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 .جامعة المدينة العالمية

 .األبحاث العلمية غير المنشورةإقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية 
 .محفوظة © 5102حقوق الطبع 

 :اسم الباحث هنا
 وليد بن فؤاد بن علي ردنه

    :عنوان الرسالة هنا
 لكتروني و أدواته بمدارس التعليم العام الحكومية يم اإلمعوقات توظيف تقنيات التعل
 )) دراسة ميدانية ((   بمدينة مكة المكرمة.و األهلية للبنين 

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن 
 ع من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:وق  مكتوب مُ 

 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. -1
وذلك  ،حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق -2

 ألغراض تعليمّية، ال ألغراض جتاريّة أو تسويقية.

حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملّية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور؛  -3
 إذا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.

 

 وليد بن فؤاد بن علي ردنههذا اإلقرار : أكَّد

 
             التوقيع: م10/10/5102التاريخ: 
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 ملخص الدراسة.

معوقات توظيف تقنيات التعليم اإللكرتوين وأدواته مبدارس التعليم العام احلكومية واألهلية  عنوان الدراسة :
 للبنني مبدينة مكة املكرمة.

 اسم الباحث : وليد بن فؤاد بن علي ردنه. الدرجة العلمية : دكتوراه.

هدفت هذه الدراسة إىل التعّرف على ما يلي: وجهة نظر مديري مدارس  الدراسة :هدف 
أبرز  التعليم العام احلكومية واألهلية حنو مدى استخدام أساليب وطرق التعليم اإللكرتوين وأدواته،

 .املعوقات والصعوبات اليت تواجه املعلمني عند استخدامهم تقنيات التعليم اإللكرتوين

اسة وإجراءاهتا: اعتمددت الدراسدة علدى املدنهج الوصدفي التحليلدي، وتناولدت جدانبني  دا : منهجية الدر 
تقدددو وصددف شددامل عددن معوقددات توظيددف التعلدديم اإللكددرتوين وأدواتدده مبدددارس التعلدديم العددام احلكوميددة 

الدراسددة  دراسددة ويليددل البيانددات الدديت ن اعهددا مددن الدراسددة امليدانيددة حددو   دداور أداة ،واألهليددة للبنددني
( مددددديرنا مددددن املدددددارس 111وقددددد طبقددددت أداة الدراسددددة علددددى دتمددددع الدراسددددة وعددددددهم )،)االسددددتبانة( 

 ة.احلكومية واألهلية للبنني مبدينة مكة املكرم

 أهم نتائج الدراسة : 

 املرتبة يف باإلدارة املتعلقة املعوقات ، األوىل باملرتبة جاءت باملعلمني املتعلقة املعوقات
 . الثالثة املرتبة يف جاءت األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية املتعلقة واملعوقات ،الثانية

 أهم توصيات الدراسة : 

عقد دورات تدريبية الستخدام التعليم اإللكرتوين وتوظيفه بشكل عاٍ  للمعلمني والطلبة  -1
 و كل العاملني باملدرسة.

تساعد وتيسر للمديرين استخدام التعليم اختاذ كافة اإلجراءات من اجلهات املعنية واليت  -5
 اإللكرتوين وأدواته املختلفة يف تدريب العاملني يف املدارس.
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Summary of the study. 

Study Title: impediments to employ e-learning techniques and tools 

governmental and private schools for boys public education in Mecca. 

Researcher Name: Walid Bin Fuad Ben Ali Rdnh. Degree: Doctorate. 

Objective of the study: This study aimed to identify the following: the 

perspective of government and private schools of general education 

administrators about the extent of the use of the methods of e-learning and tools, 

the main obstacles and difficulties faced by teachers when they use e-learning 

techniques. 

The study methodology and procedures: The study relied on descriptive 

analytical method, and addressed two aspects: to provide a comprehensive 

description of the obstacles to the employment of e-learning and tools schools, 

government and private public education for boys, study and analysis of the data 

collected from the field study on the variables studied (resolution), has been 

applied the study tool on the study population and the number (111) as director 

of governmental and private boys school in Mecca. 

The most important findings of the study: 

Constraints related to teachers came first place, the obstacles relating to 

management in second place, and constraints related to infrastructure and basic 

equipment came in third place. 

The most important recommendations of the study: 

1-The training for the use of e-learning and employment are high for teachers 

and students and all school staff courses. 

2. Take all actions of the authorities concerned and that helps managers and 

facilitate the use of e-learning and various tools in the training of personnel in 

the schools. 
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 .إهداء
 :إىل       
 ربيــاني  علــيَّ بعــد ا  إذ   تعلــيم وتف ــافــي مــا وصــلت إليــه مــن ن كــان لامــا الف ــل م ــ

 وأمدهما بالصحة والعافية . ,وأطال عمرهما ,, والدّي حفظاما ا صغيًرا

 وغفر ا  له بعدد كـل حـرف أو كلمـة  ,روح والد زوجتي الطاهرة أسكنه ا  فسيح جناته
معنويًـّا وماديًـّا,  عوني بعـد ر  العـرا العظـيم كان قد  ف ؛تبت في هذه الدراسةأو جملة ك  

 . عبد ا  فإلى جنة الفردوس أبو

  زوجتـي وأبنــائي )ريمـا( و )(الــد( و ) ريتـال ( و ) فــؤاد الذـاني ( الــذين أعطـوني نصــيبام
 . , فلام كل الحب والشكر والتقديرإلتمام هذه الدراسة ؛من الوقت

 ك قطبالدكتورة/ إيمان محمد مبرو  الفاضلة سعادة أستاذتي ومشرفتي العزيزة . 

 ـــهجميـــع الســـادة األ ـــي الظـــروف ,شـــراف مـــن هل ردن ـــوا ل  ,واألشـــقاأل األعـــزاأل الـــذين هيظ
 توجيه . النصح و العلم و بالوأمدوني 

  جميع األصدقاأل وعلى رأسام أ(ي )عبد المحسن( الذين أعانوني على مواصلة دراستي
 .لدعاأل ليسواأل بالتشجيع أو با

 مـن ا   ينفـع بـه, وراجيًـا لـذي أدعـو ا  أن  أهدي ثمرة جادي المتواضع وا إليام جميًعا
  يوفقنا جميًعا لما فيه الخير والفاح. أن  

  .الباحث :وليد بن فؤاد بن علي ردنه       
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 .شكر وتقدير

وأعددانو علددى  ،ر يل أمددري ومهّمدديتقددو ويس ددهلل رب العددرا العظدديم الددذي وف   أتوجدده بالشددكر أوالن 

 . خري وجه إن شاء اهلل ا العمل علىإمتام وإجناز هذ

يل أتقدم بالشكر اجلزيل جلامعيت احلبيبة جامعة املدينة العاملية وإلدارهتا املتمثلة يف معدا ويسرين أن  

  مد بن خليفة بن علي التميمي، و دلس أمناء اجلامعة. مدير اجلامعة األستاذ الدكتور:

 م بالشدددددددددددكر والعرفدددددددددددان لكليدددددددددددة الرتبيدددددددددددة املتمثلدددددددددددة يف سدددددددددددعادة عميدددددددددددد الكليدددددددددددة كمدددددددددددا أتقدددددددددددد  

 . ، ووكالء الكلية أمين عايد الدكتور:

م بددددأيى  يددددات الشددددكر والتقدددددير واالمتنددددان إىل قسددددم املندددداهج و طددددرق تدددددريس العلددددوم وأتقددددد   

 كافدة أعءداء  هي دة وإىل ، وعلى رأسه سعادة الدكتور: سونا سامل رئيس القسدم،اإلنسانية بكلية الرتبية

  .التدريس بالقسم

إميددان  مددد مدد و   م ومددوجهيت األوىل سددعادة الدددكتورة:وإىل أسددتاذص صدداحبة اخللددق الرفيددع ونبددع العلدد 

وكددان  ددا الفءددل يف إخددراج هددذه  يت أعطتددو مددن علمهددا الواسددع عطدداءن فياضنددا،املشددرفة علددى الرسددالة الدد .قطددب

 . قة، فجزاها اهلل عو خري اجلزاءالدراسة من الال واقع إىل الواقع واحلقي

ملددا حيددب  يف مددوازين حسددناهتم ويددوفقهم ايعندداجيعددل هددذا  أن   -عددز وجددل -أسددأ  املددوىل وختامنددا 
     .ه ييع ديبويرضى إن  

 .الباحث :وليد بن فؤاد بن علي ردنه
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 وعات فهرس املوض
 الصفحة  الموضوع 

 ج صفحة اإلقرار

 ح إقرار حقوق الطبع

 خ ملخص الدراسة باللغة العربية

 د جنليزية ملخص الدراسة باللغة اإل

 ذ إهداأل

 ر شكر و تقدير

 1 الفصل األول : ) مشكلة الدراسة ( 

 2 مقدمة الدراسة 0-0

11 مشكلة الدراسة و تساؤالهتا 1-2

 12 أهداف الدراسة  1-3

 11 أهمية الدراسة  0-2

 11 حدود الدراسة  0-2

 11 مصطلحات الدراسة  0-6

 22 مناجية الدراسة  0-7

 21 الفصل الذاني : ) أدبيات الدراسة (

 22 ..اإلطار النظري للدراسة أواًل 

 22 لكتروني المبحث األول .. التعليم اإل 5-0

 11 لكتروني تقنيات التعليم اإلبحث الذاني .. الم 5-5

 22 المبحث الذالث .. اإلدارة التربوية  5-3

 121 ..  الدراسات السابقة اثانيً 

 122 لكتروني المحلية التي تناولت التعليم اإل .. الدراسات السابقة أواًل 



 س
 

 111 كتروني لالعربية التي تناولت التعليم اإل.. الدراسات السابقة  اثانيً 

 111 لكتروني األجنبية التي تناولت التعليم اإل.. الدراسات السابقة  اثالذً 

 112 الفصل الذالث : )أدوات الدراسة و إجراألاتاا ( 

 111 مناج الدراسة 2-0

 111 مجتمع و عينة الدراسة 2-5

 221 أدوات الدراسة 2-3

 211 (طوات تطبيق الدراسة 2-2

912 الدراسة األساليب اإلحصائية المستخدمة في 2-2

 222 الفصل الرابع : ) عرض نتائج الدراسة و تفسيرها ( 

942 عرض و تفسير إجابة السؤال األول  2-0

 212 عرض و تفسير إجابة السؤال الذاني  2-5

 211 عرض و تفسير إجابة السؤال الذالث 2-3

 211 عرض و تفسير إجابة السؤال الرابع 2-2

 212 السؤال الخامسعرض و تفسير إجابة  2-2

 212 عرض و تفسير إجابة السؤال السادس 2-6

 222 الفصل الخامس : ) (اتمة الدراسة ( 

 222 نتائج الدراسة 6-0

 222 توصيات الدراسة 6-5

 211 مقترحات الدراسة 6-3

 211 المراجع و الماحق 
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 الفصل األو  

 )مشكلة الدراسة(
 .مقدمة الدراسة0-0
 .وتساؤالتاا مشكلة الدراسة0-5
 .  أهداف الدراسة0-3
 .أهمية الدراسة0-2
 .حدود الدراسة0-2
 مصطلحات الدراسة.0-6
 الدراسة.  مناجية0-7
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 الفصل األول 

 .طار العام للدراسةاإل

 :المقدمة 0-0

 العصر، واحتياجات ملتطلبات التعليمية النظم مواكبة ضرورة على احلديثة الرتبوية االجتاهات دتؤك      

 أجل من نساناإل بإعداد احلديثة التعليم أساليب هتتم و حدوثها، املتوقع املستقبل متطلبات عن فءالن 

 اليت التغريات املطلوبة إلدخا  ضرورة هنا  أصبحت فقد لذا ،العامل هذا يف التعايش يستطيع أن  

 باملقارنة قليلة فاعليتها أصبحت التقليدية األساليب ألن   ؛التعليمية العملية ىعل العصر تناسب

 من السليب والتلقي والتلقني احلفظ درد من التعليم يتحو  أن   الءروري من فأصبح األخرى، باألساليب

 أجل من املتعلم جانب من الةالفع   املشاركة حيث جيايباإل التعليم وهو أال ا،متامن  مغاير نوع إىل املتعلم

 ميالتعل بي ة من ميالتعل تنقل اليت السائدة التعليم تكنولوجيا أساليب خال  من التعليمية العملية تكامل

 .(1)فاعلية أكثر أخرى بي ات إىل التقليدية

 تعليم بي ة لتوفري والوسائل الطرق أفءلإىل أن " (201، 2001ويوسف ) روفائيل أشار وقد     

 للرتبويني، الشاغل الشغل اآلراء واخل ات هو تباد  ىعل ويثهم الطالب، اهتمام جتذب تفاعلية

 والتعلم، التعليم عملية يف جديدة مداخل ظهور يف املعلومات تكنولوجيا يف حدث الذي التقدم سهمأو 

 العملية تدعم وسيلة لكرتويناإل ميالتعل بي ة تعد حيث املداخل، أهم أحد لكرتويناإل التعليم ويعد

                                                           
لكرتوىن وإمكانية تطبيقه باجلامعات املصرية، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة (. التعليم اإل2002أمحد، إيهاب السيد ) - 1

 02-00األزهر، ص ص
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 أحدث حتتي حيث املهارات وتنمية والتفاعل اإلبداع طور إىل التقليدي الطور من ويو ا التعليمية

 بي ة خلق حيث من املتعلم احتياجات يالئم والذي نرتنتواإل الكمبيوتر بواسطة التعليم دا  الطرق يف

 (1)التعليمي" احملتوى مع التفاعل وكذلك وأقرانه أو املتعلم املعلم واملتعلم بني تفاعلية

 ميالتعل بي ة هبا تتميز اليت العديدة املميزات ن  أغم ر ") 111 ، 2002 ( واملبار  املوسى واعت        

 والفنية املادية املتطلبات توفري ضعف أن   إال للتعليم التقليدية بالبي ة باملقارنة وفاعليتها لكرتويناإل

 ،التعليمية العملية يف استخدامها تواجه اليت املشكالت من أصبحت لكرتويناإل ميالتعل لبي ة والبشرية

 ،الطالب تدعيم وخدمات ،ةواجلود ،والتفاعل االجتماعي ،والتقوو ،الفنية اخل ة يف املتطلبات وتتمثل

 ؛واملتعلم املعلم من كل لدى التكنولوجية املستحدثات مع التعامل مهارات جانب إىل نرتنتاإل وإتاحة

 التعليم ومعوقات مشكالتى عل للتغلب وسيطة تعليم بي ات إجياد بعض الدراسات حاولت لذا

 يف التقليدية التعليم وبي ة لكرتويناإل التعليم بي ات مميزات من وتستفيد التقليدي، والتعليم لكرتويناإل

 (2)."املدمج التعليم بي ة عليها طلقأُ  أخرى ببي ة واخلروج بينهما للمزج  اولة

يف االرتقاء تقدمها التقنيات احلديثة يتم علينا استغال ا  مكانيات ا ائلة اليتفالقدرات واإل      

التعليمية فال بد من ثل أحد أركان العملية الرتبوية و املعلم مي حيث إن   ؛املنظومة التعليمية ىمبستو 

ىل الرتكيز إوالتحو  من متركز التعليم عليه  ،تطور و التقدم احلادث يف التعليمحبيث يواكب الإعداده 

يتوافق مع ذلك ، فيتعدى مرحلة حشو ذهن الطالب باملعلومات  ن  أاملعلم جيب  ن  إعلى املتعلم، ف

                                                           
األجنلو  مكتبة :القاهرة والعشرين، احلادي القرن يف الرياضيات وتعلم (  تعليم2001أمحد ) ويوسف، عصام روفائيل، - 1

 201ص .املصرية
 111، الرياض، مكتبة الرشد ، ص1سس ،طلكرتوىن واأل( ، التعليم اإل2002املوسى ، واملبار  ، عبد اهلل، امحد )   - 2
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 ىن بنوعيه التزامولكرتو ثرائهم من خال  التعليم اإلإىل متابعة تعلم طالبه و إوشرحها بالطرق التقليدية 

تتوافر له العديد من الكفايات  ن  أ فمن الواجب ةدوار اجلديد، وحىت يقوم املعلم هبذه األوالال تزامو

ىل كفايات توظيف التكنولوجيا إضافة ية والتنفيذية والتقوميية ، باإلتشمل كفايات التدريس التخطيط

ونقاا ومتابعة أعما  الطالب  تءمن من حوارمبا ي لكرتوينالتعليم، والتواصل ع  التعليم اإل يف

 (1.)ةعما  املساندواأل

ليم من ناحية ويستشف املتابع حلركة التقدم السريع يف دا  تقنية املعلومات و دا  تقنية التع   

انبثاق  فاق جديدة للتعليم إىل ظهور و  ىمما أد   ؛قد حدث بني اجملالني اهنا  اندماجن  أن   ىأخر 

من هذه ملباشرة بالعمليات التعليمية ، و وجود العديد من املستحدثات التقنية ذات العالقة امتثلت يف 

( الذي يتطلب ضرورة وجود معلمني مؤهلني Electronic Learningلكرتوين ) م اإلياملستحدثات التعل

 ،تعليمو توظيفها التوظيف اجليد و األمثل ملساندة ال ،و مدربني على التعامل مع هذه املستجدات

 (2تذليل املعوقات و الصعوبات اليت تواجه تطبيقها .)و 

 ثورة أكتاف على قامت كاملة ثورة لكرتويناإل التعليم ن  إ( 22م ،2002الصعيدى ) رشاأو    

 الكمبيوتر، تكنولوجيا :هي التكنولوجيا، من أنواع ثالثة هي نتاج حصاد اليت املعلومات تكنولوجية

 ،البيانات نقل أو telecommunicationاالتصاالت  وتكنولوجيا ،Softwareال ديات  وتكنولوجيا

                                                           
(:طرائق و أساليب التدريس املعاصرة،عمان،عامل الكتب احلديث للنشر و لتوزيع. 2002الربيعي ، مد داود سلمان ) - 1

 23ص
(: "منوذج مقرتح لتكامل مناهج الرياضيات مع املواد األخرى يف احللقة األوىل من التعليم 2002منري إياعيل أمحد، ) - 2

 22ال نامج املشرت  بني جامعة األقصى وجامعة عني مشس، ص األساسي يف فلسطني"، رسالة دكتوراه،
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 لإلنتاج كبرية تءاعفية قدرة لكنه ،التكنولوجيا  ذه احسابي   افقط دموعن  ليس الدمج من النوع وهذا

 (1والكيف".) الكم حيث من العلمي

 ففي ،للنظر ملفت بشكل انتشرتالتعليمية  املسافات ن  "إ( 22م،2002وأكد سالمة )   

 ميالتعل نوع من علمية برامج العايل التعليم مؤسسات من ألفي مؤسسة من أكثر مقد  تُ  املتحدة الواليات

 العلوم خمتلف يف معتمدة جامعية شهادات عشر وجستري التكنولوجي معهد مقد  يُ  كما ، لكرتويناإل

 يف اإلنرتنت ع  جامعية شهادات عشر األمريكية جامعة إلينوي مقد  وتُ  ، كرتوينلاإل ميالتعل باستخدام

 إال الثانوية املرحلة من الطالب جيتخر   ال  Michiganوالية ميتشجني  ويف ، العلمية التخصصات خمتلف

 ن  إو  اإللكرتوين، التعليم نوع من نرتنتاإل شبكة على األقل على اواحدن  ادراسي   امساقن  بنجاح أكمل إذا

 أخذوا إذا إال بالتدريس  م يرخص ال ميتشجني والية يف املراحل التعليمية ايع يف العاملني ايع

 ميتشجن جامعة مقد  تُ  كما .لكرتويناإل التعليم استخدام يف ممن مهاراهت للتأكد ؛الشبكة على ااختبارن 

 ويف اإللكرتوين، ميالتعل نوع من اتعليمي   امساقن   الف مثانية Michigan Virtual Universityاالفرتاضية 

 يف دق  عُ  الذي وتنميتها البشرية املوارد إلدارة العربية للشبكة عشر الثاين ويف االجتماع العربية املنطقة

 يف الوعي نشر ضرورة التوصيات ىحدإ يف م( جاء 13/2002-12-11بسلطنة عمان ) مسقط

 يف اإللكرتوين ميوالتعل بعد عن التعليم تطبيق أن   كما ،ودوره اإللكرتوين بأ ية التعليم العريب الوطن

 وفاعليتهم اإللكرتوين التعليم برامج مطوري إعداد كفاءة من يزيد والتعلم والتدريب التعليم عمليات

 اإللكرتوين ميوالتعل التعليم تكنولوجيا تطبيق أن   الندوة يف املقدمة العمل أوضحت أوراق كما وتأهيلهم،

                                                           

 22(.املدرسة الذكية مدرسة القرن احلادي والعشرين.القاهرة:دار فرحة للنشر والتوزيع. ص2002سلمى الصعيدى )  - 1
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 التعليم برامج لتنفيذ الالزمة التجهيزات لتوفري ؛العربية دراتباإل واملختصني اهتمام املسؤولني يستدعي

 (1اإللكرتوين)

 تطويره على وعملت ، ذا املوضوع  اكبرين  ااهتمامن  اململكة العربية السعودية يف الرتبية وزارة أولت لذ  

  املشاريع وذلك من خال ،منذ فرتة احلالية املناهج واقع حو  جريتأُ  اليت الدراسات ضوء يف

، لكرتوين، ومشروع املدارس الرائدةم اإلي، ومشروع التعلواملبادرات اليت بدأت؛ كمشروع وطو

ومبادرات املدارس األهلية يف الفصو  الذكية واالفرتاضية ، ومشروع تدريس احلاسب اآليل يف املراحل 

 .وع برنامج معارفالدراسية ، ومشر 

جيايب خال  تطبيقه إبشكل  ق نتائج عالية ولكرتوين حق  م اإليالتعل اتفقت الدراسات على أن  و 

ة بعد البدء يف تطبيق منها اململكة العربية السعودية خاصو  ،يف األعوام املاضية يف كثري من دو  العامل

 ( 2. )ونية يف بعض املؤسسات اجملتمعيةلكرت احلكومة اإل

حفظه  -و بناءن على توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز    سعود 

ج التقنيات احلديثة هد لدم 1232هد إىل  1222التعليم خطة عشرية من وضعت وزارة الرتبية و  -اهلل

 :ومن ابرز مشاريعها ما يلي ،يف التعليم

 عليم العام .مشروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير الت -

                                                           
جامعة جنوب الوادي لكرتوين. ورقة عمل مقدمة يف م اخلليط التطور الطبيعي للتعلم اإلي(، التعل2002سالمة، حسن علي) - 1

 ،كلية الرتبية بسوهاج
لكرتوين مبدارس البيان النموذجية للبنات جبدة، رسالة ماجستري م اإلي(، دراسة تقوميية لتجربة التعل2002البعد الكرو، مها) - 2

 غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية
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 مشروع مراكز مصادر التعلم . -

 مشروع التقنيات الرقمية . -

 مشروع الفصو  الذكية . -

للرتبويني واجملتمع  لكرتوين هو يدٍ م اإليالتعل ( يف دراسته بأن  2002،12و أكد تساشيل )   

على جلد املاعز  جيد الفرد نفسه يكتب لذلك جيب تقبله و تعلم كيفية التعامل معه قبل أن   ؛بأسره 

 (1).  ا  موالن كتب بأقالم ضوئية و يستخدم حاسبن و العامل من حوله ي

م يف اململكة العربية لذا فقد سعى مشروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العا

تأهيلها هد إىل يسني البي ة التعليمية و 1222نواته يف شهر رجب من العام  الذي انطلقتالسعودية و 

ملعلمني ألداء مهامهم الرتبوية النماذج الرقمية للمناهج ، و إعادة تأهيل اي تها إلدماج التقنية و و هت

لكرتونية ، و تطوير املناهج التعليمية ناهج واالسرتاجتيات التعليمية اإلالتعليمية مبا حيقق أهداف املو 

 ديثة.مبفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية و التقنية احل

 أكمل على ألهدافه اإللكرتوين التعليم بلوغ دون يو  اليت املعوقات من ويعيق هذا التطور  دموعة  

 ،معلمني) بشرية متعددة بعوامل ارتباطه إىل يعود ما ومنها، حداثته إىل يعود ما وجه، منها

 .وغريها اتصاالت من يتية وبنية وبرديات، ) ومعامل أجهزة، ( ومادية ،(…ومتعلمني

                                                           
الفوضى املعلوماتية؟ دلة املعرفة العد  ماجديد للرتبويني ، كيف نثبتهم  لكرتوىن يدٍ عليم اإل( الت20002مارتن تساشيل ) - 1
 12( ص01)
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 اليت والعقبات يدرس وحيلل الصعوبات ن  أالباحث  على الزامن  أضحى فقد سبق ما على وبناءان      

وأدواته مبدارس التعليم العام احلكومية واألهلية للبنني مبدينة  اإللكرتوين التعليم تقنيات توظيف تواجه

 ظل يف وذلك وجتاوزها تذليلها هبدف العقبات  ذه إلجياد حلو  الدؤوب والسعي مكة املكرمة ،

 استيعاب يف صعوبة جيد التقليدي فالنظام ، يالسعود الشعب أبناء لدى التعليم على املتزايد اإلقبا 

 مديرى املدارس احلكومية واالهلية  من الدائمة املتابعة جيب فعليه ؛التعليم على لإلقبا  ا ائل الكم

 .لكرتويناإل التعليم لتوفري والعقبات الصعوبات وجتاوز ،اإللكرتوين التعليم لتوظيف

 مشكلة الدراسة و تساؤالتاا 0-5

لحة إذ تعد مُ  يف عاملنا اليوم ضرورة عاجلة و لكرتوينم اإليأصبح التوجه حنو ترسيخ التعللقد 

 ،و يف املستقبل القريب ،برز املستجدات اليت أحدثت تغريات إجيابية يف الوقت الراهنأثورته من 

 ن  أ(: وتبني منها 1كرت )ستنعكس تغرياته على تطور وتقدم الدو  ، فبناءن على اإلحصائيات اليت ُذ و 

ترتكز نسبة ما بني  ار مبليارات الدوالرات سنوين قد  لكرتوين يف العامل يُ م اإليحجم اإلنفاق على التعل"

لكرتوين م اإليالعريب على التعلر حجم اإلنفاق د  قُ % يف الواليات املتحدة األمريكية، و 20% إىل 20

ا بشكل هذا اإلنفاق يتءاعف سنوين  خال  األعوام السابقة مباليني الدوالرات مع مالحظة أن  

  ."مذهل

                                                           
( الدراسات العليا يف اجلامعات الناش ة وأولويات اخلطة اخلمسية الثامنة: جامعة 2002براهيم بن عبد اهلل احمليسن،) . إد - 1

 سالمية .مام  مد بن سعود اإلا، ورقة عمل مقدمة جلامعة االطيبة أمنوذجن 
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كما يعد االهتمام بتنمية املهارات لدى املتعلمني أحد االجتاهات احلديثة اليت تعكس إحدى 

اءت سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية (، وقد ج1نتائج النهءة العلمية يف اجملا  الرتبوي )

لتجعل ضمن أهدافها يف املرحلة املتوسطة " تنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لدى الطالب 

وتعهدها بالتوجيه والتهذيب " كذلك جعلت ضمن أهدافها يف املرحلة الثانوية "تنمية التفكري العلمي 

 (  "  2ث والتجريب والتتبع املنهجي واستخدام املراجع")لدى الطالب وتعميق روح البح

، و مل تصل بعد ياء يف اململكة العربية السعوديةلكرتوين تسري على استحالتعليم اإل ىخط   

مثلما حدث يف غالبية الدو   اا اسرتاجتين ا وطنين لكرتوين خيارن م اإليإىل مرحله حاية يصبح فيها التعل

 3لنامية اليت تبنت هذا النوع من التعليم " الصناعية و بعض الدو  ا

 خياران  جلعله اجملا  هذا يف اململكة ختطيه اليت املبادرات من العديد فهنا  ذلك من بالرغم

 : مثل اسرتاجتي

 . املعلوماص اجلانب تفعيل و لتقنية الوطنية اإلسرتاجتية اخلطط إقرار-

 . الذكية املعرفية املدن افتتاح-

 . اجلامعات بعض يف"  النانو"  الصغر متناهية التقنيات مراكز افتتاح-

                                                           

مناهج مدرسة املستقبل ،ورقة مقدمة يف ندوة "مدرسة املستقبل" كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود،  (2002بو هاشم  مد)أ - 1
 .2002السعودية ، 

 (.20،12: 1320وزارة املعارف،سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية ، - 2
 . ( مرجع سابق2002عبد اهلل احمليسن،) براهيم بن إ .د - - 3
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 وزارة و التعليم و الرتبية وزارة يف االلكرتوين بالتعلم الصلة ذات املشروعات من العديد اطالق-

 . العايل التعليم

 و اإلقليمي و احمللي املستوي على االلكرتوين بالتعليم العالقة ذات ندوات و مؤمترات عقد -

 . العاملي و الدويل

 . االلكرتوين التعيلم ومنش ات برامج افتتاح يف رغبتهم و التعليمية الرتبوية القيادات محاس-

كمشرف للدراسات االجتماعية و الوطنية ومن خال  عمل الباحث يف دا  اإلشراف الرتبوي        

ى العديد من املدارس و إشرافه علو مدرب خبري يف املشروع الشامل لتطوير املناهج ملدة مثان سنوات 

و هو حباجة إىل  لكرتوين مازا  يف بداياته األوىلم اإليالتعل ن  أختلف مراحل التعليم العام الحظ مب

الدو  اليت االستفادة من جتارب و  ،املعنوي املتواصلوالدعم املادي و  ،التجاربو  ،املزيد من الدراسات

مشكلة  ن  أد وبشكل دقيق ج  وُ فلكرتوين م اإليالكبرية للتعل، و بناءن على األ ية سبقتنا يف هذا اجملا 

 تتلخص يف اإلجابة على السؤا  اآلص:  البحث احلالية

لكرتوين و أدواته يف مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية م اإليما معوقات توظيف تقنيات التعل

 للبنني مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر دتمع الدراسة ؟
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 األس لة الفرعية التالية : الرئيس و يتفرع من هذا السؤا 

 السؤا  األو  :

يف مدارس التعليم العام  الكرتوين و أدواته حالين م اإلياستخدام أساليب و طرق التعل ىما مد -

 احلكومية و األهلية للبنني مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر دتمع الدراسة ؟

 السؤا  الثاين :

األهلية مدارس التعليم العام احلكومية و اليت يتاجها لكرتوين و أداوته م اإليلتعلتقنيات ا ام -

 للبنني مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر دتمع الدراسة ؟

 : ثالثالسؤا  ال

هلية للبنني مبدينة مكة املكرمة ما موقف مديري إدارات مدارس التعليم العام احلكومية و األ -

 لكرتوين و أدواته ؟م اإليالتعلجتاه توظيف تقنيات 

 : رابعالسؤا  ال

لكرتوين و أدواته يف م اإليأ ية توظيف تقنيات التعل ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية حنو -

مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية للبنني مبدينة مكة املكرمة باختالف متغري نوع 

 الدورات التدريبية ؟ –السن  –اخل ة  –املؤهل الدراسي  –املدرسة 
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 : امسالسؤا  اخل

لكرتوين و أدواته م اإليما الفروق ذات الداللة اإلحصائية حنو معوقات توظيف تقنيات التعل -

يف مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة باختالف متغري 

 ؟الدورات التدريبية –السن  – ة اخل –املؤهل الدراسي –نوع املدرسة 

 أهداف الدراسة  0-3

 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على ما يلي :

استخدام أساليب  ىالعام احلكومية و األهلية حنو مدوجهة نظر مديري مدارس التعليم  -1

 لكرتوين و أدواته.م اإليو طرق التعل

جل مواكبة التطور التقو ألكرتوين و أدواته و ذلك من م اإليتقنيات التعل أ ية توظيف -2

 و االنفجار املعلوماص يف شيت داالت و مناحي احلياة .

م يتقنيات التعل مبرز املعوقات و الصعوبات اليت تواجه املعلمني عند استخدامهأ -3

 لكرتوين من وجهة نظر دتمع الدراسة .اإل

ة و األهلية مبدينة مكة املكرمة جتاه موقف مديري مدارس التعليم العام احلكومي -2

 لكرتوين .م اإليسرتاجتية التعلا
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لكرتوين اإلم يالتعل تتوظيف تقنيا و أ ية ىوق ذات الداللة اإلحصائية حنو مدالفر  -2

مة باختالف مكة املكر أدواته يف مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية للبنني مبدين و 

 ( .املدرسة، املؤهل الدراسي، اخل ة، السن، الدورات التدريبيةاملتغريات املستقلة )نوع 

أدواته  لكرتوين و م اإليتوظيف تقنيات التعل تحنو معوقاالفروق ذات الداللة اإلحصائية  -2

يف مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية للبنني مبدين مكة املكرمة باختالف 

 ، الدورات التدريبية ( .الدراسي، اخل ة، السن املؤهل ،ملتغريات املستقلة ) نوع املدرسةا

 أهمية الدراسة 0-2

 العملية . واأل ية ،النظرية األ ية :تنقسم أ ية الدراسة إىل قسمني

  النظرية : األهمية: أواًل 

 اإللكرتوين التعليم ومنها ،التعليم تكنولوجيا مستحدثات وتوظيف العلمي التقدم مسايرة ضرورة

 واليت املعلومات لتقنية ه 1222 األوىل اخلمسية للخطة وذلك تطبيقنا ، ياملدرس التعليم يف

 املعلومات وتقنية لالتصاالت األمثل التوظيف يتم أن    ":أ ها األهداف من اعددن  لتحقق جاءت

 التعليم منسويب ايع وإعداد ،اإللكرتوين التعليم تبو خال  من والتدريب، التعليم يف يف اململكة

   ( 1)الستخدامه.   وإداريني وطالب أساتذةمن 

                                                           
 ه   1222 واملعلومات بالسعودية ، االتصاالت وزارة - 1
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و يأمل الباحث أن تكون هذه الدراسة من الدراسات المامة و انطاقًا لدراسات و 

 بحوث أ(ري في مجال واقع استخدام تقنيات التعليم االلكتروني في مدارس التعليم العام.

 و يمكن تلخيص أهمية الدراسة في النقاط التالية :

من مدارس التعليم العام الحكومية و األهلية و المؤسسات التعليمية في سعي العديد -0

تطوير أساليباا التعليمية و استراتيجياتاا التدريسية لذا ال بد من دراسة واقع التعليم االلكتروني 

في الميدان من أجل توفير قاعدة معلوماتية ينطلق مناا الدارسين و صانعي القرار نحو دراسات 

 رارات تطويرية للرقي بالعملية التعليمية .و بحوث و ق

نظرًا لحداثة تجار  التعليم االلكتروني في المملكة العربية السعودية و قلة -5

 الدراسات التي تناولته بشكل عام .

نتائج الدراسة قد تساهم يف التعرف على الواقع احلايل ملعوقات توظيف تقنيات التعليم -3

مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية من خال  نظرة مدير املدرسة  االلكرتوين و أدواته يف 

 كمشرف مقيم و متابع لسري العملية التعليمية .

قد تسهم و تشجع نتائج و توصيات الدراسة الباحثني يف القيام ببحوث أخري و جديدة -2

 تتناو  جوانب  ا عالقة بالتعليم االلكرتوين .

