 
مهارات حتديد املشكالت وحلها والتفكري 
الناقد واالبداعي وطرق احلصول علـى  

  .املعرفة
التغذية الراجعة ليس هلا دور يف العمليـة    االهتمام بالتغذية الراجعة الفورية  ١٢

  التعليمية التقليدية
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سهولة حتديث املواد التعليمية املقدمة الكترونياً بكل   ١٣
  جديدما هو 

تبقى املواد التعليمية ثابتة بدون تغـيري أو  
  .تطوير لسنوات طويلة

  :معوقات التعلیم االلكتروني

التعليم االلكتروين كغريه من طرق التعليم األخرى لديه معوقات تعوق تنفيذه ومن   
العويشـق ،  ) / ( ٢٣٧ -٢٣٥ص : مرجـع سـابق  املوسـى،  (هذه العوائق ما ذكره 

  ) ١٤ – ١٣: هـ ١٤٢٦

يواجه التعليم االلكتروين مصاعب قد تطفئ بريقه وتعيق انتشاره بسـرعة  : تطوير املعايري -١
واملقصود ا أن بعـض املنـاهج واملقـررات    . وأهم هذه العوائق قضية املعايري املعتمدة

فإذا . التعليمية حتتاج إلجراء تعديالت وحتديثات كثرية نتيجة للتطورات املختلفة كل سنة
سة التعليمية قد استثمرت يف شراء مواد تعليمية على شكل كتب أو أقراص كانت املؤس

ستجد أا عاجزة عن تعديل أي شيء منها ما مل تكن هذه الكتب واألقـراص   CDمدجمة 
قابلة إلعادة الكتابة وهو أمر معقد حىت لو كان ممكناً ولضمان محاية استثمار اجلهة الـيت  

  .ن حل قابل للتخصيص والتعديل بسهولةتتبىن التعليم االلكتروين البد م

من املتطلبات اليت حتفز وتشجع الطـالب علـى التعلـيم    : األنظمة واحلوافز التعويضية -٢
حيث ال زال التعليم االلكتروين يعاين من عدم وضوح يف األنظمة والطـرق  . االلكتروين

ة احلـوافز  واألساليب اليت يتم فيها التعليم بشكل واضح كما أن عدم البـت يف قضـي  
  .التشجيعية لبيئة التعليم هي إحدى العقبات اليت تعوق فعالية التعليم االلكتروين

  :التسليم املضمون والفعال للبيئة التعليمية من خالل -٣

  .نقص الدعم والتعاون املقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة - 

 .نقص املعايري لوضع وتشغيل برنامج فعال ومستقل - 
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 .وير احملتوياتنقص احلوافز لتط - 

ة يف االنترنت أثـرت  يإن حدوث هجمات على املواقع الرئيس: اخلصوصية والسرية -٤
على املعلمني والتربويني ووضعت يف أذهام العديد من األسئلة حول تأثري ذلـك  
على التعليم اإللكتروين مستقبالً ولذا فإن اختراق احملتوى واالمتحانات من أهـم  

  .تروينمعوقات التعليم االلك

هي مقدرة األشخاص أو املؤسسات على حتديد حمـيط االتصـال   : التصفية الرقمية -٥
مث هـل هـذه   . وهل هناك حاجة الستقبال اتصاالم ، والزمن بالنسبة لألشخاص

وهل تسبب ضرر وتلف ويكون ذلك بوضـع فالتـر أو   . االتصاالت مفيدة أم ال
ت غري املرغوب فيها وكذلك األمر مرشحات ملنع االتصال أو إغالقه أمام االتصاال

  .بالنسبة للدعايات واإلعالنات

  .مع النمط اجلديد وتفاعلهم معه: مدى استجابة الطالب -٦

مراقبة طرق تكامل قاعات الدرس مع التعليم الفوري والتأكـد مـن أن املنـاهج     -٧
  .الدراسية تسري وفق اخلطة املرسومة هلا

لى املعلم وإشعاره بشخصيته وأمهيته بالنسبة للمؤسسـة التعليميـة   زيادة التركيز ع -٨
  .والتأكد من عدم شعوره بعدم أمهيته وأنه أصبح شيئاً تراثياً تقليدياً

  .ذا النوع من التعليم وعدم الوقوف السليب منه: وعي أفراد اتمع -٩

اخلطأ التفكري بـأن   وإنه من" فن التعليم االلكتروين"وجود شح باملعلم الذي جييد  -١٠
  .مجيع املعلمني يف املدارس يستطيعون أن يسامهوا يف هذا النوع من التعليم

احلاجة املستمدة لتدريب ودعم املتعلمني واإلداريني يف كافة املستويات حيـث أن   -١١
  .هذا النوع من التعليم حيتاج إىل التدريب املستمر وفقاً لتجدد التقنية
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  .املتعلمني لكيفية التعليم باستخدام االنترنتاحلاجة إىل تدريب  -١٢

  .احلاجة إىل نشر حمتويات على مستوى عالٍ من اجلودة ذلك أن املنافسة عاملية -١٣

تعديل كل القواعد القدمية اليت تعوق االبتكار ووضع طرق جديدة تنهض باالبتكار  -١٤
  .يف كل مكان وزمان للتقدم بالتعليم وإظهار الكفاءة والرباعة

، نتـوخ السـلطان، والف (و ) ١٧: هــ  ١٤١٩باناعمة، (وقد أشار كل من    
إىل عدد من املعوقات ميكن إمجاهلا فيما )  ٦: مرجع سابقاحمليسن، (و ) ٩١: هـ١٤٢٠

  :يلي

حيث تعترب التكلفة املادية املطلوبة : التكلفة املادية وضعف البنية التحتية لالتصاالت -١
تأسيس لدى بعض الدول إحدى األسباب الرئيسية يف لتوفري االنترنت يف مرحلة ال

عدم استخدام االنترنت يف التعليم، كما أن صعوبة الطبيعة اجلغرافيـة يف بعـض   
املناطق يزيد من تلك التكلفة، وذلك أن تأسيس هذه الشبكة حيتاج إىل خطـوط  

م هاتف مبواصفات معينه، فالعامل االقتصادي مهم يف هذا الشأن، حيث يتأثر تعمي
االستفادة من االنترنت بالتمويل والقدرة على التجهيز، واملتتبع لواقع االنترنـت  

  .جيد أن التكلفة املادية تقل يوماً بعد يوم

من املشكالت اليت تواجه بعض مستخدمي الشـبكة هـي كثـرة    : املشاكل الفنية -٢
صال تاالنقطاع أثناء البحث والتصفح عرب االنترنت لسبب فين أو غريه ولعل اال

واخلربة املكتسبة تكون سبباً يف احلد من بعض هذه  املباشر عرب األقمار االصطناعية
  .املشاكل

إن األمية املعلوماتية لدى : اجتاهات املعلمني والطالب حنو استخدام التعليم االلكتروين -٣
افية املعلمني واملتعلمني تعزز ختوف املعلم واملتعلم من هذه التقنية، ومن أعبائها اإلض

اليت تفرض عليها تعلم أساليب وطرق تعليمية جديدة وكل هذا املعوق يلزم توعية 
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املعلمني والطالب بأمهية التعليم االلكتروين ليتمكنوا من استخدامه وتوظيفـه يف  
  .اال التعليمي

 نظراً ألن معظم املواقع التعليمية هي باللغة االجنليزية لذا فإن االسـتفادة : حاجز اللغة -٤
  .اجليدة ستكون من نصيب من يتقن اللغة االجنليزية

إن األمـن  : سلبية بعض املواقع وعدم التزامها بالضوابط األخالقيـة واالجتماعيـة   -٥
الفكري واألخالقي والسياسي واالجتماعي من أهم املبادئ اليت تؤكـد عليهـا   

ميع فإن من املؤسسة التعليمية ونظراً ألن االشتراك يف شبكة االنترنت مفتوح للج
أهم سلبيات استخدام هذه الشبكة الدخول إىل بعض املواقع الـيت تـدعوا إىل   
الرذيلة ونبذ القيم والدين واألخالق وتدعو إىل التمرد والعصيان حتـت مظلـة   

  .التحرر والتطور وحرية الرأي

حيتاج استخدام احلاسب اآليل وشبكة االنترنت : عدم مواءمة عناصر البيئة املدرسية -٦
يف التعليم بشكل فعال ومتكامل إىل تغريات عديدة يف عناصر البيئة املدرسية، بدءاً 
مبحتويات املقرر املدرسي، مروراً باجلدول الدراسي واخلطط الدراسـية والبيئـة   
املادية والتجهيزات الالزمة بتوفري أجهزة حاسوب يف الفصول الدراسية واملرافـق  

  .املدرسية

إن نقص التنظيم املنطقي للمعلومات وحمتوياـا  :  املعلوماتهدر الوقت للوصول إىل -٧
املتوافرة على االنترنت يؤدي إىل قضاء وقت طويل جداً يف البحث دون احلصول 
على املعلومات املطلوبة وذلك لوجود الكم اهلائل من املعلومات ويف شىت ااالت 

األصـلي لوجـود    وهذا يؤدي إىل عدم تركيز املعلم أو الطالب على املوضـوع 
معلومات أخرى مشوقة تلهي عن املوضوع األصلي الذي يبحث عنه مما يؤدي إىل 

  .ضياع وقته، ورمبا ال يوافق يف احلصول على املعلومات املطلوبة
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  :السؤال الثاين والذي ينص على  ونستخلص مما تقدم أن اإلجابة عن  

  :اآليت ما املقصود مبفهوم التعليم اإللكتروين ؟ تكمن يف : س 

أن التعليم اإللكتروين ليس تعليماً يقدم بطريقة عشوائية مـع التعلـيم النظـامي      
املدرسي بل هو منظومة خمطط هلا ومصممة تصميماً جيداً بناءاً على املنحىن املنظومي ، هلا 

كما أنه ال يهتم بتقدمي احملتوى التعليمـي  . مدخالا وعملياته وخمرجاا والتغذية الراجعة 
ط بل يهتم بكل عناصر ومكونات الربنامج التعليمي من أهداف وحمتوى وطرائق تقدمي فق

  .املعلومات وأنشطة ومصادر التعلم املختلفة وأساليب التقومي املناسبة 

والتعليم اإللكتروين ال يعين بالعملية التعليمية وتقدمي املقررات التعليمية فقط بـل    
ويعتمد التعليم اإللكتروين علـى  . ناء اخلدمة للمعلمني أيضاً بتقدمي الربامج التدريسية أث

استخدام الوسائط اإللكترونية التفاعلية للتواصل بني املتعلم واملعلم وبني املتعلم وحمتـوى  
التعلم وحياول االستفادة مما تقدمه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اجلديد وكوظيفة 

صورة الفصل التقليدي اليت تتمثل يف الشرح واإللقاء  يف العملية التعليمية ، كما أنه يغري
من قبل املعلم واإلنصات واحلفظ واالستظهار من قبل التلميذ إىل بيئة تعليم تفاعليه تقوم 

  .على التفاعل بني املتعلم ومصادر التعلم املختلفة وبينه وبني زمالءه 

والتعليم . ستمر مدى احلياة ويدعم التعليم اإللكتروين مبدأ التعلم الذايت والتعلم امل  
اإللكتروين البد وأن يتم عن بعد ، ولكن التعليم اإللكتروين هو أحد أشـكال ومنـاذج   

  .التعليم عن بعد حيث يتم داخل جدران الفصل الدراسي بوجود املعلم 
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الواقع احلايل واإلمكانات املتاحة لتطبيق التعليم : املبحث الثالث 
   العربية السعودية اململكةاإللكرتوني يف مدارس 

من خالل النظر لواقع وزارة التربية والتعليم واإلمكانيات املتاحة فيها حالياً جند أنه   
ليس هناك جهة أو إدارة معينة تشرف على التعليم اإللكتروين وواقع أغلب اإلدارات اليت 

خرى، أما املقررات هلا عالقة باال حتاول أن تعمل لوحدها دون التعاون مع اإلدارات األ
الدراسية فقد مت تنظيم حمتواها وتصميمه للتعليم التقليدي، كما أن امليزانيات التقديريـة  

  .والدعم املادي واملعنوي هلذا اال قد ال حتقق اآلمال املرجوة

وبالنظر للواقع احلايل يف مدراس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية من حيث   
من التعليم االلكتروين جند أا خمتلفة من حيث التجهيزات واإلمكانيات فهناك االستفادة 

املباين احلكومية واملباين املستأجرة واملدارس احلكومية واملدارس األهلية وغالباً ما يوجـد  
باملدارس احلكومية أعداداً كبرية من الطالب، وا معمل حاسب آيل وعلى األكثر معملني 

ألجهزة املوجودة قد ال تتناسب لالستفادة يف هذا اال وال تتناسب أيضاً ويف الغالب أن ا
مع أعداد الطالب، ويوجد باملدارس خط هاتفي ويف األكثر خطني هاتفني، وا معملـني  
للحاسب اآليل بناء على أعداد الفصول، وإن عدداً كبرياً من معلمي املـواد األخـرى ال   

إىل أن الطالب مثقلني بقدر كبري من املقررات الدراسية  يتقن مهارات احلاسب اآليل إضافة
  )  ١: هـ ١٤٢٥القميزي ، . ( وأن عدداً منهم ليس لديهم الرغبة يف التعليم

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بإدخال مادة احلاسب اآليل كمادة ومنهج دراسي   
ج التعليم الثـانوي  هـ ضمن برنام١٤٠٥/١٤٠٦مبدارس التعليم العام يف املدرسة عام 

املطور الذي كان مطبقاً آنذاك على شكل مواد ثالث هي مقدمة احلاسب اآليل ، والربجمة 
هـ مت إيقاف العمل بالتعليم الثـانوي  ١٤١١بلغة بيسك ، ونظم املعلومات ، ويف عام 

 املطور ومت حتويل املناهج الثالث لتدريسه للمرحلة الثانوية على خمتلف أقسامها ويف عـام 
هـ مت إضافة قسم جديد للمرحلة الثانوية مسي قسم العلوم والتقنية ومت تصـميم  ١٤١٤
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مناهج خاصة به إال أنه ظل حمدود االنتشار حيث مل يطبق إال يف عدد حمدود من املـدارس  
  )  ٢٤١: مرجع سابقواحة احلاسب ، . ( بسبب كلفة تشغيله ومتطلباا 

صص مقرر احلاسب اآليل لتصـبح  هـ مت زيادة عدد ح١٤١٦/١٤١٧ويف عام   
حصتني أسبوعياً للمرحلة الثانوية ، واحتساب امتحان اجلانب العملي للمادة من ضـمن  

  .االمتحانات األساسية حيث كانت مادة احلاسب قبل ذلك متتحن نظرياً فقط 

وبناًء على توصيات األسرة الوطنية للحاسب اآليل فقد مت تعديل مناهج احلاسب   
هـ للصف األول الثانوي واملعدلة عام ١٤١٩/١٤٢٠مت تطبيقها معدله عام  اآليل واليت

  ) . ١٦:  مرجع سابقالراشد ، ( هـ مت تطبيقها للصف الثاين الثانوي ١٤٢٠/١٤٢١

هـ مت تطبيق مادة احلاسب اآليل تطبيقاً فعلياً للصف الثاين ثانوي ١٤٢٣ويف عام   
هــ رقـم   ١٩/٣/١٤٢٢أف يف /٧٧٩بناء على قرار معايل الـرئيس العـام رقـم    

هـ بشأن تطبيق مادة احلاسب اآليل يف املرحلـة  ١١/٤/١٤٢٢يف .  ١٢٦٤٤/٢٥/١
الثانوية واعتبارها مادة أساسية للصف الثـاين ثـانوي ابتـداء مـن العـام الدراسـي       

هـ وللصـف الثالـث الثـانوي اعتبـاراً مـن العـام الدراسـي        ١٤٢٣/١٤٢٤
لكل فصـل دراسـي   % ٥٠ع بنسبة هـ وختصص هلا مئة درجة توز١٤٢٤/١٤٢٥

  :وتوزع درجاا وفق األوزان اآلتية 

  .مخس درجات للمشاركة  –أ   

درجات لالختبار العملي  ٧مخس عشرة درجة الختبار منتصف الفصل منها  –ب   
درجات لالختبار التحريري يف منتصف كل فصـل  ) ٨(يف منتصف كل فصل دراسي و

  .دراسي 

درجة لالختبار العملـي  ) ١٥(ختصص . اية الفصل ثالثون درجة الختبار  –ج   
درجة لالختبار التحريري اية كل فصل دراسي مث ألغـي  ) ١٥(اية كل فصل دراسي و
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ث يف ١٠٦/٨هذا القرار بناء على خطاب سعادة الوكيل املساعد لشئون الطالبات رقم 
انوي يف العام هـ واملتضمن اعتبار مادة احلاسب اآليل يف الصف الثاين ث١٨/٩/١٤٢٣

  .هـ كمادة نشاط ١٤٢٣/١٤٢٤الدراسي 

هـ حيث اعتربت مادة احلاسـب اآليل  ١٤٢٧واستمر احلال على ذلك إىل عام   
هـ واعتبارها مـادة أساسـية   ١٤٢٨/ه١٤٢٧وي لعام نمادة أساسية للصف األول ثا

بية وزارة التر. ( هـ ١٤٢٨/١٤٢٩للصف الثاين ثانوي والثالث ثانوي إبتداءاً من عام 
  .  والتعليم ، اإلدارة العامة لتعليم البنات مبكة املكرمة 

وهناك عدد من املدارس األهلية الرائدة يف تطبيق التعليم االلكتروين وكـان هلـا     
  . جتارب متميزة يف هذا اال يف العديد من مناطق اململكة ومن هذه املدارس ما يلي

ي من التجارب الرائدة يف هذا اال وقد وه: جتربة مدارس األندلس األهلية يف جدة -١
وقد أدركـت مـدارس األنـدلس    ، حققت جائزة التميز التربوي على مستوى الوزارة 

األهلية منذ وقت مبكر أنه البد من وجود تعليم عصري فعال يعتمد على استخدام آليات 
االتصال احلديثة من حاسب وشبكات ووسائطه املتعددة من فيـديو وفـالش وصـوت    

صورة ورسوم وآليات حبث ومكتبات إلكترونية وكذلك بوابات االنترنت، بصورة متكن و
من إدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس وتقومي أداء املتعلمني دون املسـاس بثوابـت   

ومن هنا كان القرار االستراتيجي الذي اختـذه جملـس إدارة   . وإجنازات التعليم التقليدي
االلكتروين كمشروع استراتيجي يهدف يف املقام األول إىل تقـدمي  املدارس بتبين التعليم 

تعليم متميز يعتمد على الطالب كمحور للعملية التعليمية وجيعله يـتعلم كيـف يـتعلم    
ويبحث ويناقش ويعرض ويقارن، ويتعلم القيم األخالقية واالجتاهات اإلجيابية يف التعامل 

و ختريج جيل قادر على التفاعـل اإلجيـايب مـع    مع التقنية احلديثة، واهلدف يف النهاية ه
  .املستجدات التقنية واحلياتية على أسس من األخالق
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وتعترب مدارس األندلس منوذجاً جيداً للمدارس األهلية اليت تسعى باستمرار حنـو    
تطوير العملية التعليمية يف مدارسها وهي حتاول أن تطبق العمليات التطويرية ضمن أطـر  

حيث مت حتويل املـدارس إىل مـدارس    العربية السعودية التعليم يف اململكة سياسة  ونظام
  :إلكترونية ونفذ املشروع على مخس مراحل إدارية كما يلي

( htt : // www. Elearning selutien. Net)   

  :وتتضمن) هـ١٤٢٠ -هـ ١٤١٥(املرحلة األوىل 

  .شبكةجتهيز املدرسة بشبكة وأجهزة حاسب آيل، وتوفري برامج ال - 

 .إنشاء موقع املدارس على اإلنترنت، وتوفري االتصال باالنترنت - 

 .تدريب املعلمني وتأهيلهم - 

 .تكوين فريق عمل لتطوير وصيانة أعمال احلاسب اآليل - 

 .التنسيق مع أولياء األمور لترشيح الطالب، وتدريب الطالب وتأهيلهم - 

 :وتتضمن) هـ١٤٢٢ -هـ ١٤٢١(املرحلة الثانية 

 .ويب إلدارة املدرسة إلكترونياًإنشاء موقع  - 

 .تلخيص الدروس يف شكل عروض تقدميية - 

 .حتويل الكتب واملقررات إىل كتب إلكترونية - 

 .إنشاء أول فصل إلكتروين - 

 :وتتضمن) هـ١٤٢٣ -هـ ١٤٢٢(املرحلة الثالثة 

 .تطوير املوقع الداخلي باملدرسة - 
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 .تطوير الكتب اإللكترونية - 

 .زيادة عدد الفصول اإللكترونية - 

 .لتقدمي خدمات تعليمية School CTاالشتراك مع شركة سكول سي يت  - 

 :وتشمل) هـ١٤٢٤ -هـ ١٤٢٣(املرحلة الرابعة 

 .تطوير املوقع الداخلي يشتمل على تطبيقات قواعد بيانات - 

 .العاملية لتوفري نظام إدارة التعلم واحملتوى Black boardالتعاقد مع شركة  - 

 .للمرحلة املتوسطة زيادة عدد الفصول اإللكترونية - 

 .إعداد وجتهيز املرحلة الثانوية للتعليم االلكتروين - 

 :وتشمل) هـ١٤٢٥ -هـ ١٤٢٤(املرحلة اخلامسة 

 .افتتاح الفصول اإللكترونية باملرحلة الثانوية - 
 .تدشني موقع املدرسة اخلارجي يف ثوبه اجلديد - 
 .استكمال مجيع جتهيزات املدرسة اإللكترونية - 
 .فيديو وحتميلها على املوقعتصوير الدروس بال - 
 .تشغيل املؤمترات الفيديوية - 

 :وأبرز مالمح جتربة مدارس األندلس
يوجد نوعان من الفصول يف كل مرحلة وهي فصول إلكترونية وفصـول عاديـة    - 

وختتلف رسوم التسجيل يف املدرسة حبسب رغبة الطالب يف االستفادة من التعليم 
 .اإللكتروين أم ال
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حاسـوب  ) ١(فصول سواء إلكترونية أو غري إلكترونية عـدد  يوجد يف مجيع ال - 
وجهاز عرض من احلاسوب، ولوحة عرض كبرية ويف الفصول اإللكترونية يضاف 

 .إىل تلك التجهيزات توفري حاسوب لكل طالب
تتبع املدارس يف املرحلة الثانوية نظام القاعات واحلصص املزدوجة وهي وجود كل  - 

س الوقت، وبعدها فسحة وترتبط قاعـة الدراسـة   حصتني من نفس املادة يف نف
باملعلم وليست بالطالب، ويتوجه الطالب من قاعة إىل أخرى حبسـب جدولـه   

 .الدراسي
 .تعتمد املدارس بشكل كبري على االنترنت - 

  :جتربة مدارس امللك فيصل بالرياض  – ٢
http: // www. Kfs. Sch. Aa/ar/e – learning: htm 

ك فيصل أول مدرسة يف منطقـة الريـاض طبقـت التعلـيم     وتعترب مدارس املل  
اإللكتروين وباإلضافة إىل كون املدارس مدارس أهلية ، فإا حتصل على جزء من ميزانيتها 
السنوية من خالل مؤسسة امللك فيصل اخلريية وقد وضعت املدارس خطتـها فشـملت   

  :مخسة مراحل على النحو التايل 

  :هـ١٤٢٣/هـ١٤٢٢: املرحلة األوىل 

  :أهدافها 

  .نشر مفاهيم التعليم اإللكتروين يف اتمع املدرسي  - 

إكساب املعلمني والطالب مهارات احلاسـب اآليل الالزمـة لتطبيـق التعلـيم      - 
 .اإللكتروين 

 .إحداث تغري نوعي يف مفهوم التعليم لدى العاملني يف املدارس  - 



  - ١١١ -

  :وتشمل املرحلة األوىل 

تزويد املعلمني بـأجهزة   –معامل للحساب اآليل  –جتهيز املدرسة بشبكة داخلية   
  .احلاسب اآليل يف مكاتبهم مع ملحقاا وتدريب املعلمني 

  :هـ ١٤٢٤/هـ١٤٢٣: املرحلة الثانية 

  ) تدريب  –معامل  –دورس وتطبيقات وحصص ( تطبيق جترييب   

  :هـ ١٤٢٥/هـ١٤٢٤: املرحلة الثالثة 

  ) .األول املتوسط السادس ، ( إنشاء فصول الكترونية  – ١

  .توحيد مناذج إعداد الدروس  – ٢

  .إنتاج مناهج إلكترونية كاملة وأرشفتها  – ٣

  .إعداد مكتبة إلكترونية  – ٤

  .إحصاء املهارات وتدريب املعلمني  – ٥

  .تقومي ما مت وتعديل ما يلزم  – ٦

  :هـ ١٤٢٦/هـ ١٤٢٥: املرحلة الرابعة 

  :ة تفعيل منجزات األعوام السابق – ١

  .تفعيل استقالل التجهيزات ورفع طاقة إنتاجيتها  – ٢

  .رصد املهارات احلاسبية لدى املعلمني وتصنيفها وإجراء الدورات املناسبة هلم  – ٣

  .التوسع يف تطبيق الصفوف اإللكترونية  – ٤

  .البدء يف تطبيق أعمال الطالب إلكترونياً  – ٥
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  .الب والختيار االلكتروين البحث عن برجميات مناسبة ألعمال الط – ٦

  .وتنظيم وتفعيل دمج التقنية بالتعليم  – ٧

  :هـ ١٤٢٧/هـ١٤٢٦: املرحلة اخلامسة 

  :أهداف املرحلة 

  .حتويل طرق التواصل بني كل من املدرسة واملنزل إىل طريقة إلكترونية )  ١

  .حتويل طرق التواصل بني املعلمني والطالب إىل طريقة إلكترونية )  ٢

إنشاء نسخة من املناهج بشكل الكتروين تستقي معلوماا من املادة العلمية اليت قام )  ٣
  .املعلمني بتحضريها يف املراحل السابقة 