رز املعوقات و الصعوبات اليت تقف عائقان أمام استخدام املعلمني تسعي الدراسة لتوضيح اب-2

 تقنيات التعليم االلكرتوين مبدارس التعليم العام .
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تقدو العون و املساعدة ملديري مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية لتوجيههم حنو أ ية -2

 سسة التعليمية . توظيف تقنية التعليم االلكرتوين و إجراءاته داخل نطاق املؤ 

  : ةالتطبيقي األهمية :اثانيً 

 باملدارس احلكومية واالهلية والطلبة املديرين واألساتذة تواجه اليت الصعوبات أهم على الوقوف 

 هذه على التغلب حنو االهتمام بزيادة والطلبة األساتذة من لكل يثري الدافعية مما ،السعودية

 اإللكرتوين التعليم برامج تطبيق من واألساتذة الطالب ةقدر  من الذي يرفع األمر الصعوبات

دراسة عينة من مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية للبنني مبدينة  وذلك من خال  ،املختلفة

هد مما 1232هد /  1232مكة املكرمة و القرى التابعة  ا .وذلك خال  العام الدراسي احلايل  

  ؛املدارس احلكومية واالهلية يف القرار لصناع واملقرتحات التوصيات تقدو الباحث يفيساعد

 خمرجات لتطوير احلديثة التقنية استثمار يف يساعد مما اإللكرتوين التعليم صعوبات توظيف ملواجهة

 . التنمية متطلبات مع مبا يتواءم التعليم

 حدود الدراسة  0-2

لكرتوين و أدواته  يف مدارس التعليم م اإليتقنيات التعل تتناو  هذه الدراسة معوقات توظيفس

و موقف دتمع الدراسة من  ،العام احلكومية و األهلية للبنني مبدينة مكة املكرمة و القرى التابعة  ا

 استخدامه .
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 الحدود المكانية : -0

ستقتصر الدراسة على مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية للبنني مبدينة مكة املكرمة و 

 التابعة  ا .القرى 

 الحدود الزمنية : -5

 هد . 1231هد /  1230  :سيتم إجراء الدراسة مبشي ة اهلل خال  العام الدراسي احلايل

 موضوعية : الحدود -3    

اإللكرتوين يف عينة من  التعليم توظيف ومعوقاتصعوبات  معرفة قتصر الباحث ىف دراسته علىا    

و موقف دتمع  ،األهلية للبنني مبدينة مكة املكرمة و القرى التابعة  امدارس التعليم العام احلكومية و 

 الدراسة من استخدامه .

 مصطلحات الدراسة   0-6

 توظيف وتطبيق على اسلبن  تؤثر اليت املعوقات من دموعة : ابأّن   اجرائين إ الباحث فهاعر  ويُ  :املعوقات

 اإللكرتوين. التعليم

 نظرة هتاءقرا خال  من تعطي اليت التعريفات من دموعة يلي فيما  :اإللكتروني التعليم -1

 :للمفهوم واسعة وشاملة
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 أي استخدام هو :اإللكرتوين التعليم أن   يريان  :  (Horton and Horton, 2003:14)وهورتن  فهورتن

 (1م.)يالتعل إلحداث واإلنرتنت الويب لتقنية

 للتعليم عاملي حديث مصطلح :هبأن   فيعرفانه :(Fallon and Brown, 2003:14) وبراون  فولن أما

 (2الشبكات.) على املعتمد باحلاسب تقدميها يتم الذين والتدريب

 االتصا  احلديثة  ليات باستخدام للتعليم طريقة : ه( بأن  103، 2003واملبار  ) املوسوي يعرفه فيما

 ومكتبات ،حبث و ليات ،ورسومات ،وصورة ،صوت من املتعددة ووسائطه ،وشبكاته حاسب من

 التقنية استخدام املهم ارسي،دال الفصل يف أم بعد عن أكانت سواء اإلنرتنت بوابات وكذلك ،إلكرتونية

 (3).فائدة وأك  ،جهد وأقل ،وقت بأقصر للمتعلم املعلومة إيصا  يف أنواعها جبميع

 لكتروني :م اإليتقنيات التعل -5

م يالبنية التكنولوجية اليت يوفرها اجملتمع لتحقيق التعلا: "( بأّن  2002،22فتها حبري )عر  

شبكة املتصلة بعءها بنظم اتصا  متنوعة، و شبكة احلواسيب  :تشمل هذه البنيةو  ،لكرتويناإل

                                                           
1  - Horton, william & horton katherine., (2003). E Learning Tools And 

Technologies: A 

Consumer's Guide For Trainers Teachers, Educators, And Instructional 
Designers 

 .الرياض، شبكة البيانات سس والتطبيقات،لكرتوىن األ( التعليم اإل2003املوسى، عبد اهلل واملبار ، أمحد ) - 2
3  -  Horton, william & horton katherine., (2003). مرجع سابق 
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لكرتوين يف شيت أحناء ل عملية البث الشبكي اإلاألقمار الصناعية اليت تسهو  ،( Internetاإلنرتنت ) 

 (1" )العامل

وين يقوم على استخدام الوسائط لكرت التعليم اإل ن  أ( : ب322، ص2002سامل )و أضاف 

لكرتونية املختلفة يف عملية التعليم ، سواء التعليم احلقيقي أو النظامي الذي يتم داخل القاعات اإل

، وننرتنت ، التليفزيلكرتونية يف احلاسوب ، اإلوتتمثل هذه الوسائط اإلالدراسية أو التعليم عن بعد ، 

 (2الفيديو ، اإلذاعة ، مؤمترات الفيديو .)

بنية التحتية لتقنية املعلومات واليت تءم أجهزة كمبيوتر الا : "( أّن  2002،130ذكر الطيطي)و 

 تدعم الصوت والصورة والفيديو استخدام الوسائط املتعددة اليتوشبكات االتصاالت و  ،خادماتو 

 (3يح الكثري من مفاهيم العملية التعليمية .)ملفات الفالا ذات الرسوم املتحركة لتوضو 

 لكتروني :م اإليتعريف إجرائي لتقنيات التعل

أو  داخل ونت احلديثة اليت يستخدمها املعلمهي ايع املعينات و الوسائل و األجهزة و األدوا"

و  ،املرسومةيقيق األهداف و  ،د على تطوير العملية التعليميةتساعو  ،قاعات الدراسيةخارج نطاق ال

 املراد يقيقها بالعملية الرتبوية و التعليمية " .

 لكتروني :م اإليالتعل -2

                                                           
 .األردنعالم للنشر والتزيع. اجتاهات حديثة يف تكنولوجيا التعليم. دار اإل( 2002،).حبريمىن يونس  . - 1
 م . 2002 -هد  1222،  الرياض، مكتبة الرشد، 1تكنولوجيا التعليم و التعليم اإللكرتوين، ط( 2002) سامل ، أمحد - 2
 .عمان: دار احلامد .التعليم اإللكرتوين من منظور جتاري وفو وإداري .م2002الطيطي، خءر مصباح. ) - 3
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على  اولوجيا احلديثة اليت تعتمد أساسن استخدام التكنه : "( أن  122،ص2002فه عامر )عر  

دون  اساتذة إلكرتونين ات الدولية للتفاعل بني الطالب واألاملهارات الالزمة للتعامل مع شبكة املعلوم

 (1القيد حبدود الزمان أو املكان.)

طريقة للتعليم ه : "لكرتوين بأن  م اإلي( يف تعريفه للتعل22،ص2002د ذلك عبداحلي )و أك  

 ،وصورة ،وسائله املتعددة من صوتو  ،ت االتصا  احلديثة من حاسب  يل وشبكاتهباستخدام  ليا

ان عن بعد أو يف نرتنت سواء كابات اإللكرتونية و كذلك بو إومكتبات  ،و ليات حبث ،رسوماتو 

أشكا ا يف توصيل املعلومة استخدام التقنية جبميع أنواعها و ، املهم املقصود هو القاعة الدراسية

 (2أقل كلفة .)و  ،بأقل دهودو  ن،للمتعلم بأقصر زم

 لكرتوين :اإلم يتعريف إجرائي للتعل

لتوصيل  ؛احلديثة مبختلف أنواعها وأشكا اتقنيات هو نظام تعليمي متكامل يستفيد من ال"

 "ب بدون التقيد مبكان أو زمن معنيبأعلى فائدة للطالاملعرفة واملعلومة بأقصر الطرق وأقل التكاليف و 

 

 مناجية الدراسة  0-7

 .. مناج الدراسة :أواًل 

                                                           
 .واملدرسة اإللكرتونية . دار السحاب، اهورية مصر العربية. التعليم 2002عامر، طارق عبد الرؤوف .  - 1
 م (.  حنو دتمع إلكرتوين .زهراء الشرق ، القاهرة ، مصر. 2002رمزي ) عبد احلي ،    - 2
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 .حث يف هذه الدراسة املنهج الوصفيسوف يستخدم البا    

البحثي املالئم من اخلطوات املهمة يف البحث العلمي واليت تساعد على يعت  اختيار املنهج 

وسوف يستخدم الباحث يف هذه  ،إجناح البحث باعتباره طريقة للتوصل إىل يقيق أهداف الدراسة

    ،الدراسة املنهج الوصفي املسحي حيث يعتمد " املنهج الوصفي على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة

من أجل التعرف على  ،فرتة زمنية معينة أو عدة فرتات كمية أو نوعية يف  أو حدث معني بطريقة

  إىل نتائج وتعميمات تساعد يف فهم و الظاهرة أو احلدث من حيث احملتوى واملءمون ، والوص

  (1)( .22م ، ص2001الواقع وتطويره " ) عليان ، 

     علددددى دراسددددة الواقددددع  : " املددددنهج الوصددددفي يعتمددددد م ( بددددأن  2002وأضدددداف عبيدددددان و خددددرون )  

، اكمي دد اا أو تعبددرين ا كيفينددويعدد  عنهددا تعبددرين  اا دقيقنددوجددد يف الواقددع ويهددتم بوصددفها وصددفن أو الظدداهرة كمددا ت

 فددالتعبري الكيفددي يصددف الظدداهرة ويوضددح خصائصددها ، أمددا التعبددري الكمددي يوضددح مقدددار هددذه الظدداهرة 

   (2)(.122")صخرىألارتباطها مع الظواهر املختلفة اأو حجمها ودرجات 

 ولقد استخدم الباحث هذا املنهج من أجل :  

أدواتددده يف عوقدددات توظيدددف التعلددديم اإللكدددرتوين و تقدددو وصدددف شدددامل عدددن الواقدددع احلددايل " مل -1

 ". هلية للبنني مبدينة مكة املكرمةمدارس التعليم العام احلكومية و األ

                                                           
م( : " البحث العلمي أسسه ومناهجه وأساليبه وإجراءاته"، عمان ) األردن( : بيت 2001عليان ، رحبي مصطفى . ) - 1

 الدولية .األفكار 
ه" ، الريداض )اململكدة العربيدة السدعودية( : بم( : " البحدث العلمدي مفهومده أدواتده أسدالي2002عبيدات ، ذوقدان و خدرون . ) - 2

 دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ة بندداء علددى امليدانيددة حددو   دداور الدراسدددراسدة ويليددل البيانددات الدديت ن اعهددا مددن الدراسدة  -2

 . السن" –اخل ة  –املؤهل  –طبيعة العمل املتغريات املستقلة "

 .. مجتمع الدراسة :اثانيً 

سيتم إجراء الدراسة امليدانية على ايع مديري مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية للبنني 

 مبدينة مكة املكرمة و القرى التابعة  ا .

 .. أدوات الدراسة :اذً ثال

 .لباحث يف هذه الدراسة "االستبانة"سيستخدم ا

 .. األساليب اإلحصائية :ارابعن 

 التالية : هذه الدراسة األساليب اإلحصائيةسوف يستخدم الباحث يف 

 . التكرارات .1

 . النسب امل وية .2

 . املتوسطات احلسابية .3

 . T.Test. اختبار " ت " 2

 الفاكرونباخ حلساب الثبات .. معادلة 2
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رنامج التحليل اإلحصائي الشهري و استخدام ب ،وسيتم التحليل بواسطة تقنية احلاسب اآليل     

"spss". 
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 الفصل الذاني

 .النظرياإلطار .. أواًل 

 

 الفصل الثاين 

 والدراسات السابقة األدب النظري

 .. اإلطار النظري . أوالن 

 .. الدراسات السابقة . ثانينا

 
 

 فهرس
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 :مقدمة 

 حيث ؛احلياة وداالت أوجه كل مشلت هائلة حءارية نقلة القرن هذا مطلع منذ العامل يشهد

 وفكر جديد جديدة خ ات إىل يتاج جديدة معطيات احلياة مسرح على يظهر يوم كل يف هن  إ

 ، النظام الرتبوي بنية على بظال ا ألقت قد التحوالت وهذه ، بنجاح معها للتعامل جديدة ومهارات

 على القادر إعداد اإلنسان فإن   وعليه ، عهدناها كاليت تقليدية غري تربية إىل حاجة ىف فنحن مث ومن

 وأسلوبنا و توى مفهومنا النظم التعليمية يف النظر إعادة يتطلب والتغريات التحوالت هذه لكل التصدي

 والبشرية املادية اإلمكانات تستوعب الةعلمية فع   اسرتاتيجيات على قائمة جديدة أسس على وذلك ،

 أحياننا شاملة بصورة التعليمية نظمها تطوير املختلفة على الدو  تتسابق بدأت هنا ومن . املتاحة

 من كبرينا قدرنا باملعلم املتعلقة واإلصالح التطوير تشهد قءية وبدأت .أخرى أحياننا جزئية وبصورة

 النتائج أبرز ومن . نواجتها جتويد مث ومن التعليمية بنظمها تنشد االرتقاء اليت املختلفة الدو  ىف االهتمام

املعلم يف  بدور املرتبطة تلك العامل يف التعليم يواجهها اليت واملستقبلية التحديات املعاصرة على املرتتبة

للعامل  ، والسياسية، االقتصادية املظاهر يف املتسارع والتحو  التغري إطار ضوء يف لتعليميةالعملية ا

 (1التعليم.) من خمتلفنا منطنا املتغري العامل يتطلب حيث املعاصر

 ينبغي هفإن   ، العصر متطلبات تلبية من فعالن  يتمكن التعليم ( لكي2001وعرض نبيل علي )     

 التعليمي املناخ بتوفري إال ذلك يتم وال ، باستمرار أنفسهم على تنمية القادرين املتعلمني من نوعية ختريج

                                                           
مصر،  -، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة 1، ط"(: "سياسات وبرامج إعداد املعلم العريب1002 مد متويل غنيمة، ) - 1

 .220-122م، ص ص 1002هد/ 1212
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 من للمعلم املهنية التنمية وتعد. املتقدمة الدو  هإلي ىتسع ما وهذا ، املعلمني املؤهلني وتوفري املناسب

 وتطوير ، للمعلم التدريسي األداء تطوير بالغة يف أ ية من  ا ملا وذلك ، التعليم يسني أساسيات

 هي املهنية والتنمية م،يالتعل دتمع يقيق إىل مما يؤدي ؛ م الالزمة للمهارات التالميذ ايع ميتعل

 برامج يف املباشرة األنشطة طريق عن سواء ، واألكادميية املهارات املهنية الكتساب األساسي املفتاح

 املعلومات نظم يف ا ائلة الطفرة ساعدت ولقد ، الذاص ميالتعل أساليب أو باستخدام ، الريية التدريب

 ، والتعليم الرتبية دا  يف جديدة أساليب ظهور إىل االتصاالت وأساليب لكرتونيات واحلاسباتواإل

 لتفاعل مباشرة كنتيجة مهنينا وتدريبه املعلم إعداد دا  يف احلديثة الرتبوية االجتاهات من وظهور الكثري

 توصيات من وانطالقنا ،سبق ما على وتأسيسنا ، املعاصرة املتغريات مع املعلم وتدريب إعداد مؤسسات

 ضرورة بات مهنينا يف ضوء التحديات املستقبلية املعلم وتنميته إعداد دراسة فإن   والندوات املؤمترات

 (.1)احلالية  إليه الدراسة ىتسع ما وهذا العصر، يديات ملواجهة وحتمية ملحة

ه ألن   ؛اجلديد على احملتوى التعليمي لألجيا  ءف  التقليدي يف الوقت الراهن مل يُ التعليم  كما أن         

ب النوع لطالو  امل العريب  حيتاج لنقلة بالكمالع وحده ال يستطيع مواكبة الفكر العصري، كما أن  

قارنة بالدو  العاملية. وهذا ال يقتصر ا مجدن  مستوى التعليم متدنٍ  ن  إالقرن الواحد و العشرين، حيث 

 التوجه إىل تطبيق  ليات لذا وجدت أن   ؛اصة بل هو يشمل ايع دو  املنطقةعلى السعودية خ

                                                           
، اجمللس عالم المعرفة( : الثقافة العربية وعصر املعلومات، العدد الرابع والثمانون بعد املائة، سلسلة 2001نبيل علي ) -1

 الوطو للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.
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بناء جيل متميز لكرتوين  ا القدرة على يسني ودعم و تعليمية مساندة للتعليم التقليدي كالتعليم اإل

 ليها.هو من أهم التحديات اليت جيب علينا العمل ع

 سوف يتكون من :اإلطار النظري و  وسوف يتناو  الباحث يف هذا الفصل:

 لكرتوين .م اإلي( املبحث األو  .. التعل1

 لكرتوين .م اإلي( املبحث الثاين .. تقنيات التعل2

 ( املبحث الثالث .. اإلدارة الرتبوية .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األو 

 لكرتوين (يم اإلالتعل 2-1)
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 لكتروني م اإليعلتالالمبحث األول 

 : لكترونيماهية التعليم اإل 5-0

ا: التعليم ( فحوى كل منهما خمتلف متامن 2002،22ا ادي،  مد ، ) لنميز بني مصطلحني    

ه وأجد يل عاملي الذي نبني ،أنا أتعاون مع زمالئي ،أنا أحبث ،م أنا أفكريبالتعل ن  إوالتعلم، حيث 

أستاذي يتكلم وأنا املنصت  من قوقعة ال أيع فيها سوى صوت سوية أنا ومعلمي وأقراين، بدالن 

لنستطيع اخلروج من قوقعة التعليم علينا العمل على تطبيق التعليم اإللكرتوين كجزء ال يتجزأ  ؛اغالبن 

 من العملية التعليمية. فما هو التعليم اإللكرتوين؟

 اا وااعي  اتي  م الطالب ذيخريها لتعلهو استعما  التقنية والوسائل التكنولوجية يف التعليم وتس

من التقنيات املستخدمة للعرض داخل الصف الدراسي من وسائط  اوجعله  ور احملاضرة، بدءن 

والصفوف  ،متعددة وأجهزة إلكرتونية، وانتهاء باخلروج عن املكونات املادية للتعليم: كاملدرسة الذكية

أفراد العملية التعليمية ع  شبكة اإلنرتنت وتقنيات الفيديو  االفرتاضية اليت من خال ا يتم التفاعل بني

م يالتعل :وهي ،م اإللكرتوين يتم يف ثالث بي ات خمتلفةيالتعل التفاعلي. بناءن على هذا التعريف فإن  

 (1)م الشبكي املساند.يم الشبكي املتمازج والتعليالشبكي املباشر، التعل

                                                           
 22( التعليم اإللكرتوين ع  شبكة اإلنرتنت ، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية ،  ص2002ا ادي،  مد ، ) -1

 .اأكادميي  (. املرجع يف اإلرشاد الرتبوي الدليل احلديث للمريب واملعلم، بريوت: 2000هدى احلسيو بييب )-2
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(. من درد التلقني من قبل املعلم وعملية 2000نقل عملية التعليم هدى احلسيو بييب )   

التخزين من قبل الطالب إىل العملية احلوارية التفاعلية بني الطرفني هي ا دف الذي نطمح الوصو  

يف العملية ن الطالب من يمل مسؤولية أك  م اإللكرتوين ميك  يإليه لتحسني مستوى التعليم. فالتعل

 ا بدالن وار حيث يصبح الطالب متعلمن والتجربة فتتغري األد ،والتعبري ،التعليمية عن طريق االستكشاف

 (.1من خبري ) بدالن  اواملعلم موجهن  ،من متلقٍ 

هو تعليم يتم عن طريق استخدام  (2002،22 (مصطفى لكرتوين فهيمالتعليم اإل لذا يتءح أن      

ب وذلك لنقل املهارات وهو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على نرتنت وأجهزة احلاساإل

    واملؤسسة التعليمية  ،واملتعلم ،لكرتونية يف االتصا  بني عءو هي ة التدريسئط اإلاستخدام الوسا

ه يهتم بوجود ايع املكونات بل إن   ،وال يستلزم هذا النوع وجود مباين دراسية أو صفوف تعليمية

ليتم توصيل  ؛نرتنتا اإلد على االرتباط بشبكات املعلومات وخصوصن ويؤك   ،وجتهيزاهتا التعليميةال دية 

والفيديو  ،نرتنتاإل :مثل ،لكرتونيةالطالب عن طريق وسائل االتصا  اإلاملقررات واملناهج إىل 

علمه وبالطريقة ع املتعلم على إدارة توكذلك أقراص الليزر. وهو يشج   ،واألقمار الصناعية ،التفاعلي

 ،واالستكشاف ،والفحص ،واملراقبة ،القراءة :مثل ،م متنوعةيحيث يعرض أساليب تعل ؛اليت تناسبه

م مع يم املتعلم يف عمليات التعلا، كما يتحك  لكرتوني  إوتنفيذ التجارب  ،واملناقشة ،واالتصا  ،والبحث

كما يتولد لديه دافعية  ،م يعمليات التعل  بأو  للتأكيد على كفاءة ممارسةاستالمه تغذية راجعة أوالن 
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م من خال  تقييمه ملختلف ال امج اليت يتم يكامنة لتحسني كفاءة اسرتاتيجيات وإجراءات التعل

 (1)(.من التطبيق إىل االحرتاف واجلودةلكرتوين تياره املناسب  ا. ) التعليم اإلتعلمها واخ

 لكتروني:تاريخ التعليم اإل 5 -5

 : اإللكرتوين التعليم لتاريخ مراحل ( أربع202، 2002)  سامل يذكر

 . التقليدي ساملدر   عصر ) : 1023عام ( قبل األوىل املرحلة

 . املتعددة الوسائط عصر :1003 إىل 1022 من الثانية املرحلة

 .)اإلنرتنت( للمعلومات العنكبوتية الشبكة ظهور : ( 2000 إىل 1003 من الثالثة املرحلة

 تطورنا أضفى مما ؛الفيديو أفالم لعرض انسيابية أكثر إلكرتونية وبرامج اإللكرتوين ال يد ظهور بدأ مث    

 . املتعددة الوسائط  لبي ةهائالن 

 على املواقع تصميم أصبح حيث العنكبوتية للشبكة الثاين اجليل : (بعدها وما 2001 من الرابعة املرحلة

 (2) .امللفات واستقبا  سريان سرعة ناحية من تقدمنا أكثر الشبكة

 أهمية التعليم اإللكتروني : 5-3

                                                           

 الفكر دار القاهرة، العامة، واملكتبات املدرسية املكتبات ألخصائي واألخالقي والرتبوي املهو اإلعداد 2002 مصطفى فهيم-1
22ص.العريب  

 .292 الرشد مكتبة : الرياض ، اإللكرتوين والتعليم التعليم تكنولوجيا ) م 2002 (  مد أمحد ، سامل - 2
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( للتعليم وملاذا حنتاج إىل هذا التغيري، 32، 2000علينا النظر إىل الوضع الراهن عبد العا )

لنلقي نظرة على احللقة اليت تتكرر ع  األجيا  واليت تتمثل باملراحل التالية: التعليم املدرسي الذي 

 يف لينتجوا ويبدعوا كال   ؛ إىل اجملتمعج أجياالن ر  ل املسرية ويُ كم  اجلامعي الذي يُ يقوده املعلمون، 

يتخرج الطالب حىت يتحو  إما إىل شخص عاطل عن العمل، أو إىل  ختصصه، لكن لألسف ما إن  

لقي نُ  لذا كان ال بد لنا أن   ؛ا لعدم قدرته على اإلنتاج وخدمة اجملتمعشخص ال ميكن توظيفه أساسن 

عملية التعليم بشكل  والذي ينتج من ،نعمل على إصالح اخللل فيهاالءوء على هذه السلسلة و 

 بناء أفراد مبدعني منتجني للمجتمع تبدأ منذ أو  مرحلة تعليمية ، و هبذا فإن   ن  إأساسي؛ حيث 

به لنسمو  العمل على تغيري وتطوير التعليم ومواكبته للثورة العلمية هو االجتاه الذي علينا السري

 (1باجملتمع ألرقى املستويات.)

( متثل أسس الرتبية احلديثة كما أوردها جاكويس 200،  2002هنا  أربع دعائم ذكرها عثمان )

 وهي:  1002م الذي أصدرته منظمة اليونسكو عام يديلور يف تقريره عن التعل

 م الفرد كيف يعرف، أي التعلم للمعرفة.يتعل   ن  أ .1

 يتعلم الفرد كيف يعمل، أي التعلم للعمل. أن   .2

 يتعلم الفرد للعيش مع اآلخرين، عن طريق فهم اآلخرين و إدرا  التفاعل معهم. أن   .3

                                                           

 لكليات والتكنولوجية الرتبوية املتطلبات يف ضوء لكرتويناإل ميالتعل بي ة وإدارة تصميم (2009 )السيد اهلل عبد العا  عبد - 1

 32ص.املنصورة جامعة كلية الرتبية، ماجستري، رسالة الرتبية،
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تفتح شخصيته على حنو أفءل وتوسيع قدراته وملكاته حيث يتعلم الفرد ليكون، من  أن   .2

 الذاتية.

م ميكن يقيقها لكون الطالب يتعل   هذه األسس األربعة ال يف إطار التعليم التقليدي نرى أن  

طيع متييز املبادئ  من  وال يست ،فهو يتذكر املعلومات و يتزّنا فقط من أجل االختبارات اسطحي  

ات عليه القيام هبا ه يعامل الواجبات املدرسية كتعليمات مفروضة عليه و ليست مترين،كما أن  ال اهني

لذا تتزايد أ ية استخدام  ،ا غري تفاعليط من التعليم ساكنن هذا يعود لكون هذا النم ؛لتعزيز الفهم

 وهي:  ،التكنولوجيا والتقنيات يف اجملا  الرتبوي إضافة ألسباب كثرية

A.  األنظمة التعليمية أصبحت غري قادرة على مواكبة التطور العاملي. ن  إاخنفاض مستوى التعليم، إذ 

B. سرعة تدفق املعلومات. ة و لدراسية مع تعدد مصادر املعرفتشتت املناهج ا 

C. م الذاص و تطوير قدرات الفرد على التفكري و اإلبداع.يأ ية التعل 

D. ا من تغريات جتاه تطوير معرفتهم وخ اهتم ومعرفة اجلديد دائمن د وعي الف ة العاملة من اجملتمع ازديا

 ملواكبة التطور الدائم يف عصر السرعة. ؛مؤمترات عاملية حو  دا  ختصصهم أو

E. مواصلة التعليم.  لتحاق باملدارس و هم فرصة التعليم لظروف معينة باالرغبة األشخاص الذين فاتت 

F. عدد الطالب الكبري يف الصف الواحد لقلة املدارس، باإلضافة لعدم التوازن يف التوزيع اجلغرايف

 للمؤسسات التعليمية نتيجة الرتكيز على املناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
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G. (1اجة لتقليل كلفة التعليم.)احل 

  ت اململكة خطة أعد    ية دمج التقنية يف التعليم فقدمن اململكة العربية السعودية أل اإدراكن

لدمج التقنية يف التعليم مما ميهد لألخذ بالتعليم اإللكرتوين ، ومن أبرز املشاريع اليت تءمنتها 

 هذه اخلطة ما يأص:

 هذا املشروع عن وأبنائه الطلبة للحاسب اآليل "وطو": يع    مشروع عبد اهلل بن عبد العزيز -

وأ يتها يف بناء اجملتمع املعريف،  ة لتقنية املعلومات واالتصاالتاالهتمام الكبري الذي توليه الدول

املعلومات لتحقيق األهداف التنموية  ربية السعودية بتبو خيار تقنيةحيث بادرت اململكة الع

ولكن هذا املشروع تعذر يف مسريته  ،ملواجهة التحديات املعاصرة ؛القادمةوإعداد األجيا  

 (2ألسباب غري واضحة.)

مشروع تأهيل طالب املرحلة الثانوية يف دا  املعلوماتية )تأهيل(. ويهدف هذا املشروع إىل إعداد  -

السعودية والعديد من خرجيي الثانوية العامة يف دا  املعلوماتية بالتعاون مع اعية احلسابات 

 شركات القطاع اخلاص واملشروع.

وقد عقدت وزارة الرتبية والتعليم مذكرة تفاهم مع  مشروع التعليم اإللكرتوين ) السيمانور ( : -

هد موافق 1222/ 12/ 12وكان ذلك بتاريخ  ،ور (شركة التعليم والتدريب اإللكرتوين )سيمان

                                                           

 الدراسات موضوعات تعلم حنو واالجتاه املفاهيم إكساب بعض يف اللغوية اخل ة مدخل فعالية  "2004 "عثمان،    - 1

 171-200، 94العدد  التدريس، وطرق املناهج يف دراسات دلة االبتدائية، املرحلة لدى تالميذ االجتماعية

               .ي(   منشور داخل1222وزارة الرتبية والتعليم السعودي ) -2
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و  متصفح تعليمي يعمل من و هو أ ،دارسم ( الستخدام متصفح سيمانور يف امل2011)

    ا ا مدرسي  كتابن 320ل أكثر من شك  ايع الكتب الدراسية واليت تُ  نرتنت حيتوي علىخال  اإل

لإلقبا   انور التعليمية، ونظرن بدأت املرحلة األوىل إلدخا  خدمة سيما لف. وأ 32 وما دموعه

املدارس واإلضافات اليت متت عليه ليشمل ايع متصفح سيمانور التعليمي يف  على استخدام

 املرحلة الدراسية للتعليم العام، فقد رأت الوزارة التوسع يف استخدام هذا املتصفح وتنفيذ املقررات

توزيع نسخة من  م اإللكرتوين يف مدارسها حبيث يشمليللتعل االالحقة من مذكرة التفاهم دعمن 

 لكة.املتصفح على ايع طالب وطالبات املم

 : التعليم اإللكرتوين وتطبيقه يف التعليم السعودي جيب اختاذ اإلجراءات التالية 

  رصد الواقع واإلمكانيات املتاحة يف وزارة الرتبية والتعليم السعودي ومدارسها: اختاذ اإلجراءات

جند  االين واإلمكانيات املتاحة فيها ح والتعليم الالزمة لذلك، فمن خال  النظر لواقع وزارة الرتبية

التعليم اإللكرتوين )إدارة أو إدارة عامة(، وواقع أغلب  ف علىشر  ه ليس هنا  جهة معينة تُ أن  

تعمل لوحدها دون التعاون مع اإلدارات األخرى ، أما  باجملا  ياو  أن   اإلدارات اليت  ا عالقة

التقديرية  امليزانيات ما أن  الدراسية فقد ن تنظيم  تواها وتصميمه للتعليم التقليدي، ك املقررات

إىل متسك البعض بالتعليم  والدعم املادي واملعنوي  ذا اجملا  قد ال يقق اآلما  املرجوة، إضافة

 التقليدي.

التعليم العام يف اململكة العربية السعودية من حيث االستعداد  وبالنظر للواقع احلايل يف مدارس   

اإللكرتوين جند أّنا خمتلفة من حيث التجهيزات واإلمكانيات، فهنا  املباين  لالستفادة من التعليم
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احلكومية  واملباين املستأجرة واملدارس احلكومية واملدارس األهلية، وغالبان ما يوجد باملدارس احلكومية

الغالب أن األجهزة  أعداد كبرية من الطالب، وهبا معمل حاسب  يل وعلى األكثر معملني، ويف

تتناسب أيءان وأعداد الطالب، ويوجد  وجودة قد ال تتناسب واالستفادة املناسبة من هذا اجملا  والامل

وهبا معلمني للحاسب اآليل بناءن على أعداد  باملدارس خط هاتفي ويف األكثر خطني هاتفيني،

عن  ءالن ف –املواد األخرى ال يتقن مهارات احلاسب اآليل  من معلمي اا كبرين عددن  الفصو ، وأن  

 اعددن  الطالب مثقلني بقدٍر كبري من املقررات الدراسية، وأن   إضافة إىل أن   ،-تقنيات التعليم اإللكرتوين

 .ميالرغبة يف التعل لديه منهم ليس

 اإللكرتوين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية: اآللية املقرتحة لتطبيق التعليم 

الرتبوية يف  ( سياسة الدولة والقيادات1223العزيز املوسى ،تتبىن )عبد اهلل بن عبد  أن   -1

 ؛السياسي والرتبوي من املهم توفري دعم على املستوى اململكة مشروع التعليم اإللكرتوين، إذ  

 .لءمان جناح نظام التعليم اإللكرتوين

جراء الدراسات ووزارة التعليم العايل ممثلة يف جامعاهتا على إ تشجع وزارة الرتبية والتعليم أن   -2

 .تناقشه تعقد الندوات واملؤمترات العلمية اليت وأن   ،املتعلقة بالتعليم اإللكرتوين واألحباث العلمية

حىت ال تتءارب  ؛مشرفة ومس ولة عن التعليم اإللكرتوين يدد وزارة الرتبية والتعليم جهة أن   -3

 ،ترتبط هذه اجلهة مباشرة بنائيب وزير الرتبية والتعليم اجلهات، وأن   اآلراء وتتبعثر اجلهود بني

اجلهة املس ولة عن التعليم اإللكرتوين أكادمييون ومهنيون  يتوىل اإلدارة والعمل يف هذه وأن  

 .ولديهم اخل ات الكافية متخصصون يف هذا اجملا 
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لرتبية والتعليم من خال  اجملتمع بالتعليم اإللكرتوين وأ يته يف ا التوعية الشاملة جلميع أفراد -2

تسبق تنفيذ أو جتريب أي مشروع للتعليم  املختلفة، وهذه اخلطوة جيب أن   وسائل اإلعالم

 اإللكرتوين.

اإللكرتوين يف وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع اجلهة  تعمل اجلهة املشرفة على التعليم أن   -2

املقررات الدراسية من الصورة املكتوبة إىل واملقررات الدراسية على يويل  املس ولة عن املناهج

 .الرقمية الصورة

يتم من خال ا تدريب  -سنوات مثالن  مخس– ددة  عمل خطة تدريبية على مدى سنوات -2

 .واملشرفني الرتبويني على برامج التعليم اإللكرتوين املعلمني واإلداريني يف املدارس

تقدمة والدو  اليت تشبه ظروفها ومقومتها مع الدو  امل العمل على تباد  اخل ات والتجارب -2

 .إطار تعاون جدي يءمن الفائدة للجميع الظروف واملقومات احمللية يف

توفري األجهزة وال ديات التعليمية الالزمة لنجاح تطبيق  تعمل وزارة الرتبية والتعليم على أن   -2

 .اإللكرتوين التعليم

 (1.)  التدرج يف تنفيذ مراحل املشروع  -0

  أهداف التعليم اإللكتروني :   2  -5

 يهدف التعليم اإللكرتوين إىل يقيق العديد من األهداف على مستوى الفرد واجملتمع منها:     

                                                           
ورقة عمل مقدمة إىل ندوة  - ..عوائقههمفهومة..خصائصه..فوائد -التعليم اإللكرتوين  -عبد اهلل بن عبد العزيز املوسى  - 1

 .هد جامعة امللك سعود12/2/1223-12مدرسة املستقبل يف الفرتة 
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  وزيادة اخل ة لديهم يف إعداد املواد التعليمية. ،يسني مستوى فاعلية املعلمني 

   الوصو  إىل مصادر املعلومات واحلصو  على الصور والفيديو و أوراق البحث عن طريق شبكة

 االنرتنت واستخدامها يف شرح وإيءاح العملية التعليمية.

  .توفري املادة التعليمية بصورهتا اإللكرتونية للطالب واملعلم 

    ا على النقص يف الكوادر التعليمية املميزة جيعلهم حكرن  ن  إ إمكانية توفري دروس ألساتذة مميزين، إذ

مدارس معينة و يستفيد منهم جزء  دود من الطالب. كما ميكن تعويض النقص يف الكوادر 

 (.1األكادميية والتدريبية يف بعض القطاعات التعليمية عن طريق الصفوف االفرتاضية )

  حيث يستطيع الرجوع للدرس يف أي وقت،   ؛الدرسيف الطالب على الفهم والتعمق أكثر  تساعد

كما يساعده على القيام بواجباته املدرسية بالرجوع إىل مصادر املعلومات املتنوعة على شبكة 

لكرتونية اليت يزودها األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلة املتعددة. بالتايل الطالب االنرتنت أو للمادة اإل

 بحت مدعمة بالصوت والصورة والفهم.ألّنا أص ؛حيتفظ باملعلومة ملدة أطو 

  نرتنت كجزء أساسي يف العملية التعليمية له فائدة اة برفع املستوى الثقايف العلمي إدخا  اإل

 من إهداره على للطالب، و زيادة الوعي باستغال  الوقت مبا ينمي لديهم القدرة على اإلبداع بدالن 

 قي والثقايف.مواقع ال تؤدي إال إىل احنطاط املستوى األخال

                                                           

 32،ص  1، ط 2000( احلاسوب وطرق التدريس والتقوو ، عمان ، دار الثقافة،2000قطيط، غسان ،)1 - 
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  لكي يكونوا  ؛بناء شبكة لكل مدرسة حبيث يتواصل من خال ا أولياء األمور مع املعلمني واإلدارة

 هم و نشاطات املدرسة.ئعلى اطالع دائم على مستوى أبنا

 (1تواصل املدرسة مع املؤسسات الرتبوية واحلكومية بطريقة منظمة وسهلة.)