  .حتويل اتمع املدرسي إىل جمتمع إلكتروين )  ٤

االنتقال إىل املمارسة الفعلية آلليات التعليم اإللكتروين من كافة املعلمني قبل الدرس  – ٥
  .ائه وبعده وأثن

  .تغيري دور الطالب يف العملية التعليمية من دور امللتقي إىل دور املشارك واملنتج  – ٦

 (ATM)وقد قامت املدارس ببناء شبكة معلومات حديثة معتمده على تقنيـة    
نقطة شبكة باإلضـافة إىل نقـاط   ) ١٧٠٠(كتقنية أساسية لنقل البيانات ، وتوفر عدد 

كما مت توفري خدمات اإلنترنـت مـن   . كامريات وشاشات العرض الوسائط املتعددة كال
وقد مت بناء . خالل األجهزة املركزية يف الشبكة مبقر وزارة اخلارجية بواسطة دائرة مؤجره 

مثانية معامل للحاسب اآليل فبعضها لتدريس مقررات احلاسب وبعضها اآلخر متثل فصول 
لإلشـراف علـى   " فيوتشر كيدز " شركة إلكترونية للمواد األخرى وجرى التعاقد مع 

ومع شركة كال ) الرابع ابتدائي إىل الثالث متوسط (  ٩ – ٤تدريس احلاسب للصفوف 
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وأخرياً مت االتفـاق مـع شـركة    . لتدريس احلاسب ملرحلة الروضة إىل الثالث إبتدائي 
ل موقـع  لتقدمي املنهج احلكومي للمرحلة الثانوية على شكل إلكتروين من خال" الدواجل"

  .الشركة على اإلنترنت 

هـ مت اعتماد اتفاقية التعاون التعليمـي  ١٤٢٢/١٤٢٣ويف مطلع العام الدراسي   
بني مدارس الفيصل وجامعة براون األمريكية وقد قامت الشركة بتقدمي خطـة مقترحـة   
إلقامة شراكة تعليمية على مدى عامني بني الطرفني يتم خالهلا تناول عدد من األولويـات  

  :لتعليمية اليت تشمل ا

  .توظيف معلمي اللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم باللغة اإلجنليزية وتدريبهم  - 

بناء فرق العمل اجلماعي بني املعلمني املشمولني يف التعاون وتدريبهم ليصبحوا هم  - 
 .أنفسهم مدربني لغريهم من املعلمني فيما بعد 

 .ا يف كافة العملية التعليمية إعداد تطبيقات التقنية التعليمية ودجمه - 

تطوير مناهج خاصة باملدارس يف مواد اإلجنليزية والعلـوم والرياضـيات باللغـة     - 
 .اإلجنليزية 

وقد أمضت املدارس ما يزيد على مخسة أعوام من التطبيقات حىت أصبح لـديها  
لكتروين قاعدة واسعة ومنوعة من الفلسفات واألساليب والتقنيات املطلوبة يف التعليم اإل

  :ويف وقت متزامن أسست بيئة لتأمني مقومات التعليم اإللكتروين على النحو التايل 

    أنشأت املدارس جهازاً إدارياً خاصاً يعين بالبحث والتخطيط واملتابعـة
والتطبيق والتطوير والتدريب لتحقيق األهداف البعيدة واملرحلية ملشروع التعليم 

  .االلكتروين 



  - ١١٤ -

    قامت املدارس وتقوم باستمرار بإعداد الدورات وورش العمل لرفـع
مستوى أداء املعلمني لنوعني من املهارات مهارات استخدام احلاسب وملحقاته ، 

 .مهارات طرق التدريس باستخدام التقنية بشكل فعال 

     أنشأت املدارس شبكة حديثة من االتصاالت احلاسبية داخـل املـدارس
كافة املرافق التعليمية من فصول وخمتربات ومكتبات ومكاتـب للمعلمـني   لربط 

 .واإلداريني ومرتبطة بالشبكة العاملية 

إضافة إىل تأمني جهاز حاسب ثبات يف مكتب كل معلم إضافة إىل جهاز حاسـب  
  .حممول يستعمله املعلم يف الفصل 

   ـ ات التعليميـة  جهزت املدارس الفصول واملختربات بأحداث الربجمي
والتربوية للبحث والعرض والتوثيق والتصميم واالتصال والـتحكم إضـافة إىل   
برامج التشغيل واحلماية ، كما يوجد برامج خدمات الطالب وأوليـاء األمـور   

  .والشئون اإلدارية واملالية 

   طرحت املدارس موضوع التعليم اإللكتروين يف كثري من
اإلعالمية يف احتفاالا وندواا ومشـاركاا يف مـؤمترات ونـدوات    املواقف 

ومقابالت وزيارات لشخصيات ومؤسسات أكادميية داخل اململكـة وخارجهـا   
لتعزيز املشروع وتثبيت خطواته وإجنازاته للبحث والتفاين أمام املعنـيني تربويـاً   

اليف العقبـات ومعاجلتـها   وأكادميياً واجتماعياً وثقافياً لالستفادة من اآلخرين ولت
 .للوصول إىل تصور واضح ومقنع حول التعليم اإللكتروين 
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  :جتربة مدارس الرياض األهلية يف الرياض  – ٣
هـ بالتعاقد مع مكتب استشاري متخصص ١٤٢٣قامت املدارس يف مطلع عام   

خطـة   لوضع خطة استراتيجية لتقنية املعلومات للمدارس ويشمل العقد ان تتضمن اخلطة
  .للتعليم االلكتروين وما يتبع ذلك من تطوير الستراتيجيات التعليم 

هـ وعقـب ذلـك   ١٤٢٣وقد مت االنتهاء من وضع وثيقة اخلطة يف أواخر عام   
بدأت املدارس يف تنفيذ عدة مشروعات متهيداً للتحول إىل مدرسة إلكترونية وفيما يلـي  

  :وصف باملشروعات 
 ٣٥(ومات اليت تربط مجيع مباين املدارس ومرافقهـا  مت استكمال بناء شبكة املعل 

مبىن ومرفق بواسطة بنية حتتية معتمدة على كوابل األليـاف الضـوئية ، ومجيـع    
حبيث تتيح سرعات عالية يف نقل ) جيجابت ( متديدات الشبكة معتمدة على تقنية 

عتمد على البيانات وبذلك فإن الشبكة جاهزة لدعم التطبيقات التفاعلية عن بعد امل
  .الوسائط املتعددة 

    وتستخدم الشبكة تقنية االتصاالت الالسلكية لتغطية مجيع الفصـول واملرافـق
نقاط شبكية ، إضـافة إىل  ) ٥(ويوجد يف كل فصل عدد . واملالعب يف املدرسة 

وميكن هذا من ربط أي حاسوب منقول بالشبكة من . تغطيتها بالشبكة الالسلكية 
 .سلكية  لإىل كوابأي مكان دون احلاجة 

   قامت املدارس بتوقيع عقد إمتام مجيع أعمال تطوير وبناء مجيع التطبيقات يف بيئـة
 .اإلنترنت 

  حاسوب شخصي مزودة مبعاجلات حديثة السـتبدال   ٤٥٠مت تأمني ما يقرب من
 ) .٨٧-٨٦: مرجع سابقآل مزهر ، ( مجيع األجهزة القدمية يف املعامل 

  :رمحن فقيه النموذجية جتربة مدارس عبد ال – ٤
تعترب مدارس عبد الرمحن فقيه النموذجية مبكة املكرمة مدارس منوذجية الكترونيـة    

هـ دف إىل ختريج جيل متسلح بسالح العلم والتقنية ١٤٢٧/١٤٢٨تأسست يف عام 



  - ١١٦ -

ليستطيع التفاعل مع عامل أصبحت التقنية جزء ال يتجزأ منه وقد روعي يف تصميم املدارس 
ن شاملة غنية يستطيع الطالب التزود فيها بشىت وسائل املعرفـة واملعلوماتيـة يف   أن تكو

لإلطالع علـى  ) اإلنترنت ( أجهزة حاسوبية وبرامج إلكترونية وترتبط بالشبكة الدولية 
  .كل ما هو جديد ومفيد 

وقد مت جتهيز املدرسة حبيث تتم مجيع معامالا إلكترونية سـواء علـى املسـتوى      
  طالب  ١٣٠٠فصالً دراسياً قابلة للزيادة وتتسع لـ  ٧٢أو اإلداري وهي تضم  التعليمي
وميكن تلخيص أهداف املدرسة اإللكترونية يف التحرر من تقليدية التعليم من حيث   

الطرق والوسائل التعليمية واألنشطة التربوية وتنمية مهارات وقدرات الطـالب وبنـاء   
عل مع دينهم وجمتمعهم بعيداً عن أساليب الـتلقني  شخصيام ليصبحوا قادرين على التفا

    .املباشر وحتقيق التواصل بني الطالب واملعلم وفق أحدث أساليب االتصال والتقنية 
  :وفيما يلي بعض أهم املزايا اليت سيستفيد منها الطالب أو املعلم أو ويل األمر   

سواًء أكان داخل اململكة  الدخول إىل شبكة اإلنترنت اخلاصة باملدرسة يف أي مكان – ١
أو خارجها ، واستعراض الواجبات املكلف ا الطالب وحلها وإرسـاهلا للمعلـم   

  . لتصحيحها
  .التواصل مع املعلمني لطرح األسئلة واالستفسارات  – ٢
الدخول يف نقاشات مع املعلمني والطالب من خالل برنامج احملادثة احلية اخلاصـة   – ٣

  .باملدارس 
وبإمكان ويل األمر الدخول إىل موقـع  ) مسجلة ( ة احلصص اليومية كاملة مشاهد – ٤

  .املدرسة ومشاهدة احلصص اليت حضرها ابنه مسجلة يف نفس اليوم 
الدخول إىل برنامج املكتبة على موقع املدارس والبحث عـن الكتـب أو املـواد     – ٥

عبارة عن صورة واستعراضها وطلب االستعارة أو مشاهدة امللف وتشغيله إذا كان 
  .أو ملف فيديو 
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يستطيع ويل األمر الدخول إىل الربنامج املايل واستعراض كشف احلساب اخلـاص   – ٦
بابنه وسيتم يف مرحلة الحقه منح كل طالب بطاقة تشبه بطاقة الصراف ميكن عـن  

  .طريقها الشراء من املقصف املدرسي واخلصم من رصيده 
طريق الربيد اإللكتروين ووسائل اجلوال عن طريـق  التواصل مع أولياء األمور عن  – ٧

  .برامج خمصصة لذلك 
لكل طالب يريد إلكتروين خاص به ورقم فاكس إلكتروين وميكـن مـن إرسـال     – ٨

  .الفاكسات عن طريق موقع املدارس واستقباهلا 
ني مجيع االتصاالت اهلاتفية أو وسائل اجلوال أو رسائل الربيد اإللكتروين اليت تتم ب – ٩

الطالب أو الطالب واملعلمني وأولياء األمور يتم تسجيلها وتوثيقهـا يف برنـامج   
  .خمصص إلدارة العالقات 

ميكن للمعلم التحكم يف أجهزة الطالب ومراقبة ما يعرض على شاشـام أثنـاء    – ١٠
احلصة كما ميكنه من إرسال واستقبال الطالب باإلضافة إىل االختبارات القصـرية  

للمعلم إجراؤها فيستطيع إرسال سؤال إىل كل الطـالب أو إىل طالـب   اليت ميكن 
  .معني واستقبال اإلجابة منه 

  :مت تصميم طاوالت خاصة للطالب حتتوي على اآليت  – ١١
يتم وضعه داخل ( جهاز احلاسب اآليل اخلاص بالطالب حبيث ال ميكنه العبث به  –أ   

  ) .صيانة الطاولة وتغلق وال يستطيع فتحها إال قسم ال
شاشة تعمل باللمس مت تركيبها على سطح الطاولة حبيث يسـتطيع الطالـب    –ب   

استخدام كامل مساحة سطح الطاولة يف الكتابة ، الشاشة جمهزة ضـد الكسـور   
  . واخلدش ومقاومة للمواد الكيميائية 

لوحة حتكم حبيث ميكن تشغيل اجلهاز وتركيب السماعات واألقراص املتحركة  –ج   
  .ن احلاجة إىل الوصول إىل اجلهاز بدو

  .مت إخفاء صوت األجهزة بوضع عازل للصوت داخل الطاولة  –د   
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لعرض الوسائل التعليمية على شاشـة   Data showمت تأمني جهاز عرض  -هـ   
عرض كبرية وكامريات وثائقية ، وهي تقوم بنقل الصورة واملادة التعليمية إىل جهاز 

م وضع خريطة مصغرة على الكامريا لتقـوم بتكبريهـا   العرض حبيث يستطيع املعل
  .ونقلها بكل وضوح 

كامريا لتسجيل احلصص ونقلها إىل برنامج األرشفة حبيث يستطيع الطالـب   –و   
الرجوع إىل احلصة يف أي وقت لالستذكار أو يف حالة غيابه فيشاهد مجيع ما تعلمه 

  ) .هـ ١٤٢٧الفرا ، ( زمالؤه بالصوت والصورة 
  :مدارس دار الفكر يف جدة  – ٥

هـ هذا وتعمل مدارس الفكر على أن يستخدم معلموهـا  ١٤٠٥تأسست عام   
ومعلماا  طرائق التدريس احلديثة اليت تعتمد على استخدام الوسائل التعليمية والتقنيـة  

  .وتركز على التعلم الذايت للطالب والطالبة وجتعل منهما حموراً لعملييت التعليم والتعلم 
هـ ١٤٢٣بدأت مدارس دار الفكر يف تطبيق تقنيات التعليم اإللكتروين يف العام   

وقد قامت يف سبيل حتقيق ذلك يف تبين إحدى األنظمة التعليمية اإللكترونية حيث يقـوم  
املعلم بإعداد دروسه على الشبكة عرب برنامج خاص مصمم من قبل شركة مايكروسوفت 

  .ل يفتح جهازه ويدخل يف املادة كما أن الطالب حلظة أن يدخل الفص
الفصول يف هذه املدارس عبارة عن قاعات متخصصة كل . ويباشر متابعة الدرس   

الطالب يسعى إىل العلم فيأيت إىل القاعة وإىل املادة . قاعة خمصصة ملادة وأحياناً اجلناح كله 
الدراسية كلها حموسبة على املواد . والقاعة جمهزه بكافة املصادر والوسائل املتعلقة باملادة . 

الشبكة الداخلية وعلى اإلنترنت معظم املواد متت برجمتها بالطريقة التفاعلية مـع كـل   
طالب جهازه احملمول اخلاص به يتعلم املادة عرب احلاسب ومايزوده به املعلم مـن أوراق  

والطالـب  يستمر التفاعل بني املعلم . عمل وما يقوم به من أحباث وما يقدمه من مشاريع 
عرب احلاسب أثناء احلصة وبعد احلصة لتبادل الواجبات واألوراق والشبكة كلها السلكية 
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حبيث يستطيع الطالب من أي مكان باملدارس أن يدخل على املادة وخياطب املعلم سـواء  
  .بتسليم واجب أو تلقي توجيه أو احلصول على معلومة 

جملداً إىل جانـب  ) ٨٥٠٠(من  كما وفرت املدارس مكتبة إلكترونية تضم أكثر  
كما جهـزت  . اآلالف من املواقع املتخصصة يف خمتلف املواد ومصادر البحث واملعرفة 

  .طالباً أو طالبة يف الفصل الواحد  ٢٠فصول دراسية منوذجية حبد أعلى ال تتجاوز 
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  ثالثالفصل ال

  جتارب تطبيق التعليم اإللكتروين 
 م اإللكتروين ـلعاملية يف التعليالتجارب ا. 

 التجارب العربية يف التعليـم اإللكتروين  
  التجارب اخلليجية يف التعليم اإللكتروين. 
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هناك عدد من دول العامل املتطور وحىت دول العامل الثالث قامت بتجارب رائدة يف   

نظمة خمتلفة للتعليم االلكتروين بدأت باستخدام وسائل عـرض مسـاعدة   جمال تطبيق أ
لتوضيح بعض املفاهيم والتجارب وانتهت بتطبيق أنظمة متطورة للتعليم وفيما يلي بعض 

  .هذه التجارب

  :التجارب العاملية يف التعليم االلكتروين) أ ( 

  :جتربة اليابان -١

م مبشروع شـبكة  ١٩٩٤لكتروين يف عام بدأت جتربة اليابان يف جمال التعليم اال  
تلفازية تبث املواد الدراسية التعليمية بواسطة أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب مـن  

م بدأ مشـروع اليابـان   ١٩٩٥كخطوة أوىل للتعليم عن بعد ويف عام ) الكيبل(خالل 
يـب  حيث مت جتهيز املدارس باالنترنت يغرض جتر" مشروع املائة مدرسة"املعروف باسم 

م ١٩٩٥وتطوير األنشطة الدراسية والربجميات التعليمية من خالل تلك الشبكة، ويف عام 
أعدت جلنة العمل اخلاص بالسياسة التربوية يف اليابان تقريراً لوزارة التربية والتعليم تقترح 
فيه أن تقوم الوزارة بتوفري نظام معلومات إقليمي خلدمة التعليم مدى احلياة يف كل مقاطعة 
يابانية، وكذلك توفري مركز للربجميات التعليمية إضافة إىل إنشاء مركز وطين للمعلومات 
ووضعت اللجنة اخلطط اخلاصة بتدريب املعلمني وأعضاء هيئات التعليم على هذه التقنية 

م حيث أقر ١٩٩٦/١٩٩٧اجلديدة وهذا ما دعمته ميزانية احلكومة اليابانية للسنة املالية 
يات ملكتبات تعليمية يف كل مقاطعة ودعم البحث والتطـوير يف جمـال   إعداد مركز برجم

الربجميات التعليمية ودعم البحث العلمي اخلاص بتقنيات التعليم اجلديدة وكذلك دعـم  
كافة األنشطة املتعلقة بالتعليم عن بعد، وكذلك دعم توظيف شبكات االنترنت يف املعاهد 

لة جديدة من التعليم احلديث، وتعد اليابان اآلن من والكليات التربوية لتبدأ بعد ذلك مرح
الدول اليت تطبق أساليب التعليم االلكتروين احلديث بشكل رمسي يف معظـم املـدارس   



  - ١٢٢ -

ـ ١٤٢٦الل واجلنـدي،  ) (١١ص: مرجع سـابق الراشد، (اليابانية   -٣٩٥ص : هـ
٣٩٦.(  

عليم وعكست التطورات مؤخراً التغريات اليت بدأت بـإجراء مـا يتعلـق بـالت      
م بدأ جملس اجلامعة لوزارة التعليم والثقافة والرياضة ٢٠٠٠اإللكتروين يف اليابان يف عام 

ة أخـرى للتعلـيم   قبإدراك التعليم اإللكتروين كطري (MEXT)والعلوم والتكنولوجيا 
يف قبوله وإعتماده يف الربنامج  (MEXT)وإيصال احللقات الدراسية ومع استمرار فعالية 

برامج ومؤسسات التعليم اإللكتروين حتتاج إىل التأكد من أن مجيع مساراا اجلامعي فإن 
تليب وترضي توجيهات وشروط وزارة التعليم كعدد الساعات املعتمدة لكل مسار كمـا  

واليت  (E- Japan )أضافت تطورات أخرى يف املشاريع احلكومية اليابانية واليت تسمى 
  .  Aoke, 2008 )لكتروين يف اليابان تساعد يف تعزيز استخدام التعليم اإل

واجلدير بالذكر أن االهتمام بإدراج التعليم اإللكتروين وتنميتـه يف القطاعـات     
التعليمية يف اليابان تأيت من الفكرة اليت تؤكد على الدور الذي تلعبه التكنولوجيا يف زيادة 

استغالل التعليم اإللكتـروين   متانة البنية األساسية للدولة ومنها البنية التعليمية من خالل
على تطبيق أدواته واستخدامها وتدريب املعلمني عليها كي حتقق غايتها املرجـوة  والعمل 

Ueda, 2002) . (  

وميكن القول أن جتربة اليابان يف التعليم اإللكتروين تقدم منوذجاً حيتذى به حيـث    
  .سهم يف التعليم يعمل نظام التعليم الياباين على بناء دافعية الطالب ومحا

  :جتربة كوريا -٢

إلدخـال   (Kid net)م أعلن عن بداية مشروع شبكة األطفال ١٩٩٦يف مارس   
شبكة االنترنت يف املدارس االبتدائية الكورية، مث توسع املشروع ليشمل املدارس املتوسطة 

ـ  . والثانوية، مث الكليات واجلامعات بكة وقد قام هذا املشروع من خالل التعاون بـني ش



  - ١٢٣ -

اليت نشأت يف والية متشجن األمريكية وإحدى  (Gyn)الشباب العاملية من أجل السالم 
الصحف الكورية من جانب وزارة االتصاالت واملعلومات ووزارة التعليم الكوريتني مـن  

  .جانب آخر

وقد بدأ املشروع بالتجريب على مستوى املدارس االبتدائية مث انتقل إىل املدارس   
دارس الثانوية مث اجلامعات وكان من ضمن اخلطة أقيم متويل املشروع من قبل املتوسطة وامل

  .املؤسسات احلكومية واألهلية والشركات ومن أراد التربع من أولياء األمور وغريهم

وقد حددت مدة عشر سنوات لتنفيذ هذا املشروع وقد قسمت إىل أربع مراحل   
مدرسة ابتدائية وتقسم بقية ) ٣٠(التجربة يف تتم ) م١٩٩٦(يف املرحلة األوىل ومدا سنة 

 -١٩٩٧(ففـي الـثالث سـنوات األوىل    . سنوات ٣املدة إىل ثالث فترات كل منها 
) م٢٠٠٢-٢٠٠٠(ويف الفترة الثانية . مدرسة ٥٠٠يتم إدخال االنترنت يف ) م١٩٩٩

-٢٠٠٣(أما يف الفترة األخـرية  . يتم توفري اخلدمة لنصف املدارس االبتدائية يف كوريا
، السلطان والفنتـوخ . (مدرسة ابتدائيةفيتم حتقيق اهلدف بتوفري اخلدمة لكل ) م٢٠٠٥

  ).١٤٣ص: مرجع سابقمتويل، ) (٨٦ص: مرجع سابق

لقد أصبح التعليم اإللكتروين قابالً للتطبيق يف التعليم للعديد من الكوريني ، وقد   
مليـار دوالر   ٢يقرب مـن   م ما٢٠٠٨بلغت قيمة مشاريع التعليم اإللكتروين يف عام 

(Brown & Selwyn , 2009 ) .  

كما وضعت وزارة التعليم خطة لتعزيز التعليم اإللكتروين يف املدارس هذه اخلطـة    
  : (Choi , 2006)هي 

  .إنشاء البنية التحتية للتعليم اإللكتروين  – ١

  .التوسع يف التعليم اإللكتروين يف القطاع العام  – ٢
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  .شبكة للتعليم اإللكتروين  مشروع إنشاء – ٣

  :جتربة سنغافورة -٣

 National)تبنت وزارة التعليم السنغافورية بالتعاون مع جملس احلاسوب الوطين   

Computer bowrd NCB)   مشروع ربط املدارس بشبكة االنترنت وكان اهلـدف
. م بدأ املشروع بست مـدارس ١٩٩٣ففي عام . هو توفري مصادر املعلومات للمدارس

كما مت ربـط وزارة  . قد قادت التجربة إىل ربط املدارس واملشرفني على التعليم بالشبكةو
 Junior)بعد ذلك توسع املشروع ليشمل الكليات املتوسطة . التعليم بشبكة االنترنت

colleges).  