 م اإللكتروني :يبيظات التعل 5-2

 هذه البي ة مفهوم املدرسة كامالن  تلغي (:.( 2007  :22.سامية م الشبكي املباشر السنايف،ي: التعلأوالن 

الطالب يعتمد بشكل كلي على  ن  إبشكل مباشر بواسطة الشبكة، حبيث وتقدم املادة التعليمية 

ستاذ و الطالب. اإلنرتنت والوسائل التكنولوجية للوصو  للمعلومة و تلغي العالقة املباشرة بني األ

م، وذلك أل ية املعلم والتفاعل املباشر بينه وبني يعلى التعل اتؤثر سلبن  لكن هذه البي ة ميكن أن  

 الطالب. 

ميتزج فيه  والذي يعت  أكثر البي ات التعليمية اإللكرتونية كفاءة إذ   :م الشبكي املتمازجي: التعلاثانين 

بشكل متكامل ويطوره حبيث يتفاعل فيه املعلم والطالب  م اإللكرتوين مع التعليم التقليدييالتعل

على  اجزء رئيسي يف احملاضرة، وتطبيقن  فحسب بل هو الكون الطالب ليس مستمعن  ؛قة ممتعةبطري

 قراءة الطالب للدرس قبل احلءور إىل احملاضرة على أقراص قام املعلم بتحءريها ذلك لنأخذ مثالن 

والصور لبعءها اآلخر. وهبذا  ،كاستخدام الصوت لبعض منها  ،يتوي على املادة بأشكا  متنوعة

ناقش الطالب مبا لديه من و عند قيام املعلم بالشرح يُ  ،ا عن الدرسيكون الطالب قد أخذ تصورن 

                                                           
 .02، ص 1، ط  2002 قنديل ، أمحد ، التدريس بالتكنولوجيا احلديثة ، القاهرة ، عامل الكتب ، - 1
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طرح للمرة األوىل على ذهن الطالب فقد أخذ مرحلة أولية يف التصور والتفكري أفكار،كون املادة ال تُ 

 (1تفكريه والتعمق أكثر بالدرس. ) ا على تطويروأصبح قادرن 

تعمل هذه البي ة على خلق روح اإلبداع ويفز على التفكري و يمل املسؤولية  للمتعلمني 

و كيفية طرحها من قبل  ،و االستفادة منها ،و كيفية استخدامها ،تنوع الوسائل التكنولوجية ،كما أن  

تلقي املعلومة لدى البعض عن طريق  ن  إة؛ إذ ة اختيار الطريقة التعليمياملعلم تتيح للطالب حري

 مشاهدة الصور ومشاهد الفيديو تساعد على الفهم بصورة أسرع مقارنة باالستماع والقراءة.  

م الشبكي املساند: وفيه يتم استخدام الشبكة من قبل الطلبة للحصو  على مصادر ي: التعلاثالثن 

 (2املعلومات املختلفة.)

 لكتروني:اإلمحاور التعليم  6 -5

ا واليت متيز التعليم بسيطن  الكرتوين عرضن ه( لبعض  اور التعليم اإل1222، )عرض    مزهرسي     

تساهم يف التخطيط  وتلك احملاور ميكن أن   ،لكرتوين عن التعليم العادي التقليدي املتعارف عليهاإل

 لكرتوين نذكر منها:للتعليم اإل

 ( الفصو  التخيلية(Virtual Classes. 

                                                           
 الناقد التفكري مهارات تنمية يف املعلمات الصفية وممارسات االجتماعيات كتب مسا ة .( 2007 ).سامية السنايف، - 1

 .األردنية اجلامعة منشورة، غري دكتوراه رسالة .الكويت دولة -التعليمية منطقة حويل يف املتوسطة للمرحلة واإلبداعي

 الثانوية الشهادة امتحان الثانوي وأس لة الثالث للصف اجلغرافية كتاب أس لة تركيز مدى .( 2000 ).أمحد خالد زيد، - 2

 .األردنية اجلامعة منشورة، غري ماجستري رسالة .الطلبة عند مهارات التفكري تنمية على اليمن يف نفسها للمادة العامة
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 الندوات التعليمية (Video Conferences). 

 ( التعليم الذاصE-learning). 

 نرتنت )اإل ىاملواقع التعليمية عل(Internet Sites. 

 ( التقييم الذاص للطالب(Self Evaluation. 

 .اإلدارة واملتابعة وإعداد النتائج 

  التفاعل بني املدرسة والطالب واملعلم(Interactive Relationship). 

  (اخللط بني التعليم والرتفية(Entertainment & Education)(
1. 

 :لكترونيمميزات نظام إدارة التعليم اإل 5-7

 وتعدد أساليب عرض املعلومة. ،جودة التصميم التعليمي وكفاءته  (1)

 توظيف التكنولوجيا احلديثة واستخدامها كوسيلة تعليمية.  (2)

 تشجيع التفاعل بني عنصري نظام التعليم.  (3)

 تطوير التعليم الذاص لدى الطالب.  (2)

 (2).سهولة املتابعة واإلدارة اجليدة للعملية التعليمية  (2)

 : تجار  تطبيق التعليم اإللكتروني في الدول الغربية والعربية 5-8

                                                           
للحصو  على درجة  ة   مزهر، "إدارة التعليم اإللكرتوين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية"، رسالة دكتوراه مقدم - 1

 هد.1222الدكتوراه، قسم اإلدارة الرتبوية جبامعة امللك سعود، 

 : القاهرة . األو  اجلزء .الثالثة الطبعة ، واملأمو  الواقع املناهج وتنظيمات بناء أسس :  (2000 )  محيدة خمتار إمام - 2

 .الشرق زهراء مكتبة
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 قد و،  للتعليم اإللكرتوين خمتلفة أنظمة تطبيق دا  يف رائدة بتجارب العامل دو  من العديد قامت لقد

 الدو :  هذه من ( جتارب بعض.( 2004 : 32).سليمان  مد جوارنة، استعرض

 التعليمية الدراسية املواد تبث تلفازية شبكة مبشروع م1002 عام يف اليابان بدأت : اليابان جتربة 

 عن للتعليم أوىل كخطوة ) الكيبل ( خال  من الطلب حسب للمدارس فيديو أشرطة بواسطة

 جتهيز بغرض املدارس جتهيز ن حيث " مدرسة املائة مشروع " بدأ م 1002 عام يف و ، بعد

  . الشبكة تلك خال  من التعليمية ال ديات و الدراسية األنشطة وتطوير

 ودعم مقاطعة كل يف تعليمية ملكتبات برديات مركز إعداد رق  أُ   1002 -1002 عام يف و

 ،اجلديدة التعليم بتقنيات اخلاص العلمي البحث دعم و ،ال ديات دا  يف التطوير و البحث

 الدو  من اآلن اليابان تعد و ، الرتبوية الكليات و املعاهد يف اإلنرتنت شبكات توظيف دعم و

ا املدارس اليابانية وعلمن  معظم يف ريي بشكل احلديث اإللكرتوين التعليم أساليب قطب  تُ  اليت

ا ليشمل ايع مدارس ومعاهد ، الشبكة العاملية وتطور املشروع الحقن اجتربة قدمية نسبين ا ّن  أب

لكرتوين بنجاح دو  اليت تطبق أساليب التعليم اإلوجامعات اليابان و تعد اآلن اليابان من ال

 (1) .ومشولية ملعظم مدارسها

 أكملت م1002 عام : (2006):األمريكية من زين الدين ،  مد ،  املتحدة الواليات جتربة 

 بتدريب اهتمت و ،التعليم دا  يف اآليل احلاسب خططها لتطبيقات ايع املتحدة الواليات

 من بالعملية اخلاصة التحتية البنية توفري و ،اأيءن  الطالب مساعدة و زمالئهم ملساعدة املعلمني

                                                           
 مادة يف الثانوية املرحلة طلبة اإلبداعي لدى التفكري مهارات لتنمية برنامج إعداد .( 2004 ).سليمان  مد جوارنة، -  1

 .الريمو  جامعة:األردنمنشورة،  غري دكتوراه أطروحة .التاريخ
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 املتحدة الواليات يف أضاف و . بعءها مع املدارس تربط شبكات و  يل حاسب أجهزة

 دراسي واحد مسار برنامج ببث العايل التعليم مؤسسات من 2000يقوم  ، اليوم األمريكية

 اجلامعات من % 20 نسبة العدد هذا لشك  ويُ  ، اإلنرتنت شبكة على برادها مناألقل  على

 يف اجلامعات هذه وتتفاوت ، % 00 إىل 2002 عام النسبة هذه ارتفعت وقد ، األمريكية

 .تتيحها اليت والتخصصات الشبكة على تقدمها اليت الدراسية ال امج عدد

 برنامج كاليفورنيا للتعلم عن بعد (California Distance Learning Program): 

ا عن التعليم اإلبداعي للطالب حىت حيث يعرض برنادن  ؛م االفرتاضييويعت  من برامج التعل

حيث يسعى هذا  ؛نرتنتكة اإلويتيح  م اختيار مقررات تعليمية عن طريق شب ،الصف الثامن

 ،و أمناط التعليم الفردي لكل طالب على حدة ،عرتاف باالهتمامات املختلفة للطالبالال نامج ل

هذا  ن  أواجلدير بالذكر  ،تعليمية خاصة لكل طالب تتناسب مع عمره واهتماماته ام خططن قد  ويُ 

 (. 1ا من نظام املدارس العامة يف والية كاليفورنيا)أساسي   ابح جزءن ال نامج أص

 لكرتوين يف املدارس اإلعدادية املصريةإلمشروع التعليم ا : 

عملت على تطبيقه وزارة الرتبية والتعليم (2009 55:) بكرى رمءان  مد وهو مشروع شاويش،

لكرتوين على معظم املدارس اإلعدادية يف مصر عن طريق إضافة خا  التعليم اإلاملصرية وذلك بإد

                                                           

أثر جتربة التعليم اإللكرتوين يف املدارس املصرية على التحصيل الدراسي للطالب واجتاهاهتم  (2006):زين الدين ،  مد ،  1-
 . 2002حنوها ، مصر ، املؤمتر العلمي الثاين لكلية الرتبية النوعية جامعة قناة السويس، 
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نرتنت من مواد تعليمية منهجية وتقوميية وتدريبية خمتلفة ويتعامل ى شبكة اإلمواقع تعليمية متميزة عل

 م الذاص. يمعها الطالب من خال  التعل

والتعليمية للجامعات م خدماهتا العلمية قد  كما نذكر دور شبكة اجلامعات املصرية اليت تُ 

 وتسمح بتوزيع عدد من املؤسسات اليت يتوي على احلواسيب املءيفة. ،واملدارس

 ةقاع 22د ن ربط فق 2002أحدث إحصائيات وزارة الرتبية والتعليم يف عام ى لعوبناء 

دية مدرسة إعدا 2200لكرتوين يف وقد ن إدخا  نظام التعليم اإل ،نرتنتتدريبية مدرسية بشبكة اإل

 .1وجتهيز كل مدرسة خبمسة أجهزة حاسوب وطابعة كمرحلة أوىل 

ا  إلدخا  التكنولوجيا كجزء أساسي يف العملية و جدير بالذكر تطبيق عملي رائع وفع  

 ا(. لكن ما زا  انتشاره يف الدو  العربية  دودن OLPC XOالب يوب )-التعليمية وهو اإلكس أو

 . األسباب نذكرها الحقن 

دوالر(  100( وهو جهاز حاسوب رخيص الثمن )  laptop $100) دا بف أيءن عر  وهو ما يُ 

موجه لألطفا  وخاصة يف املناطق النامية والفقرية من العامل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة  م 

هذا اجلهاز قادر على  للبحث والتجربة والتعبري عن أنفسهم عن طريق استخدام احلاسوب ، كما أن  

وهذا يعطي  ،كة اإلنرتنت و بغريه من األجهزة عن طريق عمل شبكات  لية سريعةتصا  بشباال

                                                           

تحصيل الدراسي للطالب واجتاهاهتم حنوها ، أثر جتربة التعليم اإللكرتوين يف املدارس املصرية على ال :زين الدين ،  مد ،  1-
 .2002مصر ، املؤمتر العلمي الثاين لكلية الرتبية النوعية جامعة قناة السويس، 
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يكون د لج  هذا اجلهاز وُ  األطفا  الفرصة أيءنا للتواصل اإللكرتوين والتخاطب ، و اجلدير بالذكر أن  

 . 1لكرتوينإأداة تعليمية ووسيلة تعليم 

 One Laptop Per Childتدعى "لقد ن تطوير هذا احلاسوب عن طريق منظمة غري رحبية 

OLPC    و ن تصميمه ليتم بيعه لألنظمة التعليمية احلكومية يف الدو  النامية من أجل  بناء "

يتم توفري جهاز  شبكات تعليم إلكرتوين لألطفا  يف املدارس االبتدائية يف تلك الدو ، وعلى أن  

ن هذا اجلهاز املساعد واألداة التعليمية خال  دراسته االبتدائية وليكو  هحاسوب لكل طالب ليستعمل

ا باستخدام يكون الطفل قادرن  االلكرتونية اليت تتوازى يف عملها مع التعليم العادي . حيث جيب أن  

 هذا احلاسوب على متابعة تطبيقات ونشاطات ذات عالقة بالدروس اليت يتلقاها يف املدرسة و أن  

ية من املواد الدراسية ، باإلضافة للقدرة على التواصل عن ا على احلصو  على نسخ إلكرتونيكون قادرن 

 نرتنت .ية و عن طريق الدخو  إىل شبكة اإلطريق شبكات  ل

وهو نظام مبو على   sugarهذا احلاسوب يعمل بنظام تشغيل يسمى  اجلدير بالذكر هنا أن  

وميكن عمل تطبيقات إلكرتونية عليه باستخدام لغة بردة  ،قواعد وأسس أنظمة تشغيل لينوكس

 و إمكانيات اجلهاز التخزينية ال تتعدى مساحة جيجا واحدة. pythonتسمى 

استعما  هذا احلاسوب يف تطبيقات التعليم اإللكرتوين املوجه لألطفا  يف الوطن العريب  إن  

ات املتعلقة يف اللغة العربية والنقص الشديد حديعليه الكثري من املشاكل والت مازا  يف بداياته ويغلب
                                                           

 الدراسات مفاهيم بعض تنمية يف اآليل مبساعدة احلاسب مقرتح برنامج فعالية  (2009 ) بكرى رمءان  مد شاويش، -1

 ،سويف بىن الرتبية، جامعة كلية منشورة، غري ماجستري رسالة .االبتدائية املرحلة تالميذ حنوها لدى واالجتاه االجتماعية

 .22صمصر 
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على هذا  ةيث ليس هنا  تطبيقات عربية م ديف ال ديات والتطبيقات العلمية اخلاصة باألطفا . ح

.   pythonا هذا احلاسوب يعمل بنظام تشغيل خاص ولغة بردة احلاسوب اخلاص فكما ذكرت سابقن 

تطبيقات تعليمية عربية ختدم أطفا  املراحل االبتدائية حىت بالتايل جيب العمل على توفري وبناء 

 1.حاسوب لكل طفل يف الدو  العربية نستطيع االستفادة الكاملة من تطبيق مشروع

 :و ا ،نقف عند جتربتني لتطبيق مشروع حاسوب لكل طفل يف فلسطني وهنا ال بد لنا أن  

 :والتعليم الفلسطينيةوزارة الرتبية  - مشروع حاسوب  مو  لكل طالب

عن إطالق مشروع حاسوب  2000 ف اير 22 أعلنت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف تاريخ

وإحداث النوعية يف العملية  ، مو  لكل طالب هبدف تعزيز استخدام التكنولوجيا يف العملية الرتبوية

ومتكني الطلبة من الدخو  إىل عامل  ،التعليمية باستخدام وسائل التكنولوجيا والتقنيات الرتبوية احلديثة

جهاز  1000 التكنولوجيا يف سن مبكرة، وقد استطاعت وزارة الرتبية و التعليم  احلصو  على

 American Task Force on Palestineبدعم من مؤسسة  OLPC – XO Laptopحاسوب من نوع 

واليت ن توزيع بعءها على املدارس املستهدفة ، تقوم الوزارة اآلن بتدريب املعلمني على استخدام هذه 

معلم يف املرحلة التمهيدية من  10000ر عدد املعلمني املستهدفني للتدريب حوايل قد  األجهزة، و يُ 

لتقدم للحصو  لا وتسعى الوزارة دائمن  2000، ن العامهذا ال نامج على مدى ثالث سنوات ابتداء م

                                                           
 .22-22املرجع السابق ، - 1
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جهاز حاسوب لكل " ا ل امجعلى املزيد من أجهزة احلاسوب الرخيصة الثمن واملصممة خصيصن 

 . 1"  طالب

 PaleXO  : 

ا من وقتهم وهي عبارة عن دموعة من الشباب اجلامعي الفلسطيو تتطوعوا لتكريس جزءن 

و عمل دورات و كتيبات تعليمية  ،و تطبيقات عربية حرة ،وإلكرتوينللعمل على توفري دعم تقو 

والذي قد  - OLPC - XOو أجهزة    ،خمتلفة ختدم مبادرة ومشروع حاسوب  مو  لكل طالب

، و هم يعملون جاهدين لنقل التعليم يف فلسطني إىل مستوى جديد  -تكلمت عنه يف الفقرة السابقة

مكتب مبادرة التعليم  طلبة اجلامعيني بالتنسيق ودعم منال حيث يعمل فريق كبري من ا،كلي  

هذا الفريق  ، على يويل هذا املشروع لقصة جناح فلسطينية ، كما أن  2الفلسطينية ) يب إي  ي ( 

يعمل على دعوة وتشجيع شباب جامعي يف بلدان عربية خمتلفة على العمل يف بالدهم من أجل 

 على التعاون الشبايب خلدمة غدٍ  الوصو  إىل مشروع وطو عريب يدم التعليم اإللكرتوين و يكون مثاالن 

 .أفءل

 

                                                           
1-  http://chams02.maktoobblog.com/1618359/ -مشروع-تطلق-الفلسطينية-الرتبية-وزارة
 /ح

 
2-  http://www.pei.ps/ 
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 :معوقات التعليم اإللكتروني  5-9

  شىت نواحي احلياة هنالك دائمان يف (( : 200244 ( صرير ابرج ، كما هو احلا  العجمي       

م اإللكرتوين تعتمد يعلى التعليم اإللكرتوين، فعملية التعل اأيءن  وجهان لكل عمل جيد وهو ما ينطبق

نبدأ بفهم شبكة اإلنرتنت  أفءل عيوب التعليم اإللكرتوين جيب أن   على اإلنرتنت ولكي نفهم بشكل

شبكة اإلنرتنت ال تعرض املعلومات  ولكوّنا نظام مفتوح فإن   ،اتصا  تقنية وأداةا ّن  إمن حيث 

 ،الطاحل :ومنها ،مثل البحوث العلمية ،الصاحل :منها ،من اخلدمات م الكثريقد  ولكنها تُ  ،املفيدة فقط

اإللكرتوين لطالب واملؤسسات التعليمية اليت تعتمد على التعليم ا ن  إوعليه ف ؛مثل املواقع اإلباحية

ا أم به النظام املفتوح الذي متثله شبكة اإلنرتنت، سواء كان مفيدن  سوف تكون عرضة لكل ما جيود

ليس كل  يعوا بأن   كما جيب على الطالب عند استخدام اإلنرتنت ألغراض البحث والتعليم أن    ،امعيبن 

ل اجلزء األك ، ولذلك شك  الصحيح قد يُ  % رغم أن   100بنسبة  انشر على اإلنرتنت صحيحن ما يُ 

حد سواء تطوير قدراهتم من حيث إمعان النظر يف أية معلومة  يتعني على الطالب واملدرسني على

 (:1دراج أهم العقبات كالتايل )إا وميكن لتبني صحتها ودقته ؛حيصلون عليها ع  شبكة اإلنرتنت

 اإلنرتنت واليت من شأّنا إحلاقلة واخلاط ة على شبكة ءل  مُ دتوافر الكثري من املعلومات ال  -1

 على نوعية املعرفة اليت حيصل عليها الطالب. وألن   اوالتأثري سلبن  ،الءرر باألمانة األكادميية

                                                           
 يف الثانوية املدارس يف اإلسالمية الرتبية مادة تدريس يف احلاسوب استخدام معوقات" (( 2002 ( صرير جابر ، العجمي - 1

،  عمان ، األردنية اجلامعة ، العليا الدراسات كلية ، منشورة غري ماجستري رسالة ، "السعودية العربية باململكة اخل   افظة
 .22ص. األردن
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وهي بأعداد ال حدود  ،نرتنت تكتظ بالبحوث واألوراق اجلاهزة "للنسخ و اللصق"شبكة اإل

بأسرها، وعلى هذا األساس يستطيع نسبة كبرية من املواد املنشورة على الشبكة  لشك   ا وتُ 

  ايمة من الناحية األكادميية متامن نرتنت حبيث تبدو سلوانتحا  حبوثهم من اإل الطالب الغش

ت والبحوث واسعة االنتشار العقبة هنا هي املعلوما ابكل أمانة. إذن  كأي حبث يتم إعداده

وهذا  ،اجلهد واكتساب املعرفة من بذ   بدالن ا سهالن توفر مالذن  ن  أنرتنت واليت ميكن على اإل

األكادميية يف أي مؤسسة تعليمية. يتم تذليل هذه العقبة  ردم  يُ  التوجه كمفهوم ميكن أن  

على ايع املدارس الراغبة يف  اء األمانة األكادميية. يتعنيبوضع سياسة صارمة غري متسا ة إز 

تءع نصب عينها قءايا  رتنت أن  ناإل البقاء واحملافظة على جودة خمرجاهتا التعليمية يف عصر

ن يقوم مبخالفة القواعد كل م   وذلك بوضع سياسة شديدة الصرامة ضد ،األمانة األكادميية

واملشكلة  ،األمن يف اإلنرتنت يعت  قءية مزعجة نرتنت. ولذلك فإن  املرعية عند استخدام اإل

لشركات الك ى اليت الصدد ليست  صورة يف املؤسسات التعليمية فقط بل حىت ا يف هذا

املقصود  .اال تسلم من مثل هذه ا جمات أيءن وتقنيات وخ ات ال حدود  ا  متلك موارد

بالوصو  إىل  سمح لهن ال يُ سمح له وم  ن يُ بسياسة األمن الصارمة هو القدرة على يديد م  

وهو عبارة  أمن لتزام هبذه السياسة ووضعها موضعمعلومات املدرسة أو اجلامعة مع ضرورة اال

حاسويب يعمل برنامج  مثل جدار النار ،عن برنامج  التنفيذ العلمي باستخدام الوسائل التقنية

حلماية الشبكة ضد التهديدات اخلارجية مثل املولعني باحلواسيب وهي تراقب الدخو  إىل 

 أن   الشبكة واخلروج منها، وهنالك العديد من التقنيات احلاسوبية وخدع االتصا  اليت ميكن
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 سمح لهن ال يُ سمح له وم  ن يُ ولكن األهم هو ضرورة الوضوح يف قءية م   ،ختدم هذا الغرض

 ه ميكنالنظم التعليمية تتميز خباصية الرقابة والكفاءة التقنية فإن   بالدخو  إىل الشبكة. طاملا أن  

يم وفوق كل السيطرة على كل شيء يتعلق بالتعليم اإللكرتوين مبا يف ذلك موارد ونوعية التعل

 (1األمانة األكادميية.) ذلك

اإلنرتنت أداة معقدة التقنية من حيث  ( أن  22: 2001 ( فايز ،عاد  عرض السرطاوي -2

ضمن البنية التحتية  ذه الشبكة ويف  إدخا  التعليم ولذلك فإن   ؛األجهزة ووسائل االتصا 

الوقت اليزا   يف العامل، فإن   املدارس املوارد الذي تعاين منه معظم ح  ظل نقص التمويل وشُ 

التعليم اإللكرتوين وتوفري شبكة  ا بعض الشيء الفرتاض إمكانية النظر يف إدخا مبكرن 

قبل القريب، ومن اجلدير املست اإلنرتنت يف معظم القاعات الدراسية على نطاق العامل يف

)عن وزارة الرتبية  ذايومنا ه بعض املدارس األمريكية غري متصلة باإلنرتنت حىت ن  أبالذكر 

االفتقار للموارد وتوفر  كر من حقائق يعت ملا ُذ  ا(. هكذا وتبعن  2002يم األمريكية والتعل

 التقنيات والبىن التحتية لالتصاالت.

إدارة  غراض التعليم اإللكرتوينلذين يقومون باستخدام اإلنرتنت ألاملستوى العلمي للمدرسني ا -3

حيث يكون باستطاعتهم استخدام هذه األداة بالفاعلية التعليم من خال  هذه الشبكة 

واحلرص على التمييز بني ما هو صاحل وما هو  ،مبا يف ذلك إجراء البحوث بواسطتها املطلوبة

املعلومات املوثقة واخلاط ة وكذلك بني املعلومات القدمية واحلديثة. لذلك جيب تعليم  طاحل من
                                                           

 من فلسطني مشا  مبحافظات احلكومية املدارس يف وتعليمه احلاسوب تعلم معوقات) (م 2001 ( فايز ،عاد  السرطاوي - 1

 .21ص نابلس ، الوطنية النجاح جامعة ، منشورة غري رسالة ماجستري ، "والطلبة املعلمني نظر وجهة
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التدريب يف دا  التقنية واستخدام اإلنرتنت جبانب ويشمل  املدرسني والرتبويني. و تدريب

والقءايا االجتماعية واإلنسانية األخرى يف الصف مبا ميكنهم  التدريب على وسائل التدريس

 لكرتوين.اإل  ميمع التعل من يسني قدراهتم على التعاطي

 عامل معالت يظن املرء بأن   هي الرفض واملقاومة من جانب اجملتمع، ليس باإلمكان أن   -2

ا سوف جتدان القبو  مثل أي وسائل فنية جديدة أخرى لكرتونين إواكتساب املعرفة  ،اإلنرتنت

إلنرتنت بالعملية التعليمية بل وامتدت هذه الشكو  لتطا  امن الشكو  عندما تقرن  فالكثري

 سل قناةار يا الذي صرح ملحىت رؤساء بعض اجلامعات األمريكية مثل رئيس جامعة كولومب

إللكرتوين شغلهم اإذا كان الدارسون بنظام التعليم " :قائالن  2001يوليو  12خبارية يف اإل

رة جديدة يف ومثلها مثل كل فك .فنحن شغلنا الشاغل هو التعليم!" هو اإلنرتنت الشاغل

يف العامل العريب حيث متثل  خاصة اكبرين   ااجتماعي   اإلنرتنت بالفعل رفءن ااحلياة تواجه شبكات 

األمر مبحاولة إقناع  قالسيما عندما يتعل   اا حقيقي  استخدام الطالبات لإلنرتنت يدين قءية 

لذا يتعني على الرتبويني يف ّناية  ؛تعليم اجملتمع هو واجب ملزم أولياء أمورهن أو ذويهن.

انة بالتعليم اإللكرتوين  ولذلك جيب االستع ،الطالب وعائالهتم املطاف التعامل مع أولياء أمور

عن أ ية مثل هذه التقنية وقدرهتا على خدمة اجملتمع  سرتاتيجية رئيسية لتعليم اجملتمعاتاك

 (1حنو مستقبل أفءل.)

 
 

                                                           
 .22العجمى ، جابر صرير، مرجع سابق،ص - 1
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 .املبحث الثاين

 .لكرتوين (تقنيات التعليم اإل 2-2)

  .لكترونيم اإليتقنيات التعل:المبحث الذاني 

 تاريخ تقنيات التعليم : 5-0

التعامل مع كلمة تقنيات التعليم واهتمام  .Sweeney, J. & Ingram, D. (2001) كانت بدايات        

الرتبويني بتلك الكلمة مع االهتمام بتحسني عملية التعليم يف الصف الدراسي بقصد جتويد شرح 

م املوضوع ويشرحه ويفسره ويءرب األمثلة قد   يُ االن ا فع  املعلم لتالميذه اليت كان فيها املعلم نشطن 

غلب األحوا ، هذه املرحلة كثر فيها استخدام الرسوم أا يف ويسأ  وحياور املتعلم وكان املتعلم سلبي  

مث تطور الفكر والعلم فدخلت  ،لتوضيح ما عجزت عنه كلمات املعلم ؛التوضيحية والنماذج واخلرائط

هزة التسجيل الصوص األفالم السينمائية والفانوس السحري يف األجهزة الءوئية مبختلف أشكا ا وأج

إىل  خره من األجهزة إىل املوقف التعليمي وقد كان  ذه األجهزة سحر خاص يف عمليات التعليم 

ومن هنا التصق استخدام األجهزة واملاكينات يف املوقف التعليمي بتكنولوجيا التعليم حىت  ،والتعلم

د ظهر تربويون مفكرون عملوا على وضع وق ،تكنولوجيا التعليم هي األجهزة التعليمية عتقد أن  بات يُ 

فقد أسهمت روح الطريقة العلمية اليت دعا إليها جون ديوي وأسلوب حل  ،أسس هذا العلم احلديث

املشكالت ومراحلها اليت أسسها روجر بيكون على تطور هذا العلم باإلضافة إىل إسهامات تيارات 

والقياس  ،واإلدارة باألهداف ،ظرية الرتبويةوالن ،وعلم النفس الرتبوي ،حبوث الوسائل التعليمية
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ا ن إدخا   طرق وتقنيات يليل وأخرين  ،والتعليم امل مج ،وتطوير املناهج ،ويليل املهارات ،الرتبوي

 يرى تشارلز هومبان أن   ومن مدخل النظام .لتكاملية للنظاممنظومات على أساس من النظام والنظرة ا

ري والتعامل مع األشياء بل هي طريقة يف التفك ،استخدام األدوات واألجهزةتكنولوجيا التعليم ال تعو 

تكنولوجيا التعليم  ن  إوعلى هذا فيمكن القو   .نظام  ددوأساليب العمل واإلدارة يف إطار  واألدوات

ليس خال املوقف من األجهزة األدوات ف ن  إا و ا منظمن ا واعي  طريقة للتفكري يف التعليم والتعلم تفكرين 

ولكن األهم هو األخذ باألسلوب املنهجي أو أسلوب النظام لتحقيق  ،املهم هو استخدام اآللة

 (1ا بكفاءة عالية.) ا دقيقن ا يديدن أهداف  ددة سلفن 

تقنية التعليم عملية فكرية عقلية هتتم بالتطبيق املنهجي لنظريات التعلم والتعليم واالتصا   إن        

 ااحلواسيب وأجهزة العرض متثل جزءن  يف حني أن   ،ونتائج البحوث املرتبطة لتطوير العملية التعليمية

تقنية التعليم وما ذا  إال أو هي ما يعرف باجلزء امللموس واملشاهد من  ،عرف بتقنية التعليما مما يُ يسرين 

رأس جبل جليدي ضخم أما باقي جسم ذلك اجلبل الءخم فهو اجلانب غري امللموس من تقنية 

وتقوميها، للحصو  على  التعليم وهي العمليات والنظم واملهام املعقدة اليت ينبغي ختطيطها، وإدارهتا،

د على التطبيق املنظم للمعرفة العلمية"، ليؤكّ " ااملنتجات املرغوبة، ومن هنا تأص أ ية تعريف التقنية بأّن  

ا من هذا امليدان ا بسيطن أو العملية أو الطريقة( وهي تعت  جزءن  اآللة تعتمد على األسلوب )النظام أن  

                                                           
1 - Sweeney, J. & Ingram, D. (2001). A comparison of traditional and web-

basedaaaaatutorials in marketing education: An exploratory study. 

Journal of Marketingaaaaa Education. 23(1),pp 55-62. 
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م عن اعية االتصاالت 1002وهذه بعض تعريفات تقنيات التعليم ، التعريف الصادر عام  الواسع ،

  ( 1) :  ( AECT  األمريكية)الرتبوية والتكنولوجيا 

 ( استعرض:5117تقنيات التعليم وعاقتاا بالوسائل التعليمية بيتس ,طوني) 5-5

ا ملفهوم الوسائل التعليمية، فاملصطلحان غري مرتادفني، ا جديدن تقنيات التعليم ليست اين  -1

 حيل أحد ا  ل اآلخر. وال ميكن أن  

مفهوم الوسائل التعليمية ترجع إىل القرن اخلامس جذور كل من املفهومني خمتلفة، فجذور  -2

 جذور مفهوم تقنيات التعليم ترجع إىل بدايات القرن العشرين.  عشر، يف حني أن  

تقنيات التعليم عملية فكرية عقلية هتتم بالتطبيق املنهجي لنظريات التعلم والتعليم  -3

الوسائل باعتبارها  ، يف حني أن  واالتصا  ونتائج البحوث املرتبطة لتطوير العملية التعليمية

أجهزة ومواد وأدوات فهي من األشياء املادية، وتأص فاعليتها يف إطار عالقتها بباقي 

 مكونات دا  تقنيات التعليم.

من ميدان الوسائل التعليمية، ويتسع دا   ا ومشوالن نيات التعليم ميداين أكثر اتساعن تق -2

التعليمية. فالوسائل التعليمية )اجملا  األصغر( تقنيات التعليم ليشمل دا  الوسائل 

  تنتمي إىل منظومة تقنيات التعليم الكلية )اجملا  األك (،  Sub-Systemمنظومة فرعية 

                                                           
 2002 -ه 1223،  الفكر دار : عمان ، 1 ط . التعليم يف احلاسوب استخدام (2002) الوكيل عبد إبراهيم ، الفار - 1

  م
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 املفهومني غري مرتابطني بل  ا مرتابطان يف إطار منظومي كامل. وال يشري ذلك إىل أن  

 (1). (لكرتوين)تكنولوجيا التعليم والتعليم اإل

  :منظومة تقنيات التعليم 5-5-0

ن (:إىل مكونات منظومة تقنيات التعليم ، فمنهم م  22: 2002سامل،أمحد  مد)تعددت النظرة     

ا ن يرى أّن  ا تشمل ثالثة مكونات ) اإلنسان ، اآلالت التعليمية ، املواد التعليمية ( ، ومنهم م  يرى أّن  

ا ن يرى أّن  ، االستخدام ، اإلدارة ، التقوو ( ، ومنهم م   تتءمن مخسة مكونات ) التصميم ، التطوير

، سرتاتيجيات التعليميةشرية، اال، القوى الب) األجهزة التعليمية، املواد التعليميةتتءمن مثانية مكونات 

 النظرية والتطبيق ، التصميم ، اإلنتاج ، التقوو( .

" للتقنية ثالثة مكونات متفاعلة مع بعءها  ( : أن  12-12م ، ص ص 2000رأى  الفرجاين ) 

 : وهي ،البعض

احلقيقي للتقنية  وهو احملر  ،اإلنسان : حيث ميثل اإلنسان العنصر األو  يف التطبيق التقو  -

وهو  ،بسبب تنفيذه وتصميمه ويكمه يف عملية التطبيق من أجل يقيق أهدافه املنشودة

 يف عملية التطبيق . تساعده  واد ومصمم األدوات اليتا مكتشف املأيءن 

ر اإلنسان يف وقد فك   ،املواد : حيث متثل العنصر الثاين بعد اإلنسان يف عملية التطبيق التقو  -

 ،مادة فكر يف أدوات من أجل تصنيعها تدج  د على سطح األرض فكلما وُ ج  وُ  ن  أاملواد منذ 

جاته ، لذلك وجود األدوات مرهون ومن مث استخدامها واالستفادة منها لتلبية متطلباته واحتيا
                                                           

 رتوين والتعليم عن بعد ، الرياض ، مكتبة العبيكان.كم اإللي( : التكنولوجيا والتعل2002بيتس ،طوين) - 1
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 بوجود املواد وهذا سبب وضعها يف املستوى الثاين بعد اإلنسان . 