فقد قامت وزارة . وقد دعمت احلكومة السنغافورية االستفادة من شبكة االنترنت  
عن طريق  (In formation map)ن بإنشاء خدمة خارطة املعلومات املعلومات والفنو

  . شبكة االنترنت، وهي على شكل دليل ملصادر املعلومات احلكومية

يف ) جزيـرة الـذكاء  (جلعل سنغافورة ) تقنية املعلومات(وقد وضعت خطة باسم 
لنشر تقنية القرن القادم ولتحقيق ذلك كان على وزارة التعليم أن تتبىن خطة استراتيجية 

  :املعلومات من خالل التعليم وقد قامت هذه اخلطة على الفرضيات التالية

أدبيات احلاسوب من املهارات األساسية اليت جيب أن يكتسبها كل معلم وطالب يف  -١
  .مدارس سنغافورة

 .ميكن حتسني مهارات التعلم باستخدام تقنية املعلومات -٢

املعلومات ميكن أن توجد الدافع للتعلم وحتث  أن بيئة التعلم والتعليم الفنية بتقنيات -٣
 .على اإلبداع والتعلم الفعال

 .إن تكامل تقنية املعلومات مع التعليم ميكن أن يوجد تغيرياً وجتديداً يف نوعية التعليم -٤
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إىل جانب هذه اخلطة، بدأت وزارة التعليم يف سنغافورة وجملس احلاسوب الـوطين  
ويهدف هذا  (Accelerated it) املدارس االبتدائية مشروع تسريع تقنية املعلومات يف

املشروع إىل حتسني استخدام تقنية املعلومات يف التعلم والتعليم يف املـدارس االبتدائيـة   
باستخدام تقنية الوسائط املتعددة بشكل أفضل مما هو قائم، وذلك من خالل ربط األجهزة 

  .بطها بشبكة االنترنتالشخصية املوجودة يف املدارس بشبكة موحدة يتم ر

ولتحقيق األهداف السابقة بدأ تدريب املعلمني وإجياد بيئات تعاون بينـهم كمـا     
أقيمت الندوات ملديري املدارس لتعريفهم بأمهية شبكة االنترنـت وبأهـداف اخلطـط    

كما بدأ العمل يف دمج االنترنـت يف  . املوضوعة والعقبات اليت ميكن أن يواجهها اجلميع
  ).٨٧ص : مرجع سابق، السلطان والفنتوخ. (صورة مناسبةج باملناه

  :التجربة املاليزية -٤

م وضعت جلنة التطوير الشامل املاليزية للدولة خطة تقنية شـاملة  ١٩٩٦يف عام   
بينما رمـز   (Vision 2002)جتعل البالد يف مصاف الدول املتقدمة وقد رمز هلذه اخلطة 

ومن أهم أهداف هذه اخلطـة   (The Education Act 1996)للتعليم يف هذه اخلطة 
. إدخال احلاسب اآليل وارتباط بشبكة االنترنت يف كل فصل دراسي من فصول املدارس

م لـوال اهلـزة   ٢٠٠٠وكان يتوقع أن تكتمل هذه اخلطة املتعلقة بالتعليم قبل حلول عام 
ارس املربوطة م ومع ذلك فقد بلغت نسبة املد١٩٩٧االقتصادية اليت حلت بالبالد يف عام 

٪ ٤٥٪ ويف الفصـول الدراسـية   ٩٠م أكثر من ١٩٩٩بشبكة االنترنت يف ديسمرب 
املـدارس الذكيـة   "وتسمى املدارس املاليزية اليت تطبق التقنية يف الفصـول الدراسـية   

(Smart School)   دف ماليزيا إىل تعميم هذا النوع من املدارس يف مجيـع أرجـاءو ،
البنية التحتية فقد مت ربط مجيع مدارس وجامعات ماليزيا بعمـود  أما فيما يتعلق ب. البالد

فقري من شبكة األلياف البصرية السريعة واليت تسمح بنقل حزم املعلومات الكبرية خلدمة 
  ).٣٩٧ص: مرجع سابقالل، اجلندي، . (نقل الوسائط املتعددة والفيديو
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  :جتربة الواليات املتحدة -٥

مريكية خطة تطبيق تقنيات التعليم يف مدارسها يف عام بدأت الواليات املتحدة األ  
م، وتبنتها وزارة التعليم األمريكية هدفاً استراتيجياً وطنياً إلدخال تقنية املعلومات ١٩٩٦

للمدارس احلكومية، وقد محل مشروع هذه اخلطة عنوان إعداد طالب أمريكـا للقـرن   
تنفيذ هذه اخلطة فقد تضافرت جهـود  ول. احلادي والعشرين ملواجهة حتدي األمية التقنية

القطاع اخلاص مع القطاع العام، ومت توجيه اجلهود لالستثمار يف جمال تطوير ونشر تقنيات 
  :وقد تلخصت أهداف هذه اخلطة فيما يلي. التعليم وبتركيز أكرب على االنترنت

تمعام متكني كل الطالب من االستفادة من تقنية املعلومات يف فصوهلم ومنازهلم وجم -
 .احمللية

 .تعليم كل املعلمني املهارات التقنية ملساعدة الطالب يف حتقيق أعلى املعايري العلمية -

تزويد الطالب باملهارات الالزمة الستخدام تقنية املعلومات وخباصة االنترنت والربيد  -
 .االلكتروين

تجـات  االستفادة من قطاعات البحث والتطوير العامة أو اخلاصـة يف حتسـني املن   -
 .اجلديدة من تطبيقات التعليم

وقد وصفت اخلطة لكل هدف من األهداف السابقة آلية تنفيذ وتقـومي ومتابعـة   
م ٢٠٠١٪ من املدارس العامة يف أمريكا باالنترنت يف منتصف عـام  ٩٨أمثرت عن ربط 

. لتكتمل خطوة مهمة من خطوات تعميم التعليم االلكتـروين يف املـدارس األمريكيـة   
  ).٤١-٣٩ص: مرجع سابق الشهري،(

ومنذ ذلك الوقت انبثق اجليل الرابع للتعليم االلكتروين يف الواليـات املتحـدة     
األمريكية حيث اتسم اجليل األول من التعليم بدخول التعليم باملراسلة يف القرن الثـامن  
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عشر وعلى وجه اخلصوص يف اجلامعات، اليت منحتها احلكومة االحتادية خمصصات إلمداد 
وارتبط ظهور اجليل الثاين للتعليم بـدخول  . تعليم الزراعي للفالحني يف املناطق الريفيةال

وبدأت هذه املرحلة بالتلفزيون . التلفزيون إلمداد الفرص التعليمية لألمريكيني يف منازهلم
التجاري الذي قدم فصوالً دراسية يف اخلمسينات من القرن العشرين، واتسع هذا التوجه 

العام للمقررات الدراسية عن بعد يف السبعينات والثمانينات مـن ذلـك    بدخول البث
أما اجليل الثالث الذي بزغ يف آخر الثمانينات من القرن العشرين أيضاً فقد اتسم . القرن

ببدء اجلامعات والكليات ومعاهد التعليم األمريكية بتقدمي مقررات دراسية علـى اخلـط   
، خاصة عندما كانت شبكة االنترنت معانة مـن قبـل   املباشر بصفة متقطعة وغري منتظمة

 National Science Foundationاحلكومة االحتادية بواسطة وكالة العلوم الوطنية 

(NSF)  حيث كانت متثل نادياً ألعضاء هيئات التدريس باجلامعات والعاملني مبشروعات
بة بالبحث والتجريب وقد اتسمت هذه احلق. البحث والتطوير يف وزارة الدفاع األمريكية

  .بإنشاء طرق وأساليب إلكترونية متقدمة للوصول لشبكة االنترنت العاملية التوجه

دخـل التعلـيم   . وبنهاية القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين احلـايل   
االلكتروين فيما يطلق عليه اجليل الرابع، باستخدام برجميات افتراضية للتعليم يف الواليات 

  .حدة األمريكية املتاحة على شبكة الويب بصفة أساسيةاملت

ويالحظ أن مشروعات وبرامج التعليم االلكتروين يف الواليات املتحدة األمريكية   
  :تتصف حالياً بعدة خصائص مشتركة وهي

  .الشمولية والتكامل حيث تقدم درجات وشهادات تعليمية كاملة -١

 .واالتصاالت لتقدمي احملتوىاالعتماد كلياً على تكنولوجيات املعلومات  -٢

متثيل الربامج التعليمية املتاحة التطبيقات التربوية الناجحـة للمـداخل التربويـة     -٣
والتكنولوجية احلديثة، وقد استثمرت الواليات املتحدة األمريكية كثرياً من املوارد 
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يـه  املالية والبشرية يف هذا التوجه حنو التعليم االلكتروين مما سـاهم يف التوسـع ف  
: وقد أدى هذا التوجه إىل تغيري النظرة يف كـل مـن  . وانتشاره على نطاق واسع

التفكري التربوي، والبنية األساسية لالتصاالت، وقدرة تكنولوجيا املعلومات املتقدمة 
وميثل ذلك تغيرياً . على إحداث التطوير املستهدف وتنوع وظائفها التعليمية املختلفة

يمي املعاصر، الذي أصبح يتسم باملرونة مما أدى إىل استحالة جوهرياً يف املنظور التعل
تواجد منظور أو صورة ثابتة عن التوجه التعليمي، وقد أدى هذا إىل تغيري فهم طبيعة 
التعليم والتعلم والعالقة بني املتعلم واملؤسسة التعليمية، حيث ارتكـز املـتعلم أو   

ائية واإلعدادية والثانوية على التعلم الطالب احلديث يف مراحل تعليمه األوىل االبتد
املرتكز حول الطالب نفسه، مما ميثل التعلم املبين واملوجه حنو النشاط التربوي املعتمد 
على حاجات ومنظور الطالب ذاته، ويرتبط ذلك بالطبع بنظرية التعلم البنـائي أو  

تتعامـل مـع   اإلنشائي اليت تتمثل يف أن الطالب يتعلم من خالل بيئة تعلم جديدة 
 .مصادر التعلم املتفرقة املتاحة

وفيما يلي عرض لبعض التجارب املتعلقة بالتعليم االلكتروين اليت صارت قائمة يف املدارس 
  (Daniel ,John, PP. 202) .واجلامعات واملؤسسات التعليمية والتدريبية األمريكية

  )٢٠٩ -٢٠٨ص : هـ١٤٢٥اهلادي، . (التعليم املدرسي العام: أوالً

يف إطار برامج املدرسة االفتراضية حىت الصف الثاين عشر الثانوي جند أنـه قـد     
أنشء يف املاضي نظام للتعليم االلكتروين يف التعليم العام حىت النصف الثـاين عشـر يف   

وبين هذا النظام على أساس الرقابة احمللية ورقابـة   (K-12)الواليات املتحدة األمريكية 
وكان دور احلكومة االحتادية ثانوياً إىل حد كبري . ى املدارس املتواجدة ا الوالية املعينة عل

٪ من ١٠فقد كانت املسامهة اليت تقدمها احلكومة االحتادية للتعليم قبل اجلامعي أقل من 
التكلفة اإلمجالية للتعليم احمللي، حيث ال توجد يف الواليات املتحدة مدارس قوميـة إال أن  

يف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم وتأثريه ا الزيادة الواضحة 
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غري هذا التوجه جداً، فأصبحت مثة حاجة نامية لتقدمي اخلدمات التعليمية اليت تشارك فيها 
املدارس احمللية املنتشرة يف كل أرجاء الواليات املتحدة وحتمل بعض التكاليف اليت يصعب 

  . ااحتملها من قبل املدارس ذ

كما وجدت حاجة لتدريب املدرسني بطريقة قد تتعدى طاقات وموارد املـدارس    
وعلى هذا األساس أنشئت بعض التجارب واملشروعات اليت ختـتص باملـدارس   . احمللية

  :االلكترونية على أساس حملي، منها ما يلي

  :The star school projectمشروع مدرسة النجمة ) أ

 U. Soffic ofألمريكية مـن خـالل مكتـب التربيـة     قامت وزارة التعليم ا  
education  ومعهد التربية الوطينNational institute of education   إىل تنفيـذ

واليت دف إىل تشجيع املساواة والعدالة يف إتاحة  ١٩٨٨مشروع مدرسة النجمة يف عام 
ويستخدم هـذا  . لتعليميةالفرص التعليمية لكافة املواطنني ودفع التقدم يف أداء العملية ا

املشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ربـط املدرسـني األكفـاء واملميـزين     
وقد قدر أن هذا املشروع خدم يف سنة واحدة مـا  . باملوضوعات اليت تدرس يف املدارس

يقرب من مليون ونصف طالب، منتشرين يف مخسني والية هي كل ما ميثـل الواليـات   
  .ويشتمل هذا املشروع على وحدات تعليمية، رحالت ميدانية بالفيديو. كيةاملتحدة األمري

ومن خالل هذا املشروع ميكن للطالب طرح أسئلة عن املوضوعات اليت حيتاجون   
إىل إجابات متطورة عنها، حيث جتيب عليهم جمموعة من املدرسني املخصصني لـذلك يف  

  .هذا املشروع

  :The universal service fundصندوق اخلدمة العاملي ) ب

مادة حتدد أنه  ١٩٩٦يف قانون االتصاالت الذي أقره الكوجنرس األمريكي يف عام   
جيب استقطاع جزء من فواتري تسديد التليفونات لتمويل تطوير البنية األساسية وخدمات 
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واليات االتصاالت يف املدارس االبتدائية والثانوية باإلضافة إىل تطوير املكتبات العامة يف ال
  .املتحدة األمريكية، وقد خصص موقع هلذه اخلدمة على شبكة الويب

ويشتمل هذا املوقع على املبادئ املختلفة اليت جيب مراعاا للتأثري علـى الـتعلم     
االفتراضي يف الواليات املتحدة ويف العامل أيضاً حىت ميكن إتاحتها لكل مدرسة أو مكتبـة  

إىل  ٢٠دمات االتصاالت املتاحة هلا تتـراوح مـن   عامة متنح خصومات على تكاليف خ
٪ وتعتمد كمية املبلغ املعفى على عدد الطالب احملرومني يف املدرسة أو اتمع احمللي ٩٠

من خدمات االتصاالت، كما يطبق بعد املسافة على السعة اإلمجالية وبذلك تدفع املدرسة 
املدفوع من صندوق متويل هذا الربنامج أو املكتبة اجلزء املتبقى من التكلفة ويدفع اجلزء 

وتستطيع املدارس واملكتبات العامة استخدام هذا الصندوق يف . إىل مقدم اخلدمة مباشرة
متويل تطوير بنيتها األساسية لالتصاالت اليت ترشد برامج التعليم والبحث عن املعلومات 

تطوير خطط التكنولوجيـا  ويعود هذا الصندوق بالنفع والقيمة املضافة، فيما يتصل ب. ا
  .املتقدمة الطويلة األمد

  :مدرسة والية فلوريدا الثانوية العالية يف والية فلوريدا) جـ

يف والية  Orange countyأنشئت مدرسة والية فلوريدا الثانوية العالية بإقليم   
ويعمل ذه املدرسة ما يقرب مـن   ١٩٩٦فلوريدا كمدرسة جتريبية على الويب يف عام 

خبرياً تربوياً، يقومون خبدمة الوظائف التربويـة واهليكليـة واإلداريـة اخلاصـة     ) ١٥(
ويهدف املشروع وضع مدرسة ثانوية عالية تشتمل على املقررات الدراسـية  . باملشروع

واخلدمات املقدمة ملساعدة الطالب على التحول بنجاح إىل مرحلة التعلـيم العـايل وإىل   
ية حمتويات املقررات التعليمية املقدمة وكيفية اجتيازها بنجاح سوق العمل فيما بعد، مع تلب

وقـد بـدأ الطـالب    . بناء على كافة متطلبات ومعايري الكفاءة التعليمية لوالية فلوريدا
  .م١٩٩٩االلتحاق ذه املدرسة االلكترونية على اخلط من يناير 
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  Cable in the classroom (CIC): الكابل يف الفصل الدراسي) د

م، أنشأت بعض الشركات العاملة يف صناعة الكابالت نظام تعلم ١٩٨٩يف عام   
أطلقت عليه الكابل يف الفصل الدراسي جعلت له موقع على شبكة الويب ويتميز هـذا  
النظام بأنه يكسب املوارد التعليمية مزايا تكنولوجيا التعلم املتقدمة، اليت تتاح للمدرسني 

وقد التزمت الشركات املشـغلة  . والتعلم اليت يقوموا ا لتحسني وتعزيز عملية التدريس
ترتبط بنظمهم ربطاً وخدمة كابل أساسـية باـان    ةلنظام الكابل بأن تقدم لكل مدرس

مدرسة متوسـطة   ٩٠,٠٠٠ – ٨٠,٠٠٠وقد أتاح ذلك لكل مدرسة فيما بني . شهرياً
  .وعالية ربطاً كامالً بالكابل

سـاعة شـهرياً   ) ٥٠٠(د التزمت بإتاحة أكثر من أما شبكات برنامج الكابل، فق  
تربمج فيها الربامج التعليمية دون مقابل وإتاحتها لكي يسجل فيها املدرسون وحيتفظون ا 

ومن خالل هذا النظام استطاعت الشـركات املشـغلة للكـابالت    . ملدة عام على األقل
فية استخدام مدرس كل سنة، على مدى عشر سنوات يف كي) ٧٥٠٠(تدريب أكثر من 

وهذا النظـام يقـدم للمدرسـني يف    . تكنولوجيا الكابالت يف فصوهلم الدراسية بالوالية
الواليات املتحدة موارد ضخمة من الوسائل أو الوسائط املتعددة اليت ميكن استخدامها يف 
التعليم االلكتروين وتغطي موارد التعلم املقدمة معظم موضوعات املقـررات التعليميـة   

  .الصفوف الدراسية حىت الصف الثاين عشرملختلف 

كما قدمت شركات الكابالت خدمة االنترنـت باسـتخدام أجهـزة وصـل       
Modems  للكابالت عالية السرعة والسعة، باإلضافة إىل متويل برنامج تدريب املدرسني

 Cicمن خالل إنشاء معهد التطوير املهـين لنظـام الكابـل يف الفصـل الدراسـي      
professional Deve lopment institute      الذي بدأ االلتحـاق بـه مـن عـام

مدرس كل عام يف ختصصات تكنولوجيا  ٧٥,٠٠٠-٥٠,٠٠٠م لتدريب ما بني ١٩٩٩
  .الكابل والفيديو التفاعلي، واالنترنت والويب املستخدمة يف فصوهلم الدراسية
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  برنامج كاليفورنيا للتعلم عن بعد  ) هـ 
California Distance Learning Program                                         

يعترب هذا الربنامج من برامج التعلم اإلفتراضي املتاحـة يف الواليـات املتحـدة      
األمريكية، وخيتص هذا الربنامج بالتعليم العام األساسي الذي يتاح على شبكة االنترنت، 

 Pennيف مدينة  Ready Spring Charter Schoolويقدم هذا الربنامج مدرسة 
Valley    الصـف  يف والية كاليفورنيا، حيث تعرض برناجماً عن التعليم اإلبداعي للطـالب حـىت

  . الثامن من أولياء األمور، حيث يتاح هلم مقررات تعليمية على الشبكة
ويسعى هذا الربنامج لالعتراف باالهتمامات املختلفة للطلبة وأمناط التعليم الفردي   

ة، كما يقدم أيضاً خيارات خمتلفة لتصميم خطة تعلم معينـة لكـل   لكل طالب على حد
طالب، تتفق مع عمره واهتماماته واستعداداته وقدراته، وقد صار هذا الربنـامج جـزءا   

  .   )Lowenthal, et al, 2009(أساسيا من نظام املدارس العامة يف والية كاليفورنيا 
  (Moore, Anderson, 2003 : 655): قطاع التعليم العايل: ثانياً

  :ومن املشروعات الرائدة ما يلي

  :Illinois modelمنوذج جامعة الينوي ) أ

قدمت جامعة إلينوي منوذجني للتعلم االلكتروين املبين على شبكة الويب خيتصـان    
فقد قدم كل من قسـم امليكانيكـا   . ببعض ختصصاا العلمية يف مرحلة الدراسات العليا

. كنماذج من مقرراا حمملة على شبكة الويب Chemكيمياء ، وقسم الATMالنظرية 
ومن خالل الربجمة الضمنية استخدمت لغة اجلافا وواجهة التفاعل الرسومية الكمبيوتريـة  

CGI  مع جمموعة برجميات دعم التصفح وأدوات الدخول املتقدمة، أتاحت قدرات كبرية
اليب احملاكاة والرسـوم ذات البعـد   وأس. هلذه النماذج فيما يتعلق بالرسومات التفاعلية

  .الثالثي واحلوار االلكتروين
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  :برنامج كلية املعلمني جبامعة كولومبيا االفتراضية) ب

Columbia university teachers Education virtual program  

تقدم كلية املعلمني جبامعة كولومبيا مبدينة نيويورك برناجماً افتراضياً لتعليم املدرسني   
صل هذا الربنامج بالتصميم التعليمي والتعليم املتاح على الكمبيوتر وتتوافر املقررات ويت

والربامج التعليمية بتفاعل قوي مع املستخدمني ويتضمن الربنامج أيضاً مشروعات تعاونية 
بني الدارسني بعضهم ببعض ويف نطاق هذا الربنامج ميكن للطالب االلتحاق به يف الوقت 

ر واملفضل هلم، ومت ذلك وفقاً للوقت الذي حتدده كلية املعلمـني باجلامعـة   واملكان املختا
بأسـلوب تعـاون    Coursewareوتقدم يف هذا الربنامج برجميات املقررات الدراسية 

  .اموعة كما يسمح للطالب باملناقشة والعمل مع زمالئهم

  :Distributed learning Networkشبكة التعلم املوزعة ) جـ

ذه الشبكة جامعة والية كاليفورنيا بالتعاون مع شركة النشـر وحمطـة   طورت ه  
التليفزيون العامة باإلضافة إىل مدرسي الفصول الدراسية مبقاطعة لوس اجنلوس، ـدف  
إنتاج وحدات تعليمية للمقررات املبنية على الفيديو يف ختصصات طرق القراءة، التعلـيم  

وترسل . عليمية، واستراتيجيات التطوير األكادميياخلاص، وإدارة الفصل، التكنولوجيا الت
هذه الوحدات التعليمية اخلاصة ذه التخصصات إىل الطالب املقيمني يف والية كاليفورنيا 
بالربيد االلكتروين والربيد التقليدي اجلوي، أو عن طريق احملادثة  التليفونية أو صفحات 

  .الويب اليت ختصص لذلك

  :مدارس تيميز  –د 

د جتربة مدارس تيميز من التجارب الرائدة يف الواليات املتحدة األمريكيـة يف  تع  
تطبيق التعليم اإللكتروين ومت تطبيق تقنيات التعليم اإللكتروين من املرحلة االبتدائية وحىت 

  .تيميز إحدى وعشرين والية أمريكية  سغطى نشاط مدار. املرحلة الثانوية 
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م من خالل دعم مايل مقدم مـن إدارة  ١٩٩٠لعام التيميز يف ا سبدأ نشاط مدار  
التعليم بالواليات املتحدة وقد اعتمدت خدماا التعليمية يف بداياا على إستخدام األقمار 

م ١٩٩٤أنشأت مدارس تيميز أول موقع هلا على شبكة اإلنترنت يف العام . االصطناعية 
موقعاً هلا على شبكة اإلنترنـت  وكانت بذلك من أوائل املؤسسات التعليمية اليت تنشىء 

حبيث أتاحت للجميع من طالب ومعلمني وأولياء أمور من الفرصة للدخول واالسـتفادة  
 http: // mansyu . mans. edu. Eg. من خدمات املوقع 

  :التجربة الكندية -٦

م كانت البداية ١٩٩٣بدأت كندا مشروع استخدام االنترنت يف التعليم يف عام   
امعات حيث قام الطالب بتجميع وترتيب بعض املصادر التعليميـة علـى   يف إحدى اجل

مث طور األمر إىل التعاون مع القطاعات اخلاصـة والعامـة فكـان مشـروع     . الشبكة
(Scholl Net) .  وبعد سنوات قليلة توسع املشروع ليقدم العديد من اخلدمات مثـل

. ولياء األمور وغريها من اخلدماتتوفري مصادر املعلومات اليت ختدم املدارس واملدرسني وأ
م برناجماً حلـث  ١٩٩٥كما أن القطاع الصناعي الراعي الرئيسي للمشروع بدأ يف عام 

وقـد  . ودعم وتدريب املدرسني على األنشطة الصفية املبنية على اسـتخدام االنترنـت  
 (Scholl Net)مليون دوالر للتوسع يف مشـروع   ٣٠رصدت احلكومة الكندية مبلغ 

  .(Richardson, carol , 1996) .م١٩٩٣السنوات التالية لعام خالل 

  :مشروع شبكة التعليم اإللكترونية املوزعة
Electronic Distributed Education Network                                     

جمالس مـدارس فعليـة يف مدينـة أورنتـايو     ) ٦(أنشأ هذا املشروع جتمعاً من   
Ontario ،ويقدم املشروع خدمة كاملة ملوقع تعليمي متاح على شبكة الويب  الكندية

ويوفر املشروع برجميات للمقررات الدراسية املعتمدة، اليت متثل مدرسة ثانوية إلكترونيـة  
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على الشبكة، كما يقدم نظاماً لإلمداد واإلثارة يستخدم من قبل املـدارس واملدرسـني   
  . املتواجدين يف املقاطعة

وع خدمة الوصول املبدئية للمقررات الدراسية، اليت متكن الطالب من ويقدم املشر  
تطوير مهارات االتصال والتعلم عن بعد املتاح إليها لنجاح بيئة التعلم املرن، باإلضافة إىل 
ذلك يوفر املشروع أيضاً برناجماً متكامالً لتدريب املدرسني، حتقيقاً لإلستراتيجية التنفيذية 

  )(Hiltz, 1990للمشروع 
  :جتربة دول االحتاد األورويب -٧

Commission Europiam Com munities, 2001: 3-28  

م أقر رؤساء االحتـاد األورويب يف اجتمـاعهم يف لشـبونه    ٢٠٠٠يف مارس عام   
بالربتغال بأن مثة مشكالت تواجه استخدام التقانة اجلديدة للمعلومات واالتصـاالت يف  

  :هااال التعليمي واليت من بين

النقص الواضح يف معدات احلواسب والربجميات، حيث تتفاوت نسبتها من حاسب  -
  .تلميذ ٤٠-٢٥واحد فقط لكل 

النقص يف أعداد املعلمني املؤهلني يف جمال التقانة، حيث وصل هـذا الـنقص إىل    -
 .م١٩٩٨وظيفة على مستوى االحتاد األورويب يف عام ) ٥٠٠,٠٠٠(

األورويب من برجميات الوسائط املتعددة التعليميـة،   النقص الواضح يف إنتاج االحتاد -
 .ومن املنتجات األخرى املعدة لألغراض التعليمية والتدريبية 

الكلفة العالية لالتصاالت الالسلكية على مستوى االحتاد األورويب مما يشكل عقبة  -
 .يف طريق االستخدام املكثف لالنترنت وتعميم الثقافة الرقمية
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م مبادرة تسـمى  ٢٠٠٠مدت املفوضية األوروبية يف مايو عام ويف ضوء ذلك اعت
تعميم تعليم الغد اليت دف إىل استخدام التقنيات الرقمية مـن احلواسـب والوسـائط    
املتعددة واالنترنت لتحسني نوعية التعليم السيما التعليم الثانوي ولكي يتم حتقيق هـذه  

ل االحتاد األورويب بتسريع إقامة بنية حتتيـه  املبادرة طالب املعنيون باملفوضية األوروبية دو
للتعليم اإللكتروين ذات نوعية عاليه وبتكلفة منقولة تتمحور أهدافها حول نوعية عاليـة  

  :وبتكلفة معقولة تتمحور أهدافها حول

تزويد كل املدارس بإمكانية الدخول إىل االنترنـت وإىل املـوارد ذات الوسـائط     -
م، جتهيز كل الصفوف بوصلة إنترنت سـريعة  ٢٠٠١م املتعددة وذلك قبل اية عا

  .م٢٠٠٢قبل اية عام 

 .م٢٠٠٢وصل كل املدارس بالشبكات اخلاصة باألحباث وذلك قبل اية عام  -

 .م٢٠٠٤طالب لكل حاسب قبل اية عام  ١٥-٥بلوغ نسبة من  -

ات عدم تطوير املناهج الدراسية دف إدخال طرق جديدة معتمدة على تقانة املعلوم -
 .م٢٠٠٤واالتصاالت وذلك قبل اية عام 

مليـون معلـم   ) ٥(مليون طالب يف مدارس االحتاد األورويب، و ) ٨١(تدريب حنو  -
 .م٢٠٠٣على االستخدام الرقمي يف جمال التعليم وذلك قبل اية عام 

  :وفيما يلي عرض لبعض جتارب دول االحتاد األورويب

  :مناركجتربة املدرس على االنترنت يف الدا) أ

  )٢٢٩ -٢٢٦: مرجع سابقاهلادي، (

تقوم حكومة الدامنارك بتمويل برنامج طموح لتدريب وتنمية مهـارات مدرسـي     
وطالب كل مستويات التعليم العام قبل اجلامعي، لالستفادة من تكنولوجيا التعليم املتقدمة 
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ث الذي حي روع املدارس على االنترنت،يف عملية التدريس والتعليم عن طريق إنشاء مش
الطالب على االتصال معاً على أساس وطين ودويل حىت يتمكنوا من الوصول ملدى واسع 

ويهدف هذا املشـروع إىل جعـل   . من املوارد التعليمية املتاحة واملناسبة هلم على الشبكة
  .املدارس العامة واخلاصة تتصل معاً على االنترنت لتبادل املعرفة واألفكار

  :ولوجيا التعلم اجلديدة يف سياسة التعليم العام ولندامشروع تكامل تكن) ب

تتكامل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف سياسة التعليم العـام االبتـدائي     
والثانوي يف هولندا حيث يرتكز التعليم االبتدائي اهلولندي على توظيـف تكنولوجيـا   

لى مستوى املدارس الثانوية فإا أما ع. املعلومات كأداة تعليمية ووسيلة للتدريس والتعلم
تركز على الطالب كمحور للتعليم بينما يصبح املدرس موجهاً ومشرفاً فحسـب علـى   

وقد أقامت احلكومة اهلولندية عدة مشروعات، منها على سبيل املثـال  . العملية التعليمية
اللذين يعتربان مـن املشـروعات    Oast Bar bantومشروع  Scharnierمشروع 

ة حكومياً وجيمعان كل املدارس ومؤسسات التعليم العايل معاً دف تسهيل حتـول  املمول
وتشتمل هذه الشـبكة  . الطالب من التعليم العام قبل اجلامعي إىل التعليم العايل اجلامعي

معاهد تعليم عال، وقد ساعدت هذه املبادرة على تغـيري دور  ) ٥(مدرسة و ) ٢٧(على 
  .املدرس

  :لقومية للتعليم يف اململكة املتحدةمشروع الشبكة ا) جـ

 National Grid forأنشأت اململكة املتحدة مشروع الشبكة القومية للتعليم   

learning     الذي ميثل مبادرة حديثة لتحسني وصول كل املـدارس العامـة االبتدائيـة
م هذا والثانوية الربيطانية إىل استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املتقدمة ويقد

املشروع موارد التعلم املختلفة الستخدام املدرسني وإمداد الطالب مبوارد الـتعلم الـيت   
حيتاجوا ويتوجه هذا املشروع إىل كافة املتعلمني من منازهلم كما يوفر أيضاً تسـهيالت  
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ربط املدرسني معاً لتبادل اآلراء واألفكار، باإلضافة إىل وصل الطالب أيضاً مع بعضـهم  
من جهة أخرى ويبين املشروع على شبكة الويب بتوظيف شبكة اخلدمات الرقمية البعض 
ISDN. ( Allen & Seaman, 2003,    )  

وباستخدام مشروع الشبكة القومية للتعليم وما توفره من تكنولوجيات متقدمـة    
يف يقدم برنامج التدريب للمدرسني اعتماداً على املقررات الدراسية اليت يقومون بتدريسها 

الصفوف التعليمية املختلفة باإلضافة إىل ذلك تقدم التسهيالت املتاحة ملديري املدارس يف 
اجنلترا وويلز برناجماً للتدريب القيادي الذي يشتمل على تكنولوجيات متقدمة مبنية على 

  .شبكة الويب للمساعدة يف فهم وإدارة انتشار التكنولوجيا يف املدارس اليت يديروا

  :بة االستراليةالتجر -٨

يوجد يف استراليا عدد من وزارات التربية والتعليم، ففي كل والية وزارة مستقلة   
والتجربة الفريدة يف استراليا هي . ولذا فاالخنراط يف جمال التقنية متفاوت من والية ألخرى

م يف والية فيكتوريا، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم الفيكتورية خطة لتطوير التعلـي 
م بعـد أن  ١٩٩٩م على أن تنهي هذه اخلطة يف اية عام ١٩٩٦وإدخال التقنية يف عام 

يتم ربط مجيع مدارس الوالية بشبكة االنترنت عن طريق األقمار الصناعية وقد مت ذلـك  
حيث عمـدت إىل إجبـار   . بالفعل اختذت والية فيكتوريا إجراء فريداً مل يسبقها أحد فيه

بون يف التعامل مع احلاسب اآليل على التقاعد املبكر وترك العمـل  املعلمني الذين ال يرغ
وتعد جتربـة واليـة   . ٪ من تعداد املعلمني واستبدال آخرين م٢٤وذا مت فعلياً تقاعد 

. فيكتوريا من التجارب الفريدة على املستوى العاملي من حيـث السـرعة والشـمولية   
أشاد بتجربتها الكثريون ومنهم رئيس  وقد.وأصبحت التقنية متوفرة يف كل فصل دراسي

ودف وزارة التربية االسترالية حبلـول  . شركة مايكروسوفت عندما قام بزيارة خاصة هلا
م إىل تطبيق خطة تقنيات التعليم يف مجيع املدارس حبيث يصـبح املـديرون   ٢٠٠١عام 

  :واملوظفون والطالب قادرين على
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التطبيقـات وعناصـر    ندة من العديد مإمكانية استخدام احلاسب اآليل واالستفا -
  .املناهج املختلفة

االستخدام الدائم واملؤهل يف تقنيات التعليم وذلك يف أنشطة احليـاة العاديـة ويف    -
 .الربامج املدرسية كذلك

 .تطوير مهارام يف جمال استعمال العديد من تقنيات التعليم -

من املـدارس  ) ٪٨٠(ترنت فإن من املدارس الدخول إىل شبكة االن) ٪٩١(وبينما ميكن 
  )٣٩ص: هـ١٤٢٤التدريب والتقنية، . (تستخدم يف الوقت احلايل شبكة حملية داخلية

وفيما يلي عرض لتجارب استخدام التعلـيم االلكتـروين يف قطـاع املـدارس     
  :االسترالية

  :مشروع البنية األساسية التكنولوجية ملقاطعة فيكتوريا) أ

يكتوريا تعترب من أصغر املقاطعات االسترالية إال أـا  على الرغم من أن مقاطعة ف  
وقد متيزت هذه املقاطعة بإنشاء البنية األساسية التكنولوجية . متثل املقاطعة األكثر مركزية

الذي يهـدف   "Vicone"الالزمة ملدارسها، كما طورت مشروعاً ضخماً أطلقت عليه 
لس الدراسات، وكل املواقع احلكوميـة  إىل ربط كل املدارس العامة مع إدارة التعليم وجم

ويشرف على هذا  wide Area Network (WAN)املتاحة عرب شبكة اال الواسع 
   .املشروع وزيراً يف حكومة الوالية يؤكد إنتاج وحتميل الوسائل والوسائط املتعددة

( Hilary, et al, 2004,   )  

  

  



  - ١٤٠ -

  :مشروع وصل التعليم ملقاطعة كوين الند) ب

 Connectاإلدارة املركزية ملقاطعة كوين الند مشروعاً لوصل التعلـيم   أنشأت  
ED   يسمح لكل مدارس التعليم قبل اجلامعي يف املقاطعة من إمكانية الوصول إىل شـبكة

  .االنترنت

  :مشروع التعليم والتدريب املهين املدرسي) ب ( 

األنشـطة  أعد موردوا هذا النوع من التدريب املهين شبكة تـربط الوظـائف و    
والربامج املتاحة هلم وقد استجابت هذه الشبكة للتوجيـه والتنسـيق املركـزي لكـل     

ومن أجـل  . املقاطعات االسترالية بسرعة كبرية حيث أا حتاول ربط كل املقاطعات معاً
ذلك أنشأت كثري من املقاطعات االسترالية مراكز تعلم تشجع اسـتخدام الوسـائل أو   

  .اق مؤمترات الفيديو وشبكة االنترنتالوسائط املتعددة يف نط

  :جتارب الدول العربية يف التعليم اإللكتروين) جـ(

وتتمل يف خربات بعض الدول العربية غري اخلليجية يف جمال التعليم االلكتـروين    
  :ومنها

  :التجربة األردنية - ١

اعتمدت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مـع وزاريت التخطـيط وتكنولوجيـا      
ملعلومات واالتصاالت سياسة وطنية للتعليم االلكتروين من خالل إنشاء شبكات املعرفة ا

الوطنية حيث ستستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كقاعدة للتحول إىل نظـام  
التعليم الذي يعتمد على تطوير قدرة التعلم الذايت والتفكري النقدي بدالً من نظام التعليم 

التلقني من قبل املعلم بشكل أساسي، وهذا يتطلـب تـوفري    على مدالتقليدي الذي يعت
مدرسة موزعة على أحناء اململكة،  ٣٠٠٠وسائل وأساليب التعليم االلكتروين ملا يزيد عن 
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حبيث يتحول دور املعلم من ملقن إىل منسق ومرشد وسيط ملساعدة الطلبة على الوصول 
اجة إىل التدخل إال يف احلاالت اليت يلزم فيها إىل املعلومات ومن مث حتصل املعرفة دون احل

وتركز االستراتيجية على ضرورة نشر املعرفة بني األردنيني من خـالل شـبكات   . ذلك
املعرفة ومن خالل االستفادة من التقنيات احلديثة وصوالً إىل جمتمع معريف يسخر املعرفـة  

تربية والتعليم للحصـول  لتحسني اقتصاده وحياته والرقي حبضارته وقد سعت  وزارة ال
على الدعم الالزم لتحقيق متطلبات توفري التعليم االلكتروين من خالل شراكة مع الوزارة 
املعنية واجلهات الداعمة والقطاع اخلاص تشمل البنية التحتية شبكة الربط االلكتـروين  

(National Educational Network)   ،اليت ستصل املدارس واجلامعات ببعضـها
 & DCE)كلية اليت ستقوم عليها الشبكة واليت حتدد أجهزة الـربط االلكتـروين   واهلي

DTE)   وأجهزة احلاسوب اليت ستستخدم لالتصال والتصفح، ومن مث الربجميات الـيت ،
ستوفر التطبيقات التعليمية اليت ستسهل التعامل مع احملتوى التعليمي الذي سـيكون يف  

  :عرض ألهم العناصر اليت اهتمت ا اخلطة األردنيةالغالب باللغة العربية، وفيما يلي 

  .لتوفري االتصال اجليد (Broad band Network)شبكة عالية القدرة  -

 .لتسخري أجهزة عالية القدرة Thin clientهيكلة تعتمد نظام  -

ــتعلم   - ــات إلدارة ال ــوفر تطبيق ــيت ت ــة وال ــات التعليمي  learningالربجمي
management system توى اإللكتروين وأنظمة التحكم والسـيطرة  وإدارة احمل

 .واملتابعة للشبكة

 .املوارد البشرية -

 .بيئة تشريعية مناسبة لضمان سالسة التحول إىل نظام التعليم االلكتروين -

التمويل من خالل الشراكة احلقيقية بني املؤسسات الدولية واحملليـة مـن جهـة     -
 .واحلكومية من جهة أخرى



  - ١٤٢ -

 .نجاح يف التحول إىل نظام التعليم االلكتروينالدعم السياسي لضمان ال -

 .رؤية شاملة بعيدة املدى واستراتيجية حمكمة وخطة تنفيذ واقعية ومرحلية -

)www.moe.gov.jo/leaviningt( 

  :وفيما يلي عرض إلحدى املدارس االلكترونية يف األردن

  .يف األردن school Arabiaاملدرسة العربية االلكترونية 

بية االلكترونية مؤسسة معرفية رقمية توفر بيئة تعلم وتعليم عربيـة تفاعليـة   املدرسة العر
للدارسني يف مراحل التعليم املختلفة ومهمتها توفري بيئة تعليمية جمانية تفاعلية وذلك مـن  
خالل التطوير العلمي للمنهاج املدرسي والتركيز على املهـارات املرتبطـة بتكنولوجيـا    

  :املعلومات، ودف إىل

  .إجياد جمال واسع للتعليم يتجاوز املنهاج املدرسي -

 التركيز على األسس، املفاهيم واملضامني التعليمية باستعمال أساليب التفكري النقدي -
 .املستقل

 .توفري بيئة حتظى باألمن والتقبل االجتماعي -

 .توفري التعليم ااين للجميع ضمن إطار فرص التعلم املستمر -

  .ر املتعلم اإلجيايب يف املشاركة يف عملية التعلم والتقومي الذاتينيالتركيز على تطوير دو

  www.school arabia.net 

  :جتربة التعليم االلكتروين جبمهورية مصر العربية -٢

  :مت توظيف تقنية املعلومات واالتصال يف تطوير املنظومة التربوية والتعليمية من خالل
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يف أنظمة اتصاالت، قنوات عالية السرعة، مركز  إعداد البنية التحتية للتقنية وتتمثل -
  .التطوير التقين، شبكة االنترنت، مراكز تدريب ختصصية

م مت إدخال احلاسب اآليل يف املدارس إىل أن ١٩٨٧يف عام : نشر التقنية يف املدارس -
ألـف جهـاز وعـام    ) ١١٢(ألف مدرسة تشمل ) ٢٦(م إىل ٢٠٠٤وصل عام 

 .ألف مدرسة ٢٢نت ومت إدخاهلا يف م مت إنشاء شبكة االنتر١٩٩٨

منهجاً تعليمياً حتت إشـراف أسـاتذة    ٢٧٦إنتاج املناهج اإللكترونية وقد بلغت  -
 .اجلامعات واألساتذة التربويني ومستشاري املواد ومواجهيها

م مت إدخال مشروع التعلم االلكتروين بشقيه وهي أنظمة الفصـول  ٢٠٠٢يف عام  -
 .ايتالتخيلية وأنظمة التعليم الذ

قنوات تعليمية وإنتاج العديد من الربامج التلفزيونية اليت تنقل املقـررات   ٧إنشاء  -
 .الدراسية

 .إنشاء قاعدة بيانات وخريطة مدرسية عن كل مبىن تعليمي يف مصر -

 .UNPDإنشاء مشروع املدرسة الذكية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -

 PFCEات يف املـدارس املشـاركة التنافسـية    إنشاء مشروع تكنولوجيا املعلوم -
 .VSAIPبالتعاون مع 

 .التعاون مع شركة مايكروسوفت -

 .Learnمشروع اهليئة الدولية للمصادر والتعليم  -

 .مشروع جلوب -

 .مع شركة أدراكل Think. Comمشروع برنامج  -



  - ١٤٤ -

 .Intelبرنامج التعليم من أجل املستقبل بالتعاون مع شركة  -

 .Sol (school on line)مشروع  -

  :التجارب اخلليجية يف التعليم االلكتروين) ج( 

  :جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة -١

 طويرية يف جمال التربية والتعلـيم تبنت دولة اإلمارات العربية املتحدة مشروعات ت  
ويعد توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم أحد املشاريع احليوية، اليت دف من 

حيث مع متطلبات العصر بكفاءة عالية  الهلا إىل بناء نظام تعليمي جديد يستطيع التعاملخ
ركزت اخلطة على االنتقال إىل بيئة تعليمية متمحورة حول الطالب باسـتخدام التعلـيم   
االلكتروين وإعادة تنظيم النظام التربوي مع زيادة جوهريـة يف السـلطة واملسـؤولية    

محاسبة يف املدارس، ويالحظ التركيز على الطالب الذي يستهدفه واملؤهالت والقابلية لل
التطوير وفق معايري تربوية وأسس عاملية، وإقرار نظام حديث للمباين املدرسـية يسـهل   
تزويدها بالبنية التحتية املناسبة من االنترنت وتقنية املعلومات، دف إحداث نقلة نوعية 

  )www.educatin.gov.qa(. علوماتيةيف التعليم واالستفادة القصوى من امل

ويف اجلانب التنفيذي بدأت جتربة تطبيق التعليم اإللكتروين من خالل مدرسة دمريه   
وذلك الستخدام " ه نت دمرب" يها القاعة اإللكترونية باسم اإلبتدائية للفتيات اليت أفتتح ف

وال تقتصر هذه التجربة علـى تقـدمي   . يمية يف خدمة العملية التعليمية التكنولوجيا التعل
خدمة احلاسب واإلنترنت فقط للطالبات وللهيئة التدريسية واإلدارية وإمنا ايضاً إىل ربط 

ومت جتهيز . جسور التعاون والتواصل مع اهليئة احمليطة باملدرسة اليت متثل يف أولياء األمور 
كل التجهيزات الالزمة وإمدادها بأكثر من ثالثني جهاز كمبيوتر ومت القاعة اإللكترونية ب

االتصال بأحد مراكز الكمبيوتر املتخصصة لالستفادة من خرباته يف تعلـيم الكمبيـوتر   
  .واالنترنت 
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ودف هذه التجربة إىل استخدام الطالبات للحاسب اآليل لغرض الدراسة وتصفح 
 ختدم املواد التعليمية ، باعتبار أـا مـورد متجـدد    املواقع املوجودة على اإلنترنت اليت

وتفاعلي وتستطيع الطالبة من خالله تعلم معلومه جديدة ولنجاح هذه التجربة مت تدريب 
املعلمات على االستخدام األمثل ألجهزة احلاسوب وتقنياته املختلفة ، حبيث صار لـديهن  

 .http: albayan.شكل جيد وفعـال  القدرة على تعليم الطالبات هذه التقنية احلديثة ب

Co. ae/albayan .  

وقد تبنت وزارة التربية والتعليم والشباب مشروع تطوير مناهج لتعلـيم مـادة      
م وقد ١٩٩٠/ ١٩٨٩احلاسب اآليل باملرحلة الثانوية وقد بدأ تطبيق هذا املشروع عام 

أ بإعداد منهج للصف مشل يف البداية الصف األول والثاين الثانوي وكان املشروع قد بد
األول الثانوي وجتريبه باختيار مدرستني بكل منطقة تعليمية إحدامها للبـنني واألخـرى   
للبنات ويف العام التايل مت تعميم التجربة لتشمل كافة املدارس الثانوية يف الدولة وبعد ذلك 

ـ   اب ويف ضوء التجارب مت اعتماد تدريس احلاسب يف املرحلة اإلعدادية ومت طـرح كت
  .مهارات استخدام احلاسب ضمن مادة املهارات احلياتية للصفني األول والثاين الثانوي

وقد حددت أهداف وجماالت استخدام التقنيات التربوية يف التعليم يف الدولـة يف    
ضوء أحدث املفاهيم التربوية املطروحة لتوظيف التحديات التربوية يف عمليـة التعلـيم،   

التعليمية للوزارة واخلطط املستقبلية املنبثقة عن رؤيـة التعلـيم   ويتضح ذلك يف السياسة 
  :وتتمثل هذه األهداف يف. م٢٠٢٠حىت عام 

  .حتسني وتطوير عملييت التعليم والتعلم يف مناهج التعليم العام -

إعداد الطالب للتعامل بكفاءة مع عصر املعلومات وذلك بإكسام املهارات املتصلة  -
دام احلاسب وشبكات االتصال للوصول إىل مصادر املعلومات بالتعليم الذايت واستخ

 .اإللكترونية احمللية والدولية
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تطوير شبكة اتصال معلومايت فيما بني الوزارة واملناطق التعليمية واملدارس ملساعدة  -
مراكز اختاذ القرار يف الوصول بسرعة إىل خمتلف أمناط املعلومات املتصلة بالطالب 

 .ت اإلشرافية واإلدارية وغريهاواملعلمني واهليئا

تطوير عمليات تدريب للمعلمني أثناء اخلدمة وإكسام الكفاءات التعليمية املطلوبة  -
لتنفيذ املناهج اجلديدة واملطورة، وذلك بإنشاء املراكز التدريبيـة يف كـل منطقـة    

 .تعليمية

الدراسـية   تطوير عمليات التقومي وذلك بإنشاء بنوك األسئلة لكل مادة من املـواد  -
 ).١٤: هـ١٤٢٤الراشد، . (والتوسع يف استخدام االختبارات االلكترونية

 :البحرين مملكةجتربة  -٢

مت اإلعالن عن مشروع جاللة امللك محد ملدارس املستقبل يف بداية العام الدراسي 
  :هـ وتنص رؤية املوضوع للمشروع على ما يلي١٤٢٥/هـ١٤٢٤

يف مملكة البحرين إىل توظيـف تقنيـة املعلومـات    تتطلع وزارة التربية والتعليم   
يف عمليات التعليم والتعلم على أسس تربوية مدروسة حبيـث تكـون    ICTواالتصال 

موجهة حنو تزويد األجيال الناشئة بالكفايات والقيم واملهارات األساسية الالزمة للتحول 
  .عرفةمبملكة البحرين إىل جمتمع املعلومات واالقتصاد القائم على امل

ويشتمل املشروع على منظومة تعليمية متكاملة تتضمن بوابة تعليميـة تسـمح     
بدخول الطلبة واملعلمني واإلداريني وأولياء األمور إىل املنظومة كـل حسـب متطلباتـه    

وسيتم حتول الكتب إىل كتب إلكترونية وكمـا تـوفر   . واحتياجاته التربوية وصالحياته
ات احلية بالصوت والصورة يف أي مكان إىل مجيع املـدارس  املنظومة إمكانية نقل احملاضر

املربوطة بالشبكة، ويبدأ تطبيق املشروع يف إحدى عشرة مدرسة ثانويـة موزعـة علـى    
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حمافظات اململكة، من خالل ربطها بشبكة االتصاالت اإللكترونية السريعة عرب البوابـة  
  )www.educatin.gov.bh(. التعليمية املركزية اإللكترونية

  :جتربة سلطنة عمان -٣

  :التعليم املدرسي العام) أ

قامت وزارة التربية والتعليم يف السلطنة يف إطار تطوير التعليم بإعداد خطة شاملة   
وطموحة تسعى من خالهلا إىل االنسجام مع املتطلبات التنموية للسلطنة، وقد نصت على 

 ١٠نظام التعليم األساسي الذي يتكون من مرحلتني األوىل للتعليم األساسي ومدا  تطبيق
هي املرحلة الثانويـة  ) ١٠-٥(واحللقة الثانية ) ٤-١( سنوات تقسم إىل حلقتني األوىل

  .ومدا سنتان

وسعت الوزارة إىل إدخال احلاسب اآليل يف مراكز مصادر التعلم مبدارس التعلـيم    
  ) . ٢٠٠٦احللفاوي ، (  : ق األهداف التاليةاألساسي لتحقي

اعتبار مرحلة التعليم األساسي القاعدة األساسية اليت سوف يرتكز عليهـا إدخـال    -١
  .احلاسب إىل املدارس

 .إكساب الطلبة مهارات التعامل مع احلاسب -٢

توفري برجميات حاسوبية تستخدم الوسائط املتعددة تساعد على تنمية قدرات الطالب  -٣
 .وحتتوي على كم هائل من العلوم واملعارف الفعلية

تنمية مهارة حب االستطالع والبحث والتعلم الذايت واالعتماد علـى الـنفس يف    -٤
 .احلصول على املعلومات من مصادرها املختلفة
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وقد أصدر معايل وزير التربية والتعليم قراراً بتشكيل جلنة من ذوي االختصاص يف 
تربية والتعليم لوضع مناهج مادة تقنية املعلومات ملرحلة جامعة السلطان قابوس ووزارة ال

  :لتقوم باملهام التالية) ٤-١(احللقة األوىل للصفوف (التعليم األساسي 

  ).األسس واملرتكزات(حتديد املرتكزات الفكرية ملناهج تقنية املعلومات  -

 .دراسة األهداف العامة من أجل اشتقاق األهداف اإلجرائية وحتليلها -

 .ة املدى والتتابع ملادة تقنية املعلوماتمصفوف -

كتاب واحد ) ٤-١(وضع وحدات مناهج تقنية املعلومات لكل صف من الصفوف  -
 .لكل صف يشمل جزأين لكل فصل دراسي

 .حتقيق التكامل الرأسي واألفقي بني هذه الوحدات -

 .ربط مناهج تقنية املعلومات مبناهج املواد الدراسية األخرى -

 .مرارية حتديث وتقومي مناهج تقنية املعلوماتاقتراح أسس الست -

مدرسـة   ١٧م بإنشـاء  ١٩٩٩/ ١٩٩٨وبدأ التطبيق الفعلي من العام الدراسي 
مدرسة يف العام التايل  ٢٥على مستوى السلطنة أعقب ذلك افتتاح ) ٤-١(تعليم أساسي 

م وهي فكـرة  ٢٠٠١-٢٠٠٠مدرسة يف العام  ٥٨م وجرى افتتاح ٢٠٠٠ -١٩٩٩
ل الوزارة تطبيقها تدرجيياً وخصصت ميزانية كبرية إلجناحهـا، وتتـوفر هلـذه    رائدة تعم

  .املدارس اإلمكانية الالزمة لعملية تعليمية ناجحة وفق أهداف التطوير

وقد مت إنشاء مراكز مصادر التعلم يف كل مدرسة من مدارس التعليم األساسي يف 
كنولوجية خاصة احلاسب اآليل وهذا السلطنة ويتم تزويدها بأحدث األجهزة التعليمية والت