، تشغيل  يف عملية التطبيق التقو األدوات : حيث متثل العنصر الثالث بعد اإلنسان واملواد  -

ها خراجإيت تستخدم من أجل تصنيع املادة و األدوات على كل اآلالت واألجهزة واملعدات ال

 (1)بالشكل املناسب من أجل يقيق أهداف اإلنسان . 

التقنيات : " هي  صلة التفاعل بني اإلنسان واملواد  هد ( : بأن   1222وأضاف سامل و خر )  

ولكن عملية استخدام اآللة أو تصنيع املواد وجود اآللة ال يعو وجود التقنية، درد  ن  أت ، و واألدوا

قنية من خال  املعادلة وميكن متثيل مكونات العملية الت بداية عملية التقنية ،إلنسان هي من قبل ا

 (  121تفاعل اإلنسان + املواد + األدوات = التقنية "   ) ص  التالية :

التقنية هي عملية تفاعل تتم ما بني  ن  إمع الفرجاين وسامل و خر من حيث  ويتفق الباحث 

نها صياغة جديدة ملنتج جديد أو طريقة أو أسلوب جديد يدم اإلنسان واملواد واألدوات ينتج ع

     وذلك يف حالة استخدام أضالع ومكونات التقنية حنو كل  ،البشرية ويليب متطلباهتا واحتياجاهتا

 . ظ حلقو  البشرية ويقيق طموحاهتاما فيه خري وصالح وحف

كونات م على ثالثة مكونات فقط ال تتعدى مه يقصر تقنيات التعليوفيما يتعلق باالجتاه األو  : فإن   

تقنيات التعليم هي الوسائل التعليمية  لذلك فقد اعت  هذا االجتاه أن   االوسائل التعليمية ، ووفقن 

 والعكس .

                                                           
 م( : " تكنولوجيا املوافق التعليمية " ، املنيا )مصر( : دار ا دى للنشر والتوزيع . 2000الفرجاين ، عبدالعظيم . )  - 1
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منظومة تقنيات التعليم تتءمن مخسة مكونات ، فتعت  هذه  أما االجتاه الثاين : الذي يرى أن        

لتعبري عن دا  تكنولوجيا التعليم بطريقة أوسع وأمشل وأقرب إىل الواقع ، ولكن املكونات أقرب إىل ا

مثل: اإلنسان فهو أساس دا  تكنولوجيا  ،يفتقد هذا االجتاه لبعض املكونات األساسية األخرى

التعليم ، فبدون العنصر البشري املتمثل يف املتخصصني يف اجملا  ، واملعلمني واجلهات اإلدارية لن 

ر هذا االجتاه إىل االستفادة من نظريات ومبادئ ش  تكون هنا  عملية تكنولوجيا التعليم ، كذلك مل يُ 

ا يت بل جاء ضمنين  منفصالن  ادا  اإلنتاج ليس مكونن  فإن   اءن لوم األخرى ، يف هذه الرؤية أيالع

 ،املكونات اخلمسة تتءمن شقني أساسيني وبالرغم من أن   –كوسيلة لبلوغ التطوير   –مكون التطوير 

  .سرتاتيجيات لكي يو  النظرية إىل ممارسةاا يتاج إىل أسلوب للتنفيذ و النظرية والتطبيق ، فإّن   :و ا

لتعليم بطريقة أكثر مشولية ه يع  عن مكونات منظومة تقنيات اما بالنسبة لالجتاه الثالث: فإن  أ     

 وعملية ومهنة ( منظومة تقنيات التعليم تعت  ) داالن  من االجتاهني السابقني ، ويوضح أن   اوعمقن 

لعاملني يف دا  تقنيات من االتفاق بني ا اا كبرين ويعت  هذا االجتاه قد نا  قدرن  وهي نظرة شاملة ،

 (1التعليم .)

 :(صائص تقنيات التعليم وعاقتاا بالمعلم 5-5-5

الطالب التقنية يف ردود أفعا م عن  هد (1222تتنوع اختالفات املبار  ، أمحد بن عبد العزيز )      

عجز األك  ن على و ون يف خصائصهم وميتازون بكوّنم : صابر أقراّنم يف القرن العشرين ، كما يتلف

. أكثر وعدم التعاون مع توظيف مستحدثاتهالذي يُظهر عدم التفاؤ  بالتطور التكنولوجي  امنهم سنن 
                                                           

 (:تكنولوجيا التعليم و التعليم اإللكرتوين،الرياض،مكتبة الرشد.2002سامل،أمحد  مد) - 1
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أكثر معرفة وتعليم عن أبائهم واجليل السابق  م من  .ا وتوظيفهلتقبل اجلديد فكري   اراحة واستعدادن 

ن وأعلى يف نسب و مستقل ع.واالخرتاعات املتنوعة يف اجملتم ،واالكتشافات ،حيث التكنولوجيا

 ، وأكثر مغامرة عن اجليل السابق  م .  اا ، وأكثر تسا ن فتاحن الذكاءات املتعددة ، وأكثر ان

، قعون الرضا السريع، ويعملون جبديتو  ا تقوم على املعرفة واالقتناعيتمسكون بوجهات نظرهم بقوة ألّن  

 (1)  (لكرتوين من التطبيق إىل االحرتاف واجلودةأوقات  ددة للعمل .) التعليم اإلال يتقيدون ب

 :عصر تقنيات التعليم وعاقته بالمتعلم 5-5-3

( أهداف الرتبية بشكل عام، البد للمعلم 22:  2002لكي يتم يقيق احللفاوي ،وليد سامل )     

املتعلم هو  ور  يقيق فكرة أن   نيات التعليمية ملا  ا من أ ية يفواملتعلم من اللجوء إىل استخدام التق

العملية التعليمية ، و هنا  بعض املبادئ األساسية املتفق عليها من قبل العاملني يف دا  الرتبية وعلم 

 وهي على النحو اآلص : ،النفس واليت ميكن يقيقها عن طريق التطبيقات الرتبوية لتقنيات التعليم

 

 

 م الذاص.يم بالعمل والتعليالتعليتعلم املتعلم بنفسه من خال   أن   -1

يف معدالت  اكبرين   ايتعلم كل طالب حبسب سرعته وقدراته اخلاصة، حيث نالحظ تفاوتن   -2

  .م لدى خمتلف الطلبة عن طريق استخدام ال امج التعليمية املختلفةيالتعل

                                                           
هد(أثر التدريس باستخدام الفصو  االفرتاضية ع  الشبكة العاملية اإلنرتنت على يصيل 1222املبار  ، أمحد بن عبد العزيز )- 1

 .سعود ،رسالة ماجستري ، الرياض طالب كلية الرتبية يف تقنيات التعليم واالتصا  جبامعة امللك
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عزز كل وت ،أك  من اخل ات واملهارات حني يقوم بتنظيم مادة التعليم ايتعلم الطالب قدرن  -3

خطوة من خطواته بشكل فوري من خال  التغذية الراجعة عن طريق استخدام التعليم 

 امل مج.

ينتقل إىل اخلطوة اليت تليها "  ا قبل أن  تامن  املتعلم كل خطوة من خطواته اتقانن يتقن ا أن   -2

Mastery Learning (."1) 

عطى الثقة عن تعلمه ويُ  يكون مس والن  ن  أبم عندما تتاح له الفرصة ي التعلتزداد دافعية املتعلم إىل -2

 هتتم بتحقيق ذلك.  ايع تطبيقات تكنولوجيا التعليم نفسه، وواضح أن  يف 

ا  يف املوقف ه موقف نشط ، مشار  ، فع  موقف املتعلم هنا ميكن وصفه بأن   وبالتايل فإن       

ا فيفقد نشاطه املعلم يسري بطي ن  حبيث ال يشعر أن   اللعملية التعليمية ، مرتاح نفسي  التعليمي ، متقن 

 لقى عليه . ومحاسه ورغبته يف متابعة ما يُ 

م  الذي ال حيده زمان أو مكان ، ودعوة البعض إىل إلغاء يلقد توالت النداءات اليت تدعو إىل التعل

لوجي املعاصر الذي يقوم م التكنو ياملدارس ونتيجة االجتياح السافر للتكنولوجيا فلقد تولد منوذج التعل

 على دموعة من االفرتاضات التالية :

املعرفة ليست احلقيقة ولكنها تكمن يف مدى مالئمتها للمتعلم وحاجاته حبيث يستطيع   -1

 ا ما لديه من خ ات ومهارات.نظم املعلومات بطريقته اخلاصة مستخدمن يُ  املتعلم أن  

                                                           
 لوجيا التعليم يف عصر املعلوماتية،عمان،دار الفكر للطباعة و النشر.و ( :مستحدثات تكن2002احللفاوي ،وليد سامل ) - 1
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لم ضرورة أساسية تساعده على مواجهة حرية اختيار املهارات وتطبيقها من قبل املتع -2

 حفظة وكتبة. ا هم ااعة فاعلة وباحثة وليسو نياملتعلم ألن   ؛املشكالت

 ،والدوريات ،الكتب :منها ،م املتعلمون حقيقة توافر املعلومات على أشكا  خمتلفةيتعل    -3

 وغريها. ،وبرامج احلاسوب ،واألفالم

. ز على اآللية أو كيفية التوصل للمعرفةركّ نا  تُ يتوصل املتعلم للمعرفة جبهوده اخلاصة وه -2

يتعلم كيف  وأن   ،نرتنت يصبح هو املس و  عن تعلمهواملتعلم يف عصر املعلومات واإل

 (2000(: واستعرض قطيط، غسان ،) 1تكون لديه القدرة على) وأن   ،يتعلم

 .يديد مىت تكون هنا  حاجة للمعلومات 

  موضوعات معينة.يديد املعلومات املطلوبة يف 

 .البحث والوصو  إىل املعلومات املطلوبة 

 .تقييم املعلومات واختيار املناسب منها 

 .ترتيب املعلومات وتنظيمها 

   2الة و ققة لألهداف املرجوة.استخدام املعلومات بصورة فع 

ظيفة اليت ومهارات الو  املتعلم يف هذا العصر ليس املطلوب منه فقط الرتكيز على متطلبات إن       

 قوة العمل واملواطنة تتطلب اآلن :  إن   سيشغلها .

                                                           
 2002( املدرسة الذكية مدرسة القرن احلادي والعشرين ، القاهرة ، دار فرحة للنشر والتوزيع ، 2002الصعيدي ، سلمى، ) - 1

 .1ط، 
 . 1، ط 2000(  احلاسوب وطرق التدريس والتقوو ، عمان ، دار الثقافة،2000قطيط، غسان ،) - 2



22 
 

 الفهم واالستنتاج والرتكيز بشكل كبري على املهارات األساسية . -

  .حل املشاكل -

 .التفكري الناقد -

 .(1القدرة على التصور واإلبداع والقدرة على االتصا ) -

 :(صائص تقنيات التعليم المتعددة 5-5-2

هي نسيج من النص، و اجلرافيك، والصوت، والرسوم املتحركة،  Multimediaالوسائط املتعددة       

 Interactiveعند إضافة التفاعلية إىل املشروع تصبح الوسائط املتعددة تفاعلية و  ،و الفيديو

Multimedia  ا للوسائط الفائقة ، و عند إضافة طريقة التجوا  داخل املشروع يصبح مشروعن

Hypermedia 

ا يف وظيفي   تتكامل مع بعءها وتتفاعل تفاعالن  وهي منظومة تعليمية تتكون من دموعة من املواد اليت

 ظم هذه الوسائط يف ترتيب متتابع  كم يسمح لكل طالب أن  رنامج تعليمي لتحقيق أهدافه. وتنب

يتار ما يناسبه من مواد  يسري يف ال نامج التعليمي وفق إمكاناته اخلاصة، بشكل نشط وإجيايب وأن  

 .(2تعليمية، ميكن استخدامها يف زمن معني ومكان  دد)

                                                           
( الشبكة العاملية للمعلومات والنظرية البنائية كنموذج جديد يف عصر 2002) الرتبية ندوة العوملة وأولويات د. صاحل العطيوي، -1

 العوملة لتعزيز التعليم والتعلم.
2 - M.M. Aman, Y.Y. Motey, "Information Technology in Librariesand 
Information Centers", AL-Falah Publishing, 2004. 

 

http://www.biblioislam.net/ar/ELibrary/Search.aspx?chk3=1&s28=1409&Conf=ندوة%20العولمة%20وأولويات%20التربية
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 احلاملة للمعلومات الوسائط يف وتنوع إثارة من به تتمتع ما إىل املتعددة الوسائط برامج أ ية وتعود     

 على الكمبيوتر الشخصي نظم بواكري اقتصرت ففيما ، التلفاز على احكرن  املاضي يف كانت اليت

 قادرة امللتيميديا اجملهزة بإمكانيات احلديثة الكمبيوترات جند ، الرسومات من بدائية وأشكا  النصوص

 إىل حيو ا مبا اجلودة من مقنعة املتحركة بدرجة والرسوم ،الفيديو لقطات وعرض ،األصوات إصدار على

 التقليدية.   املكتبية وظائفها عن فءالن  ، واإلعالمية والرتفيهية التثقيفية ال امج وعرض إلنتاج أدوات

الوسائط  فإن   ، ميالتعل يف حاسة من أكثر مشاركة حالة يف أفءل بشكل يتعلم املتعلم أن   ومبا   

 والنص ،الفيديو ومقاطع ،والصورة ،الصوت :مثل ،خمتلفة وبأشكا  احلواس معظم ختاطب املتعددة

 واملوسيقى.  ،املكتوب

م وتعمل على استثارة اهتمام املتعلم يا للتعلوهي تساعد على زيادة خ ة املتعلم فتجعله أكثر استعدادن 

ا يفز املتعلم على التفاعل بشكل أك  مع املادة التعليمية ويفيز م، كما أّن  يوإشباع حاجته للتعل

 هي :  ،( هنا  ثالث أدوار للمتعلم داخل حجرة الدرس لالستفادة من الوسائط1ي )العمل اجلماع

                                                           
1 -Karam; A. M. Al- Ali & N. M.(2001). E- learning: the new breed of education. 

aaaaaIn Billeh, V. & Ezzat, A.(Eds.), Education development thruogh utilization 
of 

aaaaatechnology: UNESCO Regional Office for Education in the Arab States.pp. 
49- 

aaaaa63. 
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د دور املشاهد حيث يعرض املدرس هذه الوسائط لتقدو موضوعه التعليمي عن طريق الرسوم 1

مبا يتناسب وقدرات التالميذ  الصورة ، أو النص ، أو اجلميع معن املتحركة ، أو الصوت ، أو ا

 ون املعلم هنا املنظم لعملية التعلم والتعليم . واحتياجاهتم ويك

مث ُيرت  للمتعلم  ،ردية جاهزة أو يقوم هو بإعدادهاحكم : حيث يوفر املعلم بد دور الفاعل واملت2

 حرية التنقل بني لقطاهتا املتحركة أو الثابتة حسب اجتاهاته ورغبته ويكون دور املعلم هنا املرشد .

لعرض حيث ميكن للمتعلم من خال  معرفته بنظم التأليف اخلاصة بالوسائط دور املنتج واملكنون ل-3

 (  1وبعدها يتم عرضه على زمالئه ويكون دور املعلم هنا املوجه .) ،املتعددة عمل مشروع خاص به

  :(صائص عصر التقنيات التعليمية ودورها في إعداد المعلم 5-5-2

( ن وضع املتعلم يف 02: 2000ياعيل ،الغريب زاهر )إ يف اإلصالح التعليمي احملرتف عرض   

م أكثر من كونه يا يف صنع املعلومات وعملية التعلا نشطن مركز العملية التعليمية حبيث يكون مشاركن 

سرتاتيجيات حل اا وهذا جيعله أكثر واقعية ويساعده يف يديد كيف يتعلم مستخدمن  ،ا سلبين الن ستقب  مُ 

م يوكون املتعلم يف مركز عملية التعل ،والتفكري الناقد التأملي ،اوالتعاون مع األقران عاملي   ،املشكالت

ا م وتقدير الذات يزداد عندما يكون متواجدن يمقدار التعل ن  إحيث  ؛يتعلم وحده هذا ال يعو أن   فإن  

                                                           
 تكنولوجيا و التعليمية العملية يف استخداماهتا و املختلفة اإللكرتونية الوسائل و باإلنرتنت التعريف " :  مد اا  ، الباز - 1

- . سعود امللك جامعة ، الرتبية كلية ، م 2002 أكتوبر 22 :( املستقبل مدرسة لندوة ) مقدمة عمل ورقة . " املعلومات

23 
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ويتقبلونه كإنسان.ويتم ويقدرون موهبته يف عالقات وباهتمام وتقدير من اآلخرين الذين يرون جهوده 

1عداد وتأهيل املتعلم من خال  ما يلي:  إ
 

وإتاحة مساحة واسعة للمتعلم  ،وتغيري النمط التقليدي للتفكري ،بناء ثقافة التقنية لدى املتعلم -1

 احلياتية الك ى. وغري ذلك من األهداف ،لالبتكار واإلبداع

يف التعليم من خال  استغال  حصص إثراء معلومات املتعلم حو  أ ية استخدام التقنية  -2

 االنتظار وتدريبهم على ذلك .

فتح  فاق جديدة أمام املتعلم املوهوب واكتشاف املزيد منهم وتوجيههم للجهة اليت يتويهم   -3

 للعمل االبتكاري واإلبداعي خاصة يف اجملا  احلاسويب أو اجملا  الذي برز فيه.

كتب واملقررات اليت يدرسها وبعض ال ديات متكني املتعلم من محل نسخة رقمية من ال  -2

ا إىل جنب مع الكتاب الورقي ليستخدمها على لتكون جنبن  ؛التعليمية على قرص مدمج

وتوفري جانب التواصل مع التقنية الرقمية سواء يف املدرسة  ،جهاز احلاسوب يف معمل املدرسة

 أو يف املنز .

وال ديات التعليمية والثقافة التقنية  ،توى الرقميواحمل ،نشر ثقافة التعامل مع احلاسب اآليل  -2

 . قادر على مواكبة مستجدات العصرلكرتوينإعلمني مبا يساعد يف إجياد دتمع بني املت

                                                           

  .لكرتوين من التطبيق إىل االحرتاف واجلودة  ،عامل الكتب ، القاهرة( ،التعليم اإل2000ياعيل ،الغريب زاهر )إ - 1
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م الذاص يبالتعلإعداد الطالب بكفاءة مع عصر التقنيات وذلك بإكساهبم املهارات املتصلة  -2

لكرتونية احمللية للوصو  إىل مصادر املعلومات اإل ؛تنرتنواستخدام احلاسب وشبكة اإل

 والدولية.

واملفاضلة بني االختيارات  ،مه من خال  ضبط النفسيتدريب املتعلم على التخطيط لتعل  -2

وإدارة  ،م واألولوياتيووضع أهداف التعل ،مهيوالعملية املستخدمة يف تعل ،التكنولوجية

والدقة يف التعامل  ،مع عءو هي ة التدريس وزمالئه وتنمية عالقات الثقة التكنولوجية ،الوقت

 مع النتائج ويليلها.

 .ا لذلكمتامن  الوقت كافٍ  م حبيث يشعر الطالب بأن  يزيادة الوقت املخصص لعملية التعل  -2

   .م وتنمية إدارة الذاتيمساعدة الطالب على إدارة عملية التعل  -0

حىت يكونوا  ؛احلديثة منذ الصغرتدريب التالميذ على استخدام تقنيات التعليم  -10

 (1قادرين على التفاعل معها واملشاركة فيها بالك .) 

   :(صائص ماارات التقنيات التعليمية ودورها في إعداد المتعلم 5-5-6

تتبلور غاية الرتبية احلديثة بالنسبة للمتعلمني يف هذا العصر يف إكساهبم املعرفة والتكيف مع     

فاملعرفة اتسعت  ،م للمعرفة والكينونة ومشاركة اآلخرينيراهتم الذاتية والتعلوتنمية قد ،العامل

                                                           
1-Alkathiri , Saud (2002) .The Characteristic Of Masters Thesis ConductedIn The 

Department Of Curriculum And TeachingMethods Form 1983Through 2002 At 

King Saud University , Saudi Arabia . UnpublishedDoctoral Dissertation , 

University Of Arkansas , Arkansas , U.S.A.  -  
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 ،ا على املتعلمني مداومة اكتساب املعرفة و اولة التدخل فيهاوصارت إنسانية وصار لزامن 

وليكونوا  ،ومن منفعلني إىل فاعلني ،جيابينيإيتحولوا من سلبيني إىل  واإلضافة اليها أي أن  

 حلياة.متعلمني مدى ا

املتطلبات املستقبلية ملخرجات التعليم )املتمثلة يف املتعلمني( تتطلب إعداد جيل من  إن           

احلاجة إىل املبدعني واملفكرين واملهرة يف  املتعلمني ذوي مهارات تقنية وعقلية وتطبيقية عالية. إن  

عصر املعلوماتية أشّد منها يف أي عصر مءى. وأصبحت املعلوماتية من أعظم تقنيات التعليم 

منط التعليم القائم على التلقني واحلفظ  واالتصا  جلميع شرائح اجملتمع. ومما ال شك فيه أن  

املتعلمني املستقبلية ولن يؤهلهم لسوق  وحشو أك  قدر من الكم املعريف لن يفي حباجات

العمل. إن التطوير الشامل للمهارات الواجب توفرها يف املتعلمني يتطلب نقلة نوعية يف األهداف 

املرجوة للمتعلمني، ومستوى ونوعية طرائق التدريس والتدريب، والكفايات التقنية للمتعلمني يف  

يتقنها املتعلمون للولوج يف هذا  ارات اليت جيب أن  كل مرحلة من مراحل التعليم العام. ومن امله

(: واستعرض احمليسن ، إبراهيم عبداهلل 1العصر واالستفادة من تقنياته واالستمرارية فيه )

 ( التايل:2002)

A.  ا يف ا صحيحن استخدام املصطلحات واملفاهيم املرتبطة بتقنيات التعليم استخدامن

 االتصاالت الشفوية والكتابية.

                                                           
1 - American Society for Training (ASTD) (2005). E-Learning Courseware 

Certification 

aaaaa (ECC). Fact Sheet 
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B.  وتطبيقات اجلداو   ،وإدارة قواعد البيانات ،ام برامج اإلنتاج ملعاجلة النصوصاستخد

 وعروض الوسائط املتعددة البسيطة. ،لكرتونيةاحلسابية اإل

C. تنفيذ طرق أساسية حلل بعض املشاكل اليت قد يدث يف احلاسوب واألجهزة امللحقة به. 

D. صو  على معلومات من مصادر االلتزام بقوانني حقوق الطبع والنشر والتوجيهات يف احل

 تقنية خمتلفة واستخدامها. 

E.  . تصميم وتطبيق وتقوو األنشطة املعتمدة على استخدام التقنيات التعليمية املختلفة 

F. و  وأخالقي وقانوين .ؤ خدام التقنيات التعليمية بشكل مساست 

G.  .استخدام احلاسوب يف األنشطة الالصفية لتشجيع املواهب وعناصر اإلبداع 

H. وتصميم العروض يف الدروس  ،وبرنامج يرير النصوص ،لكرتونيةاستخدام اجلداو  اإل

 اليومية. 

I.  استخدام قاعدة البيانات كنقطة انطالق عند البحث عن املعلومات املطلوبة وإضافات

 بيانات اليها. 

J. (1طة من خال  املناهج املختلفة .)ء بعض ال ديات التعليمية املبس  بنا 

 (  1002سيلز ، باربارا وريتشي ،ريتا، )التعليم   يفية االستفادة من تقنيات ك 2-2-2

   

 منفتح على العامل اخلارجي .  -

 لديه التواصل من خال  الكتابة واحملادثة باستخدام الوسائط املتعددة .  -

                                                           
 ( ،املعلوماتية والتعليم القواعد واألسس النظرية،دار الزمان ، املدينة .2002احمليسن ، إبراهيم عبداهلل ) - 1
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 م . يلديه دافعية مستمرة للتعل -

 لديه قوة املشاركة بفاعلية .  -

 حبرية ويف أي وقت ومكان . قادر على التعبري عن رأيه  -

 جاد يف العمل العلمي والتعليمي ويتواصل فيه لساعات طويلة .  -

 م أهدافه ويعمل لتحقيقيها . نظ  يُ  باستطاعة املتعلم أن   -

 قادر على الرتكيز وجتنب الءوضاء احمليطة به .  -

 على املوقع الذي يتم فيه التعليم .  االدخو  ملرات عديدة يومين  -

 طلب منه بسرعة وجودة .تنفيذ الواجبات اليت تُ قادر على  -

 م مبفرده ويف ااعة عن بعد . ييستفيد من إمكانية التعل -

 قبل اإلجابة والتفاعل .  اقادر على التفكري جيدن  -

 (1)على علم باختالف التعليم اإللكرتوين عن التعليم التقليدي -

 (22: 2002 ( مد  ، مد وفيما يلي توضيح لبعض املعايري السابقة: ا ادي

A-  منفتح على العامل اخلارجي: فبغض النظر عن ما إذا كان املتعلم اجتماعي أم انطوائي

 وأن   ،ا يف احلياة العامةشاركن ومُ  ،يكون على دراية بكل ما حيدث حوله بطبيعته ، جيب أن  

 على االستفادة من خ اته السابقة واخل ات العاملية من حوله . ايكون قادرن 

                                                           
الرياض: مكتبة  . تراة بدر الصاحل . (  تكنولوجيا التعليم . التعريف ومكونات اجملا 1002سيلز ، باربارا وريتشي ،ريتا، ) - 1

 .الشقري . املشيقح ،  مد سليمان
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B-  هذا املعيار لديه التواصل من خال  الكتابة واحملادثة باستخدام الوسائط املتعددة: ويعو

ارات واستخدام مه ،يكون املتعلم على علم بكيفية الكتابة على الكمبيوتر ه جيب أن  ن  أ

عملية التواصل تتم من خال  الكمبيوتر  وذلك ألن   ؛احملادثة والوسائط املتعددة

   .واإلنرتنت

C- يكون لدى املتعلم دافعية  م : ويشري ذلك املعيار إىل ضرورة أن  يه دافعية مستمرة للتعللدي

يواجهه من  م والستكما ا بنفس القوة ، وذلك بالتغلب على ما ميكن أن  يدائمة للتعل

وكذلك عدم وجود املهارة الكافية عند  ،البطء يف اتصاالت اإلنرتنت :مثل ،مشكالت

 (1لكمبيوتر واإلنرتنت .) بعض الطالب الستخدام ا

D-   ( لديه قوة املشاركة بفاعلية : 00: 2000الغريب زاهر ): ،واستعرض هنا إياعيل

من  يكون لدى املتعلم قوة للمشاركة مع زمالئه وبفاعلية ، وذلك ألن   حيث جيب أن  

يتم تشجيع الطالب على العمل اجلماعي حيث يطلب  أهداف التعليم اإللكرتوين أن  

هي ة التدريس منهم جتميع املعلومات عن موضوع معني مما يتطلب اشرتا  كل أعءاء 

 دموعة يف ذلك .

E- تكون لدى املتعلم  وفيه جيب أن   ن رأيه حبرية ويف أي وقت ومكان :قادر على التعبري ع

حبرية تامة ويف أي وقت وأي القدرة على التعبري عن رأيه عند حدوث أي مشكلة تواجهه 

ه يف التعليم اإللكرتوين يقوم أعءاء هي ة التدريس بإعداد تقارير مستمرة وذلك ألن   ؛مكان

ا ملعرفة ودراسة املشاكل اليت تواجه الطالب وتتم هذه التقارير عن طريق اإلنرتنت ، وأحيانن 
                                                           

 . اللبنانية املصرية الدار: القاهرة. واملأمو  الواقع التعليمية املعلومات ( نظم2002 (  مد ، مد يا اد - 1
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يتحدث املتعلم بنفسه  ولذلك جيب أن   كلملشا ع اييوجد نوع من الصعوبة يف معرفة ا

 . عن املشاكل اليت تواجهه 

F-   يقوم بتنظيم  م أهدافه ويعمل لتحقيقها :  فيجب على املتعلم أن  نظ  يُ  باستطاعة املتعلم أن

واليت مل  الكرتوني  إعرفة األهداف اليت قام بتحقيقها أهدافه يف جدو  حيث ميكنه من م

 تتحقق بعد ليعمل على يقيقها . 

G- أي مكان وأي زمان يريده ،  م مبفرده ويف ااعة عن بعد:  يفييستفيد من إمكانية التعل

أو ضوضاء يف  ،تواجد طالب مشاغبني :مثل ،يزعجه وهذا يعو عدم وجود ما ميكن أن  

  .يستفيد من ذلك يف زيادة نسبة الرتكيز فيما يقوم به من أعما  وجيب عليه أن   ،الفصل

H-   يقوم أعءاء هي ة التدريس  ا قبل اإلجابة والتفاعل : حيثقادر على التفكري جيدن

بإعطاء املتعلم فرتة من الوقت للتفكري قبل التفاعل باإلجابة عن األس لة املطروحة عليه ، 

على إعطاء االستجابة  الكي يكون قادرن  ؛وعلى املتعلم االستفادة من ذلك الوقت

 (1.)الصحيحة

تة مستويات، وبداخل كل مرحلة من مت املعايري إىل سأما املؤسسة التكنولوجية للتالميذ فقد قس     

املراحل ميكن تقدو دموعة من املعايري اليت ميكن تعزيزها وإتقاّنا بواسطة املتعلمني. استعرض منها 

   ).ه 1223 ( فوزية اخلليوي،

                                                           
 .00الغريب زاهر ، مرجع سابق  - 1
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التكنولوجية من ون عن فهمها للنظم ع   التالميذ يُ  المفاهيم والعمليات األساسية:  -1

املهارة الكاملة اليت متكنهم من  الذين لديهمانب التالميذوهذا جب،خال  حديثهم عنها

 استخدام التكنولوجيا.

: التالميذ يقدرن االهتمام بمناقشة الق ايا االجتماعية واأل(اقية لدى التاميذ -2

ويستوعبون القءايا األخالقية والثقافية واالجتماعية املرتبطة باستخدام التكنولوجيا، 

ا ال دية. مس ولون عن استخدام النظم التكنولوجية واملعلوماتية وأيءن  مأّن  باإلضافة إىل 

جيابية حنو التكنولوجيا من خال  اعتمادهم على رون على التطوير من اجتاهاهتم اإلقادو 

 (1)التعليم املستمر ومتابعاهتم وإنتاجياهتم الشخصية.

كنولوجية يف تدعيم عملية يستخدم التالميذ األدوات الت أدوات التكنولوجيا اإلنتاجية:  -3

تشييد وبناء النماذج  و، م والتقدم حنو اإلبداع واالبتكاروزيادة إنتاجياهت ،ميالتعل

 إعداد النشرات، وإنتاج أعما  إبداعية أخرى. والتكنولوجية،

يستخدم التالميذ أدوات االتصا  التكنولوجي عن بعد  أدوات االتصال التكنولوجي: -2

للمشاركة يف عملية النشر، التعاون مع بعءهم البعض، واالتصا  مع اخل اء ومع باقي 

 أفراد اجملتمع.

يستخدم التالميذ أدوات البحث التكنولوجية يف   أدوات البحث التكنولوجي: -2

 محاية بياناهتم ونتائج تقاريرهم.و  ،عةجتميع املعلومات من مصادر متنو تقييم، و و اكتشاف، 

                                                           
 إىل ه 1210 الفرتة خال  السعودية العربية اململكة يف التعليم تقنية دا  يف يليلية دراسة  ).ه 1223 ( فوزية اخلليوي، - 1

 .سعود امللك جامعة ، الرتبية كلية ، التعليم، تكنولوجيا و الوسائل قسم ، منشورة غري جامعية رسالة . ه 1220
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يستخدم التالميذ  استخدام األدوات التكنولوجية لحل المشاكل واتخاذ القرار:  -2

إىل املصادر التكنولوجية يف حل املشكالت واختاذ قراراهتم على أساس علمي. باإلضافة 

 (1)تطوير اسرتاتيجياهتم حلل مشاكلهم الواقعية.

 

 

 

 .المبحث الذالث

 اإلدارة التربوية ( 5-3)

 اإلدارة التربوية : المبحث الذالث

 :مفاوم اإلدارة 5-3-0 

ا من السلو  البشري العام ، الذي يوجد يف ( نوعن :Abdullah, Azian (2006) اإلدارةتعت       

نوع  :ابأّن   اإلدارةف عر  وهي موجودة منذ ظهور اإلنسان على األرض ، ويُ اجملتمعات البشرية كافة ، 

من العمل املهو املتميز الذي يتلخص يف قيادة األنشطة اإلنسانية من خال  التخطيط والتنظيم 

القدرة على اإلجناز ، وهي تعو  :ابأّن   بصفة عامة اإلدارةف عر  تُ  والتجميع والقياس وميكن أن  

                                                           
 21مقدمة  عمل ورقة .الشخصية ميالتعل بي ات إىل اإللكرتوين ميالتعل إدارة نظم يليل ). (م 2002 (،هند اخلليفة - 1
  .الفرتة خال  املقام األو  اإللكرتوين التعليم امللتقى ه يف2/1220/
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معينة ، وميكن استعراض بعض  ااستخدام اإلمكانيات املتاحة من أجل يقيق إجناز معني يدم أهدافن 

    :املفاهيم اخلاصة باإلدارة كما يلي

ي عملية توجيه اجلهود البشرية وقيادهتا يف أي دتمع أو منظمة لتحقيق هدف معني ه  -1

 .سواء كانت دائرة أو هي ة حكومية

 .بصفة عامة هي القدرة على اإلجناز اإلدارة  -2

ا الوالية يف اجملاالت اإلسالمية وال سيما يف القرون األوىل لإلسالم عرفت بأّن   دارةاإل -3

والرعاية واألمانة ، فكل منها يمل معىن املسؤولية وااللتزام بآراء الواجبات واإلحاطة 

 .مانةباألمور واحلفاظ على األ

  ا ا كبرين أو مدني   ،اا حربي  أو خاصن  ،اهي عملية مشرتكة بكل جهد ااعي سواء كان عام   -2

 ا .أو صغرين 

ويقيق  ،د االنسجام بني املدرسنيوج  وتُ  ،د العمل الرتبويوح  وتُ  ،د النظاموج  هي اليت تُ   -2

). ا يبة ألوامر املهنة وهو الوسيلة األوىل لتحقيق غاية املدرسة
1
) ( 

  املدرسية اإلدارةمفهوم: 

هي دموعة من العمليات  املدرسيةإلدارة ا Afshari, Mojgan et. al (2008)فها عر  يُ -1

ا ) دموعة من العمليات التنفيذية والفنية اليت فيما بينها يف مستوياهتا بأّن   املرتابطة تتكامل
                                                           

1  -  Abdullah, Azian (2006): Deconstructing Secondary Education: The 

Malaysian Smart School Initiative, 10th SEAMO INNOTECH 
International Conference 
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يتم تنفيذها عن طريق العمل اإلنساين اجلماعي التعاوين بقصد توفري املناخ الفكري والنفسي 

ا كان أم واملادي الذي يساعد على حفز ا مم وبعث الرغبة يف العمل النشط املنظم ، فردي  

حىت تتحقق أهداف املدرسة الرتبوية  ؛وتذليل الصعاب ،ن أجل حل املشكالتا مااعي  

 واالجتماعية كما ينشدها اجملتمع . 

يف احلقل  ا ) اجلهود املنسقة اليت يقوم هبا فريق من العاملنياملدرسة على أّن   اإلدارةف عر  كما تُ -2

ا التعليمي ) املدرسة ( من اإلداريني والفنيني ، بغية يقيق األهداف الرتبوية داخل املدرسة يقيقن 

فها عر  ى مع ما هتدف إليه الدولة من تربية أبنائها، تربية صحيحة وعلى أسس سليمة( . ويُ يتمش  

 ويقوم بتنسيق، االن ا فعّ يقيقن  ا: ) كل نشاط تتحقق من ورائه األغراض الرتبويةالبعض اآلخر بأّن  

ليا ، أو هي ات والرتبوية ، وفق مناذج خمتارة ، و ددة من قبل هي ات عُ  املدرسيةوتوجيه اخل ات 

 .املدرسية اإلدارةداخل 

ا حصيلة العمليات اليت يتم بواسطتها وضع اإلمكانيات البشرية فها البعض على أّن  هذا وقد عر  -3 

واملادية يف خدمة أهداف عمل من األعما ، واإلدارة تؤدي وظيفتها من خال  التأثري يف سلو  

 (1األفراد.)