ما دعا إىل زيادة تفاعل طلبة مدارس التعليم األساسي مع التطوير التكنولوجي الـذي ال  
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ميكن جتاهله إمياناً من الوزارة بضرورة تنشئة جيل قادر على التعامل مع التقنيات احلديثـة  
  .بشكل يتناسب وحجم التطور الذي يشهده العامل

  :جتربة الكويت -٤

م ٢٠٠٢/ ٢٠٠١شكلت جلنة التعليم االلكتروين يف مراحل التعليم الثالث عام   
  :وقد أجنزت اللجنة األعمال التالية

  .صياغة أهداف ومربرات التعليم االلكتروين -

 .إعداد اآللية املقترحة لتطبيق التعليم االلكتروين يف التعليم العام -

 .اللكتروينإعداد متطلبات اخلطة املقترحة إلدخال التعليم ا -

إعداد مناذج من الدروس يف جمال العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة االجنليزية  -
للصف األول املتوسط ، والصف األول الثانوي، وإدخاهلا يف املواقع االلكترونيـة  

 .اخلاصة بوزارة التربية

أولياء حبث طرق االستفادة من خدمة االنترنت، وجتهيز مواقع للمعلمني والطالب و -
 .األمور لالستفادة منها يف تدريس ااالت الدراسية الثالث

 .إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية -

اختيار مدارس التجريب يف املناطق التعليمية، وكذلك أمساء املعلمني املكلفني حبضور  -
 .الدورات التدريبية

مت توفريهـا مـن   استخدام البنية التحتية املوجودة يف املدارس من أجهزة وشبكات  -
 .خالل مسامهة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
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االستفادة من املبادرات الشخصية املختلفة من إعداد برامج ختدم املفردات املدرسية  -
 .مباشرة

 .االستفادة مما هو متوفر ومناسب من املواقع املختلفة من خالل االنترنت -

 .(ADSL)قنية مت ربط مجيع مدارس الدولة بشبكة الوزارة عن طريق ت -

جلميع مـدارس   Back Bone)متديدات داخلية (االنتهاء من عمل البنية التحتية  -
 .التعليم العام بالدولة

 .أجهزة حاسوب يف مدارس املرحلتني املتوسطة والثانوية -

مبسـابقات يف  ) احلاسوب –اللغة االجنليزية  –الرياضيات  -العلوم (قامت أقسام  -
موضوع إنتاج برامج ختدم تدريس املناهج من خـالل  السنوات الثالث األخرية يف 

وقد مت مجع هذه الربامج وتنقيحها من قبل املوجهني العامني املوجـودين  . احلاسوب
 .ضمن جلنة إدخال التعليم االلكتروين يف مدارس التعليم العام

استخدام الربامج التعليمية اإللكترونية اجلاهزة واملتوفرة يف األسواق وقد تكونـت   -
لتحديـد  ) احلاسـوب  –اللغة االجنليزية  –الرياضيات  –العلوم (نة من أقسام جل

 .املناسب من هذه الربامج

 .حتديد عدد كبري من املواقع التعليمية على االنترنت اليت ميكن االستفادة منها -

التنسيق مع العاملني يف مركز املعلومات لكيفية االستفادة من الربامج السابقة مـن   -
 .وبخالل احلاس

العمل على إعداد تأهيل مجيع معلمي ومعلمات مادة احلاسوب عن طريق حضـور   -
كمرحلة أوىل، وعلى أن يكمل باقي معلمـي ومعلمـات    (ICDL)واجتياز دورة 

 .املواد الدراسية األخرى حضور واجتياز هذه الدورة
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ـ  - رات إعادة تدريب جمموعات من املعلمني واملعلمات يف جمال التعليم االلكتروين لفت
 .قصرية يف مركز التدريب باإلضافة إىل املدارس نفسها

خمترباً ذات مواصفات علمية تدريبية عالية جداً من حيث األجهـزة  ) ١٣(مت إعداد  -
 ).١٩-٥ص : هـ١٤٢٤غلوم، . (واألثاث والربامج

 
 

ت التجارب العاملية إىل أن اليابان قامت بتوظيف شبكات اإلنترنت يف املعاهد خلص
والكليات التربوية لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التعليم احلديث وأصبحت من الدول 

. اليت تطبق أساليب التعليم اإللكتروين احلديث بشكل رمسي يف معظم املدارس اليابانيـة  
اإللكتروين على مستوى املدارس أما سنغافورة فقد وضـعت   وكوريا بدأ بتوظيف التعليم

يف القرن القادم ولتحقيق ) جزيرة الذكاء ( جلعل سنغافورة ) تقنية املعلومات ( خطة باسم 
ذلك كان على وزارة التعليم أن تتبىن خطة إستراتيجية لنشر تقنية املعلومات من خـالل  

  .التعليم 

وين فيما يطلـق عليـه اجليـل    ت التعليم اإللكتروأما الواليات املتحدة فقد أدخل  
، باستخدام برجميات افتراضية للتعليم ودول أوروبـا فقـد أدخلـت احلواسـب     الرابع

واسـتراليا  . والوسائط املتعددة واإلنترنت لتحسني نوعية التعليم ال سيما التعليم الثانوي 
  .أصبحت تقنية التعليم اإللكتروين متوفرة يف كل فصل دراسي 

فقد تبنت دولة اإلمارات العربية املتحدة مشروعات تطويريـة   ليجيةأما الدول اخل  
يف جمال التربية والتعليم ، وبعد توظيف تقنية املعلومات واالتصال يف التعليم أحد املشاريع 

ويف سلطنة عمان مت توظيف التعليم اإللكتروين يف التعليم املدرسـي العـام   . اخلريية ا 
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يل والكويت فقد شكلت جلنة التعليم اإللكتروين يف مراحل التعليم الـثالث  والتعليم العا
  .) م ٢٠٠١/٢٠٠٢عام 

األردن اعتمدت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزاريت التخطـيط   الدول العربية ويف  
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شبكة وطنية للتعليم اإللكتروين من خـالل إنشـاء   

  .ية شبكات املعرفة الوطن

وميكن االستفادة من هذه التجارب يف الواقع احلايل من خالل بناء عدد من الربامج   
اليت تسعى لتعليم كيفية تطبيق هذه التجارب يف ااالت السياسية واالجتماعية  والدورات

واألكادميية والتعليمية وغريها ، حيث يعمل تطبيق هذه التجارب على تقوية األنظمـة ،  
  .توجيهها مبا يعود بالنفع والفائدة على كافة اجلهات وتنميتها ، و
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 الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة 
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يتناول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات اليت استخدمت يف تنفيذ الدراسة ومجـع  

كما يتضـمن  . تحقق من صدقها وثباابياناا ووصفاً ألفرادها وبناء أدواا وإجراءات ال
  .إجراءات تطبيقها، وتصميمها واملعاجلة اإلحصائية املستخدمة

 
يتألف جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف جمال تكنولوجيـا    

لعزيز سعود بالرياض وجامعة امللك عبد ا ،التعليم والتعليم اإللكتروين جبامعة اإلمام حممد 
باملنطقة الشرقية واملعـادن   لبترولامللك فهد ل جبدة وجامعة أم القرى مبكة املكرمة وجامعة

  .وجامعة امللك خالد بأا 

باإلضافة إىل املتخصصني يف إدارة التطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة   
  .هـ ١٤٣٠/١٤٣١خالل الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي . املقدسة 

 
عضو من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف جمال ) ٣٠٠(بلغت عينة الدراسة 

تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروين واملتخصصني يف إدارة التطوير التربـوي خـالل   
  . هـ١٤٣٠/١٤٣١الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 

 
: فقرة موزعة على ثالثة جماالت) ٥٠(نة، اشتملت على قامت الباحثة بإعداد استبا

يف اململكة العربية  للبنات جمال واقع تطبيق التعليم اإللكتروين على املدرسة الثانوية العامة
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السعودية وجمال يقيس الصورة اليت جيب أن يكون عليها التعليم الثانوي يف اململكـة يف  
ال املعيقات اليت تواجه تطبيق التعليم اإللكتروين ضوء تفعيل مفهوم التعليم اإللكتروين، وجم

  .على املدرسة الثانوية العامة يف اململكة العربية السعودية

 

للتأكد من صدق األداة، مت عرضها على حمكّمني من ذوي االختصاص، وخرباء يف 
ملكـة العربيـة   جمال واقع تطبيق التعليم اإللكتروين على املدرسة الثانوية العامـة يف امل 

السعودية، وبعض أعضاء هيئة التدريس، ومتخصصني آخرين ملعرفة آرائهم ومالحظـام  
حول مدى اتساق أسئلة االستبانة وانسجامها مع أهداف الدراسة، وقد مت إعادة صياغة 
بعض فقرات االستبانة وفقا هلذه املالحظات مما كان هلا دوراً مهمـاً يف االرتقـاء بـأداة    

  .ةالدراس

 

بعد التأكد من صدق أداة الدراسة جرى التأكد من ثباا باستخدام طريقة معامل 
االتساق الداخلي كرونباخ ألفا الستخراج درجة ثبات أداة الدراسة حسـب األبعـاد   

. وهو مقبول لغايات هذه الدراسة) ٠,٨٢(املختلفة، حيث بلغ معامل الثبات لألداة ككل
  .معامل الثبات يف جماالت أداة القياس ) ٢( ويوضح اجلدول رقم
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  )٢(جدول 
  معامل الثبات يف جماالت أداة الدراسة

رقم 
 اال

 اسم اال
معامل 
 الثبات

واقع تطبيق التعليم اإللكتروين على املدرسة الثانويـة العامـة يف    ١
 اململكة العربية السعودية

٠,٨١ 

 تعليم الثـانوي يف اململكـة  الصورة اليت جيب أن يكون عليها ال ٢
 يف ضوء تفعيل مفهوم التعليم اإللكتروين العربية السعودية

٠,٨٣ 

املعيقات اليت تواجه تطبيق التعليم اإللكتروين يف املدارس الثانوية  ٣
 العربية السعودية باململكة

٠,٨٢ 

 ٠,٨٢ معامل الثبات لألداة ككل

  

 

م االختبارات واألدوات اإلحصائية املُتاحة؛ حلساب املتوسطات احلسابية متّ استخدا
 ساليباسة، كما مت استخدام عدد من أواالحنرافات املعيارية يف استجابات أفراد عينة الدر

  :اإلحصاء الوصفي، وهي كما يلي

  .املتوسطات واإلحنرافات املعيارية - 

 - T- test. 
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فقرة موزعة على ثالثة جماالت، وذلك دف حتقيق ) ٥٠(هذا احملور على اشتمل 

  .الغرض من إجراء هذه الدراسة

مت تدريج مستوى اإلجابة عن كل فقرة من فقراا وفق مقياس ليكرت اخلماسـي  
درجـات،  ) ٥(موافق بشـدة ويعطـى   : وحتديدها خبمسة مستويات، على النحو اآليت

درجات، ومستوى غري ) ٣(جات، ومستوى حمايد ويعطى در) ٤(ومستوى موافق ويعطى 
وجرى . درجة واحدة) ١(درجتني، ومستوى غري موافق بشدة ويعطى ) ٢(موافق وتعطى 

، )موافق، حمايد، غـري موافـق  (استخدام مقياس احلكم على النتائج الذي مت تقسيمه إىل 
-٣(، )٢,٩٩-٢(، )١,٩٩-١(باالعتماد على فئات األداة، وعددها أربع فئات هـي  

، وذلك بتقسيم عدد الفئات على عدد البدائل اخلمسة وهـي متثـل   )٥-٤(، )٣,٩٩
=  ٥÷٤(وبطريقة حسـابية  ) موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة(

) ٢,٦أقـل مـن    -١(الدرجة املنخفضة مـن   [تكون املستويات الثالثة كالتايل) ٠,٨
، وميكـن  ])٥ – ٣,٤(، والدرجة املرتفعـة  )٣,٤من أقل  – ٢,٦(والدرجة املتوسطة 

  : توضيح التقسيم هلذه املستويات كاآليت

٢,٦) = ٠,٨+  ٠,٨+ (١  

٣,٤) = ٠,٨+ ( ٢,٦  

٥) = ٠,٨+ ٠,٨+ ( ٣,٤   

  :وبذلك تكون املستويات على النحو اآليت

درجـة  )  ٣,٤اقل مـن   -٢,٦(ومن ، درجة منخفضة)  ٢,٦اقل من  -١(من 
  . درجة مرتفعة)  ٥ -٣,٤(ومن ، متوسطة
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 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة 
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 للبنات هدفت الدراسة احلالية إىل تفعيل التعليم اإللكتروين بالتعليم الثانوي العام

ئج اليت وفيما يلي عرضا للنتا. باململكة العربية السعودية يف ضوء أهداف التربية اإلسالمية
مت التوصل إليها من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة عن أسئلة وأدوات الدراسة، 

  . متسلسلة حسب أسئلة الدراسة
 )٣(اجلدول 

 واقع جمال نع الدراسةة عين أفراد إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات
  .السعودية العربية اململكة يف العامة الثانوية املدرسة على اإللكتروين التعليم تطبيق

 احلسايب املتوسط الفقرة الرقم
 اإلحنراف
 املعياري

 املرتبة
 مستوى
 التأثري

 مرتفع ١ ٠,٥١ ٤,٦٦ .تتابع املعلمة طالباا يف املنزل باستخدام شبكة االنترنت ٧

 مرتفع ٢ ٠,٥٥ ٤,٦٥ .)والتدريب واملمارسة -واحلوار – املناقشة –الشرح (تشرح املعلمة الدرس من خالل أساليب التعليم املعتادة  ١

 مرتفع ٢ ٠,٥٥ ٤,٦٥ يف شرح الدروس Blended Learning  تستخدم املعلمة التعليم املدمج ٣

 مرتفع ٤ ٠,٦٠ ٤,٦٠ .الكمبيوتر تشرح املعلمة الدرس باستخدام احلاسب ويقوم بعرض الدرس على الطالبات  من خالل ٢

 مرتفع ٤ ٠,٥٩ ٤,٦٠ .لثانوية السبورة الذكية يف تدريس املنهاجتستخدم معلمة املدرسة ا ١٦

٦ 
خالل  تشجع املعلمة الطالبات على التعليم الذايت والتعلم وسط اموعات من خالل مشاركة زمالئه يف بلد آخر من

 .الشبكة أو من خالل مؤمترات الفيديو يف مشاهدة فيديو عن املعلومة
 مرتفع ٦ ٠,٦٨ ٤,٤٩

 مرتفع ٧ ٠,٧٣ ٤,٤١ .علمة التمارين الكترونيا مع الطالبات ويتشارك معهم يف احللحتل امل ٤

٨ 
توفر املدرسة نظام تفاعلي يعتمد على بيئة الكترونية متكاملة، ويستهدف بناء املقررات الدراسية بطريقة يسهل 

 .ختلفةتوصيلها، بواسطة الشبكات اإللكترونية، وباالعتماد على الربامج والتطبيقات امل
 مرتفع ٨ ٠,٨٩ ٤,٣٢

 مرتفع ٩ ٠,٩١ ٤,٢٣ .املدرسة جمهزة باألدوات اليت يتطلبها التعليم اإللكتروين ٥

١٠ 
حترص املعلمة على استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل النترانت، اإلذاعة، القنوات احمللية أو 

 .الفضائية،األقراص املمغنطة
 مرتفع ٩ ٠,٧٦ ٤,٢٣

١١ 
مكتوبـة أو   تقدمي وزارة التعليم العام املناهج حبيث تتضمن احملتـوى الرقمي يف بيئة متعـدد الوسـائط نصـوص 

ـة،  ـة بكافة أمناطها، صــور متحركــة، صــور ثابـت منطوقـة، مؤثرات صوتية، رسومــات خطـي
 اخل.....لقطــات فيديــو

 مرتفع ٩ ٠,٩١ ٤,٢٣
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 مرتفع ١٢ ٠,٧٣ ٤,٢٢ .عليم اإللكتروين نظرا الجتاهات املعلمني السلبية حنو تطبيقهمن الصعب تطبيق الت ١٤

 مرتفع ١٢ ٠,٩٧ ٤,٢٢ . تستخدم معلمة املدرسة الثانوية املخترب االفتراضي لتدريس املنهاج ١٣

 مرتفع ١٤ ٠,٩٦ ٤,٢٠ .حترص املعلمة على إثراء املعلومات من خالل الروابط إىل مصادر املعلومات يف مواقع خمتلفة ٩

 مرتفع ١٥ ٠,٧٥ ٤,١٩ .من الصعب تطبيق التعليم اإللكتروين نظرا الجتاهات الطالبات السلبية حنو استخدام أدوات التعليم اإللكتروين ١٥

 مرتفع ١٦ ٠,٩١ ٤,١٤ .يف تدريس املنهاج) Holography(تستخدم معلمة املدرسة الثانوية التصوير اسم اهلولوغرايف  ١٩

 مرتفع ١٧ ٠,٥٩ ٤,١١ .توفر املدرسة للمعلمة مصادر متعددة ومتباينة للمعلومات تتيح فرص املقارنة واملناقشة والتحليل والتقييم ١٢

 مرتفع ١٨ ٠,٨١ ٤,٠٩ .تستخدم معلمة املدرسة الثانوية شاشات العرض باختالف أنواعها يف تدريس املنهاج ١٨

٢٠ 
كة العربية السعودية إىل توفر املعلمات الذين ميتلكون القدرة على استخدام التقنية تفتقر املدارس الثانوية يف اململ

 .املطلوبة
 مرتفع ١٨ ٠,٨٤ ٤,٠٩

 مرتفع ٢٠ ٠,٨٤ ٤,٠٥ .تستخدم معلمة املدرسة الثانوية  نظارات  العرض اإللكترونية يف تدريس املنهاج ١٧

 مرتفع ٠,٧٥ ٤,٣٢ املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري العام

 مفهـوم التعلـيم  ما واقع تطبيـق  : النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على* 
على املدرسة الثانوية العامة يف اململكة العربية السعودية من خـالل اللـوائح    اإللكتروين

  والتعميمات املنظمة للتعليم اإللكتروين ؟
 املعياريـة  واالحنرافات يةاحلساب املتوسطات حساب مت ولإلجابة عن هذا السؤال

 يف العامـة  الثانوية املدرسة على اإللكتروين التعليم تطبيق واقع جمال فقرات من فقرة لكل
 املعياريـة  واالحنرافـات  املتوسطات يبنيالسابق ) ٣( واجلدول السعودية، العربية اململكة

 يف العامـة  الثانوية ةاملدرس على اإللكتروين التعليم تطبيق واقع مبجال تتعلق اليت للفقرات
). ٤,٠٥ -٤,٦٦( بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث السعودية، العربية اململكة

 شـبكة  باسـتخدام  املنـزل  يف طالباا املعلمة تتابع"  على تنص اليت الفقرة جاءت فقد
  ،)٠,٥١( بلـغ  معيـاري  واحنراف) ٤,٦٦(حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف" االنترنت

 تدريس يف اإللكترونية العرض  نظارات  الثانوية املدرسة معلمة تستخدم"  الفقرة توجاء
  ).٠,٨٤( بلغ معياري واحنراف ،)٤,٠٥( بلغ حسايب مبتوسط األخرية باملرتبة."  املنهاج
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 )٤(اجلدول 
 املتعلق  جمال نع الدراسة عينة أفراد إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 مفهوم تفعيل ضوء يف اململكة يف الثانوي التعليم عليها يكون أن جيب اليت الصورةب
 .اإللكتروين التعليم

 التأثري مستوى املرتبة املعياري اإلحنراف احلسايب املتوسط الفقرة الرقم

 مرتفع ٢٠ ٠,٧٣ ٤,٠٤٢ ..يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين تطبيق شامل للتعليم اللكتروين ٢٥

٢٢ 
  تاج تفعيل التعليم اإللكتروين إىل فتره انتقاليةحي
 . التقليدية املتبعة تكون مبثابة تدريب جيد يتم فيها التخلص من الطرق 

 مرتفع ٢٢ ٠,٦٠ ٤,٠٤

٢٦ 
النوع من التعليم لكي يتم تطبيقه  يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين توجيه اهتمام التعلم العام إىل هذا

 .صميم علمي يعمل على جناحهعلى أسس علمية وعلى ت
 مرتفع ٢٣ ٠,٧٩ ٤,٠٣

 مرتفع ٢٤ ٠,٧٥ ٤,٠١ .سهولة ومرونة التحديث املستمر للمناهج مع إمكانية مواكبة التطورات العلمية دون كلف إضافية ٢٩

٢٣ 
 حيتاج تفعيل التعليم اإللكتروين إىل إجياد طرق أكثر سهوله وأدق لإلشراف والتقومي التربوي تقم على

 . س الكترونيةأس
 مرتفع ٢٥ ٠,٧٢ ٤,٠١

٢١ 
ميكن الدمج بني التعليم التقليدي والتعليم االلكتروين  كمرحلة انتقالية للتحول الكامل للتعليم 

 .االلكتروين يف تدريس املنهاج
 مرتفع ٢٦ ١,١٠ ٣,٩٩

 مرتفع ٢٧ ٠,٨١ ٣,٩٦ .حيتاج تفعيل التعليم اإللكتروين التدريب على املتابعة املنزلية للطالب ٢٤

٢٧ 
البد من استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل النترانت، اإلذاعة، القنوات احمللية أو 

  .الفضائية، األقراص املمغنطة
 

 مرتفع ٢٨ ٠,٦٨ ٣,٨٩

٣١ 
ملؤسسة يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين إعادة هندسة العملية التعليمية بتحديد دور املُعلم واملُتعلم وا

 .التعليمية
 مرتفع ٢٩ ٠,٧٥ ٣,٨٦

٢٨ 
. سهولة إتاحة احملتوى التعليمي الرقمي للمتعلم من خالل الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته

 .واليت تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف تعليمية حمددة
 مرتفع ٢٩ ٠,٨٠ ٣,٨٦

٣٠ 
زمـالء، و حتقيق مستوى أعلى من التفاعل بني املتعلـم من  جهة، و املعـلم و احملتـوى، واـل
 .املؤسسة التعليمية، والربامج والتطبيقات من جهة ثانية

 مرتفع ٢٩ ٠,٧٥ ٣,٨٦

٣٤ 
يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين تنمية مهارات وقدرات الطالب وبناء شخصيام إلعداد جيل قادر 

 .صر من خالل الوسائل التقنية احلديثةعلى التواصل مع اآلخرين وعلى التفاعل مع متغريات الع
 مرتفع ٣٢ ٠,٨٠ ٣,٨٢

٣٢ 
يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين استخدام وسائط التعليم اإللكتروين يف ربط وتفاعل املنظومة 

 ).املُتعلم، واملؤسسة التعليمية، والبيت، واتمع، والبيئة املُعلم، (التعليمية
 مرتفع ٣٣ ١,١٠ ٣,٨٢

 مرتفع ٣٤ ٠,٩٦ ٣,٧٩ .يل التعليم اإللكتروين تطوير معلومات الطلبة يف جمال استخدام االنترنتيتطلب تفع ٣٩

٣٨ 
مراعاة أن يكون املنهج  املقترح يف املراحل الدراسية كافة موجه حنو النظم والتطبيقات والربامج شائعة 

 . ل تعلمهاواليت ميكن تطوير مهارات الطلبة يف استخدام احلاسوب من خال  االستخدام،
 مرتفع ٣٥ ٠,٥٥ ٣,٧٨

 مرتفع ٣٦ ٠,٥١ ٣,٧٦ .يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين تبادل اخلربات التربوية من خالل وسائط التعليم اإللكتروين ٣٣

٣٦ 
تطوير مهارة استخدام احلاسوب يف ااالت العلمية والتعليمية باملدارس الثانوية يف اململكة العربية 

 .عامالسعودية بشكل 
 مرتفع ٣٧ ٠,٧٥ ٣,٧٤
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٣٥ 
يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين  نشر الثقافة التقنية مبا يساعد يف خلق جمتمع إلكتروين قادر على 

 .مواكبة مستجدات العصر
 مرتفع ٣٨ ٠,٧٦ ٣,٦٩

٣٧ 
يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين استمرار تدريس مادة احلاسوب من املرحلة األوىل وحىت املرحلة 

 . لنهائيةا
 متوسط ٣٩ ٠,٧٣ ٣,٦٣

٤٠ 
تامني خدمة االتصال بشبكة االنترنت يف كل صف، على ان تكون موجهه لإلغراض العلمية والتعليمية 

كوا تشتت اهتمام  Messengerويفضل دائما حجب خدمة التحاور من خالل برامج . فقط
 .الطلبة لقضايا ال ختدم العملية التعليمية

 طمتوس ٤٠ ٠,٧٩ ٣,٥٨

 مرتفع ٠,٧٧ ٣,٨٦ املتوسط احلسايب  واالحنراف املعياري العام

يف  عينة الدراسةما رأي " السؤال اخلامس والذي ينص على نتعلقة باإلجابة عالنتائج امل* 
يف  العربية السعودية يف اململكة للبنات الصورة اليت جيب أن يكون عليها التعليم الثانوي

  " لكتروين؟ضوء تفعيل مفهوم التعليم اإل
 اال فقرات من فقرة لكل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات حساب مت

 مفهوم تفعيل ضوء يف اململكة يف الثانوي التعليم عليها يكون أن جيب اليت بالصورة املتعلق
 للفقرات املعيارية واالحنرافات املتوسطات يبني السابق )٤(واجلدول اإللكتروين، التعليم

 يف اململكة يف الثانوي التعليم عليها يكون أن جيب اليت بالصورة املتعلق مبجال تتعلق اليت
 بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث اإللكتروين، التعليم مفهوم تفعيل ضوء

 التعليم تفعيل يتطلب"  على تنص اليت الفقرة جاءت فقد). ٣,٥٨ - ٤,٠٤٢(
) ٤,٠٤٢(حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف"  كتروينالل للتعليم شامل تطبيق اإللكتروين

 االنترنت بشبكة االتصال خدمة تامني" الفقرة وجاءت  ،)٠,٧٣( بلغ معياري واحنراف
 دائما ويفضل. فقط والتعليمية العلمية لإلغراض موجهه تكون ان على صف، كل يف

 طلبةال اهتمام تشتت كوا Messenger برامج خالل من التحاور خدمة حجب
 واحنراف ،)٤,٠٥( بلغ حسايب مبتوسط األخرية باملرتبة"  التعليمية العملية ختدم ال لقضايا
  ).٠,٧٩( بلغ معياري
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 )٥(اجلدول 
  اال نع الدراسة عينة أفراد إلجابات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 باململكة الثانوية املدارس يف اإللكتروين التعليم تطبيق تواجه اليت باملعيقات املتعلق

 احلسايب املتوسط الفقرة الرقم
 اإلحنراف
 املعياري

 التأثري مستوى املرتبة

 مرتفع ٦ ١,١٠ ٣,٨١ ضعف البنية التحتية يف غالبية املدارس السعودية ٤١

 متوسط ١٠ ٠,٩٦ ٣,٥٧ صعوبة االتصال باالنترنت ورسومه املرتفعة ٤٢
 متوسط ٨ ٠,٧٣ ٣,٦٥ وإنتاج الربجميات التعليمية التكلفة العالية يف تصميم ٤٣

 متوسط ٧ ٠,٥٥ ٣,٦٦ عدم اقتناع املعلمات يف املدارس السعودية  باستخدام الوسائط االلكترونية احلديثة يف التدريس أو التدريب ٤٤

 متوسط ٩ ٠,٥١ ٣,٦٠ الطالبات مبهارات استخدام التقنيات احلديثة عدم إملام ٤٥

 مرتفع ٢ ٠,٧٢ ٤,٠١ يئة اإلدارية بأمهية التعامل االلكتروين،  وعدم اإلملام مبتطلبات هذا التعاملعدم وعي اهل ٤٦

٤٧ 

ختوف أعضاء هيئة التدريس من التقليل من دورهم يف العملية التعليمية وانتقال دورهم إىل مصممي 
 مرتفع ٣ ٠,٨١ ٣,٩٦ الربجميات التعليمية واختصاصي تكنولوجيا التعليم

 مرتفع ٤ ٠,٦٨ ٣,٨٩ صعوبة تطبيق أدوات ووسائل التقومي ٤٨

 مرتفع ١ ٠,٥٠ ٤,٠٣ نظرة أفراد اتمع إىل التعليم االلكتروين عن بعد بأنه ذو مكانة أقل من التعليم النظامي ٤٩

 مرتفع ٥ ٠,٨٠ ٣,٨٨ عدم اعتراف اجلهات الرمسية يف بعض الدول بالشهادات اليت متنحها املدارس ٥٠

 مرتفع ٠,٧٦ ٣,٨٥ سط احلسايب  واالحنراف املعياري العاماملتو

 

ما املعيقات اليت تواجه " السؤال السادس والذي ينص على نالنتائج املتعلقة باإلجابة ع* 
  "؟العربية السعودية  تطبيق التعليم اإللكتروين يف املدارس الثانوية باململكة

ارية لكل فقرة من فقرات اـال  مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعي
العربيـة   املتعلق باملعيقات اليت تواجه تطبيق التعليم اإللكتروين يف املدارس الثانوية باململكة

 املتعلق تتعلق اليت للفقرات املعيارية واالحنرافات املتوسطاتيبني ) ٥(، واجلدولالسعودية 
 تراوحت حيث باململكة، الثانوية املدراس يف اإللكتروين التعليم تطبيق تواجه اليت باملعيقات

 نظرة"  على تنص اليت الفقرة جاءت فقد). ٣,٥٧ -٤,٠٣( بني هلا احلسابية املتوسطات
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 يف" النظـامي  التعلـيم  من أقل مكانة ذو بأنه بعد عن االلكتروين التعليم إىل اتمع أفراد
"  الفقرة وجاءت  ،)٠,٥٠( بلغ معياري واحنراف) ٤,٠٣(حسايب مبتوسط األوىل املرتبة

 بلـغ  حسـايب  مبتوسـط  األخـرية  باملرتبة" املرتفعة ورسومه باالنترنت االتصال صعوبة
  ).٠,٩٦( بلغ معياري واحنراف ،)٣,٥٧(
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التعليم الثانوي العام يف اململكة العربية السعودية وجود مشـكالت  يتضح من واقع 
انعكست على مستوى خمرجاته إىل اتمع وإىل التعليم اجلامعي ، ومن أبرزهـا ضـعف   

  .املستوى والتوعية هلذه املخرجات 
وهذا الواقع يثري التفكري بضرورة التحول مبدارسنا إىل وجهة أخرى واللجوء إىل 

ر مناسبة ومواءمة مع ما جيري من حتديث للمدرسة الثانوية يف الوقت املعاصر املدخل األكث
  :ومن هنا نقترح 

  .التعليم اإللكتروين هو الصيغة األكثر مواءمة مع مطالب عصر املعلوماتية  –أ 
التجديد الواجب إحداثه يف منظومة املدرسة الثانوية العامة يف جمتمعنا ينبغي  –ب 

املدرسة اإللكترونية وذلك لتجاوز كثري من املمارسـات التقليديـة   أن يعتمد على صيغة 
  .والسلبيات 
إدخال صيغة التعليم اإللكتروين يف مدارسنا حيتاج إىل إجراءات تطال كافة  –ج 

التـدريس ، التقـومي ، األنشـطة ،    ( عناصر املنظومة التعليمية لتتواءم مع تلك الصيغة 
  ) .اإلدارة

م اإللكتروين يف مدارسنا من شأنه أن يفضي إىل خمرجات إدخال صيغة التعلي –د 
  .أكثر توائماًً مع مطالب التنمية يف جمتمعنا ومع مطالب الدراسة اجلامعية 

األخذ بصيغة التعليم اإللكتروين يف تعليمنا الثانوي ميكن أن يسهم يف تقليل  -هـ 
  .الفجوة املعلوماتية بني جمتمعنا وجمتمعات عصر املعلوماتية 
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وإذا أردنا أن نتحول بتعليمنا الثانوي يف اجتاه صيغة التعليم اإللكتروين فال بد من . 
حتسني نوعية التعليم ورفع كفاءته باعتماد مفهوم التعليم اإللكتروين ، ويتطلب حتقيق هذا 

  :اهلدف األمور التالية 
اإلصالحات مؤازرة وتعزيز اتمع لصيغة التعليم اإللكتروين فقد أصبحت  :أوالً 

التعليمية ضرورة يلزم أن يتبناها اتمع بكافة قطاعاته الرمسية ومؤسساته املدنية إضافة إىل 
  .الرأي العام 

واملؤازرة اتمعية تعين عقيدة وإميان قوي جبدوى األخذ بصيغة املدرسة اإللكترونية 
ة املؤازرة اتمعية ويلحق بفكر. وفهم أمهيتها وفلسفتها وسبل تطبيقها يف ظروف جمتمعنا 

بلورة فكرة اإلصالح والتجديد يف سياسة إجتماعية للتعليم الثـانوي حمـددة املالمـح    
  .والقسمات ليكف عليها ا ملتخصصون وصناع القرار التربوي 

إجراء تعديالت يف بنية التعليم الثانوي وفق الفكر املنظومة ومن الـتغريات   :ثانياً 
 منظومة املدرسة ما يتعلق بتجديد أسلوب وطريقة التعليم والتحوالت الواجب إحداثها يف

استناداً إىل إمكانيات التقنية احلديثة ممثلة يف الكمبيوتر ، وشبكات اإلنترنت احمللية والعاملية 
فهذه التقنية احلديثة هي أداة نقل املعرفة املطلوبة للطالبة يف عصر املعلوماتية وبدوا تصبح 

غري قادرة على فهم العصر ومطالبه ، وإتقـان الطلبـة لتكنولوجيـا     الطالبة وكأا أمية
املعلومات هو السبيل على التعلم الذايت وإتقان ما يتم تعلمه ، وحيازها قيم تربوية جديدة 
هي قيم التعليم اإللكتروين ومنها احلرص على اإلتقان واالنضـباط واملثـابرة واملغـامرة    

جريب واحتمال الصواب واحتمال اخلطأ دون حـرج  والنجاح احملسوب والقائم على الت
واحترام الوقت ، وصيانة موارد العمل ، ومرونة اكتساب املهارات وغريها مـن قـيم   

  ) . ١٥٢م ، ص ١٩٩٨عمارة وآخرون ، ( مطلوبة إلنسان عصر املعلومات الراهن 
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  :املنهج الذي يليب احتياحات جمتمع املعلومات  :ثالثاً 
تروين القائم على توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال هو الذي إن املنهج اإللك

ينبغي أن يسود ، واملواد املطبوعة يف الكتب التقليدية سوف حتل حملها املواد املبنية علـى  
تقنيات املعلومات واالتصال ، ولعل هذا التحول من املنهج التقليدي إىل املنهج اإللكتروين 

  :يعين إجرائياً 
  .برامج ومقررات تنقل مباشرة عرب تقنيات املعلومات واالتصال إحالل  –أ 

االعتماد األساسي على وسائط التعلم املدعمة بالتكنولوجيا املعلوماتية بديالً  –ب 
  .عن الطرق التلقينية يف التدريس والتعليم 

االعتماد على استخدام الطالبات للمكتبات اإللكترونية العلمية وعلى قواعد  –ج 
  .ومات املصنفة موضوعياً وذلك بدالً من االعتماد على الكتب املطبوعة املعل

االعتماد على بنوك املعلومات واملوسوعات العلميـة ومكتبـات الصـور     –د 
  .والصوتيات اليت تبحث فيها الطالبة بنفسها 

اعتماد صيغة التعليم التعاوين اإلجيايب والقائم على تبادل وتكامل اخلربات  -هـ 
  .ية بني املعلمات والطالبات التعليم

إحالل مفهوم جديد للتقومي التربوي يعتمد على التقومي الذايت للطالب بعيداً  –و 
  .عن أساليب االمتحان التقليدي 

التركيز على إكساب الطالبة الكفايات األساسية للمنـهج اإللكتـروين ويف    –ز 
املستقبل يف مصادر املعلومات وإتقان التعلم الذايت ، التعلم املستمر والبحث يف : مقدمتها ا

جيـتس ،  . ( لغات االتصال ، والتوقع والتنبؤ والقدرة على وضع البدائل واالحتماالت 
٩ – ٨، ١٩٩٨ . (  
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  :تفعيل دور املعلمة مستخدمة للتكنولوجيا التعليمية  :رابعاً 
فتشري كثري من الدراسات احلديثة إىل ضرورة التحول يف إعـداد املعلـم مـن    
األساليب التقليدية إىل األساليب احلديثة املعنية بالتدريس وفق املنهج اإللكتـروين ومـن   

 ٢٩٩م ، ٢٠٠٤سامل ، ( اجلوانب اليت ينبغي للمعلمة يف املدرسة اإللكترونية أن تعد هلا 
– ٣٠٠ : (  

   ا من مكان يتم فيه إنتقال املعلومـات أن تعمل على حتويل غرفة الصف اخلاصة
ويف إجتاه واحد من املعلمة إىل الطالبة إىل بيئة تعلم متتاز بالديناميكيـة  بشك ثابت 

  .وممحور حول الطالبة 
  أن تطور فهماً عملياً حول صفات واحتياجات الطالبات. 

    أن تتبع مهارات تدريسية تأخذ بعني االعتبار اإلحتياجات والتوقعـات املتنوعـة
 .واملتباينة للمتلقيات 

 اً لتكنولوجيا التعليم مع استمرار تركيزه على الدور التعليمـي  أن تطور فهماً عملي
 .الشخصي ا 

  أن تعمل بكفاءة كمرشده وموجهه للمحتوى التعليمي. 

  :مقومات املعلمة الناجحة يف نظام التعليم اإللكتروين 
ال تستطيع أي معلمة أن تؤدي رسالتها العظيمة وأن تتبوأ تلك املكانة السامية ما مل   

غري أن املعلمة . فر لديها مواصفات معينة متيزها عن غريها من صاحبات املهن األخرى تتوا
ينبغي هلا أن تتوفر لديها إىل جانب تلك املواصفات مواصـفات أخـرى أكثـر متيـزاً     

اخلليفـة وهاشـم ،   ( وخصوصية تفرضها عليها طبيعة املادة التربوية اليت تقوم بتدريسها 
  ) . ٢٣٠: م ٢٠٠٥
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ر عصر التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة وظهور مـا يسـمى   ومع ظهو  
بالتعليم اإللكتروين كان البد للمعلمة أن تتصف مبواصفات جديدة تؤهلها الستخدام هذا 

  :النوع من التعليم ومن هذه املواصفات املطلوب توافرها مايلي 
 ا وكيفية توظيفهـا يف  املعرفة بتقنية الكمبيوتر واإلنترنت واإلمكانات اليت تتضمنه

التعليم فاملعلمة أياً كان ختصصها مطالبة بالتزود ذه املعرفة باعتبارهـا عنصـراً   
رئيسياً يف تكوينها التربوي واملهين ومتتد هذه املعرفة لتشمل وظائف الكمبيوتر يف 

  .التعليم وأثاره التربوية والنفسية ونظريات تشغيله واللغات اليت يستخدمها 
 هارات التشغيل واالستخدام للكمبيوتر ، وهذه حباجة إىل تدريب عملي اكتساب م

وممارسة على أيد متخصصة وفقاً لربنامج اإلعداد والتدريب الذي يصـمم هلـذا   
 .الغرض 

  فإن تقنية الكمبيوتر واإلنترنت تؤكد علـى صـيغة فريـق    : العمل ضمن فريق
 .التدريس الذي تكون املعلمة عضوة فيه 

 لنفسية والتربوية املترتبة على استخدام الكمبيوتر ، فال بد للمعلمـة  عالج اآلثار ا
أن تعي أن استخدام الكمبيوتر له آثاره املتعددة على الطالبات من حيث حـاالت  
التقدم والتأخر الدراسي ومراعاة الفروق الفردية وعالج االنسحاب وعزله بعض 

 .الطالبات 

 لكمبيوتر واإلنترنت إىل العملية التعليمية قد اإلملام بطرق التقومي احلديثة فإدخال ا
أوجد طرقاً أخرى لتقومي الطالبات واحلكم على شخصـيام خبـالف الطـرق    

 .التقليدية 

    توجيه الطالبات إىل البحث املستقل وإرشادهم إىل مصادر املعرفـة ومواقعهـا يف
 ) . ٢٢٣: م ١٩٩٢زيادة ، . ( شبكات املعلوماتية احمللية والعاملية 
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  :إدارة املدرسة اإللكترونية  :خامساً 
ختتلف إدارة املدرسة اإللكترونية يف فلسفتها وأدوارهـا عـن اإلدارة املدرسـية      

مبفهومها التقليدي ، األمر الذي حيتاج إىل إعداد وتدريب مرتبط علـى حنـو أكثـر    
ية حيتاج بالتعليم اإللكتروين ، ولعل التحول يف طبيعة عمل اإلدارة املدرسية اإللكترون

إىل تكوين كوادر إدارية قادرة على قيادة وإدارة املدرسة وإدارة التعليم اإللكتـروين  
تتطلب نظاماً متكامالً عرب اإلنترنت يشمل إدارة املقررات وأدوات االتصال املتزامن 
وغري املتزامن وإدارة االختيارات والواجبات الدراسية ، والتسـجيل يف املقـررات   

  :ه اإلدارة ثالثة جوانب هي واملتابعة وهلذ
  ومن خالهلا يتم إنشاء املقررات وتوزيع الصالحيات  :إدارة النظام.  
  ة ومن خالهلا يتم وضع احملتوى واالختيارات وطرح املناقشات وبـث   :المعلم

 .احملاضرات 

  وعليها قراءة احملتوى ومشاهدة احملاضرات واملشـاركة يف األنشـطة    :الطالبة .
 ) . ١٨: هـ ، ث ١٤٢٤العريفي ، (

ومن هنا فإن فلسفة التعليم اإللكتروين تقوم على تأكيد السعي إىل التميز بإعتباره 
املستوى الوحيد املقبول لألداء واإلجناز ، واملفهوم املتكامل الذي جيمع العناصـر  

  .لتعليم ثانوي متميز حيقق إجنازات ونتائج متميزة 
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هم النتائج اليت مت التوصل إليها متسلسلة حسـب أسـئلة   ومما سبق نتوصل إىل أ

  :الدراسة 
ما املنظـور التربـوي   "السؤال األول والذي ينص على نق باإلجابة عالنتائج اليت تتعل* 

  ؟  " إلعداد طالبة املرحلة الثانوية العامة يف ضوء أهداف التربية اإلسالمية
بوجوده على األرض، وهي مستمرة عد التربية عملية قدمية قدم اإلنسان ارتبطت ت

وستبقى ما بقي هذا الوجود، وهي عملية إنسانية موضوعها األساسي هو اإلنسان جبوانب 
شخصيته املختلفة، بكل ما حيتويه من عقل ووجـدان وجسـد وروح، وآمـال وآالم،    
وماضي وحاضر، وضعف وقوة، وعلم وجهل، والتربية كذلك عملية اجتماعية تعرب عن 

تمـع والتربيـة، ونظـراً    ثقافة اتمع وأهدافه، ونظراً لالرتباط الوثيق بني اإلنسان وا
الختالف النظرة إىل الطبيعة اإلنسانية فقد أدى ذلك إىل اختالف مفهوم التربية وأهدافها 

  .اليت تسعى إىل حتقيقها لذا تعددت النظريات واألهداف واملمارسات التربوية
مية وتتنوع األسس واملبادئ اليت شـكلت املنظـور   تتعدد أهداف التربية اإلسال

التربوي اإلسالمي وحددت اهتمامه وقضاياه ومع ذلك جيمع املفكرون اإلسالميون على 
أن التربية اخللقية هي روح التربية اإلسالمية، وأن الغرض األمسى من التربية بعد حتقيـق  

ة الروح، إىل جانب االهتمـام  العبودية هللا يتمثل يف ذيب اخللق وتأديب النفس، وتربي
وبذلك ال تقتصر أهداف التربية اإلسالمية على تنمية جانب . بتثقيف العقل وتقوية اجلسم

واحد من جوانب الشخصية ، إمنا تعمل على تنمية اإلنسان تنمية متكاملة متزنـة، وقـد   
تمام مفكريها، استأثرت الناحية الدينية واخللقية بأكرب قسط من عناية األمة اإلسالمية واه

فكان التفقه يف الدين، والتحلي باألخالق الفاضلة والتخلي عن الرذائل أمسـى غايـات   
    .التربية اإلسالمية على مدار التاريخ
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اإلسالمية بأا تنشئة وتكوين إنسان مسلم متكامل مـن   ويةوتعرف النظرية الترب
اديـة والروحيـة واألخالقيـة    مجيع نواحيه املختلفة من الناحية الصحية والعقلية واالعتق

ومن . واإلدارية واإلبداعية يف مجيع مراحل منوه يف ضوء املبادئ والقيم اليت أتى ا اإلسالم
التعاريف السابقة نستخلص أن النظرية التربوية اإلسالمية ترتكز إىل ثالث ركائز؛ الركيزة 

كـون واحليـاة، وهـذه    األوىل، العقيدة فهي تبين فكر اإلنسان ومفاهيمه عن طبيعته وال
، فاإلسالم يـبين وينمـي يف   ئالركيزة الثانية، القيم واملباد. الركيزة هي احملور واملنطلق

احلق واخلري واجلمال يف صور جمسده من احلرية واملساواة  ئسس النظرية ملباداإلنسان األ
. لداخليوالعمل اإلنساين واالجتماعي وينمي كل جوانب الفطرة فيه وهذا حيقق التوازن ا

 .الركيزة الثالثة، االنضباط مع األنظمة، وهذا حيقق توازناً خارجياً

ونتيجة لتفاعل هذه الركائز الثالثة يبين اإلنسان بناء عقليـاً وخلقيـاً وجسـمياً    
وتكون هذه الركائز منظومة ا جمموعة . وروحياً يف إطار سليم من املعايري التربوية احملددة

يت تتميز ا مثل الشمول والتكامل وعدم التنـاقض واملثاليـة   من الصفات واخلصائص ال
والواقعية واإلنسانية والعمومية والعاملية، فهي بذلك تراعي الفطرة يف كل زمان ومكـان،  

كما حددت السياسة التعليمية أهداف خاصة لتعليم طالبة . وتراعي قيم اإلنسان وطبيعته
مية لتعليم وهذه األهداف هي؛ تربيتها تربية إسـال املرحلة الثانوية جبانب األهداف العامة ل

تكمن يف كوا ربة بيت ناجحة وزوجة مثالية وأمـاً صـاحلة    ةللقيام مبهمتها، ومهمة املرأ
 وطنها مبا يناسب فطرا من أعمـال وإعداد الفتاة إعداداً إسالمياً لكي تشارك يف خدمة 

لجو الذي جيب أن تتم فيه عمليـة  كما وضعت السياسة التعليمية ضوابط حمددة ودقيقة ل
  .احلشمة، الوقار، العفة: تعليم طالبة املرحلة الثانوية وهذه الضوابط هي
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ما املقصود مبفهوم التعليم "السؤال الثاين والذي ينص على  نالنتائج املتعلقة باإلجابة ع* 
  ؟  " اإللكتروين

د أكثر من وجهة نظر تتعدد وجهات النظر يف تعريف التعليم اإللكتروين حيث يوج
ويري أصحاا أن التعليم اإللكتروين هو التعليم : لعل من أمهها مايلي؛ وجهة النظر األوىل

 Computerالذي يستخدم فيـه الكمبيـوتر وبرجميـات وشـبكات الكمبيـوتر      
Networks .    ويعرف التعليم اإللكتروين بأنه التعليم باسـتخدام احلاسـبات اآلليـة

أو شـبكات مشـتركة أو شـبكة    ) حملية( ة سواء على شبكات مغلقة وبرجمياا املختلف
كذلك يعرف بأنه تقدمي احملتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات ومتارين . اإلنترنت

) برجميـات (وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة يف الفصل أو عن بعد بواسطة برامج 
ومن وجهة النظـر الثانيـة؛ يعتقـد    . تمتقدمة خمزنة يف احلاسب أو عرب شبكات اإلنترن

أصحاا أن التعليم اإللكتروين هو التعلم الذي يتم من خالل شبكة االنترنت وتقنياا أو 
، الربيد اإللكتروين، مؤمترات الفيديو، ومن أن أمثلتـها التعلـيم   wwwالويب : أدواا

تتم عرب اإلنترنـت مثـل   اإللكتروين عبارة عن جمموعة العمليات املرتبطة بالتعليم واليت 
  . احلصول على املعلومات ذات الصلة باملادة الدراسية

بينما وجهة النظر الثالثة فيعترب أصحاا أن التعليم اإللكتروين هو التعليم الذي يتم 
من خالل توظيف شبكات الكمبيوتر وتقنياا يف إحداث التعلم، ومنها الشبكة احملليـة  

LAN  االلكتروين هو نظام تعليمي مت ختطيطه وإعـداده وتنفيـذه   واإلنترنت أن التعليم
وتقيمه بشكل الكتروين ومت نقله عرب تقنية املعلومات كمـا ميكـن أن يكـون التعلـيم     

ومن وجهة النظر . االلكتروين على شكل حيز يف مثل توفري املادة العلمية بشكل الكتروين
التعلم الذي يتم عن بعـد أي يكـون    الرابعة؛ ينظر أصحاا للتعليم اإللكتروين على أنه

الطالب بعيداً مكانياً ورمبا زمانياً عن املعلم ويسد هذا البعد باسـتخدام تكنولوجيـات   
  ).اإلنترنت، القنوات الفضائية، اهلاتف( االتصال واملعلومات احلديثة
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 ومن أمثلة التعريفات اليت متثل وجهة النظر الرابعة ما يلي؛ أن التعليم اإللكتـروين   
هو نفسه التعليم عن بعد الذي يتم فيه تقدمي مقررات تعليمية أو تدريسية إىل أماكن بعيدة 
 عن أماكن الدراسة عن طريق الصوت أو الصورة  الفيديوية أو تقنيات الكمبيوتر مثـل 

  ). األنترنت(
ومن وجهات النظر السابقة ميكننا التوصل إىل جمموعة من احلقائق األساسية وهي 

اإللكتروين ليس تعليميا يقدم بطريقة عشوائية مع التعليم النظامي املدرسي بل هو التعليم 
على املنحىن املنظـومي، هلـا مـدخالا     هلا ومصممة تصميماً جيداً بناًء منظومة خمطط

وعملياته وخمرجاا والتغذية الراجعة، وال يهتم بتقدمي احملتوى التعليمي فقط بل يهتم بكل 
ربنامج التعليمي من أهداف وحمتوى وطرائق تقدمي املعلومات وأنشطة عناصر ومكونات ال

  .ومصادر التعلم املختلفة وأساليب التقومي املناسبة
مفهـوم التعلـيم   ما واقع تطبيـق  : "النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على *

من خالل اللوائح على املدرسة الثانوية العامة يف اململكة العربية السعودية  اإللكتروين
  "والتعميمات املنظمة للتعليم اإللكتروين ؟

مت حساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية للفقرات اليت لإلجابة عن هذا السؤال،    
تتعلق مبجال واقع تطبيق التعليم اإللكتروين على املدرسة الثانوية العامة يف اململكة العربية 

، فقد جاءت )٤,٠٥ -٤,٦٦(حلسابية هلا بني السعودية، حيث تراوحت املتوسطات ا
يف املرتبة " يف املنزل باستخدام شبكة االنترنت تتابع املعلمة طالباا" الفقرة اليت تنص على 
، ويعود ذلك إىل وعي )٠,٥١(واحنراف معياري بلغ ) ٤,٦٦(األوىل مبتوسط حسايب