                                                           
1 - Afshari, Mojgan et. al (2008): School Leadership and Information and  
ommunication Technology, The Turkish Online Journal For Educational 
Technology- TOJET October 2008 ISSN: 1303-6521 volume 7 Issue 4 Article 
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ا: دموعة من خال  التعريفات السابقة بأّن   املدرسيةوميكن استخالص تعريف شامل لإلدارة     

وظيفية تتفاعل بإجيابية ضمن مناخ مناسب داخل املدرسة ( عمليات )ختطيط، تنسيق، توجيه

 .تمع والدولةا لسياسة عامة تءعها الدولة مبا يتفق وأهداف اجملوخارجها وفقن 

 مهام مدير املدرسة: 

 واستعرضها يوسف، :تتعدد وتتنوع مهام مدير املدرسة ، وقد وضع سريجيوفاين تسع مهام للمدير هي

 ( 2003 ) الرمحن عبد درويش

 .ااألهداف: ربط الرؤى املشرتكة معن يقيق   -1

 .احملافظة على االنسجام: بناء فهم متباد  -2

 .لتحقيق رؤية املدرسة اإلجراءات والبىنإنشاء دموعة من تأصيل القيم:  -3

 .التحفيز: تشجيع املوظفني وهي ة التدريس -2

 .اخل…اإلدارة: التخطيط وحفظ السجالت ورسم اإلجراءات والتنظيم -2

 .اإليءاح: إيءاح األسباب للموظفني للقيام مبهام  ددة -2

واملوظفني التمكني: إزالة العوائق اليت تقف حجر عثرة أمام يقيق هي ة التدريس  -2

 .وتوفري املوارد الالزمة لذلك ،ألهدافهم

 .تذى فيما هتدف إليه املدرسةحيُ  امنوذجن تكون  النمذجة: يمل مسؤولية أن    -2
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البحث عن األسباب  ةمل تفعل فعلي إلشراف: التأكد من يقيق املدرسة اللتزاماهتا، فإن   -0

1وإزالتها
) ). 

  املدرسية ، اإلدارةخصائصShelly.Cshman.Gunter (2002): 

واإلدارة الرتبوية بشكل عام بالعناصر  ،بشكل خاص املدرسية اإلدارةميكن حصر أهم خصائص 

 :التالية

تكون متمشية مع الفلسفة االجتماعية والسياسية للبالد ، حبيث ال ي ز أي تناقض على  أن   -

 ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،ادها السياسيةالصعيد الوطو يف يقيق األهداف الوطنية بأبع

 .والرتبوية ،والثقافية

الواقع يدفع بتطويع  ن  إال تكون ذات قوالب جامدة ، حيث  ن  أاملرونة يف احلركة والعمل و   -

ملنشود مما يدفع إىل القدرة على احلركة باالجتاه لتكون قادرة على إحداث التغيري ا النظريات

 ، و ذا فاإلدارة جيب أن  ةوسيلة وليست غاي اإلدارة ألن   ؛الذي يدم يقيق األهداف املرجوة

 .تتكيف حسب املوقف والظروف

ال تتقرر أ يتها إال مبقدار اجلانب التطبيقي فيها ، حيث  النظريات ألن   ؛تكون عملية أن    -

األصو  واملبادئ  اإلدارةتكيف  إىل وضع األغراض الرتبوية موضع التنفيذ ، وأن   اإلدارةهتدف 

 .النظرية حسب متطلبات املوقف العملي

 .مثل لإلمكانيات البشرية واملاديةالتميز بالكفاءة والفاعلية ، ويتم ذلك ع  االستخدام األ  -

                                                           
 .ظيب أبو املتحدة، العربية اإلمارات اإلماراتية، جامعة البي ة واقع من إدارية قءايا :( 2003 ) الرمحن عبد درويش يوسف، - 1
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ويف الطليعة منها تربية اجليل القادر على مواجهة متطلبات النجاح يف يقيق األهداف املنشودة ،  

 (  1احلياة).

  الرتبوية واإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية اإلدارةمقارنة بني مفهوم: 

دام هذه املفاهيم يف امليادين الرتبوية شاع استخ:( 89:2006 ) حلمي سامح لقد شندي،         

هذه املفاهيم  يف ميدان التعليم ، وقد وجد أن   اإلدارةا يف املواضيع اليت تتناو  بشكل واسع وخصوصن 

 هنا  ح لنا أن  وض  حقيقة األمر يُ  قد تستخدم يف بعض األحيان ويمل نفس املعىن ، إال أن  

اختالفات هامة بني هذه املفاهيم ، وقد يكون هذا اخللط واالرتبا  يف يديد املعىن الدقيق  ا عائد 

ا أخرى أحيانن بية و ا بالرت رتجم أحيانن والذي يُ ،  Education إىل النقل املباشر عن املصطلح اإلجنليزي

 ى تراة املصطلح اإلجنليزيض بالرتبية والتعليم ، ومن هنا فقد أد  رتاه البعرتجم بالتعليم وقد يُ يُ 

Administration Education  اإلدارةالتعليمية ، أو  اإلدارةالرتبوية تارة ، وتارة أخرى  اإلدارةإىل 

 .الرتبوية التعليمية

ا لشمولية الرتبوية ، نظرن  ارةاإلدلون استخدام مصطلح فء  الكثري من أهل االختصاص يُ  لذلك فإن     

وظيفة املؤسسات التعليمية  ن  إ ولكون كلمة الرتبية أمشل واعم من كلمة التعليم ، إذ   ،هذا املصطلح

 .لإلدارة التعليميةالرتبوية مرادفة  اإلدارة و ذا جند أن    (هي ) الرتبية الكاملة

                                                           
1 - ،Shelly.Cshman.Gunte الكتاب دار حديثة، تربوية تقنيات :( 2005 ) عيسى احلاج مصباح .د تراة 

 .املتحدة العربية اإلمارات اجلامعي،
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تتناو   املدرسية اإلدارة التعبري يد  داللة واضحة على أن   ، فإن   املدرسية اإلدارةأما بالنسبة ملصطلح 

جل يقيق رسالة الرتبية اليت وضعتها الدولة ووافقت عليها أ دد كل ما تقوم به املدرسة من  بشكل

ه على مستوى يتحدد مستواها اإلجرائي بأن   املدرسية اإلدارة ا أن  السياسة العامة للبلد ، ومعىن هذ

باإلدارة  ةاملدرسي اإلدارةصلة  الرتبوية ككل ، يعو ذلك أن   اإلدارةا من ، وهبذا تصبح جزءن املدرسة فقط

 (1الرتبوية هي صلة اخلاص بالعام ). اإلدارةالتعليمية أو 

القيادة نفسها عملية نسبية،  أن   متثل القيادة الرتبوية أ ية ك ى يف جناح اإلدارة التعليمية . بيد     

 خر. ومن هنا يرتبط مفهوم القيادة مبفهوم  ا يف موقفا يف موقف وتابعن ون قائدن الفرد قد يك وذلك أن  

وبنمط الشخصية واملهارات اإلدارية والفنية الالزمة لرجل  ا ،ا وثيقن الدور الوظيفي واملس ولية ارتباطن 

 اإلدارة التعليمية.

ه إطار معياري الوظيفي بأن  ا الدور ّن  أدارة الرتبوية على لإل Katz &Kahan ويعرف كاتز وكاهن   

 بصرف النظر عن رغباته اخلاصة أو عالقة وظيفية طالب به الفرد نتيجة اشرتاكه يفللسلو  يُ 

 The Role ويتحدد  توى الدور .عن هذه العالقة الوظيفية االلتزامات الداخلية اخلاصة البعيدة

 (2).ا رمي متطلبات الواجبات الوظيفية والنظام

                                                           
 العامة الثانوية املدارس يف اإلدارة املدرسية مشكالت بعض حل يف اآليل احلاسب دور ( 2006 ) حلمي سامح شندي، - 1

 .القاهرة جامعة الرتبوية، والبحوث الدراسات معهد منشورة، ماجستري غري رسالة .العربية مصر اهورية يف
2 - Carter, Micheal T. (1997): Factors Affecting Use of E-Mail by Public School 
Principals of the Central Appalachian Region. EDRS Reproduction Service, ED 
408 135. 
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 :ة التربوية وعاقتاا بالقيادةاإلدار  5-3-5

اإلدارة بالنسبة لرجل اإلدارة التعليمية تتعلق باجلوانب  Afshari, Mojgan et. al (2008)وذكرها      

القيادة فهي  ر الظروف املناسبة واإلمكانيات املادية والبشرية للعملية الرتبوية، أماوف  اليت تُ  التنفيذية

 ؛املستجدات الرتبوية املعاصرة والتخطيط  ا للعمل على مواكبة ،الك ىطلعه إىل األهداف البعيدة تُ 

التعليمية ميارسون سلطتهم حبكم مراكزهم  إلحداث التغيري والتطوير املناسب. فكل رجا  اإلدارة

 .شرعيتها إىل القانون وقواعد التنظيم ووظائفهم ، وهذه سلطة ريية تستند يف

العاملني معه اليت جتعل له  جل اإلدارة التعليمية من خال  مكانته بنيأما القيادة فيستمدها ر        

سلطة القانون وقواعد التنظيم، فليس كل  ا عليهم تءفي عليه صفة القيادة ال تعتمد علىا ونفوذن تأثرين 

واللوائح فهو عنصر  رجل اإلدارة حيافظ على الوضع الراهن بتطبيق النظم وعلى هذا فإن   ،اإداري قائدن 

ل شك  التنظيمي للعمل الرتبوي مما يُ  ا يف البناءحدث تغيرين ن عناصر االتزان واالستقرار، أما القائد فيُ م

لذلك  ؛التزان من مرتكزات العمل الرتبوياالستقرار وا وعامل ا لألوضاع الراهنة يف عمله مقلقن عامالن 

يف احلقل الرتبوي للتجديد مبا  الناجح القدرة على هتي ة العاملني أضاف الرتبويون إىل صفات القائد

 (1النفسي كي يسري العمل يف إطاره الطبيعي). شيع جو االستقراريُ 

                                                           
1  -  Afshari, Mojgan et. al (2008): School Leadership and Information and 
Communication Technology, The Turkish Online Journal For Educational 
Technology- TOJET October 2008 ISSN: 1303-6521 volume 7 Issue 4 Article 
9. 
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 التصنيف األو  التصنيف التقليدي:   أمناط القيادة: 

يتوقع القائد ممن  : :( 2006 ) غالب سعد عرضها ياسني، يف ملاكس وي  القيادة التقليديةتصن .1

له، ويعتمد املثل القائل )أك  منك بيوم أعرف منك  خصيمعه الطاعة املطلقة والوالء الش

اجملتمعات القبلية والريفية. وهذا النوع من القيادة حياو  احملافظة  بسنة(، ويسود هذا النوع يف

  .ا للنفوذا للسلطة وتدعيمن الراهن ويقاوم أي تغيري تعزيزن  على الوضع

ويرى العاملون معه  .شخصيته احملبوبة املثاليةيتمتع صاحبها جباذبية قوية إىل  :القيادة اجلذابة .2

فتغلب على القيادة الصفة  ه عن اخلطأ فله الوالء الكامل،نز  ه مُ ه يتمتع بقوة خارقة وأن  أن  

  .الشخصية البحتة

ه غري شخصي ، بأن   تقوم على سيادة القوانني واللوائح ، ويتميز هذا النمط :القيادة العقالنية .3

 (1)والقواعد املرعية الثابتة ا جملموعة األصو  واملبادئلالعتبارات الشخصية وإمنوالوالء فيه ال 

 1429 98:) اهلل )  عبد  مد التصنيف الثاين: التصنيف احلديث واستعرضها املنيع،

 وأن   ،واإلقناع واالقتناع تقوم على احرتام شخصية الفرد وحرية االختيار :القيادة الدميقراطية -1

 ،للعاملني معه على العمل ية دون تسلط أو خوف أو إرهاب، مع تشجيع القائدالقرار لألغلب

  .عليهم وتنمية الذات وال يطلب لنفسه امتيازات خاصة ينكرها ،واإلنتاج

                                                           
 .والتوزيع، عمان للنشر املناهج دار .لقراراتا مساندة نظم :( 2006 ) غالب سعد ياسني، - 1
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وتستخدم أساليب  تقوم على االستبداد بالرأي والتعصب : Authoritarianالقيادة التسلطية -2

اآلخر. والقائد  سماع لرأيالاحلوار والنقاا و  اإلرغام واإلرهاب والتخويف، وال تفتح باب

ويكون القائد  .التسلطي يأمر مرؤوسيه مبا عليهم فعله وكيف؟ ومىت ؟ وأين ؟ دون نقاا

بوجود القائد ، فإذا  ا ال تربطه مبرؤوسيه عالقات إنسانية. ومتاسك العمل يظل مرهونن منعزالن 

  .غاب القائد انفرط عقد اجملموعة

 م مطلق  تقوم على إيصا  املعلومات إىل العاملني وتر  : Laissez – Faire يةالقيادة الرتسل -3

العاملني  وال يبعث على احرتام ،مما يقلل اإلنتاج ؛التصرف دون تدخل من القائد احلرية يف

  . دون تدخل من القائد لشخصية القائد ، فيشعر األفراد بالءياع وعدم القدرة على التصرف

 ا عن مركز التنفيذ،التخطيط واختاذ القرار بعيدن  قيادة عن بعد حيث يكون :اطيةالقيادة األوتوقر  -2

فتتسم  فيحرم العاملون يف امليدان من إبداء  رائهم واملشاركة يف صنع القرار الذي يصهم،

يف املنظومة الرتبوية  اا ثانوي  هذه القيادة بالصبغة الدكتاتورية ، ويكون العاملون يف امليدان عنصرن 

.(1) 

 :القيادة التربوية بين األصالة والمعاصرة 5-3-3

رجل اإلدارة التعليمية عليه  الرتبويون أن   (2002 ) و خرون الفتاح عبد إياد يرى الباحثون النجار،     

حيققان  واحملافظة ،جيمع بني األصالة واملعاصرة وبني احملافظة والتجديد، فعنصرا األصالة القيام بدور

                                                           
 التعليم ملتقى .الرتبوي واإلشراف اإلدارة يف اإللكرتوين التعليم تطبيقات داالت :(ه (1429 ) اهلل عبد  مد املنيع، - 1

 .الرياض األو ، اإللكرتوين
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 -عادة  – احلقل الرتبوي واالستقرار يف العمل الرتبوي دون اضطراب أو انقطاع ، والعاملون يفالثبات 

ومناهج سواء يف اإلطار الفو أو اإلداري، ويكرهون  ،ووسائل ،حيبون ما اعتادوا عليه من أساليب

 .جهد وعناء التغيري والتحديث ملا سيكلفهم من

وتنمية طرق  ،العمل الرتبوي أما املعاصرة والتجديد فيحققان أهداف القائد الناجح بدفع مسرية     

 عادة – واللوائح اإلدارية، وهذا مما يكرهه ويديث النظم ،ويديث املناهج والوسائل الرتبوية ،التدريس

وحرية للعاملني يف  اا وارتباكن اهتزازن العاملون يف اجملا  الرتبوي ويقاومونه، فقد يرتتب على التجديد  – 

اجلو   ةاملتجددة ملؤسسته الرتبوية وهتي احلقل الرتبوي ، فتظهر أ ية القيادة الناجحة بتحقيق الدافعية

ا حىت يعود العمل إىل وضعه املطم ن واستقراره املعهود تدرجيين  إلدخا  جرعات التجديد ؛واملناخ الالزم

.(1) 

 لرتبويةتطور مفهوم القيادة ا: 

وأصبحت يف هذا القرن هتتم  ،عىن فقط باملبادئ والقيم واألحوا كانت القيادة الرتبوية يف املاضي تُ      

وملاذا؟ واالجتاه اجلديد يف مفهوم القيادة الرتبوية  بالنظرية التحليلية والقيم العلمية اليت تعو ماذا؟

 (2بطريقة علمية وموضوعية.)هبا فعالية اإلدارة  قاسيستهدف الوصو  إىل معايري تُ 

 :نظريات اإلدارة التربوية5-3-2
                                                           

 .األردن – إربد الثقايف، مركز النجار .الرتبوية وتطبيقاته احلاسوب :( 2002 ) و خرون الفتاح عبد إياد النجار، - 1

 العربية املنظمة :تونس الفصل الواحد، ذات باملدارس املعلمني لتدريب املرجعي الدليل): 2002 (أمحد رشدي طعيمة، - 2

 .للرتبية
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( اإلدارة كعملية اجتماعية أكثر النظريات احلديثة  2002 ) جابر معزوز تعت  نظرية عالونه،    

،   Gubaوجوبا  Getzelsشهرة يف دا  اإلدارة الرتبوية ، وتنسب هذه النظرية إىل املفكرين جيتزلز 

ال من إاملدرسة أو دور املعلم ال يتحدد دور مدير  أن  توضح هذه النظرية  ن  أعلى   Betty ويؤكد بييت

ا من ا ، انطالقن ا ونفسي  ا واجتماعي  ا علمي   دقيقن خر، وهذا يتطلب يليالن خال  عالقة كل منهما باآل

 : يذه النظرية ثالث مناذج رئيسية وهطبيعة الشخصية الىت تقوم هبذا الدور ، و 

 نظرية جيتزلز.  -1

 نظرية جوبا . -2

 نظرية بارسونز. -3

ىل يعقوب إا نسب نظرية اإلدارة كعملية اجتماعية أساسن تُ  J.w.Getzels: منوذج يعقوب جيتزلز أوالن 

الرؤساء  ا تسلسل هرمي للعالقات الوظيفية بنيّن  أىل اإلدارة الرتبوية على إحيث جيتزلز نظر  ؛جيتزلز

توزيع لألدوار  ، وهذا التسلسل ا رمي للعالقات من الناحية الوظيفية واملرؤوسني يف إطار اجتماعي

                                                                       (.1النظام االجتماعي) من أجل يقيق أهدافواإلمكانيات 

 جيتزلزنظرية ( 1-2) الشكل 

 البعد التنظيمي

                                                           
 أعدت علمية ورقة ألمريكية،ا اجلامعة العربية يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تطبيق ( مدى 2002 ) جابر معزوز عالونه، - 1

 .املفتوحة القدس - :يف متاح ،(يوليو/2جامعة )الفلسطيو اجلامعي التعليم يف النوعية ملؤمتر
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السابق  يساسذج األه النمو ءجيتزلز وزمال ن  أ( 22: 2002زين الدين،  مد، ) واستعرض          

وثيلني ميكن تطبيقه  ،وجوبا ،والتفسري التايل لنموذج جيتزلز ،إليه البعد البيولوجي والثقايف اأضافو  بأن  

نظام  اّن  أيصف النموذج املدرسي على  ،ه بىن للصف املدرسين  أعلى التنظيم املدرسي على الرغم 

ىل السلو  املنشود، إى ؤد  ا تُ ، وكوّنا ايعن بعاد وأجزائها والعالقات بينهاأضوء مخسة  اجتماعي يف

 :يوه ،بعاد رئيسية ثالثأفالنظام االجتماعي حيتوى على 

 البعد الشخصي وحاجاته. -1

 بعد اجلماعة جبوها ومقاصدها. -2

 املؤسسة بدورها وتوقعاهتا. -3

  :لإلدارة كعملية اجتماعية Guba ا: منوذج جوباثانين 

ن: املركز الذي يشغله يرس قوة ديناميكية يو ا له مصدر ه مياعلى أن   اإلدارةينظر جوبا إىل رجل      

حبكم مركزه  اإلدارةواملكانة الشخصية اليت يتمتع هبا، وحيظى رجل  ،يف ارتباطه بالدور الذي ميارسه

ه يا مفوضة إلألّن   ؛ا رييةينظر إليها على أّن   بالسلطة اليت يو ا له هذا املركز، وهذه السلطة ميكن أن  

http://www.sef.ps/forum/multka426131/
http://www.sef.ps/forum/multka426131/
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املصدر الثاين للقوة املتعلقة باملكانة الشخصية وما يصحبه من قدرة على  من السلطات األعلى، أما

بال استثناء حيظون بالقوة الريية  اإلدارةه ميثل قوة غري ريية وال ميكن تفويءها وكل رجا  التأثري فإن  

الذي يتمتع بالسلطة  اإلدارةس ايعهم حيظون بقوة التأثري الشخصية، ورجل املخولة  م، لكن لي

يتمتع  أن   اإلدارةفقط دون قوة التأثري يكون يف الواقع قد فقد نصف قوته اإلدارية، وينبغي على رجل 

  .إلدارة التعليمية وغريهاو ا املصدران الرئيسيان للقوة بالنسبة لرجل  ،ابالسلطة وقوة التأثري معن 

لرجل اإلدارة بالتأكيد على يقيق  يدار اإل  لسلو تنظيمي للقيادة ويتميز االنمط ال -1

تفويض بعض السلطات املمنوحة له، وهذا تباع القواعد والتعليمات ، وعدم او  ،األهداف

 .النمط يءع مصلحة املنظمة فوق مصلحة املرؤسني

ومراعاة  ،بالتأكيد على شخصية الفرد يويتميز بالسلو  اإلدار  ،للقيادة يالنمط الشخص -2

وتفويض بعض السلطات وتوفر عالقات حسنة مع  ،احلد األدىن من القواعد والتعليمات

 يءع مصلحة املرؤسني فوق مصلحة املنظمة.وهذا النمط  ،املرؤسيني

ويتميز فيه سلو  رجل اإلدارة بالرتكيز على األهداف ، وهذا  ،للقيادة يالنمط التوليف -3

 (1) .االنمط يوفق بني مصلحة املنظمة والعاملني معن 

                                                           

(  أثدددر جتربدددة التعلددديم اإللكدددرتوين يف املددددارس املصدددرية علدددى التحصددديل الدراسدددي للطدددالب 2002زيدددن الددددين ،  مدددد ، ) - 1
  .لكلية الرتبية النوعية جامعة قناة السويسواجتاهاهتم حنوها ، مصر ، املؤمتر العلمي الثاين 

http://www.sef.ps/forum/multka426131/
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 2008 ) )عبدالستار  سن كما استعرضها عزب، T.Parsons ا: نظرية تالكوت بارسونزثالثن 

 أو ،التأقلم :هيو  ،يقق أربعة أغراض رئيسية ايع املنظمات االجتماعية جيب أن   بارسونز أن  يرى 

 .التكيف: مبعىن تكييف النظام االجتماعي للمطالب احلقيقة للبي ة اخلارجية

نيد كل الوسائل من أجل الوصو  إىل جتيقيق ا دف: مبعىن يديد األهداف و   -2

 .يقيقها

إرساء وتنظيم دموعة من العالقات بني أعءاء التنظيم حبيث تكفل التكامل: مبعىن   -2

 .التنسيق بينهم وتوحدهم يف كل متكامل

 حيافظ التنظيم على استمرار حوافزه وإطاره الثقايف .  الكمون: مبعىن أن   -2
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 :ومييز بارسونز بني ثالث وظائف رئيسة يف الرتتيب ا رمي يف التنظيمات اإلدارية هي

 ،كاملعلمني  ،عما  الفنيةواأل ومهمة أعءائه أداء الواجبات ،الفواملستوى  -

 .والفنني ،واملوجهني

ومهمة أعءائه الوساطة بني خمتلف أقسام األجهزة اإلدارية  ،املستوى اإلداري -

 .وتنسيق جهودها

    .وهو يهتم بالنظام االجتماعي اخلارجي ،مستوى املصلحة العامة  -

هنا   ملستويات هي عالقة متبادلة ومتداخلة باستمرار ، غري أن  هذه العالقة بني هذه ا إن  

 (1ا يف التسلسل ا رمي للسلطة واملسؤولية بني املستويات الثالث .) واضحن انفصاالن 

 ( نظرية تالكوت بارسونز3-2الشكل )

 التكيف والتوافق 

 الداخلي واخلارجي

 يقيق األهداف

 احملافظة على استمرارية املؤسسة 

 (يواخلارج ي)الدعم الداخل

 التكامل

                                                           
 احلديث، اجلامعي املكتب .الشاملة اجلودة معايري ضوء يف املدرسية اإلدارة تطوير ( 2008 ) عبدالستار  سن عزب، - 1

 .سكندريةاإل
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 ،ددها املؤمتر الدويل للتكنولوجياا: نظرية اإلدارة الرتبوية كعملية اختاذ للقرار كما حرابعن 

(2002).  

إلداري يف العمل الرتبوي يتحدد بالطريقة اتركيبة التنظيم  يرى جريفت أن   :منوذج جريفت الختاذ القرار

 :خطوات اختاذ القرار تتءمن ويرى أن  هبا القرارات.  اليت تعمل

 -وأفكار اآلخرين املتصلة باملشكلة ،واآلراء ،جتميع احلقائق - وضوح األهداف وفهمها -1

تقييم مدى  -احتماالت ممكنة لصورة القرار التوصل إىل  -املعلومات يليل وتفسري

أحد  القرار إىل ذروهتا بتغليب تصل عملية اختاذ -يف يقيق األهداف فعاليته

 .ه األنسباالحتماالت واختباره على أن  

ل فيه اإلدارة حل   (طبيعة العملية اإلدارية كتابهيف  م 1220نشر سريز سنة   Sears نظرية سريز   

الرقابة. فطبيعة اإلدارة  -التنسيق  – التوجيه – التنظيم – الرتبوية إىل مخسة عناصر: التخطيط

تقوم هبا املؤسسة الرتبوية. وعلى منواله قامت  عاليات اليتعنده مستمدة من طبيعة الوظائف والف

يف كتاهبم السنوي كما يلي:  ا  خرن م بتقدو يليالن 1955  الرابطة األمريكية ملديري املدارس سنة

 يليل اإلدارة الرتبوية التقييم. ويرى  خرون أن   – التنسيق – االستثارة – التخصيص – التخطيط

 – االتصا  – الرقابة – التخطيط – التوظيف – التنظيم – لي: عمل لقرارا للوظائف كما يتبعن 

 ( يف دموعها الوظائف اإلدارية للقيادة الرتبوية ا عناصر متداخلة ومتشابكةالتوجيه . واحلق أّن  

 اإلدارة الرتبوية  ا أربعة مكونات: يرى هالبني أن   :األربعة نظرية املكونات
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 القائد الرتبوي( – العاملون – الرتبويةاملؤسسة  – )العمل

 :يه و ا ثالثة عوامل ،الرتبوي تعت  من اجلهود املبكرة يف ميدان التنظري للعمل :نظرية األبعاد الثالثة

 (1) .اجلو االجتماعي( -رجل اإلدارة  -)الوظيفة 

  :مبادئ القيادة التربوية 5-3-2

( إطارين نظريني  22م:2003الغراب ، إميان  مد )نستعرض مبادئ القيادة الرتبوية من خال   

  .وإطار موين ،فايو  معروفني بإطار

 :مبدأ للقيادة الرتبوية 12يقدم فايو   إطار فايو  :أوالن 

 مبدأ تقسيم العمل . -1

 مبدأ السلطة .  -2

 مبدأ النظام .  -3

 األمر: تلقي املوظف األمر من رئيس واحد فقط . مبدأ وحدة  -2

 وخطة واحدة جتاه هدف واحد.  اواحدن  ارئيسن  مبدأ وحدة االجتاه: تعو  -2

 تالشي املصاحل الفردية أمام املصلحة العامة . -2

                                                           
،ورشة عمل  2002الكويت ( االتصاالت و التعليم جامعة اخلليج للعلوم و التكنولوجيا 2002املؤمتر الدويل للتكنولوجيا ،) - 1

 .فصو  املستقبل



88 
 

 مكافأة العاملني. مبدأ   -2

واملنظور  ومدى اإلشراف ،درجة املركزية والالمركزية تتوقف على حجم العمل  -2

  .الزمو والبعد املكاين

 مبدأ تسلسل الرئاسة .  -0

ويوضع كل شيء يف مكانه ،  ،يصص لكل شيء مكانه : لرتتيب والتنظيممبدأ ا -10

 مكانه حىت تتسق األمور.  ويوضع كل شخص يف ،ويصص لكل فرد مكانه

  .مبدأ املساواة -11

  .مبدأ استقرار العاملني -12

  .التحفيز للعمل مبدأ  -13

 .1مبدأ العمل كفريق واحملافظة على روح اجلماعة -12

 

 

 

 : Monney’s Frameworkا: إطار موين ثانين  -

                                                           
م اإللكرتوين : مدخل إىل التدريب غري التقليدي ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، مصر يم التعل2003الغراب ، إميان  مد  - 1

 ، القاهرة
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 :إطار موين على أسس تنظيمية ثالثة : 98)2003 (ّنلة وحسن، رشا يقوم شرف،

  .مبدأ التنسيق -

  .مبدأ التسلسل -

 (1)مبدأ الواجبات الوظيفية . -

 :الصفات والماارات القيادية التربوية5-3-6

 القيادة الرتبوية  ا معىن واسع وشامل تتشابك يف لنا أن  (  22-2002،22علي ) دينا أمحد، يبني

جيمع عليها  الصفات واملهارات القيادية الرتبوية الناجحة يكاد مفهومها اآلراء والنظريات إال أن  

 :ونسردها فيما يلي ،املنظرون الرتبويون

  .اقوة الشخصية املؤثرة على اآلخرين إجيابن  .1

  .واضح لطبيعة العمل الرتبويالتمتع بفلسفة تربوية عميقة، مع فهم  .2

  .التحصيل العلمي العايل .3

  .التدريب املهو .2

  .واألمانة ،والنزاهة ،واالستقامة ،اخللق العظيم .2

  .التقوو الذاص .2

  .حسن التصرف يف املواقف املختلفة .2

                                                           
 ورقة ،"مقارنة دراسة"أجنبية معاصرة خ ات ضوء يف املعلم إعداد نظم تطوير): 2003 (ّنلة وحسن، رشا شرف، - 1

 .الشاملة اجلودة:عشر احلادي السنوي املؤمتر إىل مقدمة عمل



21 
 

  .روح التعاون والرغبة يف تطوير ما لدى اآلخرين أكثر من ممارسة السلطة عليهم .2

  .اجلاذبية الشخصية .0

  .القدرة على العمل الشاق والص  لتحقيق األهداف املنشودة .10

  .احلكم السديد على األمور العامة .11

  .مهارة القيادة يف تنمية ال نامج التعليمي .12

 .تنظيم العمل اجلماعيو  مهارة العالقات اإلنسانية .13

  .مهارة التعامل مع التقنيات احلديثة .12

  .أو السخط عليه بني العاملنيمهارة التعرف على مظاهر الرضا عن العمل  .12

  .مهارة االبتكار واإلحساس باملشكالت والتفنن يف احللو  .12

  .القدرة على التخطيط .12

  .القدرة على املتابعة والتقوو والتوجيه واإلشراف .12

 ( 1.)تشجيع البحوث والدراسات العلمية .10

كثرية متشابكة   اعناصرن  تبني لنا عمق ومشولية املفهوم القيادي للعمل الرتبوي والذي يتءمن     

 يف اختيار ا ومعقوالن ورشيدن  اا سديدن ب تنظيمن القرار السديد الذي يتطل  على ومتداخلة مبىن فعاليتها 

ا يكون القرار قائمن  يستدعي أن   وهذا أحسن االحتماالت املمكنة يف يقيق األهداف املنشودة.