ث إا تقلل من األعباء بأمهية املتابعة عن طريق استخدام شبكة االنترنت حي ةاملعلم
على التركيز مع  ةداخل الغرفة الصفية،  كما تزيد من قدرة  الطالب ةالتعليمية على  املعلم

ذلك، ووفرة األسس  إال إذا أرد الطالبات اآلخرياتبوجود  ةشعر الطالبتحيث ال  ةاملعلم
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على  ومراكز البحث املعرفية املسخرة للقاعات االفتراضية من مكتبات وموسوعات
  .الشبكة

نظارات العرض اإللكترونية  املدرسة الثانوية ةستخدم معلمت"يف حني جاءت الفقرة 
، واحنراف معياري بلغ )٤,٠٥(باملرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ "  يف تدريس املنهاج

بكيفية استخدام نظارات العرض  ةاملعلم ضعف معرفة ، ويعزى ذلك إىل)٠,٨٤(
من خالهلا، والنقص يف توفر شاشات العرض  الباتلطالتعامل مع اااللكترونية، وكيفية 

 اتدارة املدرسية للمعلمودية، باإلضافة إىل عدم تشجيع اإلااللكتروين يف املدارس السع
  .الستخدامها

ما أهم التجارب العاملية يف جمال "السؤال الرابع والذي ينص  نالنتائج املتعلقة باإلجابة ع* 
  ؟ " يف السياق املعاصر تفعيل هذا املفهوم

هناك العديد من التجارب العاملية يف جمال تفعيل التعليم اإللكتروين السياق املعاصر ومـن  
  :أمهها ما يلي

  : تجربة الشبكة القومیة للتعلم في بریطانیا
National Grid for Learning in UK                                         

ة الربيطانية هذا املشروع ليمثل مبادرة حديثـة لتحسـني   أنشأت اململكة املتحد
وصول كل املدارس العامة االبتدائية والثانوية الربيطانية إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات 

  .االتصاالت املتقدمة
يقدم هذا املشروع موارد التعلم املختلفة الستخدام املدرسني وإمـداد الطـالب   

ويصل هذا املشروع إىل كافة املتعلمني يف منازهلم، كما يوفر . امبوارد التعلم اليت حيتاجو
أيضاً تسهيالت ربط املدرسني معاً لتبادل اآلراء واألفكار، باإلضافة إىل ربط الطالب أيضا 
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ويبين املشروع على شبكة الويب بتوظيف شبكة اخلدمات . بعضهم ببعض من جهة أخرى
  ). (ISDN Allen & Seaman, 2003الرقمية املتكاملة 

  :مشروع شبكة التعلیم اإللكترونیة الموزعة
Electronic Distributed Education Network                                     

جمالس مـدارس فعليـة يف مدينـة أورنتـايو     ) ٦(أنشأ هذا املشروع جتمعاً من   
Ontario ى شبكة الويب، الكندية، ويقدم املشروع خدمة كاملة ملوقع تعليمي متاح عل

ويوفر املشروع برجميات للمقررات الدراسية املعتمدة، اليت متثل مدرسة ثانوية إلكترونيـة  
على الشبكة، كما يقدم نظاماً لإلمداد واإلثارة يستخدم من قبل املـدارس واملدرسـني   

  . املتواجدين يف املقاطعة
يت متكن الطالب من ويقدم املشروع خدمة الوصول املبدئية للمقررات الدراسية، ال  

تطوير مهارات االتصال والتعلم عن بعد املتاح إليها لنجاح بيئة التعلم املرن، باإلضافة إىل 
ذلك يوفر املشروع أيضاً برناجماً متكامالً لتدريب املدرسني، حتقيقاً لإلستراتيجية التنفيذية 

  )(Hiltz, 1990للمشروع 
  برنامج كالیفورنیا للتعلم عن بعد  

California Distance Learning Program                                         
يعترب هذا الربنامج من برامج التعلم اإلفتراضي املتاحـة يف الواليـات املتحـدة      

األمريكية، وخيتص هذا الربنامج بالتعليم العام األساسي الذي يتاح على شبكة االنترنت، 
 Pennيف مدينة  Ready Spring Charter Schoolويقدم هذا الربنامج مدرسة 

Valley    الصـف  يف والية كاليفورنيا، حيث تعرض برناجماً عن التعليم اإلبداعي للطـالب حـىت
  . الثامن من أولياء األمور، حيث يتاح هلم مقررات تعليمية على الشبكة
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الفردي  ويسعى هذا الربنامج لالعتراف باالهتمامات املختلفة للطلبة وأمناط التعليم  
لكل طالب على حدة، كما يقدم أيضاً خيارات خمتلفة لتصميم خطة تعلم معينـة لكـل   
طالب، تتفق مع عمره واهتماماته واستعداداته وقدراته، وقد صار هذا الربنـامج جـزءا   

  .   )Lowenthal, et al, 2009(أساسيا من نظام املدارس العامة يف والية كاليفورنيا 
  :یة التكنولوجیة لمقاطعة فیكتوریا االسترالیةمشروع البنیة األساس

على الرغم من أن مقاطعة فيكتوريا تعترب أصغر املقاطعات اإلسترالية، إال أا متثل   
املقاطعة األكثر مركزية، وقد متيزت هذه املقاطعة بإنشاء البنية األساسية الالزمة ملدارسها، 

ذي يهدف إىل ربط كل املدارس ، ال"EDNA"كما طورت مشروعاً ضخماً أطلقت عليه 
العامة مع إدارة التعليم وجملس الدراسات، وكل املواقع احلكومية املتاحة عرب شبكة اال 

، وتقدم املقررات الدراسية واالختبارات عـرب الشـبكة اإللكترونيـة    )WAN(الواسع 
EDNAف على هذا املشروع وزيراً يف حكومة الوالية، يؤكد إنتـاج وحتميـل   ر، ويش

  . الوسائط املتعددة
يوجد يف استراليا عدد من وزارات التربية والتعليم، ففي كل والية وزارة مستقلة،   

استراليا هي  والتجربة الفريدة يف .ألخرى ولذا فاالخنراط يف جمال التقنية متفاوت من والية
علـيم  يف والية فكتوريا، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم الفكتورية خطة لتطوير الت

بعد أن يتم  ١٩٩٩أن تنتهي هذه اخلطة يف اية عام  على ١٩٩٦وإدخال التقنية يف عام 
وقـد مت ذلـك    مدارس الوالية بشبكة اإلنترنت عن طريق األقمار الصناعية، ربط مجيع

اختذت والية فكتوريا إجراًء فريداً مل يسبقها أحد فيه حيث عمـدت إىل إجبـار   . بالفعل
. مع احلاسب اآليل على التقاعد املبكر وترك العمـل  يرغبون يف التعاملاملعلمني الذين ال 

جتربـة واليـة    تعـد . من تعداد املعلمني واستبداهلم بآخرين%  ٢٤فعليا تقاعد  وذا مت
. فكتوريا من التجارب الفريدة على املستوى العاملي من حيـث السـرعة والشـمولية   

قد أشاد بتجربتها الكثريون ومنهم رئيس دراسي، و وأصبحت التقنية متوفرة يف كل فصل
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وزارة التربيـة   وـدف . عندما قام بزيارة خاصة هلـا ) بل غيتس(مايكروسوفت  شركة
م إىل تطبيق خطة تقنيات التعليم يف مجيع املدارس حبيث  ٢٠٠١حبلول عام  -األسترالية 

  : )Hilary, et al, 2004(على  يصبح املديرون واملوظفون والطالب قادرين

أجهزة احلاسب اآليل واالستفادة من العديد من التطبيقات وعناصـر   إمكانية استخدام* 
 .املناهج املختلفة

االستخدام الدائم واملؤهل يف تقنيات التعليم وذلك يف أنشطة احلياة العادية، ويف الربامج *
  املدرسية

ــيم    * ــات التعل ــن تقني ــد م ــتعمال العدي ــال اس ــارام يف جم ــوير مه  .تط
مـن  %) ٨٠(من املدارس الدخول إىل شبكة اإلنترنيـت فـإن   %) ٩١(ما ميكن وبين

  .شبكة حملية داخلية املدارس تستخدم يف الوقت احلايل
  :مشروع شبكة مدارس الوسائط المتعددة األوروبیة 

European Multimedia School Net (EUN)                                        

شتركاً بني املدارس والقطاع اخلاص األورويب، الذي يقـدم  ميثل املشروع جهداً م  
الوسائل املتعددة للمحتوى التعليمي، ويدير  املشروع جتمع مشـترك مـن وزراء دول   
اإلحتاد األورويب، كما متوله املفوضية األوروبية من حصيلة الوسائط املتعددة، وهو يـربط  

وميثـل هـذا   . طالـب ) ٦٩(مليون مدرس و) ٤,١٥(مدرسة، و) ٣١٧٠٠(أكثر من 
املشروع شبكة رئيسية تضم كل الشبكات املتوافرة يف دول االحتاد األورويب ويرتبط بـه  

  . حالياً كل من أيسلندا، والسويد، والنرويج 
    Virtualكليـة معلمـني افتراضـية    "وقد طورت يف نطاق هذا املشروع 

Teacher College  " امل الوسائط املتعـددة  لتوفري املقررات الدراسية، وندوات مع
االفتراضية، باإلضافة إىل توفري التسهيالت األخرى احملتاج إليها يف التدريس والتعلـيم،  
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مدرسة كأساس لشبكة املدارس املبدعة لتوفري أداء ) ٥٠٠(علماً بأن املشروع بدأ حبوايل 
  ).Harasim, et al, 1995(تعليمي مميز كنموذج للمدارس األخرى 

  :یزیةالتجربة المال
شـاملة   م وضعت جلنة التطوير الشامل املاليزية للدولة خطة تقنية١٩٩٦ يف عام

 ، بينما رمز (Vision 2020) اخلط جتعل البالد يف مصاف الدول املتقدمة وقد رمز هلذه
ومن أهم أهداف هذه  . (The Education Act 1996) للتعليم يف هذه اخلطة

بشبكة اإلنترنت يف كل فصل دراسي من فصـول   اخلطة إدخال احلاسب اآليل واالرتباط
 ٢٠٠٠قبل حلـول عـام   ) املتعلقة بالتعليم) يتوقع أن تكتمل هذه اخلطة وكان. املدارس

ومع ذلك فقد بلغـت نسـبة   . ١٩٩٧بالبالد يف عام  لوال اهلزة االقتصادية اليت حلت
 الفصول ، ويف% ٩٠م أكثر من ١٩٩٩  املربوطة بشبكة اإلنترنت يف ديسمرب املدارس

" تطبق التقنية يف الفصـول الدراسـية    وتسمى املدارس املاليزية اليت%. ٤٥الدراسية 
ماليزيا إىل تعميم هذا النـوع مـن    ، ودف (Smart Schools) "الذكية املدارس

مـدارس   أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد مت ربط مجيـع . البالد املدارس يف مجيع أرجاء
بعمود فقري من شبكة األلياف البصرية السريعة واليت تسمح بنقل حزم وجامعات ماليزيا 

 . .)Hilary, et al, 2004(والفيديو  املعلومات الكبرية خلدمة نقل الوسائط املتعددة
 

يف  ة الدراسةعين ما رأي" السؤال اخلامس والذي ينص على نالنتائج املتعلقة باإلجابة ع *
التعليم الثانوي يف اململكة يف ضوء تفعيل مفهوم الصورة اليت جيب أن يكون عليها 

  " التعليم اإللكتروين؟
 اليت للفقرات املعيارية واالحنرافات املتوسطات حساب مت السؤال، هذا عن لإلجابة

 ضوء يف اململكة يف الثانوي التعليم عليها يكون أن جيب اليت بالصورة املتعلق مبجال تتعلق
 - ٤,٠٤٢( بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث وين،اإللكتر التعليم مفهوم تفعيل
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 تطبيق اإللكتروين التعليم تفعيل يتطلب"  على تنص اليت الفقرة جاءت فقد ،)٣,٥٨
 معياري واحنراف) ٤,٠٤٢(حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف"  اللكتروين للتعليم شامل

 حيث مشوليته، ومزايا لكترويناال التعليم ألمهية النخبة إدارك ذلك ويعزى ،)٠,٧٣( بلغ
 التقيد دون العامل من مكان أي يف الدراسة إمكانية  يتيح الشامل االلكتروين التعليم إن

 يؤدي أنه كما واملعلم، التعليمية واملادة الوقت اختيار يف الكاملة واحلرية جغرافية حبدود
 على احلصول تراضيةاالف الدراسة حجرة يف النقاش منتديات يف عديدة حماور فتح إىل

  .الطالب لدى البحث قدرة ويولد، وحتليلها املعلومات

 ان على صف، كل يف االنترنت بشبكة االتصال خدمة تامني" الفقرة وجاءت
 من التحاور خدمة حجب دائما ويفضل فقط، والتعليمية العلمية لإلغراض موجهه تكون
 العملية ختدم ال قضايال الباتالط اهتمام تشتت كوا Messenger برامج خالل

 ،)٠,٧٩( بلغ معياري واحنراف ،)٤,٠٥( بلغ حسايب مبتوسط األخرية باملرتبة"  التعليمية
 اـل كربامج التحاور برامج استخدام مساوئ من بالرغم أن إىل ذلك ويعزى

Messenger، ا إالا كما ،ةوالطالب ةاملعلم بني التفاعل إىل تؤدي أثقافة تنمي أ 
  .املدرسة يف احلوار

ما املعيقات اليت تواجه " السؤال السادس والذي ينص على نالنتائج املتعلقة باإلجابة ع *
  "تطبيق التعليم اإللكتروين يف املدارس الثانوية باململكة؟

 اليت للفقرات املعيارية واالحنرافات املتوسطات حساب مت السؤال، هذا عن لإلجابة
 باململكة، الثانوية املدارس يف اإللكتروين التعليم تطبيق هتواج اليت املعيقات مبجال تتعلق
 اليت الفقرة جاءت فقد). ٣,٥٧ - ٤,٠٣( بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث
 من أقل مكانة ذو بأنه بعد عن االلكتروين التعليم إىل اتمع أفراد نظرة"  على تنص

 بلغ معياري واحنراف) ٤,٠٣(حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف" النظامي التعليم
 التكنولوجيا مع التعامل على السعودي اتمع قدرة ضعف إىل ذلك ويعزى ،)٠,٥٠(
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 التعليم ألمهية اإلدراك غياب والتايل للفرد، الذايت بالتعلم االميان وعدم احلديثة،
  . االلكتروين

 باملرتبة "املرتفعة ورسومه باالنترنت االتصال صعوبة"  الفقرة جاءت حني يف 
 ذلك ويعزى ،)٠,٩٦( بلغ معياري واحنراف ،)٣,٥٧( بلغ حسايب مبتوسط األخرية

 مناطق أغلب يف واالنترنت االتصال وسائل لتأمني اململكة يف احلكومية اجلهات دعم إىل
  .اململكة
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  يف ضوء نتائج الدارسة توصي الباحثة مبا يلي

لكتروين يف مجيع مدارس اململكـة العربيـة السـعودية،    ضرورة تفعيل التعليم اال - 
  .واستخدام التعليم االلكتروين يف تدريس مجيع املناهج

على كيفية استخدام األساليب احلديثة املتعلقة  واملعلمات ضرورة تدريب املعلمني - 
املعلمني اخلرباء الذين ميكن أن يفعلوا و املعلمات بالتدريب اإللكتروين، واستقطاب

 .ية التعليم اإللكتروين لدى الطلبةعمل

املرحلة الثانوية، حىت يتم تفعيل  اتيق التصور املقترح لدى مجيع معلمضرورة تطب - 
 منظومة التعلم اإللكتروين يف مدارس اململكة العربية السعودية

علـى   اعداد دروسـه إمن  ةتبين األنظمة التعليمية اإللكترونية واليت متكن املعلم - 
امج خاص مصمم من قبل شركة مايكروسوفت، مما يفعل العمليـة  الشبكة عرب برن

 التعليمية اإللكترونية يف مدارس اململكة العربية السعودية

ضرورة إجراء مزيد من الدراسات اليت تتعلـق بـالتعليم اإللكتـروين ال سـيما      - 
الدراسات اليت تتعلق باملعيقات اليت حتول دون تطبيق التعليم اإللكتروين يف تعليم 

  .املرحلة الثانوية
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  املصادر واملراجع 
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  املصادر : أوالً 

  .القرآن الكرمي  *
  .السنة النبوية املطهرة  *
رياض الصاحلني من كـالم سـيد   ) . هـ٦٧٦(اإلمام النووي ، حمي الدين أيب زكريا  –

  .مكتبة السالم العاملية ، القاهرة ،املرسلني 
صـحيح  ، ) هـ٢٥٦(ام احلافظ ، أيب عبد اهللا حممد ابن إمساعيل البخاري املتوىف اإلم –

  .املكتبة العصريية، بريوت ، البخاري 
  :املراجع العربية :  ثانياًً
جممع اللغة  القاهرة ،  . املعجم الوسيط) . هـ ١٣٩٢(إبراهيم ، مصطفى وآخرون  .١

    . ٢العربية ، ج 
  .، دار إحياء التراث العريب، بريوت  العربلسنان ، ) هـ ١٤١٧( ابن منظور  .٢
فلسفة التربية اإلسالمية يف القرآن ) . هـ ١٤٠٩( أبو العينني ، علي خليل مصطفى  .٣

  .، املدينة املنورة ، مكتبة حليب  ٣، ط  الكرمي
املركز الوطين لتطوير التعليم عن د ، ) هـ ١٤٢٤(أبو عمه ، عبد الرمحن بن حممد  .٤

  .، الرياض ، وزارة التربية والتعليم  وين يف التعليم العايلوالتعليم اإللكتر
،  التعليم اإللكتروين ما له وعليـه ،  )هـ ١٤١٩(باناعمه ، عبد اهللا بن سعيد حممد  .٥

  .حبث مقدم للنشاط العلمي بوزارة املعارف ، اململكة العربية السعودية 
، الريـاض ، دار   وي اإلسـالمي رتتيف الفكر ال) هـ ١٤٠٣(د لطفي بركات ، أمح .٦

 .املريخ 
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، القاهرة ، دار الثقافة للنشـر   أصول الفقه) هـ ١٤٠٢(الربديسي ، حممد زكريا  .٧
 .والتوزيع 

، بـريوت ،   صحيح اجلامع الصغري وزيادته، ) م١٩٧٢(األلباين ، حممد ناصر الدين  .٨
 . ٢املكتب اإلسالمي ، ج

  .دينة املنورة ، املكتبة السلفية، امل جامع بيان العلم وفضله، ) م ١٩٦٨(ابن عبد الرب  .٩
جتارب عاملية يف التعليم اإللكتروين االنتقال من ، ) هـ ١٤٢٤( التدريب والتقنية  .١٠

  ) .٥٧(، اململكة العربية السعودية ، ع النظام التقليدي إىل احلياة الرقمية 
، الرياض ،  املدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة للمعلمالتودري ، عوض حسني ،  .١١

  .تبة الرشيد مك
، جملة التدريب  تقنية املدرسة اإللكترونية، ) هـ ١٤٢٤(التودري، عوض حسني  .١٢

  ) .٥٨(والتقنية ، ع 
، القاهرة  مناهج البحث يف التربية وعلم النفس، ) هـ ١٤١١(جابر عبد احلميد  .١٣

  .، دار النهضة العربية 
لشركة التونسية ا،  ، تونس تربية اإلنسان اجلديد، ) هـ١٣٨٨(اجلمايل ، فاضل  .١٤

  .للنشر والتوزيع
عقبات حتـول دون تطبيـق التعلـيم    ، ) هـ ١٤٢٣(احلجي ، أنس بن فيصل  .١٥

  ) .٩١(، جملة املعرفة ، ع  اإللكتروين يف اجلامعات العربية
مناهجنا التعليميـة وتكنولوجيـا التعلـيم    ، ) هـ ١٤٢٤(حسام، حممد مازن  .١٦

، الد األول ، اجلمعية املصرية  لعريباإللكتروين والشبكي لبناء جمتمع املعلومات ا
  .للمناهج وطرق التدريس 
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نظام وسياسة التعليم يف اململكـة  ، ) هـ ١٤١٦( احلقيل ، سليمان عبد الرمحن  .١٧
  .، الرياض ، مكتبة امللك فهد الوطنية  ٩، ط  العربية السعودية

مستحدثات تكنولوجيـا التعلـيم يف عصـر    : )م٢٠٠٦(احللفاوي، وليد سامل  .١٨
  .دار الفكر للطباعة والنشر: ، عماناملعلوماتية

تكنولوجيا التعليم والتـدريس والتربيـة   ، ) هـ ١٤٢٣(احلمدان ، حممد زياد  .١٩
  .، الفيحاء ، دار التربية احلديثة  اإللكترونية عن بعد

،  أصول التربية اإلسـالمية ، ) هـ ١٤٢١(اخلطيب ، حممد شحات ، وآخرون  .٢٠
  .للنشر  ، الرياض ، دار اخلرجيي ١ط

فصول يف تـدريس  ). م٢٠٠٥(اخلليفة، حسن جعفر وهاشم، كمال الدين حممد  .٢١
 .ثانوي، الرياض، مكتبة الرشيد -متوسط – التربية اإلسالمية ابتدائي

، الريـاض ، مكتبـة    علم أصول الفقه) . هـ ١٤٠٦(خالف ، عبد الوهاب  .٢٢
  . ١٧الصفحات الذهبية ، ط 

، واقع وطموح ورقة  التعليم اإللكتروين، ) هـ ١٤٢٤(الراشد ، فارس إبراهيم  .٢٣
هـ ١٤٢٤صفر  ٢١ – ١٥(عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكتروين خالل الفترة 

  .مدارس امللك فيصل ، الرياض ) 
الدراسـة اإللكترونيـة احلـل يف    ، ) هـ ١٤٢٣( الرافعي ، عمر بن عبد اهللا  .٢٤

  ) .٩١(، جملة املعرفة ، ع  )اخللوط(
: ،عمانطرائق وأساليب التدريس املعاصرة):م٢٠٠٦(سلمان  الربيعي، حممد داود .٢٥

  .عامل الكتب احلديث للنشر ولتوزيع
تقييم جتربة التعلـيم اإللكتـروين يف   ، ) هـ ١٤٢٦(الزامل ، زكريا بن عبد اهللا  .٢٦

  بعض مؤسسات التعليم العايل 
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،  ١، ط رؤية جديدة يف التعليم اإللكتروين، ) هـ١٤٢٦( زيتون ، حسن حسني  .٢٧
  .رياض ، الدار الصلولتية للنشر والتوزيع ال

دليـل منـاهج البحـث التربـوي     ، ) هــ  ١٤١١( زيدان ، حممد مصطفى  .٢٨
  .، جدة ، عامل املعرفة للنشر والتوزيع  واالختبارات النفسية

، الرياض ، مكتبة  ١، ط وسائل وتكنولوجيا التعليم، ) هـ١٤٢٤(سامل ، أمحد  .٢٩
  .الراشد 

، مكتبة الرشد، تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروين. )٢٠٠٤(سامل، أمحد سامل  .٣٠
  .الطبعة األوىل

السلطان ، عبد العزيز بن عبد اهللا ، والفنتـوخ ، عبـد القـادر بـن عبـد اهللا       .٣١
، رسالة اخلليج  مشروع املدرسة اإللكترونية: اإلنترنت يف التعليم هـ ، ١٤٢٠(

  ) .٧١(العريب ، ع 
  . ٤، القاهرة ، ط  مقدمة يف التربية،  )هـ ١٤٢٥(سلطان، حممد مصطفى  .٣٢
، جملـة   التعليم اإللكتروين على اإلنترنت) هـ١٤٢٤(السلطي ، مؤنس حممد ،  .٣٣

  ) .٥٦(العلوم والتقنية ، ع 
،  االجتاهات احلديثة يف التعليم اإللكتـروين  )م٢٠٠١(سيمونيان ، جورج نوبار ، .٣٤

مشس ، املؤمتر القومي الثـاين  القاهرة ، مركز تطوير التعليم اجلامعي ، جامعة عني 
 .ملركز تطوير التعليم اجلامعي ، خمرجات التعليم اجلامعي يف ضوء معطيات العصر 

، القـاهرة ، دار   الثقافة والتربية يف العصور والوسـطى مسعان ، وهيب إبراهيم ،  .٣٥
  .املعارف 

م ، حبـث مقـد   التعليم اإللكتروين يف الواقع السعوديالشمراين ، ناصر حممد ،  .٣٦
  .جلامعة امللك سعود 



  - ١٨٨ -

التعليم اإللكتروين يف املدارس السعودية قبـل أن  ) هـ ١٤٢٣( الشهري ، فايز  .٣٧
  ) .٩١(جملة املعرفة ، ع  هل وضعنا القضبان ؟ –نشتري القطار 

 ، طـرابلس ،  ٥، ط  فلسفة التربية اإلسالمية) م١٩٧٧( الشيباين ، عمر حممد  .٣٨
  عالن املنشأة العلمية للنشر والتوزيع واإل

، ، عمـان ،التعليم عن بعد والتعليم املفتوح). م٢٠٠٧(عامر، طارق عبدالرؤوف  .٣٩
  .، الطبعة العربية دار البازوري العلمية األردن،

،  التعليم اإللكتروين والتعلم التقليـدي ) هـ١٤٢٣(العبادي ، حمسن بن حممد  .٤٠
  ) . ٩١(، جملة املعرفة ، ع  ماهو االختالف

،  مدرسة ١٨٠التربية تبدأ التعليم اإللكتروين يف ، ) هـ٦١٤٢(العبيد ، عبد اهللا  .٤١
  ) .١٣٥٦٨(جريدة الرياض ، ع 

التعليم اإللكتروين تقنيـة واعـدة   ) هـ ١٤٢٤( العريفي ، يوسف بن عبد اهللا  .٤٢
، ورقة عمل مقدمة لندوة التعلـيم اإللكتـروين خـالل الفتـرة     وطريقة رائدة 