                                                           
 اجلامعة دار :اإلسكندرية املتقدمة، الدو  بعض خ ات ضوء يف للمعلم املهو االعتماد) :2002علي) دينا أمحد، - 1

 .اجلديدة
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أو الرأي  ،أو االنفعالية ،التعصب أو ،على دموعة من احلقائق والدراسات ال على التحيز

 القائد الرتبوي باملعلومات والبيانات ا استمرارية تزودالشخصي. و ذا بات من الءروري جدن 

الرتبوي يف امليدان . وقد  واآلراء املختلفة من أهل االختصاص املنظرين ومن املمارسني للعمل

)ليست عملية االتصا  بالغة  :بقولهاختاذ القرار  إىل أ ية االتصا  يف عملية  أشار سيمون

توافر أساليب مساعدة  ذا االتصا  حيدد إىل درجة   إن   األ ية للمؤسسة اإلدارية فحسب، بل

 .(وزع هبا وظائف العمل أو اختاذ القرار داخل املؤسسة الرتبويةتُ  كبرية الطريقة اليت ميكن أن  

املعلومات  ا على مدى وصو عني يعتمد غالبن إمكانية السماح لشخص ما بعمل قرار م إن          

القرار بصورة واضحة  ، ويعتمد كذلك على مدى وصو  هذاحيتاجها من أجل اختاذ قرار حصيف اليت

من صدوره. أما القرارات الرتبوية  وصحيحة إىل األفراد الذين يتأثرون به كي حيقق العناصر املستهدفة

 دودة، ومن مث يتاج إىل متخصصني تربويني  معقوليتها عمليةالءخمة واملعقدة بدرجة كبرية جيعل 

 (1.)و  بصورة خاط ة عند  اولة فهمهاؤ حىت ال ت ؛لتفسري هذه القرارات وتبسيطها للعاملني

 :   احلديثة التقنيات استخدام و املدرسية اإلدارة 2-3-2

 احلديثة التعليمية التقنيات إدخا  املدرسة إدارة على احلايل العصر تطور يتطلبها اليت املطالب من 

 .  التعليمية اإلدارية العملية يف املختلفة وأنواعها أشكا ا بكافة

                                                           
، برامج مقرتحة جديدة إلعداد املعلمني يف التخصصات األكادميية باعتبار تكنولوجيا الوسائط  2002محدان ،  مد ،  - 1

 .120-122، ص  120املتعددة ، الرتبية ، ع.
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 العقلية التقنيات اآلخر والنمط واألجهزة اآلالت منط احلديثة التقنيات تشمل ما وغالبان  

 .  فيها اإلدارية والنواحي التعليمية بالنواحي املتعلقة والقءايا املشكالت ايع مع للتعامل

 يف تلخيصها ميكن املدارس إدارات يف احلديثة التقنيات إن"  (  هد1222)  ناجي    ورأى 

 :   ا منطني

 .  العقلية اإلدارية التقنيات منط -1

 (1).  "  اآللية التقنيات منط -2

 

 :   العقلية اإلدارية التقنيات منط 

 بالءروري وليس بالعمل املتعلقة املشكالت مواجهة يف تستخدم اليت املعارف على يشتمل 

 النمط هذا تقنيات ومن املدرسية اإلدارة تطبيقات يف النمط هذا يستخدم ما وعادة اآلالت استخدام

 :التالية األساليب

 ( :  م1002)  السلطان وذكر( با ندرة) واملسمى اإلدارية ا ندسة إعادة أسلوب-أ

                                                           
هد ( : " اإلدارة الفاعلة ملدرسة املستقبل يف القرن احلادي والعشرين " ، الرياض ) اململكة 1222   ناجي ،  مد عبداهلل . ) 1

 . 100العربية السعودية ( : مكتبة الرشد ص 
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 املؤسسة أو باملنظمة اخلاصة التنظيمات بناء إعادة على تقوم إدارية وسيلة عن عبارة ا ندرة أن" 

 سرعة يكفل املنظمة أداء يف ملحوظ تطور يقيق هبدف اإلدارية العمليات وتصميم هيكله وإعادة

  ( 1)."  املنتج جبودة االحتفاظ مع التكلفة يفض الوقت نفس ويف األداء

 إداري أسلوب باألهداف اإلدارة إن( : " م1000)  العمايرة ورأى باألهداف اإلدارة أسلوب -ب

 للعمل األدائية األهداف جتديد يف والعاملني الرؤساء فيه يشار  حبيث للعمل منهجان  األهداف يتخذ

 (2).  "    دد وقت يف لإلجناز والقابلة والتقوو للقياس القابلة

 عن عبارة بأنه( : " هد1212)  العالق ورأى العمليات حبوث مثل الكمي التحليل أسلوب -ج

 لألهداف املتاحة للموارد األمثل االستقال  لتحقيق العلمية بالطريقة العملية للمشكالت دراسة

  (3). "  احملددة

 :  اآللية التقنيات منط

 والوسائل السمعية الوسائل على يشتمل النمط هذا أن إىل( : "  هد1222)  ناجي    وذكر 

 تطوير يف واحلاسبات االتصا  تقنيات تسهم حيث،  احلاسوبية والتقنيات االتصا  وتقنيات البصرية

 يف املستخدمة التقنيات أهم ومن التعليم وإدارت املدارس إدارات يف اإلدارية والعملية التعليمية العملية

                                                           
بية السعودية( : مطابع م( : " إعادة هندسة العمليات اإلدارية ا ندرة " ، الرياض )اململكة العر 1002السلطان ، فهد صاحل . ) 1

 .23اخلالد ص 
م ( : " مبادئ اإلدارة املدرسية " ، دار املسرية للنشر ، عمان ) األردن( : دار املسرية للنشر 1000العمايرة ،  مد حسن . ) 2

 .22ص 
.21هد ( : " أسس اإلدارة احلديثة " ، عمان )األردن( : دار اليازوي العلمية ص 1212العالق ، بشري . ) 3
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 باحلاسوب التعليم – ةالصناعي األقمار – والفيديو بالتلفزيون التعليم – امل مج التعليم)  هي التعليم

 ( . بعد عن التعليم –

 ما وحقيقة بالواقع يتصل أمر هو املدرسة يف واسع بشكل احلاسوب تقنية استخدام ويعد 

 أن ميكن الذي بالدور املدرسية اإلدارة على القائمني وعي هو عليه التأكيد جيب والذي،  جيري

 (1)( .103-102 ص ص)  املدرسة يف احلاسوب تقنية وخصوصان  احلديثة التقنيات يدثه

 

 

  :  املدرسة يف احلديثة التقنيات أحدثتها اليت التغريات 2-3-2

 يقاس الرتبية وجناح املستقبل ملدرسة اإلسرتاتيجية والوسائل األهداف أهم من التقنيات تعد 

 األحداث خطى فيه تتسارع زمن يف يعيش والعامل االجتماعية املتغريات مع وجتاوهبا استجابتها بسرعة

 توفري على املستقبل مدرسة واعتماد،  اجملاالت ايع يف ملفت بشكل املستقبل حنو العاملية والوقائع

،  والصف،  والكتاب،  املعلم دور وصياغة املادة يف يتمثل املعلومات يف ا ائلة الثورة من االستفادة

 العمل  ل بتطبيقاته احلاسب حيل حبيث أجود ونوعية أقل جبهد والتعليم التعلم عملية يدم ومبا

 ( .  اإللكرتونية املدرسة)  الروتيو اليومي

                                                           
 103-102هد ( ، مرجع سابقص ص 1222   ناجي ،  مد عبداهلل . ) 1
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 :  املعلومات وتقنية احلاسب توظيف داالت أهم يلي وفيما 

 :  اإللكرتونية املدرسة -1

 فيه وتبىن اإلنرتنت بشبكة مرتبط التعليمي القطاع يدم الكرتوين موقع إجياد على تقوم 

 خمتلفة صالحيات إلعطاء احلماية نظم تستخدم كما،  تعليمية صفحات شكل على املعلومات

 للموقع رقابية وسائل وجود من بد ال ذلك إىل إضافة املوقع يف املوجودة املواد بعض إىل للدخو 

 .  ضعفه ونقاط قوته نقاط ومعرفة فعاليته وقياس االستخدام لتحليل املختلفة وأنظمته

 اليت املعلومات وتوفر العاملني ختدم وخارجية داخلية بشبكة والفنية اإلدارية األقسام ايع ربط 

 .  والطالب واملعلمني اإلداريني من املدرسة منسويب ايع حيتاجها

 :  اإللكرتونية املكتبة -2

 :  تكون وقد اإللكرتونية املعلومات أوعية جتمع اليت وهي 

 .  مليزرة أو ممغنطة وسائط على إلكرتونيان  خمزنة،  ورقية وغري ورقية معلومات أوعية -

 يف( ناشرين أو مؤلفني)مصدرها قبل من إنتاجها حا  واملخزنة ورقية ال معلومات أوعية -

 . املددة األقراص نظام طريق عن أو املباشر اإلتصا  طريق عن متاحة بيانات قواعد أو ملفات

 :  االفرتاضي التعليم -3
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 للطالب يتوفر حبيث اإلنرتنت وشبكة  يل حاسب من احلديثة التقنيات استخدام على يعتمد 

 التعليم جناح مقومات ومن،  بعد عن وجوده أو املعلم وجود عدم حالة يف للمعلومات مصادر

 :  االفرتاضي

 .  اإلنرتنت شبكة مع واتصا  اآليل للحاسب متكاملة معامل وجود -

 .  نفسه لطالب قبل من واستكما ا املعلومة عن البحث مناهج تءمني -

 .  الذاص التعليم على الطالب ملساعدة املعلمني من مؤهلة تعليمية كوادر وجود -

 

 

 :  الذكية الفصو  -2

 الدراسية املواد وتدريس للتدريب يستخدم عالية مواصفات ذي  يل حاسب معمل عن عبارة 

 املعلم بني اإلتصا  عمليات تسهل كما،  فاعل بشكل الفصل وإدارة التعليم عملية يسهل حبيث، 

 .  أخرى جهة من بينهم فيما واملتعلمني جهة من واملتعلم

 :ومنها املهام من بالعديد القيام الذكية الفصو  معمل يف املعلم جهاز خال  من وميكن 

 .  للطالب الطرفية بالنهايات التحكم -
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 .  الفصل يف للطالب الطرفية النهايات ايع على للمعلم الطرفية النهاية تعميم -

  (1 ). الطالب جلميع أو آلخر طالب من للطالب الطرفية النهايات نقل -

 االتصاالت تقنيات وخاصة للتقنيات املتءمنة للجوانب ذكرها سبق اليت الكثرية الفوائد رغم 

 التقنيات هذه استخدام دون يو  اليت املعوقات من العديد إىل توصلت الدراسات أن إال واملعلومات

 :  منها التعليم يف املثلى بالصورة

 .  التعليم يف الستخدامها لألهداف الدقيق التحديد غياب .1

 .  الذاتية املواقف يف التقنيات لتوظيف  ددة خطة وجود عدم .2

 لتقنيات املعتمدة الرتبوية االستخدامات على واملعلمني الباحثني تدريب إىل احلاجة .3

 .  عليها     طالهبم تدريب مهارات وإكساهبم واملعلومات االتصاالت

 .  احلديثة التقنية باألجهزة الدراسية والفصو  املدارس لتجهيز الكبرية الكلفة .2

 .  التعليم يف التقنيات توظيف لكيفية الالزمة املعلومات توفري عدم .2

 .  املعلومات ويميل للملفات الدخو  يف طويالن  وقتان  احلديثة التقنيات تستغرق .2

 .معان  واملعلم الطالب حياة جوانب كافة على احلاسوب سيطرة من اخلوف .2

                                                           
 12-13اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة عسري .)د.ت( : " ورقة عمل حو  مدرسة املستقبل"ص ص  1
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 .  األقران عن والبعد بالوحدة يشعره مما املتعلم على احلاسوب يفرضها اليت العزلة .2

 .  اجملتمع يف األصيلة القيم مع احلديثة التقنيات وسائل تنشره ما بعض تعارض .0

 .  املوجهة غري االتصاالت يف التقنيات هذه استخدام املتعلمني بعض يسيء أن من اخلوف .10

 من للكثري عرضها نتيجة املعلومات يف التشكك املتعلمني بعض لدى الوسائل هذه تنمي قد .11

 .  العلمية املتناقءات

 الرتبوية والقيم العلمية باالجتاهات املتعلمني إميان إضعاف إىل احلديثة التقنيات بريق يؤدي قد .12

  (1).  للمتعلمني إكساهبا على املدرسة تعمل اليت

 : املدرسية اإلدارة يف احلديثة التقنيات متطلبات 2-3-0

 األهداف يقيق على املدرسة ومدير املدرسية اإلدارة تساعد وسائل إال هي ما احلديثة التقنيات

 من احلديثة التقنيات يدمج أن املدرسة مدير على بأن( : " هد1223)  الصاحل رأي لذلك التعليمية

 أبعادها يف التعليمية للعملية التطويرية املخططات مع وغريها حديثة اتصا  ووسائل  يل حاسب

                                                           
استشراق املستقبل م ( : " املدرسة العصرية بني اصالة املاضي و 2002الءبع ، ثناء يوسف و جاب اهلل ، منا  عبداخلالق . )  1

 . 12جامعة امللك سعود ص  -" ، ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة املستقبل ، الرياض ) اململكة العربية السعودية ( : كلية الرتبية 
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" )  الرتبوي العمل مقومات على بناءان  إليها ينظر وأن(  املنهج – الطالب – املعلم)  الثالثة

 (1)( .220ص

ُُ  طرحان  يلي وفيما  اجتاه املدرسية لإلدارة به املناط للدور(  هد1222)  ناجي    عن ملخصان

  -:  املستقبل ملدرسة احلديثة التقنية املتطلبات

 الرتبوية العمليات ايع يف املختلفة وأنواعها بأشكا ا الرتبوية احلديثة التقنيات إدخا  -1

 .  التعليمية

 يف وبدورها املدرسة إدارة فعلى واحملاسبة باملعايري االهتمام إىل أدى احلديثة التقنيات تطور -2

 الدوري التقوو على والعمل هبم اخلاصة املعايري وتوضيح بتنميتها والقيام الطالب أهداف توضيح

 .  الدراسي لتقدمهم

 ال نامج ضمن أنواعه بكافة احلديثة التقنيات تصبح بأن املدرسية اإلدارة على التأكيد -3

 وتأهيلهم العملية احلياة يف للدخو  الطالب وإعداد اجملا  هذا يف جديد هو ما كل ومتابعة سياملدر 

 .  العمل لسوق

 ايع حل على يساعد االتصا  ووسائل احلديثة التقنيات استخدام بأن املدرسة إدارة إدرا  -2

 .  واإلدارية والتعليمية الرتبوية املشاكل فيها مبا املشاكل

                                                           
هد( : " التقنية ومدرسة املستقبل خرافات وحقائق" ، الرياض ) اململكة العربية السعودية ( : كلية 1223الصاحل ، بدر عبداهلل ) 1

 . 220جامعة امللك سعود ص  –الرتبية 
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 فيها مبا االجتماعية املؤسسات يف التقنيات يدثها اليت التغريات إىل املدرسية اإلدارة تنظر أن -2

 املعرفة على واملبو منها املناسب اختيار خال  من التقنية على السيطرة مبقدورها يكون وأن املدرسة

 (1).  . والتطبيق

 يف التقنية عامل يفتحها اليت احملدودة غري اآلفاق هو اجلديد أن( : " هد1222) و خرون احلامد رأي

 العامل أن يؤكد(  م2001)   لعام البشرية التنمية تقرير فإن و ذا واإلداري التعليمي الرتبوي اجملا 

 (2)." واالتصاالت املعلومات تقنية دا  علي( م2003) سنة دوالر تريليون 3 حوايل ينفق سوف

 بل العاملية الساحة على املطروحة التطورات هذه من القريبة الدو  من السعودية العربية اململكة عمومان 

 عبارة التقنية هذه كانت سواء مدارسها يف احلديثة التقنيات وصقل بغرس سنوات منذ بالفعل بدأت

 يف احلديثة التقنيات استخدام يف واضح بطئ هنا  زا  ال لكن و الت أجهزة أو تعليمية وسائل عن

 يف موجود هو ما نواكب أن نستطيع حىت الكبري والوقت اجلهد إىل وحنتاج واإلدارية التعليمية اجملاالت

 .  التقو اجملا  يف املتقدمة الدو  خصوصان  العامل

 واإلداري التعليمي اجملا  يف احلديثة التقنيات استخدام ضعف أسباب أن( : " م1002)  علي رأي

 :  يلي ما منها عوامل عدة إىل يرجع السعودية العربية اململكة يف

 .  احلديثة التقنيات الستخدام واإلداريني للمعلمني التدريب ضعف -

                                                           
 222-220هد ( ، مرجع سابقص ص 1222  ناجي ،  مد عبداهلل . ) 1
هد( :" التعليم يف اململكة العربية السعودية رؤية احلاضر واستشراق املستقبل " ، الرياض 1222احلامد ،  مد معجب و خرون .) 2

.203)اململكة العربية السعودية ( : مكتبة الرشد ص 
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 ورائه تكمن الذي ا دف من التعليمية الرتبوية السياسات ورايي املخططي لدى الوعي قلة -

 .  واإلدارية التعليمية املنظومة داخل للتقنية األمثل االستخدام

 اليت واألساليب الطرق استيعاب عن التعليمية املؤسسات يف ايلاحل اإلداري األسلوب جتمد -

 .  احلديثة التقنيات استخدامات تفرضها

 وصاحلة كافية تقنية وسائل استحداث التعليمي للنظام تتيح اليت املالية املوارد ضعف -

 (1). "  التعليمية العملية داخل لالستخدام

 السعي من الراهن الوقت يف فيها والعاملني وقائدها املدرسة إدارة من بد ال أنه على الباحث ويءيف

 أجل من وتوظيفها وتطويرها التقنية من واالستفادة احلادث والتطور التقدم ملالحقة واملثمر اجلاد

 .  يقيقها املراد التعليمية الرتبوية األهداف ويقيق التعليمية املؤسسة يف اإلدارية العملية خدمة

 على حددها وقد التقو التقدم إطار يف مهام املدرسية لإلدارة أن:  على( هد1212) احلريب وأشار

 :  التايل النحو

 العملية يف منها االستفادة ميكن واليت التقنيات أحدث على واطالعها املدرسية اإلدارة متابعة -1

 .  املتخصصة والنشرات التقنية اجملالت خال  من وذلك املدرسة داخل والتعليمية الرتبوية

 .  وغريها وتقنيات أجهزة من املدرسة احتياجات املدرسة إدارة يديد -2

                                                           
 321م( : " اإلدارة املصرية يف مواجهة الواقع اجلديد " ، القاهرة )مصر( : مكتبة غريب ص 1002السلمي ، علي . ) 1
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 أو التعليم إدارة خال  من سواء احلديثة التقنيات على احلصو  ملصادر املدرسة إدارة يديد -3

 .  املدرسة وإمكانيات احتياجات حسب وذلك األسواق من شرائها

 احلاسب استخدام مثل واإلدارية التعليمية العملية يف احلديثة التقنيات استخدام يف التوسع -2

 (1).   املدرسة يف اإلدارية الفاعلية زيادة يف أ يته الدراسات معظم أثبتت اليت اآليل

 احلديثة التقنيات استخدام إداري كقائد املدرسة مدير على يتوجب أنه الباحث يرى وعمومان          

 واحلصو  وأ يتها احلديثة التقنية معرفة على والعمل احلادثة التغريات وقبو  اإلداري لعمله املناسبة

يف  التقو التغيري من القصوى االستفادة على احلصو  أجل من لذلك الالزمة املهارات ايع على

 عملية أي أساس دائمان  كان احلديثة للتقنيات األمثل االستخدام وأن، أساليب التعليم اإللكرتوين 

 . احلايل وقتنا حىت متت إنساين تطور أو تقدم

 

 

 

 

 
                                                           

هد ( : " دور اإلدارة املدرسية يف توظيف واستخدام التقنيات الرتبوية احلديثة يف اجملالني 1212احلريب ، محدان  مد . )- 1
 22جامعة أم القرى. ص  -اجستري ، مكة املكرمة ) اململكة العربية السعودية ( :كلية الرتبية اإلداري والتعليمي " ، رسالة م
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 .ا.. الدراسات السابقةثانيً 

 : مقدمة

 الرئيس هدفها العلمي، البحث إعداد خطوات من مهمة خطوة السابقة الدراسات مراجعة تعد         

 مبراجعةذلك قام الباحث  ضوء ويف,  حبثها ن مشكلة يبحث لن هأن   من يتأكد " الباحث ن  أ يف يكمن

 االستفادة هبدفاحلالية  الدراسة مبوضوع العالقة ذات والدراسات البحوث من عليه احلصو  أمكن ما

 تلك عليها سارت اليت واإلجراءات املفاهيم خرائط بناء وكيفية ،النظرية اخللفية تكوين يف منها

 وجد وقد . ومقرتحات وتوصيات ملحوظات من قدمته ما ضوء يف منها االستفادة ن كما الدراسات،

لكرتوين وأدواته معوقات توظيف تقنيات التعليم اإل دا  يف السعودية الدراسات يف كبرية  ندرة الباحث

 ن الدراسة مبوضوع املتعلقة السابقة مراجعة الدراسات مبدارس التعليم احلكومية واألهلية للبنني. وبعد

 ؛الثالثة احملاور تلك على العام التعقيب مث ومن ، اور ثالثة إىل هذا الفصل تصنيف الدراسات يف

الدراسة    اور صنفت وقد والدراسات السابقة، الدراسة احلالية بني واالختالف االتفاق مدى إلبراز

 :اآلص النحو على
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بوجه خاص الدراسات احمللية لكرتوين التعليم اإل: الدراسات السابقة اليت تناولت األو  احملور -

 .)من السعودية(

 لكرتوين بوجه عام الدراسات العربية.تناولت التعليم اإلالدراسات السابقة اليت : الثاين احملور -

بوجه عام الدراسات  لكرتوينالتعليم اإل الدراسات السابقة اليت تناولت: الثالث احملور -

 األجنبية.

 .تعقيبات الدراسة  -

ص الدراسات احمللية )من بوجه خالكرتوين التعليم اإلالدراسات السابقة اليت تناولت .. أوالن  
 .(السعودية

بوجه (اص الدراسات لكتروني التعليم اإلاألول : الدراسات السابقة التي تناولت المحور 

 .المحلية )من السعودية(

 :(5100/ دراسة مرفت )0

على التحصيل ثر الرحالت املعرفية ع  الويب كويست يف تدريس املواد االجتماعية أعنوان الدراسة : 

 الدراسي وتنمية التنور التقو لدى طالبات التعليم الثانوي ،جامعة أم القرى .

ثر استخدام الرحالت املعرفية ع  الويب كويست أالتعرف على  أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إىل

كذلك على أثرها   ليا،يف تنمية التحصيل الدراسي للمواد االجتماعية ملستويات بلوم املعرفية الدنيا والعُ 
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يف تنمية أبعاد مقياس التنور التقو، ومن مث التعرف على العالقة بني يصيل الطالبات ىف مستويات 

 .ليابلوم الدنيا ويصيلهن ىف مستويات بلوم العُ 

االختبار القبلي واالختبار : ن استخدام املنهج شبه التجرييب القائم على تصميم )عينة الدراسة

 ي(.البعد

 ةال نامج املشرت  ( ىف مدينة جد ( طالبة من طالبات الصف األو  الثانوي )30من ) ةوبعينة مكون

سبوعني ، وبعد ذلك تطبيق أملدة  ه1232/1233لدراسي خال  الفصل الدراسي الثاين للعام ا

 .ااالختبار التحصيلى ومقياس التنور التقو بعدين 

 ارتباط بريسون ، واختبار )ت( ومربع  يتا. أدوات الدراسة : استخدمت كال من : معامل

 أهم النتائج : 

تنمية التحصيل الدراسي للمواد االجتماعية لطالبات التعليم  جيايب مرتفع يفإثر أوجود  -

 الثانوي عند مستويات بلوم املعرفية للمعرفة .

 تنمية التنور التقو بأبعاده الثالثة . جيايب مرتفع يفإثر أوجود  -

 مستويات بلوم الدنيا ويصيلهن يف ا بني يصيل الطالبات يفالة إحصائي  وجود عالقة د -

 .مستويات بلوم العليا

 .راسي وأبعاد تنمية التنور التقوا بني متغري التحصيل الدوجود عالقة دالة إحصائي   -

  :(5101/ دراسة مريم )5
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خمت ات العلوم باملرحلة الثانوية من وجهة  ستخدام املستحدثات التكنولوجية يفعنوان الدراسة : واقع ا

 نظر مشرفات ومعلمات العلوم مبكة املكرمة.

 

 :إىل أهداف الدراسة : هتدف

وجهة  من الثانوية املرحلة يف العلوم خمت ات يف التكنولوجية املستحدثات توافر درجة معرفة -1

 .املكرمة مكة مبدينة العلوم ومعلمات مشرفات نظر

 يف العلوم خمت ات يف التكنولوجية للمستحدثات العلوم معلمات استخدام درجة معرفة -2

 .املكرمة مكة مبدينة العلوم ومعلمات مشرفات نظر وجهة املرحلة الثانوية من

 نظر وجهة من العلوم خمت ات يف التكنولوجية املستحدثات استخدام معوقات معرفة -3

 .املكرمة مبكة الثانوية املرحلة يف العلوم مشرفات ومعلمات

 العلوم ومعلمات مشرفات استجابات متوسطات بني اإلحصائية الداللة ذات الفروق معرفة -2

نوع  ،العلم املؤهل(  ملتغريات عزىتُ  الدراسة أداة على املكرمة مكة مبدينة الثانوية املرحلة يف

 .(الدورات التدريبية ، اخل ة،الوظيفي التخصص ي،العلم املؤهل

 تأعد   . الدراسة جلوانب الواقع معرفة إىل أنسب هألن   ؛الوصفي املنهج الباحثة استخدمت :عينة الدراسة

 الثانوية باملرحلة العلوم الرتبويات ملادة املشرفات ية منقبط عينة عشوائية على تطبيقها ن ةاستبان الباحثة
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 (122الثانوية وعددهن )باملرحلة  العلوم معلمات من ،وكذلك مشرفة ( 22 ) وعددهن املكرمة مبكة

 .ة( مشرفة ومعلم122معلمة مبجموع )

 

 

   :الدراسة أهم نتائج

نظر  وجهة من الثانوية املرحلة يف العلوم خمت ات يف التكنولوجية املستحدثات توافر درجة تدين -

الف ة اليت تشري إىل  يوه ( 1,44 ) عام مبتوسط املكرمة مكة مبدينة العلوم ومعلمات مشرفات

 )التستخدم( وفق املقياس الذي ن تطبيقه. االستجابة

وجهة  من الثانوية املرحلة يف العلوم خمت ات يف التكنولوجية املستحدثات استخدام درجة تدين -

الف ة اليت تشري  يوه ( 1,53 ) عام مبتوسط املكرمة مكة مبدينة العلوم ومعلمات مشرفات نظر

 . وفق املقياس الذي ن تطبيقه )تستخدم ال) إىل االستجابة

 عينة ن  إحيث  العلوم خمت ات يف التكنولوجية املستحدثات استخدام من يد معوقات وجود  -

على ( عبارة ، وغري موافقني 13وموافقني على ) ،( عبارات2اسة موافقني بشدة على )الدر 

جابة مشرفات ومعلمات العلوم ستالف ة اليت تشري إىل ا ي( وه2111( عبارات مبتوسط )2)

ع ، نو عزى ملتغريات )املؤهل العلميىف املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة على أداة الدراسة تُ 

 .اخل ة( ،املؤهل العلمي، التخصص الوظيفي
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  :( 2009/ دراسة السعيد )3

 التحصيل يف للتعليم اإللكرتوين الرياضيات دروب برنامج استخدام فاعليةعنوان الدراسة:  -

 .الرياض مبنطقة االبتدائي السادس الصف لتالميذ الدراسي

 إىل عزىتُ  املتعلمني يصيل على إحصائية داللة ذات إجيابية  ثار وجود أهداف الدراسة :   -

 النصيب الرياضيات ختصص نا  وقد احملوسبة، التعليمية وال ديات احلاسوب تقنيات استخدام

 مع باملقارنة الرياضيات يف صعوبة مستوى من الطلبة يعانيه ملا ،الدراسات هذه بني من األوىف

 منها فكان البحث، جوانب يف تواختلف الدراسات تعددت لذلك ؛األخرى التخصصات

 "الرياضيات دروب" برنامج استخدام فاعلية إىل التعرف إىل هدفت اليت السعيد، دراسة

Destination Math ) السادس الصف لتالميذ الدراسي التحصيل يف لكرتويناإل للتعليم 

 .(الرياض مبنطقة االبتدائي

 ( بني  ( 0.05 .مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود تبني أهم النتائج : وقد -

 التجريبية اجملموعة لصاحل التطبيق مستوى عند البعدي األداء يف والءابطة التجريبية اجملموعتني

 اإللكرتوين للتعليم الرياضيات دروب برنامج استخدام فاعلية يبني مما ،امرتفعُ  أداؤها كان اليت

 .التالميذ أداء يسني يف

 :( 2008وياسر) إسماعيل/ دراسة 2

 أساليب التفكري تنمية ىعل العلوم تدريس يف كويست الويب طريقة استخدام أثرعنوان الدراسة: 

  .الرتبية كلية طالبات ىلد استخدامها حنو واالجتاه
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 امللك جامعة املعلمات إعداد كلية طالبات اجتاهات يديد أهداف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إىل

 : بدراسة ويليل  السعودية العربية اململكة العزيز يف عبد

 التفكري. أساليب تنمية يف تسهم قد جديدة تدريس طريقة فعالية  -1

على  قائمة املعلم دليل يف تدريبية مواقف خال  من كويست للويب إجرائي منوذج تقدو  -2

 .فلسفتها

 .األعءاء وظائف علم مقر تدريس يف كويست الويب استخدام حنو اجتاه مقياس تصميم  -3

 .التفكري أساليب مقياس تقنني   -2

 العزيز عبد امللك جامعة جبدة املعلمات إعداد كلية طالبات بني من اختيار العينة : ن عينة الدراسة

 كلية من طالبة ( 68 ) و التجريبية اجملموعة ميثلون طالبة ( 76 ) العينة أفراد عدد بلغ وقد السعودية،

  .الءابطة اجملموعة ميثلون خالد امللك جامعة  مشيط خبميس املعلمات إعداد

 وطريقة ،كرونبا  ألفا معامل طريقة : ا بطريقتني املقياس ثبات معامل حساب نأدوات الدراسة: 

 اعتمد شهر، قدره زمو بفاصل عليهم التطبيق إعادة مث السابقة العينة نفس على وذلك التطبيق إعادة

 اأسلوبن  الذي يقيس ثالثة عشر , Sternberg and Wagner1991) ) " وواجنر سترين ج" مقياس

 يتم فقرة  104 من املطولة النسخة وتتكون لسترين ج، التفكري أساليب نظرية عنها كشفت للتفكري

 .مستويات سبعة من ليكرت بطريقة عليها ةاإلجاب

 بني ( 0.01 ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود :النتائج أظهرت وقد أهم النتائج :

 التجريبية، اجملموعة لصاحل التفكري أساليب مقياس على والءابطة التجريبية اجملموعتني درجات متوسطي
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 التجريبية املعاجلة خ ات يتلق نتيجة للمقياس الفرعية الدرجات مستوى على كبري ويسن منو يعو مما

 التجريبية املعاجلة أحدثته الذي األثر حجم إىل 2  يتا مربع قيمة تشري كويست كما الويب املقرتحة

 ؛القياس موضع التفكري أساليب على كبرية تأثري درجة وجود إىل كويست الويب طريقة يف واملتمثلة

 أساليب تنمية يف كويست الويب فعالية إىل مما يشري-85.93 % ،% 54.31 بني قيمتها تراوحت حيث

 التفكري.

  :(2008 لشاهي )ا / دراسة2

 . ."املكرمة مبكة القرى أم اإلداري جبامعة العمل تطوير يف اإلنرتنت استخدامات تفعيل" عنوان الدراسة:

 يف اإلنرتنت خلدمة القرى أم جامعة استخدام مدى لىع التعرفإىل  الدراسة أهداف الدراسة : هدفت

 العامة، اإلدارة املكتبات، شؤون الطالبات، شؤون املوظفني، شؤون والتسجيل، القبو  إداراهتا تطوير

 القرى. أم جبامعة اإلداري التطوير عملية يف اإلنرتنت دور تفعيل وسبل

 الباحثة استخدمت البيانات وجلمع التحليلي، الوصفي املنهج الباحثة استخدمت وقد: عينة الدراسة  

 لتطوير اإلنرتنت خدمة تفعيل أساليب والوظيفية، اإلدارية األنشطة :هي  اور ستة من مكونة استبانة

 خدمة تفعيل إجيابيات اإلداري، التطوير يف اإلنرتنت خدمة تفعيل تواجه اليت املعوقات اإلداري، العمل

 اإلدارة ومركزية اإلداري، العمل تطوير يف نرتنتاإل تفعيل عملية سلبيات اإلداري، التطوير يف اإلنرتنت

 على االستبانة توزيع ن وقد القرى، أم جامعة يف اإلداري التطوير عملية يف اإلنرتنت شبكة استخدام يف
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 شؤون الطالبات، شؤون املوظفني، شؤون والتسجيل، إدارات القبو  من اموظفن  ( 286 ) من مكونة عينة

 .العامة اإلدارةو  املكتبات،

 

 :أن   الدراسة نتائج أظهرت وقدأهم النتائج 

 .القرى أم جبامعة اإلداري العمل يف انادرن  ستخدميُ  نرتنتاإل -

 .واملؤسسات العايل التعليم مبؤسسات وربطها اجلامعة، إدارات بني داخلية شبكة إنشاء -

 .القرى أم جبامعة اإلداري العمل تطوير يف اإلنرتنت دور تفعيل سبل من تعت  احلكومية

 وقلة اآليل، احلاسب استخدام يف اخل ة نقص :منها اإلنرتنت تفعيل معوقات من العديد هنا  -

 .االتصاالت خلدمة التقو الدعم وضعف اجلامعة، إدارات بني اإللكرتوين اإلداري التواصل

 كما التقنية والتجهيزات للجامعة الفعلية االحتياجات بني التوازن يقيق بءرورة الدراسة وقد أوصت

 يناسب مبا ااملستخدمة حالين  ال امج يديث وكذلك وغريها، وشبكات حاسوب أجهزة من ونوعا

 .إدارة كل يف العمل احتياجات

  :( 2008/ دراسة القرشي )6

 الرياضيات تدريس يف نرتنتالدولية اإل املعلومات وشبكة احلاسوب استخدام : واقععنوان الدراسة     

 الطائف.  افظة يف املتوسط األو  للصف
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 الدولية املعلومات وشبكة احلاسوب استخدام واقع يف اهتمت اليت الدراسات أهداف الدراسة : من

 اليت املعوقات على الوقوف إىل هدفت واليت القرشي، دراسة كانت الرياضيات تدريس يف نرتنتاإل

 إىل هدفت كما الرياضيات، تدريس يف نرتنتواإل احلاسوب استخدام عن املعلمني عزوف يف تتسبب

 الرياضيات. تدريس وفاعلية املعوقات هذه بني العالقة نوع

 ن اليت العينة أفراد استجواب واقع يصف الذي التحليلي املنهج الباحث استخدم عينة الدراسة:

 السعودية. العربية اململكة يف الطائف  افظة يف املتوسط األو  الصف طلبة من اعشوائي   اختيارها

 تلك من العديد وجود إىل اإلحصائية املعاجلة بعد إليها التوصل ن اليت النتائج تدل   أهم النتائج :

 وقلة ،احلاسوب الستخدام املناسب املكان توفر وعدم املدارس، يف العرض أجهزة توفر كعدم ؛املعوقات

 توفر عدم إىل باإلضافة كبريا، معوقان  جنليزيةاإل اللغة يف الءعف لوشك   استخدامه، أوجه على التدريب

 .العربية باللغة املكتوبة التعليمية املواد

  ( 2008) :              المسعود / دراسة7 

 وجهة من احلكومية املدارس يف اإللكرتونية اإلدارة لتطبيق واملادية البشرية املتطلبات": الدراسة عنوان 

  ."الرس مبحافظة ووكالئها املدارس مديري نظر

 يف اإللكرتونية اإلدارة لتطبيق واملادية البشرية املتطلبات إىل التعرف الدراسة هدفتأهداف الدراسة: 

 السعودية. لعربيةااململكة  يف الرس مبحافظة ووكالئها املدارس مديري نظر وجهة من احلكومية املدارس
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 ( 43 ) من مكونة واستبانة املسحي، الوصفي املنهج الباحث استخدم الغرض و ذا عينة الدراسة : 

 أفراد ايع على االستبانة توزيع ن وقد املادية، واملتطلبات البشرية، املتطلبات : ورين على موزعة فقرة

 احلكومية. للمدارس ووكيالن  امديرن   ( 238 )عددهم البالغ الدراسة دتمع

 املدارس يف اإللكرتونية اإلدارة لتطبيق الالزمة املتطلبات أهم أن   الدراسة نتائج أظهرت وقد أهم النتائج:

 :يف تتمثل احلكومية

 املعلومات تقنية استخدام على والقادرة ،افني   تأهيالن  املؤهلة املدرسية اإلدارية ا ي ة توافر ضرورة  -

 .اإلدارية

 اإلدارة ألعما  اإللكرتونية ال امج وتطوير تصميم على القادرين امل دني تواجد إىل احلاجة -

 .األعطا  ملواجهة املهرة الفنيني تواجد مع املدرسية،

 وجود مع  ا، التابعة واملدارس والتعليم الرتبية إدارات بني اإللكرتوين الربط يقيق إىل احلاجة  -

 .نرتنتاإل شبكة على للمدرسة لكرتوينإ موقع

 العليا، اإلدارات يف املس ولني قبل من اإللكرتوين اإلداري العمل بتشجيع الدراسة أوصت وقد     

 لتفعيل التحتية الالزمة ىنالبُ  وتوفري اإلدارية، املعلومات تقنية استخدام على العاملني ايع وحث  

 .املدارس يف اإللكرتونية اإلدارة تطبيق
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 :( (2008 بلجون دراسة/ 8

 على ذلك وأثر ،الواجبات املنزلية ألداء تعليمية كوسيلة نرتنتاإل استخدام فاعليةعنوان الدراسة : 

 .املكرمة مبدينة مكة الكيمياء يف ثانوي األو  الصف طالبات لدى الدراسي التحصيل تنمية

 تعليمية كوسيلة نرتنتاإل استخدام فاعلية مدى على التعرف الدراسة هذه استهدفتأهداف الدراسة: 

 تذكر،(  الثالث املعرفية املستويات عند الدراسي التحصيل تنمية على ذلك وأثر ،املنزلية الواجبات ألداء

 شبه املنهج استخدم .املكرمة مكة مبدينة ثانوي األو  الصف لطالبات الكيمياء مقرر يف ) تطبيق فهم،

 التاسعة والثانوية التجريبية، الرابعة للمجموعة الثانوية املدرسة يف الدراسة دتمع يديد بعد التجرييب

 .الءابطة للمجموعة عشر

 يف دراسي فصل من مكونة بالقرعة وكانت بسيطة عشوائية بطريقة العينة اختريت:  عينة الدراسة 

 عشر التاسعة الثانوية يف دراسي وفصل وطالبة، اطالبن   22  وعددهم التجريبية الرابعة للمجموعة الثانوية

 الرتتيب حملتوى يصيلي اختبار إعداد ن اأيءن  .وطالبة اطالبن   22  وعددهم الءابطة للمجموعة

 املعرفية املستويات عند الثانوي األو  الصف طالبات على املقرر الكيمياء منهج من للعناصر الدوري

 .اوبعدي   اقبلي   تطبيق االختبارات وبعد )تطبيق – فهم – تذكر( الثالث

 معادلة كروبناخ باستخدام التحصيلي االختبار نتائج معاجلة وبعد الدراسة، عينة علىأدوات الدراسة : 

" Cronback Formula لفا أ معامل ىسم  يُ   ما حساب طريق عن هذا الثبات معامل حساب يتم وفيها

Coefficient Alpha بني للفروق " ف" واختبار ،املعيارية واالحنرافات احلسابية، واملتوسطات 
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 يليل وأسلوب ارتباط بريسون، ومعامل والبعدي القبلي القياسني بني الواحدة اجملموعة متوسطات

 .إحصائي كأسلوب ANACOVA التباين املصاحب

  :التالية النتائج إىل التوصل ن   :أهم النتائج

 تقوم اليت التجريبية اجملموعة درجات متوسط بني ( 0.05 ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد

 اليت الءابطة واجملموعة ، البعدي لالختبار اإلنرتنت خال  من الواجب أس لة على باإلجابة طالباهتا

 الدراسي التحصيل يف فقط، املدرسي الكتاب خال  من الواجب أس لة على باإلجابة طالباهتا تقوم

 وعند ي،البعد التطبيق مستوى وعند ي،البعد الفهم مستوى وعند ي،البعد التذكر مستوى عند وذلك

 ضبط بعد وذلك الكيمياء، ملقرر البعدي والتطبيق( الفهم التذكر، ( الكلية الثالثة املعرفية املستويات

 االهتمام :منها ،التوصيات من مبجموعة الدراسة انتهت وقد .التجريبية اجملموعة لصاحل القبلي التحصيل

 الالزمة، الفنية التسهيالت وتوفري احلواسيب، أجهزة توفري على والعمل ا،دانن  وتوفريه اإلنرتنت مبجا 

 اإلنرتنت. استخدام دا  يف التدريبية الدورات عمل وكذلك

   :(2008/ دراسة حمدي )9

 مبدينة للبنني الثانوية املدارس إدارة اإللكرتونية يف اإلدارة استخدام تواجه اليت : الصعوباتعنوان الدراسة

 ووكالئها. املدارس مديري نظر وجهة من املكرمة مكة
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 واملالية وال دية والتقنية والبشرية اإلدارية الصعوبات عن الكشف إىل الدراسة هدفت :أهداف الدراسة 

 وجهة من املكرمة مكة مدينة يف احلكومية املدارس إدارة يف اإللكرتونية اإلدارة استخدام من يد اليت

 املدارس.  تلك ووكالء مديري نظر

 موزعة فقرة ( 70 ) من مكونة واستبانة املسحي، الوصفي املنهج الباحث استخدم عينة الدراسة : وقد

 .وكيالن  ( 91 )و ا،مديرن  ( 40 ) من مكونة عينة على بتوزيعها قام حيث  اور، مخسة على

 ةبنسب املالية الصعوبات :يلي كما جاء الصعوبات ترتيب أن   الدراسة نتائج أظهرت وقد أهم النتائج :

 الصعوبات ،(% 78.6 )  بنسبة اإلدارية الصعوبات ،(%80.4) بنسبة التقنية الصعوبات ،(% 87.4)

 لوائح بوضع الدراسة أوصت وقد، %67.2) ) بنسبة البشرية والصعوبات ،(% 77.2 )  بنسبة ال دية

 يف اإللكرتونية اإلدارة تقنيات ومتابعة بصيانة موظف خمتص وتعيني اإللكرتونية، اإلدارة لتطبيق تنظيمية

 .والوكالء للمديرين مكثفة تدريبية دورات وعقد املدارس،

 :( (2007/ دراسة الحذيفى 01

 ةوالقدرات العقلي يكرتوين على مستوى التحصيل الدراسلثر استخدام التعليم اإلأعنوان الدراسة: 

 .واالجتاه حنو مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة

لكرتوين على مستوى التحصيل ر استخدام التعليم اإلثأف الدراسة: هدفت إىل التعرف على أهدا

 مبدينة الرياض . ،والقدرات العقلية واالجتاهات حنو مادة العلوم لدى طالب املرحلة املتوسطة
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ا ن اختبارهم بطريقة عشوائية من طالب الصف ( طالبن 20ة )عينة الدراسة تءمنت عينة الدراس

 مت إىل دموعتني جتريبية وضابطة بالطريقة التقليدية.س  الثالث متوسط يف الرياض ، قُ 

 أهم النتائج ، توصلت الدراسة إىل النتائج التالية :

يف التطبيق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية  -

 يف مستوى التحصيل. يالبعدالقبلي و 

ودرجات  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية -

اجملموعة الءابطة يف مستوى التحصيل . بينما اليوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنمية 

 القدرات واالجتاهات حنو مادة العلوم .

 : ( 2007 )ردنه / دراسة00

 للبنني واألهلية احلكومية الثانوية املدارس إدارة يف احلديثة التقنيات عنوان الدراسة : استخدام      

 .جدة مبدينة

 الثانوية املدارس إدارة يف املتوفرة احلديثة التقنيات على التعرفإىل  الدراسة أهداف الدراسة : هدفت

 واملعوقات استخدامها، ودرجة توفرها، ودرجة استخدامها، وأ ية جدة، مبدينة للبنني واألهلية احلكومية

 إدارة احتياجات أبرز على التعرف إىل باإلضافة احلديثة، للتقنيات ا الفع   االستخدام من يد اليت

 احلديثة. التقنية الستخدام بالنسبة الثانوية املدارس
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 الباحث قام البيانات وجلمع التحليلي، الوصفي املنهج على الدراسة اعتمدت وقد عينة الدراسة : 

 مدير ( 67 ) بواقع مدرسة، مدير ( 110 ) عددهم البالغ اجملتمع أفراد على وتوزيعها استبانة بتطوير

 .أهلية مدرسة مدير  ( 43 )و حكومية، مدرسة

 :أهم نتائج الدراسة 

 تصوير  الت اتوفرن  وأكثرها جدة، مبدينة للبنني الثانوية املدارس يف احلديثة التقنيات توفر  -

 .احلاسوبية اإلدارية وال امج ،اآليل احلاسب وأجهزة املستندات،

 وال امج ،اآليل واحلاسب ،التصوير  لة كانت اإلداري العمل إلجناز ااستخدامن  األكثر التقنيات  -

 اإللكرتوين. وال يد ،واإلنرتنت ،اإلدارية

 املؤهلة البشرية الكوادر نقص هي احلديثة التقنيات استخدام تطور تواجه اليت املعوقات أهم    -

 استخدام يف املدرسية اإلدارة يف العاملني لدى اخل ة نقص إىل باإلضافة الستخدامها، افني  

 .احلديثة التقنيات

 احلديثة التقنيات استخدام على املدارس مديري وتدريب بتأهيل باالهتمام الدراسة أوصت وقد

 احلاسوبية ال امج إنتاج على اخلاص القطاع وتشجيع والتعليمية، اإلدارية املهام شىت يف منها واالستفادة

 .الستخدامها إرشادية بكتب املزودة اإلدارية
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 :(5112 ( الدعيلج/ دراسة 05

على يصيل طالبات الصف  اية مقرر الرياضيات املنتجة  لي  عنوان الدراسة: أثر استخدام برد

 .توسط مبدينة الرياضاملالثاين 

على يصيل  اكرتونية منتجة  لي  أثر بردية إلعلى ف تعر  الهدفت الدراسة إىل  أهداف الدراسة :

 توسط يف مادة الرياضيات.املطالبات الصف الثاين 

وأظهرت الدراسة عدم  توسط يف مادة الرياضيات.املعينة من طلبات الصف الثاين  عينة الدراسة

وجود فرق ذي داللة إحصائية يف مستوى يصيل الطالبات بني اجملموعة التجريبية واجملموعة 

 (.التذكر، والفهم، والتطبيقالءابطة يف املستويات املعرفية )

تشاهبت هذه الدراسة مع دراسة العمر، ولكنها اختلفت مع دراسة التودري. : أدوات الدراسة 

فقد قامت بدراسة أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس الكيمياء على  ؛2000الكرو ودراسة العبد

بإحدى املدارس يف مدينة  يصيل طالبات الصف األو  الثانوي، واجتاههن حنو مادة الكيمياء

 .الرياض

بني متوسطي درجات يصيل  اإحصائي   اللةد ذات ئج الدراسة وجود فرقتبني من نتاأهم النتائج : 

الطالبات اجملموعة الءابطة والتجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي، يف حني مل 

 بني دموعيت الدراسة يف االجتاه حنو مادة الكيمياء. اإحصائي   اللةد ذات تظهر الدراسة وجود فرق
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    :2005 ) ) سامة دراسة/ دراسة 03

 .: مدرسة املستقبلعنوان الدراسة  

 جامعة لطلبة الدراسي التحصيل يف نرتنتاإل شبكة استخدام ثرأ تعرف استهدفتأهداف الدراسة : 

 السعودية. العربية اململكة يف الرياض فرع التعليم، يف احلاسوب مقرر يف املفتوحة القدس

 طالبة. ( 38 ) و اطالبن  (24)   منهم ،ادارسن  ( 72 )  من العينة تكونت ،عينة الدراسة: 

 استخدمت املتوسطات احلسابية وال امج اإلحصائية.أدوات الدراسة : 

 الوسط يف ( 0.05 ) داللة مبستوى إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت :أهم النتائج

 إحصائية داللة ذات فروق ووجود التجريبية، اجملموعة لصاحل التحصيلي االختبار على الكلي احلسايب

 ذو اثرن أ هنا  أن   الدراسة بينت كما الدراسي، التحصيل يف اإلناث لصاحل ( 0.05 ) داللة ومبستوى

 .واجلنس عرض املادة طريقة بني التفاعل لصاحل اأيءن  ( 0.05 ) داللة مبستوى إحصائية داللة

 :)5112 ( الخبراأل / دراسة02

 التدريس هي ة أعءاء نظر وجهة من اجلامعي التعليم يف اإلنرتنت استخدام معوقات :عنوان الدراسة

 .بالرياض سعود امللك جبامعة الرتبية بكلية

 التعليم يف اإلنرتنت استخدام معوقات أهم على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت أهداف الدراسة:

 نظرة بني العالقة ودراسة سعود، امللك جبامعة الرتبية بكلية التدريس هي ة أعءاء نظر وجهة من اجلامعي
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 ،املتغريات من بالعديد اجلامعي التعليم يف اإلنرتنت استخدام ملعوقات الذكور التدريس هي ة أعءاء

 اللغة مستوى ، اإلنرتنت استخدام على القدرة ، اخل ة سنوات ، التخصص ، العلمية املرتبة :وهي

 .  اإلجنليزية

 عددهم بلغ الذي باجلامعة الرتبية بكلية التدريس هي ة أعءاء من الدراسة عينة تكونت عينة الدراسة : 

 توصلت وقد ، التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدم وقد ، خمتلفة ختصصات من عءونا ( 131 )

 هتي ة وعدم ، التدريس هي ة أعءاء جلميع  يل حاسب أجهزة توافر عدم: التالية املعوقات ألهم الدراسة

 يف اإلنرتنت طريق عن للتعليم خطة توفر وعدم ، التعليمية األغراض يف اإلنرتنت الستخدام الطالب

 وجود حوافز وعدم ، التعليم يف منها االستفادة ميكن العربية باللغة بيانات وجود وقلة ، العايل التعليم

 قبل من مستمرة متابعة إىل حيتاج التعليم يف اإلنرتنت استخدام وأن   ، التعليم يف التقنية الستخدام مادية

 األشخاص وقلة ، اإلنرتنت خدمة تقدم اجلامعة يف كافية معامل وجود وعدم ، التدريس هي ة عءو

 . اإلنرتنت دا  يف االختصاصيني

 الدراسة عينة دموعات بني إحصائية دالة فروق وجود عدم الدراسة أظهرت كما  أهم نتائج الدراسة: 

 الختالف ووفقنا ،العلمية املرتبة الختالف وفقنا اجلامعي التعليم يف اإلنرتنت ملعوقات استخدام

 داللة ذات فروق ووجود اإلنرتنت، الستخدام ووفقنا ،اخل ة سنوات الختالف ووفقنا ،التخصص

 هي ة أعءاء لصاحل اإلجنليزية اللغة مستوى الختالف اوفقن  الدراسة عينة دموعات بني إحصائية

 .الءعيف اللغة مستوى أصحاب التدريس
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 : )5112 ( العجمي / دراسة02

 يف الثانوية املدارس يف اإلسالمية الرتبية مادة تدريس يف احلاسوب استخدام معوقات :عنوان الدراسة

 .السعودية العربية اململكة يف اخل   افظة

 مادة تدريس يف احلاسوب استخدام معوقات على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت أهداف الدراسة : 

 .اإلسالمية الرتبية مادة معلمي نظر وجهة من اخل   افظة يف الثانوية املدارس يف اإلسالمية الرتبية

ا (112 (من الدراسة عينة وتكونت عينة الدراسة :  يف اإلسالمية الرتبية معلمي ايع ميثلون معلمن

 لدراسته. أداة االستبانة الباحث واستخدم اخل ،  افظة يف الثانوية املدارس

 : التايل النحو على الدراسة نتائج أهم وجاءت أهم النتائج : 

 ال ديات قلة ) اإلسالمية الرتبية مادة تدريس يف احلاسوب استخدام معوقات أهم من -1

 ، الدرس ملادة املسبق اإلعداد من الكثري إىل احلاسوب استخدام حيتاج ، املتوافرة التعليمية

 .  اآليل احلاسب استخدام جييدون الذين للمعلمني املقدمة احلوافز قلة

 :((2004دراسة العنزى / دراسة 06

نرتنت يف تدريس مادة العلوم على يصيل أثر استخدام وحدة تعليمية ع  اإلعنوان الدراسة: 

 .توسطاملطالب الصف الثاين 

التحصيل الدراسي نرتنت يف تدريس مادة العلوم على دام شبكة اإلثر استخأ أهداف الدراسة :

 .لطالب الصف الثاين املتوسط مبدينة عرعر
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عينة الدراسة: دراسة شبه جتريبية طبقت على فصلني دراسيني ن اختيارهم عن طريق العينة 

 .العشوائية البسيطة

 أدوات الدراسة : استخدمت املتوسطات احلسابية .

 أهم النتائج : وقد توصلت الدراسة التالية :

توسط املوجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي درجات يصيل طالب الصف الثاين  -

وبني اجملموعة اليت درست  ،نرتنتجملموعة اليت درست الوحدة ع  اإلمادة العلوم بني ا يف

 بالطريقة التقليدية عند مستويات )التذكري والفهم والتطبيق( لصاحل اجملموعة التجريبية.

 :((2003 دراسة السواط / دراسة 07

م لدى طالب الصف الرابع يف االحتفاظ بالتعلي يلثر استخدام احلاسب اآلأعنوان الدراسة: 

 يف مادة اجلغرافيا. ياالبتدائ

م لدى يلالحتفاظ بالتعل يلاسة إىل معرفة استخدام احلاسب اآلأهداف الدراسة: هدفت هذه الدر 

جلغرافيا على املستويات الثالثة الدنيا من تصنيف لوم تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف مادة ا

 )التذكري والفهم والتطبيق ( مقارنة بالطريقة االعتيادية .

ا من الصف الرابع االبتدائي ( طالبن 20عينة الدراسة: ن تطبيق الدراسة على عينة بلغ حجمها )

 ا.( طالبن 30) من، وتكونت كل منها  عت على دموعتني ضابطة وجتربيةز  يف مكة املكرمة وُ 
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 .أدوات الدراسة : استخدمت ال امج اإلحصائية واملتوسطات

 وقد كشفت النتائج عن اجلوانب التالية:أهم النتائج : 

م لدى طالب الصف الرابع يعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االحتفاظ بالتعل -

واجملموعة اليت  ،يليت درست باستخدام احلاسب اآلاالبتدائي يف مادة اجلغرافيا بني اجملموعة ال

  .درست بالطريقة االعتيادية عند املستوى املعريف األو  لتصنيف بلوم عند مستوى التذكري

م لدى طالب الصف الرابع يعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االحتفاظ بالتعل

واجملموعة اليت  ،يلدام احلاسب اآلستخاالبتدائي يف مادة اجلغرافيا بني اجملموعة اليت درست با

درست بالطريقة االعتيادية عند املستوى املعريف الثاين لتصنيف بلوم عند مستوى الفهم وذلك 

 لصاحل اجملموعة التجريبية.

م لدى طالب الصف الرابع يعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االحتفاظ بالتعل -

واجملموعة اليت  ،يلاليت درست باستخدام احلاسب اآل موعةاالبتدائي يف مادة اجلغرافيا بني اجمل

 درست بالطريقة االعتيادية عند املستوى املعريف الثالث لتصنيف بلوم عند مستوى التطبيق .

م لدى طالب الصف الرابع يعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االحتفاظ بالتعل -

واجملموعة اليت  ،يلباستخدام احلاسب اآلاالبتدائي يف مادة اجلغرافيا بني اجملموعة اليت درست 

 .ييقة االعتيادية يف االختيار الكلدرست بالطر 

    : ( 2003  ) الامي / دراسة08
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 نظر وجهة من املدرسية اإلدارة داالت يف اآليل احلاسب تطبيقات استخدام واقع عنوان الدراسة:   

 .اخل  مبحافظة بنني(( الثانوية املدارس ووكالء مديري

 داالت يف اآليل احلاسب تطبيقات استخدام واقع لىع التعرفإىل  الدراسة هدفت أهداف الدراسة:

 اخل . مبحافظة (بنني) الثانوية املدارس ووكالء مديري نظر وجهة من املدرسية اإلدارة

 ( 52 ) من مكونة استبانة بتطوير الباحث وقام الوصفي، املنهج الدراسة واستخدمت الدراسة :عينة 

 مدرسة. وكيل ( 63 )و مدرسة، مدير ( 33 ) من عينة على ووزعت فقرة،

 :أن   الدراسة نتائج أظهرت وقد أهم نتائج الدراسة : 

 .املدرسية اإلدارة أعما  يف عالية بدرجة تستخدم اآليل احلاسب تطبيقات  -

 .املدرسية اإلدارة أعما  أداء يف اجدن  عالية بدرجة تساهم احلاسوبية التطبيقات -

 دا  يف والوكالء املديرين مهارات تطوير جانب يف العالقة وذات املختصة اجلهات دور قصور -

 .هبا واالرتقاء اآليل احلاسب تطبيقات استخدام

 دور تفعيل وكذلك احلالية، وال ديات التطبيقات أداء ويسني تطوير بءرورة الدراسة أوصت وقد

 التطوير. يف وإشراكهم والوكالء املديرين مهارات تطوير يف املختصة اجلهات

 :) 5115 (العبيد  / دراسة09

 للمعلومات العاملية الشبكة من الرياض مبدينة الثانوية املرحلة معلمي استفادة مدى  :عنوان الدراسة

   .اإلنرتنت
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 : إىل الدراسة هذه الدراسة: هدفتأهداف 

 العاملية الشبكة من الرياض مبدينة الثانوية املرحلة معلمي استفادة مدى على التعرف  -1

 .اإلنرتنت للمعلومات

 االستفادة من الرياض مبدينة الثانوية املرحلة معلمي نمتك   اليت والطرق السبل على التعرف -2

 .  اإلنرتنت للمعلومات العاملية الشبكة من

 من الرياض مبدينة الثانوية املرحلة معلمي استفادة من يد اليت املعوقات على التعرف  -3

 .  اإلنرتنت للمعلومات العاملية الشبكة

 الرياض مبدينة احلكومية الثانوية املرحلة معلمي من % 30 من الدراسة عينة عينة الدراسة : وتكونت

ا ) 202 ( عددهم بلغ وقد اآليل احلاسب ختصص باستثناء التخصصات جلميع  وايع معلمي ،معلمن

ا ) 122 ( بلغ عددهم وقد الرياض مبدينة احلكومية املدارس يف الثانوية املرحلة يف اآليل احلاسب  ، معلمن

 . لدراسته أداة االستبانة الباحث واستخدم

 : الدراسة نتائج أهم وكانت أهم نتائج الدراسة : 

 عينة دموعات بني ) 0.02 ( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود  -1

 أديب،علمي،دون) التخصص الختالف وفقنا للدراسة والثاين األو  احملور يف الدراسة

 العلمي التخصص أصحاب لصاحل كمتغري (أخرى ، فقط  يل اآليل،حاسب احلاسب

 . فقط  يل حاسب
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 الرياض مبدينة الثانوية املرحلة معلمي استفادة مدى يف إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  -2

 .  (اإلنرتنت) للمعلومات العاملية الشبكة من

 أ ية يف التدريس هي ة وعءوات التدريس هي ة أعءاء بني إحصائية داللة ذات فروق وجود -3

 هي ة أعءاء لصاحل وذلك ) 0.01 ( مستوى عند التعليمية العملية يف اإلنرتنت استخدام

 . التدريس

 بني اجلنسية ملتغري وفقنا التدريس هي ة أعءاء بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  -2

 . السعوديني وغري السعوديني

    :  ( 2002 ) فودة / دراسة51

 .احلاسب دا  يف الثانوية املدارس بعض يف واإلداريات للمعلمات التقنية الكفاءة رفع :عنوان الدراسة 

 ومعلومات ثقافة على  يل اسباحل دورة فعالية قياس إىل الدراسة هذه أهداف الدراسة : هدفت

 والرغبة اآليل، باحلاسب اهتمامهن ومستوى الرياض، مدينة يف الثانوية املدارس يف واملعلمات اإلداريات

 .عليه التعرفيف 

 الثانوية املدارس بعض يف تطبيقها مث ومن الدورة، خطة بإعداد الباحثة قامت وقد عينة الدراسة : 

 املدارس تلك يف اآليل احلاسب معمل استخدام ن حيث إليها، اآليل احلاسب إدخا  ن اليت للبنات

 فيها، اآليل احلاسب إدخا  ن اليت املدارس ايع من الدراسة دتمع ونتك   وقد الدورة، يف العمل أثناء

 وقد معلمة، ( 166 ) و إدارية، ( 50 ) على املدارس هذه واشتملت مدرسة، ( 15 ) عددها والبالغ

 .الدراسة عينة هي مدارس أربع من املعلمات من ( 60 ) و اإلداريات من ( 32 ) الدورة هذه يف اشرت 
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 :الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أهم أهم نتائج الدراسة : ومن

 بني النظرية املعلومات يف فرق هنا  يكن ومل اجلميع، لدى ضعيفة احلاسب ثقافة كانت -1

 يف ظهرت الفروق بعض أن   غري املدرسة، يف اآليل احلاسب عن واملعلمات اإلداريات

 .العملية التطبيقية النواحي

 درجة متوسط ارتفع حيث ؛الدورة من جيدة معلومات واإلداريات املعلمات اكتسبت -2

 .ّنايتها إىل الدورة بداية من( (% 56 بنسبة االختبار على اإلجابة

 .إدارية أعما  من به يقمن ما إجناز يف تعلمنه ما الستخدام احلاجة اإلداريات رأت -3

 املؤسسات يف واإلداريات املعلمات جلميع اآليل احلاسب يف دورات تقدو بءرورة الدراسة أوصت وقد

 للمعلمات دورات تقدو على املدارس يف ناتعي  مُ دال اآليل احلاسب معلمات وتشجيع التعليمية،

 .املدارس تلك يف واإلداريات

 

               : ( 2001 ) العنزي / دراسة50

 مديري نظر وجهة من املدرسية اإلدارة يف اآليل للحاسب االستخدام ومدى عنوان الدراسة: احلاجة

 عرعر. مدينة يف العام التعليم مدارس

 اآليل، احلاسب خلدمات املدرسية اإلدارة حاجة مدى يديد إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة : 

 الصعوبات على والتعرف املدرسية، اإلدارة مهام يف اآليل احلاسب استخدام مدى على التعرف وكذلك



192 
 

 على تساعد اليت واحللو  املقرتحات وتقدو اآليل، للحاسب استخدامها يف املدرسية اإلدارة تواجه اليت

 .الصعوبات هذه من احلد

 مديري ايع على توزيعها ن واستبانة التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدم عينة الدراسة : وقد 

 ا. مديرن  ( 58 ) عددهم والبالغ السعودية، العربية اململكة يف عرعر مبدينة العام التعليم مدارس

 :أن   الدراسة نتائج أظهرت أهم نتائج الدراسة : وقد

 أن   حني يف كبرية، كانت املدرسية اإلدارة مهام ايع يف اآليل احلاسب الستخدام احلاجة -1

 .امتوسطن  كان املدرسية اإلدارة مهام ايع يف احلاسب استخدام

 :كانت املدرسية اإلدارة يف اآليل احلاسب الستخدام املعيقة واملشكالت الصعوبات أك   -2

 والتطبيقات ال امج يف والنقص اآليل، احلاسب يف للمديرين تدريبية دورات وجود عدم

 .اجلاهزة

 دورات إقامة :كانت املدرسية اإلدارة يف اآليل استخدام على تساعد اليت واحللو  املقرتحات وأهم    

 املدارس بني اتصا  شبكة وإنشاء املدرسية، اإلدارة يف اآليل احلاسب استخدامات يف للمديرين تدريبية

 دورات بعقد الدراسة أوصت وقد . خر جانب من املعارف ووزارة جانب من التعليم وإدارات املختلفة

 يف خدماته من االستفادة كيفية ويف احلاسب، تشغيل كيفية يف العام التعليم مدارس ملديري تدريبية

 من اشرطن  املدرسية اإلدارة مهام يف اآليل احلاسب استخدام من التمكن جعل وكذلك اإلداري، العمل

 .العام التعليم يف املدارس وكالة أو إلدارة الرتشيح شروط
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 .لكتروني بوجه عام الدراسات العربيةتناولت التعليم اإلالدراسات السابقة التي .. ثانينا

لكتروني بوجه عام الدراسات التعليم اإل تناولتالدراسات السابقة التي الذاني :  المحور

 .العربية

 :(  5105/ دراسة أمال عبد القادر )0

 التفكري ومهارات ،املفاهيم تنمية يف الدائري البيت اسرتاتيجية توظيف فاعليةعنوان الدراسة: 

 .بغزة عشر احلادي طالبات الصف لدى باجلغرافيا البصري

لكرتوين يف تنمية املفاهيم سرتاجتية التعليم اإلاظيف أهداف الدراسة: تناولت دراستها فاعلية تو 

 الدراسة هذه يف الباحثة واستخدمت .اجلغرافية ومهارات التفكري البصري لدى الطالبات يف غزة 

 على املستقل املتغري أثر لقياس التجرييب واملنهج شبه احملتوى، لتحليل الوصفي املنهج :املنهجني

 .البصري التفكري اجلغرافية ومهارات التابع للمفاهيم املتغري

 احلادي الصف طالبات من طالبة 76من  مكونة عينة على الدراسة تطبيق ن حيث عينة الدراسة :

 للعام غزة شرق والتعليم الرتبية ملديرية للبنات التابعة الثانوية صباح    األمحد فهد مدرسة يف عشر

 ضابطة شعبة ، اعشوائي   اختيار ا ن شعبتني دراسيتني على ( موزعني 2011-2012الدراسي )

 طالبة. 38وعددها  جتريبية وشعبة طالبة،(  38وعددها )

 للصف كتاب اجلغرافيا من احملتوى يليل أداة : هي أدوات، الباحثة ثالث تأعد  أدوات الدراسة : 

 سرتاتيجيةا يف املعلم ودليل ،2011-2012الدراسي  للعام اجلديد الفلسطيو املنهاج وفق عشر احلادي
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 ،تشكيله وعوامل األرض سطح الثالثة الوحدة يف ادائري   شكالن  13من  وتكون الدائري، البيت

 وعدد اجلغرافية للمفاهيم واختبار املستهدفة، الوحدة تتءمنها اليت اجلغرافية باملفاهيم وقائمة

 فقرة  32فقراته وعدد البصري التفكري املهارات  واختبار متعدد، من اختيار نوع من فقرة  50فقراته

 طالبة  40 عددها استطالعية عينة على وثباهتما صدقهما من التأكد ن متعدد، من اختيار نوع من

 اع ن وقد .للبنات الثانوية الريس القادر عبد شعبان مدرسة يف عشر احلادي الصف طالبات من

 كودر ومعادلة،  spss برنامج طريق عن اإلحصائية املعاجلات باستخدام ويليلها البيانات

 ريتشاردسون.

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد:  اآلص عن الدراسة  نتائج أسفرت وقد أهم النتائج :

اختيار بني متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية واجملموعة الءابطة يف  α ≤ 5 0. 0داللة 

 عند إحصائية داللة ذات فروق ا توجدلصاحل اجملموعة التجريبية . أيءن  ياملفاهيم اجلغرافية البعد

درجات طالبات اجملموعة التجريبية واجملموعة الءابطة يف  بني متوسط α ≤ 5 0. 0داللة  مستوى

 االهتمام ضرورة :أ ها التوصيات، وجاءت .اختيار مهارات التفكري لصاحل  اجملموعة التجريبية

املراحل  ايع يف اجلغرافيا، لتدريس كمدخل الدائري البيت لكرتوينسرتاتيجية التعليم اإلا باستخدام

 مهارات املفاهيم تنمية يف الةالفع   االسرتاتيجيات إحدى باعتبارها الثانوي، التعليم التعليمية وحىت

 اجلغرافيا. لتدريس مهمة كأهداف البصري، التفكري

 :( 2012/  دراسة بركات ) 5    
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 دلة .طولكرم يف املفتوحة القدس جامعة طلبة لدى ) اإلنرتنت(استخدام  صعوباتعنوان الدراسة :  

 .والنفسية الرتبوية للدراسات اإلسالمية اجلامعة

 مراحل إىل ذلك تعدى بل املدارس، طلبة على لكرتويناإل التعليم معوقات تقتصر ملأهداف الدراسة : 

 )اإلنرتنت(  شبكة استخدام تعيق اليت الصعوبات يف البحث ن بركات دراسة ففي اجلامعي، التعليم

 واالختصاص اجلنس، :متغريات تأثري مدى ومعرفة طولكرم، يف املفتوحة القدس جامعة طلبة لدى

 تلك يف واألم األب تعليم ومستوى للطالب، نرتنتاإل خدمة توفر احلاسوب، جهاز وامتال  العلمي،

 الصعوبات.

 إىل موزعني وطالبة، طالب  400  حجمها بلغ طبقية عشوائية عينة الباحث أخذ : وقدعينة الدراسة

 .خمتلفة تعليمية برامج

 لدى نرتنتاإل استخدام تعيق اليت الصعوبات أهم أن   الدراسة نتائج أظهرت وقد أهم نتائج الدراسة : 

 تلك استخدام من با دف معرفته وعدم اإلنرتنت، خدمة بوجود الطالب معرفة عدم :هي الطالب

 يف جوهرية فروق وجود النتائج وأظهرت حسناهتا، من أكثر اخلدمة تلك مساوئ بأن   وقناعته اخلدمة،

 ومستوى الطالب، لدى نرتنتاإل خدمة وتوفر احلاسوب جهاز توفر متغريات إىل عزىتُ  الصعوبات تلك

 اإلنرتنت، وخدمة احلاسوب، أجهزة لديهم تتوفر ال الذين الطالب لصاحل وذلك واألم األب تعليم

 .املتدين التعليم مستويات ذوي واألمهات اآلباء أبناء والطالب

 :( ,Daher 5105دراسة ضاهر )/ دراسة 3
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 م.يقءايا واجتاهات معاصرة يف تدريس الرياضيات يف ايع مراحل التعلعنوان الدراسة : 

 لكرتويناإل بالتعليم وعالقتها العواطف تناولت اليت احلديثة الدراسات بني من هي :أهداف الدراسة

 الرياضيات ميتعل يف اخللوي ا اتف أنشطة استخدام بالبحث ضاهر تناو  حيث الرياضيات، ملادة

 .الطلبة عواطف على ذلك وأثر التقليدية، الصفية البي ة خارج

م لتدريس الرياضيات بأكادميية القايي يعينة عشوائية من طالب يف ايع مراحل التعلعينة الدراسة: 

. 

 عواطف على املؤثرة باألنشطة العالقة ذات األساسية املكونات إىل الدراسة نتائج أشارت :أهم النتائج

 يف وارتباطه النشاط عمل يف الرغبة والتقليد، األلفة عن االبتعاد :وهي األكادميية، ومشاعرهم الطلبة

 اليت الفائدة للنشاط، اخلارجية البي ية الشروط مناسبة يقيقه، وإمكانية النشاط شروط الطالب، حياة

 وقد .بالنشاط املتعلقة والتحدي املنافسة النشاط، يف املتاحة ميالتعل طريقة للطالب، النشاط يقدمها

 من ميكن األنشطة ممارسة عند الصفية احلجرة خارج الطلبة بعواطف االعتناء أن   املكونات تلك أظهرت

 .وتنميته للرياضيات أفءل ميتعل يقيق

 :( 5100 دراسة سرور )/ دراسة  2

لكرتوين يف تنمية على تطبيقات التعليم اإل اعد معتمدن الب يثرائإفاعلية منوذج  عنوان الدراسة :

ملومتر الدويل الثاين للتعليم . ايساسالرياضي لدى طالب الصف الثامن األمهارات التفكري 

 .(2011ف اير  23-21لكرتوين )اإل
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 الكفاءة تنمية يف ثرائيةاإل األنشطة استخدام أثر حبثت اليت الدراسات بني ومن: أهداف الدراسة  

 تعليم دا  يف اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات من واإلفادة لكرتونية،إ ميتعل بي ة خال  من للطالب الذاتية

 ميالتعل تطبيقات من اإلفادة بني فجوة وجود إىل أشارت اليت سرور، دراسة كانت الرياضيات

 املدرسية، الرياضيات يف اإللكرتوين ميالتعل توظيف : حيث من الرياضيات، وتعلم وتعليم اإللكرتوين،

 .الرياضيات حنو الطالب اجتاهات يسني يف اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات من واإلفادة

 الصف طالب من عشوائية عينة على البعد ثالثي اثرائي  إ امنوذجن  الباحث استخدم وقدعينة الدراسة : 

 تنمية يف اإللكرتوين ميالتعل تطبيقات على يعتمد الذي النموذج هذا فاعلية لقياس ؛األساسي الثامن

 .الرياضي التفكري مهارات

 أن   إىل ذلك ويرجع العينة، يف التجريبية اجملموعة تفوق الدراسة نتائج أظهرت وقدأهم النتائج : 

 للتحدي الطلبة ويدفع الذاص، ميالتعل على ويشجع الفردية، الفروق يراعى البعد ثالثي يثرائاإل النموذج

 .القدرات مرتفعي الطالب عروض من يستفيدون القدرات متوسطي الطلبة وأن   اجلهد، من املزيد وبذ 

 :( Daher, 2010) ضاهر / دراسة2

م. أكادميية يدمج اجلداو  اإللكرتونية يف تعليم وتعلم الرياضيات يف ايع مراحل التعلعنوان الدراسة: 

 .القايي
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 باألنشطة االندماج مقومات فيها تتوافر تعليمية بي ة توفري إىل احلاجة ظهرت أهداف الدراسة: 

 خمتلف لدى الرياضي التفكري مهارات وصقل االبتكار، تنمية على يساعد الذي والتفاعل واخل ات

 .الطالب مستويات

 يف املختلفة لكرتونيةاإل واألدوات األجهزة استخدام إىل األنظار اجتهت ذلك عينة الدراسة : ولتحقيق

 سعت اليت الدراسات بني املتوسطة ،ومن املدارس طلبة من عينة على ذلك تطبيق ون الرياضيات، تعليم

  هذه الدراسة. كانت ذلك إىل

 شكل على تعاونية بي ة يف الرياضية املعرفة لبناء مناذج الباحث استخدم حيثأدوات الدراسة : 

 .اخللوية ا واتف مبساعدة أصيلة تعليمية أنشطة لتنفيذ دموعات

 الرياضيات مادة يف املقرتحة املعرفية البي ة جوانب يف املحوظن  اتقدمن  الدراسة أظهرت وقد أهم النتائج: 

 .خالله من تعلموا الذي السياق ضمن

 

  :( 2010/ دراسة حمدان )6

 وتنبؤات الواقع" املعاصرة بتكنولوجيا املعلومات بعد عن املفتوحة لكرتونيةاإل : الرتبيةعنوان الدراسة   

 ."العريب الوطن يف املستقبل

 كفاية عدم أو ندرة :منها املشكالت من يف دموعة الدراسة أهداف عرضت أهداف الدراسة : حيث

 واستخدام لكرتونيةاإل الرتبية وتنفيذ ختطيط يف واجلامعات املدارس يف واملتعلمني املعلمني مهارات
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 وندرة التمويل إمكانيات لءعف التحديثات  ذه جاهزة غري العربية البلدان بي ات ن  إ إذ   اإلنرتنت،

 يف احملدودة العربية املناهج يويل يف صعوبةال اأيءن  وهنا  .التنفيذ على افعلين  القادرين املهرة املختصني

 نتيجة مهدورة امللكية حقوق أن   كما الرقمية، لكرتونيةاإل إىل احلالية الوصفية صيغها من واملكان الزمان

 والغش واملعلومات، االتصا  وتكنولوجيا الرتبية ووسائل ومعدات مصادر يف واإلنتاج الفكر قرصنة

 العربية اجملتمعات من األعظم السواد ومعاناة نرتنت،اإل على والطلبة املدرسني من املعلومات وانتحا 

 مقررات وجود وعدم اإللكرتوين، التعليم برامج بعض رداءة مشكلة اأيءن  وهنا  التكنولوجية، األمية من

 .الغرض  ذا ةُمعد   مراكز يف مدرسني إشراف يت ّنائية اختبارات تقدو الدارسني من تطلب لكرتونيةإ

  :(5101ورضوان ) الرحمن عبد /دراسة7

 الصف طالب لدى واملهارات اجلغرافية املفاهيم تنمية لكرتوين يفاإل التدريس عنوان الدراسة : فاعلية

 القاهرة. جامعة الرتبوية العلوم دلة اجلغرافيا، حنو الثانوي واجتاهاهتم األو 

 املفاهيم تنمية يف اإللكرتوين التدريس فاعلية مدى معرفة إىل الدراسة هذه أهداف الدراسة : سعت 

  اجلغرافيا. حنو واجتاهاهتم الثانوي، األو  الصف طالب لدى اجلغرافية  واملهارات

 من مكونة عينة على قب  طُ  الذي التجرييب شبه املنهج هذه الدراسة يف الباحثان اتبع : وقد عينة الدراسة

 للمجموعة (36) العربية مصر جبمهورية صدفا مبدرسة األو  الثانوي الصف طلبة من اطالبن   72

 .للمجموعة الءابطة 36 و التجريبية،
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 العملي األداء مالحظة وبطاقة اجلغرافيا، للمفاهيم ااختبارن  الباحثان أعد   وقدأدوات الدراسة : 

 فهو الباحثان استخدمه الذي اإلحصائي األسلوب عن أما لالجتاهات، اومقياسن  للمهارات اجلغرافية،

 .الوصفي اإلحصاء أساليب وبعض ،)ت( اختبار 

بني  α=0.01  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسة أسفرت أهم النتائج : 

 املفاهيم اجلغرافية ، اختبار يف التجريبية اجملموعة لصاحل والتجريبية، الءابطة اجملموعة درجات متوسطي

 .حنو اجلغرافيا  االجتاهات اختبار ويف املهارات اجلغرافية، مالحظة لبطاقة العملي األداء ويف

 :(2009)/ دراسة إسماعيل 8  

 .من التطبيق إىل االحرتاف واجلودةلكرتوين التعليم اإلعنوان الدراسة:    

لكرتوين يف تدريس العلوم على م اإليىل قياس فعالية أساليب التعلأهداف الدراسة : هدفت إ  

 دراسة جتريبية . يادس مبحافظة الرس يف القصيم ، وهلدى تالميذ الصف الس التحصيل

أثر نتائج الدراسة  تثبتأا. و شوائي  ا ن اختيارهم ع( تلميذن 30عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من )

  .لكرتوين على التحصيل املعريف يف مستويات )التذكري والفهم والتطبيق(م اإليأساليب التعل

ا أدوات الدراسة: حيث كانت فروق بني متوسطات الدرجات قبل دراسة الوحدة وبعدها دالة إحصائي  

 لصاحل التطبيق .