  ) .هـ ١٤٢٤صفر ١٩/٢١(
،  اجتاهات حديثة يف تقنية التعليم) هـ ١٤٠٩(ن بن سليمان العريين ، عبد الرمح .٤٣

  ) .٢٨(رسالة اخلليج العريب ، ع 
، الرياض ،  التربية اإلسالمية مصادرها وتطبيقها) هـ١٤٢٥(عطية ، عماد حممد  .٤٤

  ) .٢(مكتبة الرشد ، ط 
، القاهرة ، مكتبة األجنلـو   يف أصول التربية، ) هـ١٤٠٤(عفيفي ، حممد اهلادي  .٤٥

  .صرية امل
ـ ١٤٢٧(العقيل ، عبد اهللا بن عقيـل   .٤٦ التربيـة اإلسـالمية ، مفهومهـا    ، ) هـ

  ) .١(، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط  وخصائصها ، مصادرها وأصوهلا
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، القـاهرة ، دار   أصول التربية اإلسـالمية ، ) هـ١٤٠٨(علي ، سعيد إمساعيل  .٤٧
  .الثقافة للطباعة والنشر 

أصول التربية ، ) هـ ١٤٢٦(يخ ، عمرو يوسف عمرو ، حممد بن عبد اهللا ، الش .٤٨
  .، بيشه  ٢ط اإلسالمية ،

التعليم اإللكتـروين يف كليـة االتصـاالت    ) هـ ١٤٢٤( العويد ، حممد صاحل  .٤٩
دراسة حالة ، ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكتروين ، :  واملعلومات بالرياض

  .هـ ١٤٢٤صفر  ١٩/٢١(مدارس امللك فيصل ، الرياض خالل الفترة 
اإلنترنت يف مراكز مصـادر التعلـيم جتـارب    ، ) هـ١٤٢٦(العويشق ، صاحل  .٥٠

  ) .١٠(، ع  وأفكار املعلوماتية
تطـور  ، ) هـ١٤٢٢(الغامدي ، محدان بن أمحد وعبد اجلواد ، نور الدين حممد  .٥١

  .، الرياض ، مكتبة امللك فهد الوطنيةنظام التعليم يف اململكة العربية السعودية 
، إلسـالمية  أصول التربيـة ا ، ) هـ١٤٢١(روس إبراهيم وآخرون حم، الغبان  .٥٢

  . ٣الرياض ، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع ، ط 
التعليم اإللكتروين مدخل إىل التدريب غـري  ، ) هـ١٤٢٤(الغراب ، إميان حممد  .٥٣

  .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية : ، القاهرة  التقليدي
التعليم االلكتروين يف مدارس وجامعات ) هـ١٤٢٧(الفراء ، عبد اخلالق جهاد  .٥٤

  ) .١٨٩(، جملة العامل الرقمي ، ع  اململكة العربية السعودية
طرق التـدريس يف القـرن الواحـد    ):م٢٠٠٥(فرج، عبد اللطيف بن حسني  .٥٥

  .دار املسرية لنشر والتوزيع: ، عمانالعشرينو
 .، القاهرة  حمليطالقاموس ا، ) هـ١٣٧٢(الفريوز آبادي ، جمد الدين حممد  .٥٦
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، بريوت ، مؤسسة  ٢، ط مباحث يف علوم القرآن، ) هـ١٤٠٣(القطان ، مناع  .٥٧
  .الرسالة 

، الرياض  ١ط ،) ٨(ج  ، لسان العرب، ) هـ١٤٢٧(القاضي ، خالد بن رشيد  .٥٨
  ) .٨(، دار األخيار ، اجلزء 

لعـام  التعليم اإللكتروين يف التعلـيم ا ) هـ ١٤٢٥(القميزي ، محد بن عبد اهللا  .٥٩
  .، جملة املعلوماتية باململكة العربية السعودية 

. استخدام التعلـيم اإللكتـروين يف التـدريس   ). م٢٠٠٨(الكنعان، هدى حممد  .٦٠
، اإلدارة العامة للتربية والتعليم، ورقة عمـل مقدمـة مللتقـى التعلـيم     الرياض

 .٢١/٥/١٤٢٩-١٩خالل الفترة من  اإللكتروين

االتصال اإللكتـروين  ) . هـ١٤٢٦(لياء عبد اهللا الل ، زكريا حيي واجلندي ، ع .٦١
  .مكتبة العبيكان : الرياض .  وتكنولوجيا التعليم

كيـف  : التعليم اإللكتروين حتد جديد للتربويني ) هـ ١٤٢٣(مارتني ، ساشيل  .٦٢
  ) ٩١(، جملة املعرفة ، ع نثبتهم أمام الفوضى املعلوماتية 

المية أصوهلا وتطورها يف الـبالد  التربية اإلس، ) هـ١٤٢٣(مرسي ، حممد منري  .٦٣
  .عامل الكتب : ، القاهرة  العربية

الصحاح يف اللغـة العربيـة والعلـوم    ) هـ ١٣٩١(مرعشلي ، ندمي وآخرون  .٦٤
  .، بريوت ، دار احلضارة العربية  للجوهرة

 استخدام احلاسب اآليل يف التعليم، ) هـ١٤٢٥(املوسى ، عبد اهللا بن عبد العزيز  .٦٥
  .مكتبة تربية الغد : اض ، الري) ٣(، ط 
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ـ ١٤٢٥(املوسى ، عبد اهللا بن عبد العزيز واملبارك ، أمحد بن عبد العزيز  .٦٦ ، ) هـ
مكتبة امللـك فهـد   : ، الرياض ) ١(، ط  التعليم اإللكتروين األسس والتطبيقات

  .الوطنية للنشر 
 استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب). م٢٠٠٢(عبد اهللا بن عبد العزيز ، املوسى .٦٧

  .مكتب التربية العريب لدول اخلليج: الرياض. دراسة ميدانية_ يف التعليم األساسي
 ٢ط، أصول التربية اإلسالمية وأسـاليبها ) هـ ١٤٠٣(النحالوي ، عبد الرمحن  .٦٨

 .دار الفكر: دمشق

  .، عمان ، دار عمار ٢، ط أسس التربية )هـ ١٤٠٩(إبراهيم ، ناصر  .٦٩
مفهوم التعليم اإللكتروين ، كيـف ميكـن   ، ) هـ ١٤٢٤(النمله ، عبد العزيز  .٧٠

، ورقة عمل مقدمة لندوة التعلـيم اإللكتـروين ،    اإلفادة من التعليم اإللكتروين
 .مدارس امللك فيصل ، الرياض 

، القاهرة  التعليم اإللكتروين عرب شبكة اإلنترنت، ) م٢٠٠٥(اهلادي ، حممد حممد  .٧١
  .، الدار املصرية اللبنانية 

،  التعليم اإللكتروين هل يهدد إمرباطورية املعلمني، ) هـ ١٤٢٥(واحة احلاسب  .٧٢
  ) .٢٥(ع

، الريـاض ، دار   أهداف التربية اإلسالمية وغايتها) هـ ١٤١٠( جلن ، مقداد اي .٧٣
 .اهلدى للنشر والتوزيع 

  :الرسائل العربية : ثالثاً 
ـ ) هـ ١٤٢٦(آل مزهر ، سعيد حممد علي  .٧٤ يم إدارة التعليم اإللكتروين يف التعل

، منوذج تنظيمي مقترح ، رسالة دكتوراه ، اململكة العام باململكة العربية السعودية 
  .العربية السعودية ، جامعة امللك سعود ، قسم اإلدارة التربوية 
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مدى إمكانية استخدام التعليم االلكتروين يف تدريس ). ٢٠١٠(جغدمي، عبد اهللا  .٧٥
من وجهة نظر معلمي ومشـريف التربيـة   مواد التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية 

، رسالة ماجستري غري منشـورة، جامعـة أم   اإلسالمية يف منطقة جازان التعليمية
  . القرى

مطالـب اسـتخدام التعلـيم    ، ) هـ ١٤٢٧(احلريب، حممد بن حنت بن صاحل  .٧٦
اإللكتروين لتدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية مـن وجهـة نظـر املمارسـني     

الة دكتوراه ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، قسـم املنـاهج   ، رسواملختصني 
 .وطرق التدريس ، مكة املكرمة 

مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية ) هـ١٤٢٧(خوج ، فخرية أمحد  .٧٧
، مكـة   الفضائية بدول جملس التعاون اخلليجي يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمية

 . ١فهد الوطنية ، ج  املكرمة ، مكتبة امللك

االجتاهات والتطـويرات احلديثـة يف خدمـة التعلـيم     " اخلليفة ، هند سليمان  .٧٨
ورقة عمل مقدمة  "اإللكتروين ، دراسة مقارنة بني النماذج األربع للتعليم عن بعد 

-٢٢(املوافـق  ) هـ ١٧/٨/١٤٢٣-١٦(لندوة مدرسة املستقبل خالل الفترة 
 .، جامعة امللك سعود ، الرياض  كلية التربية) . م٢٣/١٠/٢٠٠٢

تطوير برامج التعليم الثانوي ) هـ١٤٢١(عبد الوهاب ، نداء بنت جعفر زكريا  .٧٩
، رسـالة   للبنات وعالقته بالتعليم العايل وخطط التنمية باململكة العربية السعودية

ماجستري ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، قسم اإلدارة التربوية والتخطـيط ،  
 .املكرمة  مكة

ـ ١٤٢٣(العطرجي ، عبد اهللا مراد أمني  .٨٠ املدرسـة الثانويـة السـعودية    ، ) هـ
ـ   االفتراضية على االنترنت) التجريبية (اإللكترونية  قبل ، ت، ندوة مدرسـة املس

 .الرياض ، جامعة امللك سعود 
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توجهات معلمي املدارس األساسية يف ). ٢٠٠٦(العمري، أكرم والعمري، حممد  .٨١
، جملـة  د األوىل حنو تنمية املوارد البشرية الحتياجات التعلم اإللكتروينمديرية إرب

  ). ٢(، عدد )٧(العلوم التربوية والنفسية، جملد 
كفايات التعليم اإللكتروين ودرجة توافرها لدى معلمي ). ٢٠٠٩(العمري، علي  .٨٢

امعة أم ، رسالة ماجستري غري منشورة، جاملرحلة الثانوية مبحافظة املخواة التعليمية
 .القرى، مكة املكرمة

ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم " التعليم اإللكتروين رؤية من امليدان " الفرا ، حيي  .٨٣
-٢١(املوافـق  ) هــ  ١٤٢٤صـفر  ٢١-١٩(اإللكتروين خالل الفترة من 

 .مدارس امللك فيصل ، الرياض  )م ٢٣/٤/٢٠٠٤

تطـوير طريقـة   : ين التعليم اإللكتـرو ) هـ١٤٢٣(املبرييك ، هيفاء بنت فهد  .٨٤
، ندوة  احملاضرة يف التعليم اجلامعي باستخدام التعليم اإللكتروين مع منوذج مقترح

-١٦(جامعـة امللـك سـعود ، يف الفتـرة     : مدرسة املسـتقبل ، الريـاض   
 ) .هـ١٧/٨/١٤٢٣

مفهومـه ،  : التعليم اإللكتروين ، ) هـ١٤٢٣(املوسى ، عبد اهللا بن عبد العزيز  .٨٥
، ندوة مدرسة املستقبل ، الرياض ، جامعـة امللـك    ه وعوائقهخصائصه ، فوائد

  .سعود
جتديد منظومة التعليم الثانوي يف ضـوء  ) هـ ١٤٢٥( متويل ، نبيل عبد اخلالق  .٨٦

) ٤٦(، تصور مقترح ، جملة كلية التربية بالزقازيق ، ع مفهوم التعليم اإللكتروين 
  .، مصر 
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،  عليم اإللكتروين تـرف أم ضـرورة  الت) هـ١٤٢٣(احمليسن ، إبراهيم عبد اهللا  .٨٧
ورقة عمل مقدمة إىل ندوة مدرسة املستقبل ، جامعة امللك سعود خالل الفترة من 

  ) .هـ ١٧/٧/١٤٢٣-١٦(
٨٨.   
تطور تعليم البنات يف التعلـيم قبـل   ، ) هـ ١٤٠٧(املرزوقي ، آمال بنت محزة  .٨٩

مشـس ، كليـة    ، رسالة دكتوراه ، جامعة عني اجلامعي باململكة العربية السعودية
  .التربية ، قسم أصول التربية ، مصر 

التعليم اإللكتـروين ملواجهـة   ) هـ ١٤٢٦(مياين ، هناء بنت عبد الرحيم حممد  .٩٠
التحديات اليت تواجه التعليم العايل السعودي يف ضوء متطلبات عصـر ثقافـة   

 ، رسالة ماجستري ، جامعة أم القرى ، كليـة التربيـة ، قسـم اإلدارة    املعلومات
  .التربوية والتخطيط ، مكة املكرمة 
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 خامساً :  املواقع اإللكترونية :
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  )١(ملحق رقم
  االستبانة
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  المملكة العربیة السعودیة 
  وزارة التعلیم العالي    
  جامعة أم القرى     
  كلیة التربیة للبنات    

  قسم التربیة وعلم النفس 
  
  

  احملترم.......................الدكتور
  :حتية طيبة وبعد
  :بإجراء دراسة بعنوانتقوم الطالبة 
تفعيل للتعليم اإللكتروين بالتعليم الثانوي العام باململكة العربية السعودية يف " 

وذلك استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري  " ضوء أهداف التربية اإلسالمية
أن جناح ، وأكون ممتنةً لتفضلكم باإلجابة على هذه االستبانة، وال شك التربية إسالمية يف 

مؤكداً بأن مجيع اإلجابات سيتم استخدامها . هذه الدراسة يتوقف على مشاركتكم الفاعلة
مع خالص امتناين وتقديري . ألغراض البحث العلمي فقط وستبقى يف إطار السرية التامة

  لتعاونكم
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

  الطالبة
  أنسام حممد حسني دوم 

  
  
  
  
  
  



  - ٢٠١ -

  نةتعلیمات االستبا
 تطبيـق  واقع جمال: جماالت ثالثة على موزعة فقرة) ٥٠( على االستبانة هذه تشتمل

 يقـيس  وجمـال  السعودية العربية اململكة يف العامة الثانوية املدرسة يف اإللكتروين التعليم
 التعليم مفهوم تفعيل ضوء يف اململكة يف الثانوي التعليم عليها يكون أن جيب اليت الصورة

 العامـة  الثانوية املدرسة يف اإللكتروين التعليم تطبيق تواجه اليت املعيقات وجمال ،اإللكتروين
  :التالية الدرجات وفق وذلك السعودية العربية اململكة يف

  غري موافق بشدة    غري موافق،   غري متأكد،  موافق بشدة،   موافق ، 
  
  

  .لفقرة املناسبةمقابل ا) x(يرجى اإلجابة عن فقرات هذه االستبانة بوضع إشارة 
  

 الرقم

  
 الدرجة الفقرات

موافق  موافق 
 بشدة

غري 
 متأكد

غري موافق  غري موافق
 بشدة

 واقع تطبيق التعليم اإللكتروين على املدرسة الثانوية العامة يف اململكة العربية السعودية :المجال األول

تشرح املعلمة الدرس من خالل أساليب التعليم املعتادة  ١
 )والتدريب واملمارسة -واحلوار – املناقشة – الشرح(

     

٢ 
تشرح املعلمة الدرس باستخدام احلاسب ويقوم بعرض 

 .الكمبيوتر الدرس على الطالبات  من خالل

     

٣ 
 Blended  تستخدم املعلمة التعليم املدمج

Learning يف شرح الدروس. 

     

ويتشارك  تحتل املعلمة التمارين الكترونيا مع الطالبا ٤
 .معهم يف احلل

     

٥ 
املدرسة جمهزة باألدوات اليت يتطلبها التعليم 

 .اإللكتروين
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٦ 

تشجع املعلمة الطالبات على التعليم الذايت والتعلم 
وسط اموعات من خالل مشاركة زمالئه يف بلد 

خالل الشبكة أو من خالل مؤمترات الفيديو  آخر من
 .علومةيف مشاهدة فيديو عن امل

     

٧ 
تتابع املعلمة طالباا يف املنزل باستخدام شبكة 

 .االنترنت

     

٨ 

توفر املدرسة نظام تفاعلي يعتمد على بيئة 
الكترونية متكاملة، ويستهدف بناء املقررات 
الدراسية بطريقة يسهل توصيلها، بواسطة 
الشبكات اإللكترونية، وباالعتماد على الربامج 

 .ختلفةوالتطبيقات امل

     

٩ 
حترص املعلمة على إثراء املعلومات من خالل 

 .الروابط إىل مصادر املعلومات يف مواقع خمتلفة

     

١٠ 

حترص املعلمة على استخدام تقنيات املعلومات 
واالتصاالت التفاعلية مثل النترانت، اإلذاعة، 

 .القنوات احمللية أو الفضائية،األقراص املمغنطة

     

١١ 

وزارة التعليم العام املناهج حبيث تتضمن  تقدمي
احملتـوى الرقمي يف بيئة متعـدد الوسـائط 

مكتوبـة أو منطوقـة، مؤثرات  نصـوص 
صوتية، رسومــات خطيــة بكافة 

صــور  ،أمناطها، صــور متحركــة
 اخل.....ثابتــة، لقطــات فيديــو

      
 

١٢ 

ينة توفر املدرسة للمعلمة مصادر متعددة ومتبا
للمعلومات تتيح فرص املقارنة واملناقشة 

 .والتحليل والتقييم

     

١٣ 
تستخدم معلمة املدرسة الثانوية املخترب 

 .االفتراضي لتدريس املنهاج
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١٤ 
من الصعب تطبيق التعليم اإللكتروين نظرا 

 .الجتاهات املعلمات السلبية حنو تطبيقه

     

١٥ 

كتروين نظرا من الصعب تطبيق التعليم اإلل
الجتاهات الطالبات السلبية حنو استخدام أدوات 

 .التعليم اإللكتروين

     

١٦ 
تستخدم معلمة املدرسة الثانوية السبورة الذكية 

 .يف تدريس املنهاج

     

١٧ 
  تستخدم معلمة املدرسة الثانوية  نظارات

 .العرض اإللكترونية يف تدريس املنهاج

     

١٨ 
درسة الثانوية شاشات العرض تستخدم معلمة امل

 .باختالف أنواعها يف تدريس املنهاج

     

١٩ 

التصویر المجسم تستخدم معلمة املدرسة الثانوية 

  يف تدريس )Holography(الھولوغرافي 
 .املنهاج 

     

٢٠ 
تفتقر املدارس الثانوية يف اململكة العربية 
السعودية إىل توفر املعلمات الذين ميتلكون 

 .ة على استخدام التقنية املطلوبةالقدر

     

  
الصورة اليت جيب أن يكون عليها التعليم الثانوي يف اململكة يف ضـوء تفعيـل مفهـوم التعلـيم     : اال الثاين
  اإللكتروين

 

٢١ 

ميكن الدمج بني التعليم التقليدي والتعليم 
االلكتروين  كمرحلة انتقالية للتحول الكامل 

 .يف تدريس املنهاجللتعليم االلكتروين 

     

٢٢ 

  حيتاج تفعيل التعليم اإللكتروين إىل فتره انتقالية
تكون مبثابة تدريب جيد يتم فيها التخلص من  

 . التقليدية املتبعة الطرق
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٢٣ 

حيتاج تفعيل التعليم اإللكتروين إىل إجياد طرق 
أكثر سهوله وأدق لإلشراف والتقومي التربوي 

  . ونيةأسس الكتر تقم على
  
 

     

٢٤ 
حيتاج تفعيل التعليم اإللكتروين التدريب على 

 .املتابعة املنزلية للطالبات

     

٢٥ 
يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين تطبيق شامل 

  ..للتعليم اللكتروين
 

     

٢٦ 

يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين توجيه اهتمام 
يتم النوع من التعليم لكي  التعلم العام إىل هذا

تطبيقه على أسس علمية وعلى تصميم علمي 
 .يعمل على جناحه

     

٢٧ 

البد من استخدام تقنيات املعلومات 
واالتصاالت التفاعلية مثل النترانت، اإلذاعة، 

 .القنوات احمللية أو الفضائية، األقراص املمغنطة

     

٢٨ 

سهولة إتاحة احملتوى التعليمي الرقمي للمتعلم 
ئط املعتمدة على الكمبيوتر من خالل الوسا

واليت تتكامل مع بعضها البعض . وشبكاته
  .لتحقيق أهداف تعليمية حمددة

 

     

٢٩ 

سهولة ومرونة التحديث املستمر للمناهج مع 
إمكانية مواكبة التطورات العلمية دون كلف 

 .إضافية
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٣٠ 

حتقيق مستوى أعلى من التفاعل بني املتعلـم 
 واحملتـوى، من جهة، واملعـلمة

والـزمـيالت، و املؤسسة التعليمية، والربامج 
 .والتطبيقات من جهة ثانية

     

٣١ 

يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين إعادة هندسة 
العملية التعليمية بتحديد دور املُعلمة واملُتعلم 

 .واملؤسسة التعليمية

     

٣٢ 

  يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين استخدام 
لتعليم اإللكتروين يف ربط وتفاعل وسائط ا

املُتعلم، واملؤسسة  املُعلمة،(املنظومة التعليمية 
 ).التعليمية، والبيت، واتمع، والبيئة

     

  

  

٣٣ 

يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين تبادل اخلربات 
 .التربوية من خالل وسائط التعليم اإللكتروين

     

٣٤ 

ين تنمية مهارات يتطلب تفعيل التعليم اإللكترو
وقدرات الطالبات وبناء شخصيام إلعداد 
جيل قادر على التواصل مع اآلخرين وعلى 
التفاعل مع متغريات العصر من خالل الوسائل 

 .التقنية احلديثة

     

٣٥ 

يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين نشر الثقافة 
التقنية مبا يساعد يف خلق جمتمع إلكتروين قادر 

 .مستجدات العصر على مواكبة

     

٣٦ 

تطوير مهارة استخدام احلاسوب يف ااالت 
العلمية والتعليمية باملدارس الثانوية يف اململكة 

 .العربية السعودية بشكل عام
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٣٧ 

يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين استمرار 
تدريس مادة احلاسوب من املرحلة األوىل وحىت 

 . املرحلة النهائية

     

٣٨ 

مراعاة أن يكون املنهاج املقترح يف املراحل 
الدراسية كافة موجه حنو النظم والتطبيقات 

واليت ميكن تطوير   والربامج شائعة االستخدام،
مهارات الطالبات يف استخدام احلاسوب من 

  . خالل تعلمها
 

     

٣٩ 
يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين تطوير 

 .خدام االنترنتمعلومات الطالبات  يف جمال است

     

٤٠ 

تامني خدمة االتصال بشبكة االنترنت يف كل 
صف، على ان تكون موجهه لإلغراض العلمية 

ويفضل دائما حجب خدمة . والتعليمية فقط
 Messengerالتحاور من خالل برامج 

كوا تشتت اهتمام الطالبات لقضايا ال ختدم 
 .العملية التعليمية

     

 ه تطبيق التعليم اإللكتروني في المدارس الثانوية بالمملكةالمعيقات التي تواج

      ضعف البنية التحتية يف غالبية املدارس السعودية ٤١

      صعوبة االتصال باالنترنت ورسومه املرتفعة ٤٢

التكلفة العالية يف تصميم وإنتاج الربجميات  ٤٣
 التعليمية

     

٤٤ 
السعودية  عدم اقتناع املعلمات يف املدارس 

باستخدام الوسائط االلكترونية احلديثة يف 
 التدريس أو التدريب
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الطالبات مبهارات استخدام التقنيات  عدم إملام ٤٥
 احلديثة

     

عدم وعي اهليئة اإلدارية بأمهية التعامل  ٤٦
 االلكتروين،  وعدم اإلملام مبتطلبات هذا التعامل

     

٤٧ 

س من التقليل من ختوف أعضاء هيئة التدري
دورهم يف العملية التعليمية وانتقال دورهم إىل 
مصممي الربجميات التعليمية واختصاصي 

 تكنولوجيا التعليم

     

      صعوبة تطبيق أدوات ووسائل التقومي ٤٨

نظرة أفراد اتمع إىل التعليم االلكتروين عن بعد  ٤٩
 بأنه ذو مكانة أقل من التعليم النظامي

     

عدم اعتراف اجلهات الرمسية يف بعض الدول  ٥٠
 بالشهادات اليت متنحها املدارس
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  )٢(ملحق رقم

  أمساء السادة احملكمني
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  أمساء السادة احملكمني 
  مكان العمل   االسم 

التربية جبامعـة  أستاذ مساعد بقسم التربية اإلسالمية بكلية   خالد رمضان عبد الفتاح . د – ١
  .امللك عبد العزيز 

  أستاذ مساعد بقسم التربية جامعة امللك عبد العزيز  أمحد نبوي عبده. د – ٢
أستاذ بكلية التربية قسم التربية اإلسالمية جبامعـة امللـك     خالد عبد احلميد عثمان. د – ٣

  .عبدالعزيز 
اإلسـالمية جبامعـة امللـك    أستاذ مساعد بقسم التربيـة    عاصم عبد القادر نصر . د – ٤

  .عبدالعزيز 
  .أستاذ ووكيل كلية التربية جبامعة بنها   أشرف أمحد عبد القادر . د – ٥
  .أستاذ دكتور بقسم التربية اإلسالمية جبامعة األزهر   .شكري وزير . د – ٦
  .أستاذ دكتور بقسم التربية اإلسالمية باجلامعة األردنية   أمنار الكيالين . د.أ – ٧
  .أستاذ مشارك بقسم التربية جامعة آل البيت   حممد عبود حراحشة. د – ٨
  .أستاذ مشارك بقسم التربية جامعة عمان العربية   .عاطف مقابله . د – ٩

  .أستاذ مشارك بقسم التربية جامعة الريموك   .حممد رضوان . د – ١٠
  .التطبيقية  لقاءبأستاذ مساعد بقسم التربية جامعة ال  سهي خطاطبه. د – ١١
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