موعة م لدى ديلكرتوين على دافعية التعلم اإليفعالية أساليب التعلأهم النتائج:  كما أثبتت الدراسة 

 .يالبحث لصاحل التطبيق البعد
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 :(  2009/ دراسة شاويش ) 9  

 الدراسات مفاهيم بعض تنمية يف اآليل مبساعدة احلاسب مقرتح برنامج عنوان الدراسة : فعالية 

 االبتدائية ببو سويف . املرحلة تالميذ حنوها لدى واالجتاه االجتماعية

 تنمية يف اآليل احلاسب مبساعدة مقرتح برنامج فعالية معرفة إىل الدراسة هذه هدفت أهداف الدراسة : 

 مصر جبمهورية االبتدائية املرحلة تالميذ لدى حنوها واالجتاه االجتماعية الدراسات مفاهيم بعض

 العربية.

 الصف تالميذ من عينة على الباحث طبقه الذي التجرييب، املنهج الدراسة اتبعت عينة الدراسة :  

 الكمبيوتر برنامج خال  من تدريسها ن جتريبية :إحدا ا ،دموعتني إىل مقسمني األساسي، اخلامس

 .الدراسة هدف لتحقيق االعتيادية، بالطريقة تدريسها ضابطة :واألخرى املقرتح،

 يف اآليل احلاسب مبساعدة بردية أعد   مث والتاريية، اجلغرافية باملفاهيم قائمةأدوات الدراسة :  

 اإلحصائية األساليب عن أما االجتماعية، الدراسات مقرر  توى ويليل ،)والثانية ،األوىل( الوحدتني

 .املعيارية واالحنرافات احلسابية واملتوسطات ،)ت(اختبار الباحث استخدم فقد

 التعليم أساليب من كأسلوب الكمبيوتر فعالية جدوى إىل الدراسة نتائج أهم النتائج : وتوصلت 

 بالطريقة فهمها عليهم يصعب قد اليت والتاريية، اجلغرافيا للمفاهيم التالميذ يصيل نسبة رفع يف الذاص

 تنمية إىل املقرتح الكمبيوتر برنامج ىأد   كما وجذابة، سهلة بطريقة املفاهيم هذه واكتساب االعتيادية،

 .االجتماعية الدراسات مادة حنو االبتدائي اخلامس الصف تالميذ اجتاه
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   :( 2008) وعبده إسماعيل / دراسة01  

 أساليب التفكري تنمية ىعل العلوم تدريس يف كويست الويب طريقة استخدام أثرعنوان الدراسة :  

 عربية. دراسات دلة: الرتبية كلية طالبات ىلد استخدامها  حنو واالجتاه

 تنمية يف كويست الويب طريقة فعالية وعبده إياعيل دراسة وهتدف كال منأهداف الدراسة :  

 قائمة املعلم دليل من تدريبية مواقف خال  من كويست للويب يجرائإ منوذج وتقدو التفكري، أساليب

 أساليب مقياس وتقنني كويست، الويب استخدام حنو اجتاه مقياس تصميم وكذلك فلسفتها، على

 التفكري.

 تلقي نتيجة للمقياس الفرعية الدرجات مستوى على كبري ويسن منو إىل النتائج وأشارت هم النتائج:أو 

 طريقة أحدثته الذي األثر حجم إىل أشارت كما ،)كويست الويب(  املقرتحة التجريبية املعاجلة خ ات

 .استخدامها حنو االجتاه تنمية يف وفعاليتها القياس، موضع التفكري أساليب تنمية على كويست الويب

 :(   2008/ دراسة الحيلة ونوفل  ) 00 

 مساق يف الدراسي الناقد والتحصيل التفكري تنمية يف كويست الويب سرتاتيجيةا أثر: عنوان الدراسة

 اجلامعية . الرتبوية العلوم كلية طلبة لدى التفكري تعليم

 الويب سرتاتيجيةا أثر استقصاء إىل هدفت اليت الدراساتأن  ا واستدركننا أيءن : أهداف الدراسة 

 ونوفل. احليلة دراسة ضمنها من كان الدراسي والتحصيل الناقد التفكري تنمية يف كويست
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 تعليم مساق يف )األونروا(  اجلامعية الرتبوية العلوم كلية طلبة من عينة على عينة الدراسة : أجريت

 اجملموعة لصاحل إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أهم النتائج : أظهرتو  التفكري،

 بأداء مقارنة ،)املدى قصرية( الثانية التجريبية اجملموعة طلبة لصاحل مث ،)املدى طويلة( األوىل التجريبية

 .التقليدية اجملموعة طلبة

 : ( 2008  ) الشناق / دراسة 05

 التعليمية العملية خلدمة تكنولوجيا املعلومات برامج توظيف يف املدرسية اإلدارةعنوان الدراسة :  دور   

 .األردنية املدارس االستكشافية يف

تكنولوجيا  برامج توظيف يف املدرسية اإلدارة دور لىع التعرفإىل  الدراسة أهداف الدراسة : هدفت

 األردنية. االستكشافية املدارس يف التعليمية العملية خلدمة املعلومات

 عن اإلجابة يف النوعية الدراسة منهج الباحث الدراسة اعتمد تساؤالت على سة : ولإلجابةعينة الدرا

 ميكن بنتائج للخروج ومقارنتها وربطها من البيانات والتحقق املواقع دراسة خال  من األس لة،

 والوثائق السجالت بدراسة قام كما ،املالحظة واملقابلة أدوات الباحث استخدم حيث اعتمادها،

 للدراسة. خءعتا اللتني والكمالية االعتيادية االستكشافية، الصويفية مدرسيت يف املتوفرة الريية

وعددهن  ،موقعي الدراسة يف املشاركات على وزعهما باستبانتني بياناته الباحث مدع   أدوات الدراسة:

 ( 55 ) من وتكونت املدرستني، يف اإلداريات للعامالت األوىل صصت االستبانة( مشاركة وقد خُ 12)

 املدرسية، االختبارات وإجراء تنظيم الريية، والوثائق السجالت  :هي أربعة  اور على موزعة فقرة
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 يف املدرسية األنشطة على للقائمات الثانية االستبانة صصتخُ  كما التدريبية، الدورات املدرسية، املرافق

 .فقرة ( 16 ) من االستبانة هذه وتكونت املدرستني،

 :التالية النتائج الدراسة أهم النتائج : أظهرت

 كان املدرسية األنشطة خلدمة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ل امج اإلداريات توظيف ن  أ -

 .االعتيادية املدارس يف منه االستكشافية املدارس يف أك  بشكل

 وتنظيم حفظ يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ل امج املدرسية اإلدارة توظيف أن   -

 .االستكشافية املدارس يف أك  بشكل كان الريية والوثائق السجالت

 املدرسية االختبارات وإجراء تنظيم يف املعلومات تكنولوجيا ل امج املدرسية اإلدارة توظيف أن   -

 .واالعتيادية االستكشافية املدارس يف امتقاربن  كان

 خاصة االعتيادية املدارس رعاية وتعزيز االستكشافية، املدارس جتربة توسيع بءرورة الدراسة أوصت وقد

 .نرتنتاإل بشبكة وربطها التدريب فرص زيادة دا  يف

                                                                                    :(2008) العكور / دراسة03

 العربية اإلمارات دولة يف ومديراهتا الدنيا واألساسية الثانوية املدارس مديري ممارسة درجة عنوان الدراسة:

 .اإلداري أدائهم مبستوى وعالقتها احلاسوب لقيادة الدولية الرخصة مهارات املتحدة
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 الثانوية املدارس ومديرات مديري ممارسة درجة لىع التعرفإىل  الدراسة هدفت أهداف الدراسة:

 لقيادة حلاسوب الدولية الرخصة ملهارات املتحدة العربية اإلمارات بدولة العني مبنطقة الدنيا واألساسية

 . اإلداري أدائهم مبستوى وعالقتها

 لقياس للمديرين األوىل استبانتني، بتطوير وقامت الوصفي، املنهج الباحثة استخدمت عينة الدراسة : 

 فقرة ( 47 ) من وتكونت نظرهم، وجهة من احلاسوب لقيادة الدولية الرخصة ممارستهم مهارات درجة

 وجهة من اإلداري األداء مستوى لقياس للمعلمني الثانية االستبانة هتووج   .داالت (7 ) على توزعت

 الدراسة عينة تكونت وقد .( داالت  (6 ) على موزعة فقرة ( 62 ) من االستبانة هذه وتكونت نظرهم،

 ومعلمة. امعلمن  ( 167 ) و ومديرة، امديرن  ( 29 ) من

 

 

 

 :أن   الدراسة نتائج أظهرت أهم نتائج الدراسة : 

 معاجل دا  مث امللفات، إدارة دا  يليه األوىل املرتبة على حصل قد التقدميية العروض دا   -

 دا  وجاء األساسية، املفاهيم دا  مث البيانات، قواعد دا  مث البيانات، فجداو  الكلمات،

 .األخرية املرتبة يف واالتصاالت املعلومات
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 واألساسية الثانوية املدارس ومديرات مديري ملمارسة الكلية الدرجة بني اجيابية عالقة هنا  أن   -

 .ألدائهم اإلداري الكلية الدرجة وبني احلاسوب لقيادة الدولية الرخصة ملهارات الدنيا

 اإلداري اجملا  يف ومديراهتا املدارس ملديري املستمر التدريب على الرتكيز بءرورة الدراسة أوصت وقد

 وإدارهتا، املعلومات تنظيم يف احلديثة التقنية استخدام من واالستفادة احلاسوب، ومهارات والفو،

 األمور. وأولياء املعلمني مع للتواصل لكرتونيةاإل الشبكة واستخدام

 : ( 2008  ) الفرا  دراسة/ 02

 اإلدارة ضوء يف غزة مبحافظات الثانوية املدارس ملديري اإلداري االتصا  طويرت :عنوان الدراسة

  .اإللكرتونية

 اإلداري االتصا  تنفيذ متطلبات توافر مدى على التعرف إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة : 

 املدارس مديري نظر وجهة من االتصا  هذا ومعوقات غزة، مبحافظات الثانوية املدارس يف اإللكرتوين

 متطلبات ضوء يف لديهم اإلداري االتصا  بتطوير الكفيلة السبل وكشف غزة، مبحافظات الثانوية

 .اإللكرتونية اإلدارة

 مكونة استبانة بتطوير وقام التحليلي، الوصفي املنهج الباحث استخدم الغرض و ذا عينة الدراسة : 

 البشرية، اإلمكانات: هي ثالث داالت على موزعة فقرة ( 35 ) من يتكون ماأو  جزأين، من

 اإللكرتوين، اإلداري االتصا  معوقات الثاين اجلزء وتناو  الفنية، واإلمكانات اإلدارية، اإلمكانات
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 والبالغ ،غزة مبحافظات الثانوية املدارس مديري ايع على االستبانة توزيع ون فقرة، ( 17 ) من وتكون

 ومديرة. امديرن  ( 87 ) عددهم

 :الدراسة نتائج أظهرتأهم نتائج الدراسة: 

 بصورة غزة مبحافظات الثانوية املدارس يف اإللكرتوين اإلداري االتصا  تنفيذ متطلبات ضعف  -

 53.8 %) ) بنسبة عامة

اإلداري  االتصا  لتنفيذ الثانوية املدارس مديري لدى والفنية البشرية اإلمكانات ضعف -

 .التوايل على  (% 47.0 )و ،(% 50.4 )  نسبتهما بلغت حيث اإللكرتوين،

 اإللكرتوين اإلداري االتصا  لتنفيذ الثانوية املدارس مديري لدى اإلدارية اإلمكانات توافر درجة -

 .63.4 % ) )بنسبة متوسطة كانت

 .((69.0%نسبتها  بلغت متوسطة بدرجة توجد اإللكرتوين اإلداري االتصا  تنفيذ معوقات -

 :مثل ،التغيري والتطوير ملواكبة املدارس يف احلديثة االتصا  وسائل توفري بءرورة الدراسة أوصت وقد

 .نرتنتاإل استخدام وتفعيل اآليل، احلاسب

 

 :(   2008/ دراسة لق اة وه(رون )02

لكرتوين يف التعليم اجلامعي ة ا امشية حنو توظيف التعليم اإلعنوان الدراسة : اجتاهات طلبة اجلامع

 .الرتبويةجبث منشور اجمللة 
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أهداف الدراسة :  تناولت الدراسة الكشف عن اجتاهات طلبة اجلامعة ا امشية يف األردن حنو  

واخل ة والتعرف على أثر كل من التخصص واجلنس  ،لكرتوين يف التعليم اجلامعيليم اإلتوظيف التع

 . ةنرتنت ، دراسة وصفياحلاسوبية واخل ة يف اإل

طبقية عشوائية ، ا وطالبة اختريوا بطريقة ( طالبن 223ة الدراسة من )أدوات الدراسة : تكونت عين

 ( مفردة ، جرى تطويرها من قبل الباحثني لقياس هذه االجتاهات.22من ) ةواستخدمت استبان

لكرتوين يف م اإليدى الطلبة ، حنو توظيف التعلجيابية لإاجتاهات  إىلئج : توصلت النتائج أهم النتا

عزى للتخصص يف حني كانت هنا  ومل تكن هنا  فروق ذات داللة إحصائية تُ التعليم اجلامعي، 

نرتنت بني أصحاب اخل ة القليلة واملتوسطة لصاحل اخل ة عزى للخ ة احلاسوبية واإلفروق ذات داللة تُ 

 املتوسطة.

 :2007 )  وطارق ) شديفات / دراسة06

 يف األساسي، الصف الثامن وطالبات طالب يصيل يف نرتنتواإل احلاسوب أثر عنوان الدراسة:

 املفرق األردن .  افظة يف التقليدية، بالطريقة مقارنة العلوم مبحث

 طالب يصيل يف نرتنتواإل احلاسوب أثر عن الكشف إىل الدراسة هذه أهداف الدراسة : هدفت 

 اململكة املفرق  افظة يف التقليدية، بالطريقة مقارنة العلوم مبحث يف األساسي، الثامن وطالبات الصف

 :-التالية األس لة عن اإلجابة خال  من وذلك ا امشية األردنية
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 طريقة باختالف العامة العلوم مادة يف األساسي الثامن الصف طلبة يصيل يتلف هل -

 التدريس؟

 اجلنس؟ ختالفاب العامة العلوم مادة يف األساسي الثامن الصف طلبة يصيل يتلف هل -

  بني للتفاعل عزىيُ  العامة العلوم مادة يف األساسي الثامن الصف طلبة يصيل يف أثر هنا  هل -

 واجلنس؟ التدريس طريقة

املفرق،  قصبة مدارس يف يدرسون ممن وطالبة اطالبن  ( 180 ) من الدراسة عينة عينة الدراسة : تكونت

 حبيث ووزعت الدراسة، دتمع من اعشوائي   اختيارها ن حيث(  2005-2006الدراسي ) العام خال 

 ودموعة التقليدية، الطريقة باستخدام تدريسها ن ا وطالبة،طالبن  ( 60 ) من الءابطة اجملموعة تكونت

 ضمت ثانية ودموعة جتريبية احلاسوب، باستخدام تدريسها ون ،ةوطالب اطالبن ( 60 ) ضمت أوىل جتريبية

 اخلامسة الوحدة الدراسية املادة ومشلت نرتنت،اإل باستخدام تدريسها ون ،ةوطالب اطالبن  ( 60 ) اأيءن 

 مخس بواقع أسابيع أربعة ملدة الوحدة تدريس ن حيث العلوم، منهاج يف والفءاء املوجودة األرض علوم

 من ونتك   ايصيلي   ااختبارن  الدراسة دموعات ألفراد عطيأُ  التدريس من وبعد االنتهاء ا،أسبوعي   حصص

 بلغ احملكمني من عدد على بعرضه صدقه من التأكد بعد متعدد، من االختيار نوع من سؤاالن  ( 30 )

 الثبات معامل قيمة بلغت حيث ( 20 )كيودرريتشاردوسون معادلة وفق وثباته مني، ك   ( 10 ) عددهم

( 0.89 ). 

 ،الدراسة نتائج لتحليل (Two-Way ANOVA) التباين الثنائي يليل معادلة استخدم أدوات الدراسة :

 .احلسابية املتوسطات بني للمقارنات البعدية يشفه اختبار استخدم كما
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 :منها عدة نتائج إىل الدراسة توصلت أهم النتائج :

 يد  مما التدريس، طريقة إىل عزىتُ  ( 0.05 ) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 عدم .التجريبيتني اجملموعتني ولصاحل ا،إحصائي   داالن  كان التدريس طرائق بني الفرق أن   على

 .املتعلم جنس إىل عزىتُ  ( 0.05 ) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

 :( Hassanien  2006 / دراسة حسنين )07 

 .الةالفع   إىل املدرسة الطريق املتميزة والصفية املدرسية اإلدارة عنوان الدراسة :  

 وأسلوب عام بشكل التكنولوجيا أثر إىل للتوصل أجريت اليت الدراسات أبرز أهداف الدراسة : ومن 

األنشطة  من جملموعة تنظيم من حسنني به قام ما الطلبة ميتعل يسني يف خاص بشكل كويست الويب

 يسني يف خاص بشكل كويست الويب وأسلوب عام بشكل التكنولوجيا أثر مناقشة هبدف التعليمية

 ولوضع كويست، الويب عليها تشتمل اليت املهارات لتعليم املنطقي األساس وتطوير الطلبة، ميتعل

 على الدراسة  اقتصرت وقد  ا، الءرورية العناصر كافة استكما  حنو خبطوة خطوة العريءة اخلطوط

 والسياحة الرتفيه” لقسم الثانية السنة طالب جلميع اأساسي   امتطلبن  يعد الذي “البحث مناهج” مساق

  .املتحدة اململكة يف “ولفرهامبتون ” جامعة يف “والءيافة

 إجراء قبل الباحث افرتضها اليت لالفرتاضات الدعم من املزيد الدراسة أظهرت أهم النتائج : وقد

 املتعة من بكثري حظي هوأن   للغاية، جيايبإ نشاط هو كويست الويب أن   تصف دملها يف وهي التجربة،

 جتنب من نهممك   نرتنتلإل الطالب واستخدام كويست الويب نشاط ن  إ حيث الطلبة، عند والقبو 
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  ركات من املتولدة املواقع لقراءة ساعات عدة لقءاء حباجة يعودوا مل حيث أساسيتني، مشكلتني

 يتولد مبا ينشغلوا أن   يف عذر  م يعد مل وكذلك كويست، الويب يف مباشرة  م دهزة هي بينما البحث

 .املقصودة املهمة عن مشتتة مواقع من عادة

 :(    (2006 والشناق دومي / دراسة08

 نظر وجهة من األردنية الثانوية املدارس يف ملنهاج الفيزياء اإللكرتوين ميالتعل مواد تقووعنوان الدراسة : 

 .والطلبة املعلمني

 يف اإللكرتونية واملواقع احملوسبة الفيزياء بردية مادة تقوو  :إىل الدراسة هذه هدفت أهداف الدراسة :

 .والطلبة املعلمني نظر وجهة من العلمي الثانوي األو  للصف الفيزياء

 للصف احملوسبة الفيزياء مادة درسوا ممن ومعلمة امعلمن  ( 28 ) من املعلمني عينة تكونت عينة الدراسة :

 يف للذكور ثانوية مدارس ثالث يف دموعات مخس على موزعني اطالبن   ( 118 )و العلمي، الثانوي األو 

 + املعلم املدمج، القرص + اإلنرتنت املدمج، اإلنرتنت، القرص جتريبية منها دموعات أربع الكر   افظة

 التقليدية. الطريقة) ضابطة ودموعة ( البيانات عرض جهاز

 مبتوسط عام بشكل مرتفعة احملوسبة الفيزياء ل دية الطلبة تقديرات أن    :النتائج أبرز منأهم النتائج:   

 ال نامج صفحات بني التنقل على الطالب قدرة معايري ضمن اوخصوصن  ،( 3.51 ) كلي حسايب

 إىل الدخو  وسهولة ال نامج، سري يف التحكم وسهولة صحيح، بشكل ال نامج يف واملرور بسهولة

 والصور األلوان ووجود وسهولة، بوضوح الشاشة على املوجودة النصوص وقراءة منها، واخلروج ال دية
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 أن   إال .وايل واضح الشاشة على والتنسيق بسهولة، ال نامج وتشغيل ممتاز، بشكل واألصوات

 إليها، الرجوع مبجرد للطالب ال دية تعليمات مساعدة معايري ضمن متوسطة كانت الطلبة تقديرات

 على للحصو   اولة من أكثر إجراء الطالب وإمكانية له، بالنسبة سهلة ال دية بأن   الطالب وشعور

 مهارات تنمية على ومساعدته أخطاء، يرتكب عندما للمتعلم ال دية ومساعدة الصحيحة، اإلجابة

 تنمية ويف بعءها، مع الفيزيائية املفاهيم وربط الفيزيائية، الظواهر بعض تفسري يف ومساعدته التفكري

 الدراسة نتائج وأظهرت. منها جزء أي طباعة وإمكانية الفيزيائية، املفاهيم ميتعل ويف اإلبداعية، املهارات

 الكلي احلسايب املتوسط كان حيث ؛عام بشكل متوسطة اإللكرتونية الفيزياء ملواقع الطلبة تقديرات أن  

 قدرة ومعايري عالية بدرجة تتوافق اإللكرتونية الفيزياء فمواقع ( 3.10 ) اإلنرتنت طلبة عينة لتقديرات

 صحيح، بشكل املوقع يف واملرور ووضوح، بسهولة الشاشة على املوجودة النصوص قراءة على الطالب

 إمكانية ومعايري متوسطة بدرجة اإللكرتونية الفيزياء مواقع تتوافق بينما  .مساعدة ودون بسهولة وتشغيله

 مهارات تنمية على ومساعدته الصحيحة، اإلجابة على للحصو  واحدة  اولة من أكثر إجراء الطالب

 وتوفر وايل، واضح الشاشة على والتنسيق املوقع، صفحات بني التنقل وسهولة العلمي، التفكري

 املهارات تنمية ويف بعءها، مع الفيزيائية املفاهيم وربط ممتاز، بشكل واألصوات والصور األلوان

 .الفيزيائية املفاهيم ميتعل ويف اإلبداعية،

 :(2006/ دراسة شندى  )09

 العامة الثانوية املدارس يف اإلدارة املدرسية مشكالت بعض حل يف اآليل احلاسب عنوان الدراسة: دور

 العربية . مصر اهورية يف
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 املدرسية، اإلدارة مهام أداء يف اآليل احلاسب دور على التعرف إىل الدراسة أهداف الدراسة : هدفت

ومدى  املدرسية، اإلدارة يف اآليل احلاسب باستخدام حلها ميكن اليت املشكالت بعض والتعرف على

 تستخدم احلاسب اليت املدارس بني باملقارنة وذلك املشكالت، هذه بعض حل يف اآليل احلاسب قدرة

 باحلاسب آليل. حلها وكيفية املشكلة وجود مدى حيث من تستخدمه ال واليت إدارهتا، يف

 األوىل الشخصية املقابالت استخدم كما التحليلي، الوصفي املنهج الباحث استخدم عينة الدراسة : 

 استخدم كما الدراسة، تفيد معلومات على للحصو  واملعلمني والوكالء، والنظار املديرين مع 63

 :إىل موجهني استبيانني الباحث

 استخدامهم لعدم تواجههم اليت املشكالت أهم على التعرف بغرض والوكالء والنظار املديرين  -

 .ووكيالن  اوناظرن  امديرن  ( 125 ) العينة وبلغت اإلدارية، وظائفهم مهام أداء يف اآليل احلاسب

 أداء يف اآليل احلاسب استخدامهم لعدم تواجههم اليت املشكالت على التعرف بغرض املعلمني  -

 .معلمٍ  400 ) املعلمني) عينة وبلغت وظائفهم، مهام

والوكالء  والنظار املديرين مع الثانية املقننة غري الشخصية املقابالت الباحث استخدم كذلك    

 امديرن  12 ) ) العينة بلغت وقد واجهتهم، اليت املشكالت حل كيفية معرفة هبدف وذلك واملعلمني،

 .امعلمن  ( 20 ) املعلمني عينة بلغت بينما ،ووكيالن  اوناظرن 

 تعليمية، إدارة ( 18 ) إاايل من اجليزة منطقة يف تعليمية إدارات (7 ) على الدراسة تطبيق ن وقد   

 لتلك تابعة ثانوية مدرسة ( 76 ) إاايل من مدرسة ( 30 ) عليها التطبيق ن اليت املدارس عدد وبلغ

 ريية. مدارس) اإلدارات
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 :أهم نتائج الدراسة

 :احلاسوب تستخدم ال اليت املدرسية لإلدارات بالنسبة  -1

 السابقة،حيث دراستهم أعوام مدار على للطالب العلمي املوقف على التعرف صعوبة- أ

 .98.4%)نسبتها )  وكانت بالطالب، خاصة بيانات قاعدة يف توضع ال النتائج إن  

 وتسجيل الطالب انتظام على الوقوف صعوبة وهي ،كبرية ملشكلة اإلدارة مواجهة- ب

 %( (96 النسبة وبلغت أمورهم، أولياء إخطار وسرعة غياهبم،

ة متكامل بيانات قاعدة توجد ال حيث ؛سريعة بصورة البيانات على احلصو  صعوبة- ت

 .(64  (% النسبة وبلغت بالطالب، خاصة

 على التعرف مشكلة وجود عدم :احلاسوب تستخدم اليت املدرسية لإلدارات بالنسبة- ث

 الطالب لدرجات  وسبة بيانات قاعدة لوجود وذلك ؛؛للطالب العلمي املوقف

 .سابقة لسنني

 اآليل احلاسب استخدام لعدم ؛املدرسية لإلدارة العليا اإلدارة من القرارات تبليغ تأخر- ج

 املدارس. يف توفره رغم االتصا  يف

 الطالب، مستوى ملتابعة األمور وأولياء املعلمني بني سريعة اتصا  وسيلة وجود عدم- ح

 اقرتح السابقة املشكالت وحلل .املشكلة هذه ملواجهة اآليل احلاسب استخدام وعدم

 املدرسية اإلدارة بعض مشكالت حلل اآليل احلاسب تطويع إىل يهدف ابرنادن  الباحث

 .امليدانية الدراسة طريق عن اعها ن اليت
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         : ( 2006  ) محمد دراسة/ 51

 املدارس مديري لدى اإلداري باإلبداع وعالقتها املعلوماتتكنولوجيا  ممارسة عنوان الدراسة : درجة   

 .ألردنايف  اخلاصة الثانوية

 مديري قبل من املعلومات تكنولوجيا ممارسة درجةعلى  التعرف إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة:  

 وجهة نظر من لديهم اإلداري باإلبداع وعالقتها نظرهم وجهة من األردن، يف اخلاصة الثانوية املدارس

 .معلميهم

 تواستخدم ومعلمة، امعلمن   ( 210 )و ومديرة، امديرن  ( 70 ) من الدراسة عينة تكونت عينة الدراسة : 

 درجة لىع للتعرف األوىل البيانات، جلمع استبانتني بتطوير وقامت االرتباطي، املسحي املنهج الباحثة

 االستبانة أما فقرة، ( 45 ) وتتكون من املعلومات، لتكنولوجيا اخلاصة الثانوية املدارس مديري ممارسة

 ( 25 ) وتءمنت املعلمني، نظر وجهة من املدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع لقياس فكانت الثانية

 فقرة.

 :الدراسة نتائج أظهرت وقد أهم نتائج الدراسة :

 .املعلومات لتكنولوجيا املدارس مديري ممارسة درجة مستوى ارتفاع -1

 اخلاصة الثانوية املدارس مديري ممارسة درجة بني اإحصائي   دالة ةارتباطي عالقة هنا  أن   -2

 .اإلداري إبداعهم ومستوى املعلومات لتكنولوجيا
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 لتكنولوجيا اخلاصة الثانوية املدارس مديري ممارسة درجة يف اإحصائي   دالة افروقن  هنا  أن   -3

 ، سنوات6  ، ( سنة 10-15)املاجستري محلة لصاحل العلمي املؤهل ملتغريي عزىتُ  املعلومات

 األك . الف تني لصاحل العملية سنة واخل ة 11

 اخلاصة لتكنولوجيا الثانوية املدارس مديري ممارسة درجة يف اإحصائي   دالة فروق توجد ال -2

 .اجلنس ملتغري عزىتُ  املعلومات

 دا  يف اإلدارية الوظائف أداء يف املعلومات تكنولوجيا استخدام ضرورة على الدراسة أوصت وقد

 على قدراهتم ولزيادة ،املعلومات تكنولوجيا مع للتعامل الةالفع   الطرق على لتدريبهم املدرسية العمليات

 .اإلدارة أعما  كافة يف الصحيح بالشكل استخدامها

 :(  (2005 شباط باا قام / دراسة50

 التجارب بعض على يف التدريب وكفايته باحلاسوب االفرتاضي التدريب فاعلية" :عنوان الدراسة 

 الطالب يصيل على وأثره درعا  افظة يف الثانوي العلمي الثاين للصف األحياء علم يف املخ ية

 .واجتاهاهتم

 يف وكفايته باحلاسوب االفرتاضي التدريب فاعلية إىل التعرف على الدراسة أهداف الدراسة :  وهدفت 

  .واجتاهاهتم األحياء علم يف املخ ية التجارب لبعض العلمي الثانوي الثاين الصف ةطلب يصيل

 على الثانوي الصف الثاين من وطالبة اطالبن    24 من مكونة عينة على الدراسة بقتطُ عينة الدراسة : 

 .ضابطة دموعة اأّن   على وطالبة اطالبن  ( 24 ) جتريبية، دموعة اأّن  
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 يف الءابطة اجملموعة طلبة على التجريبية اجملموعة طلبة تفوق  :إىل الدراسة نتائج أشارت :أهم النتائج 

 درجات من% 75  جتاوزت إتقانية فاعلية إىل (% 89 ) توصل حيث ؛املباشر النهائي التحصيل اختبار

 إىل يعود اإحصائي   ةدال التحصيل يف قو فر  وجود وعدم الءابطة، للمجموعة (% 30 ) مقابل االختبار

 احلاسويب بال نامج التعليم حنو إجيابية اجتاهات التجريبية اجملموعة أفراد لدى وتكونت اجلنس، متغري

 .اجلنس ملتغري تعود االجتاه يف اإحصائي   دالة فروق وجود عدم مع. االفرتاضي للتدريب

 :(  (2005 شباط باا قام /دراسة55

  .املدرسية اإلدارة يف اآليل احلاسب توظيف فاعلية عنوان الدراسة : مدى    

 يف املدرسية اإلدارة يف اآليل احلاسب استخدام واقع لىع التعرفإىل  الدراسة هدفتأهداف الدراسة : 

 املدرسية اإلدارة تواجه اليت واملعوقات الصعوبات لىع التعرف وكذلك املتحدة، العربية اإلمارات دولة

 بتطوير وقامت الوصفي، املنهج الباحثة استخدمتعينة الدراسة :  .اآليل احلاسب استخدام عند

 استخدام املدرسية، معوقات اإلدارة يف اآليل احلاسب استخدام داالت  : اور مخسة من استبانة

  ( 15 )و مدرسة، مديرة (14 ) من الدراسة عينة تكونت وقد املدرسية، اإلدارة يف اآليل احلاسب

 ومكتب التعليمية الفجرية منطقة من مدرسة ( 14 ) على موزعات سر أمينة  ( 11 )و مديرة، مساعدة

 التعليمي. الشارقة

 :أن   الدراسة نتائج أظهرت أهم النتائج :



122 
 

 املكتبية األعما  :يلي كما جاءت املدرسية اإلدارة يف اآليل احلاسب استخدام داالت  -1

 الطلبة شؤون ،(20.6 %) اإلدارية  األعما  ،(20.6 %) املوظفني  شؤون (،( %20.6

 .( 5.2  %)  املكتبة نظام ،(13.9 %) املدرسية  واملستلزمات العهد (%19.1)

 بنسبة الكلمات، تنسيق برنامج هو املدرسية اإلدارة يف ااستخدامن  التطبيقية ال امج أكثر -2

(% 19.6)  ،Excel اإللكرتونية اجلداو  برنامج يليه ،(43.5 %)  بنسبة Word  بنسبة  

 .Power Pointالعروض  برنامج مث  (%15.2)

 مدارس من (14.3 %) أن   حني يف والتعليم، الرتبية بوزارة اشبكي   ترتبط العينة مدارس ايع  -3

 .داخلية حاسوب شبكة هبا تتوفر الدراسة عينة

 جييد ال العينة أفراد من (25 %) أن   إال العينة، مدارس ايع يف تتوفر نرتنتاإلخدمات  -2

 .استخدامها

زيارة  ،(30.5 %) املعلومات عن البحث :فكانت ااستخدامن  األكثر نرتنتاإل خدمات أما -2

 .23.7 %) ) اإللكرتوين وال يد، (27.1 %) املتخصصة  املواقع

 يف التطور ملالحقة مستمرة تدريبية دورات إقامة عدم  :كانت اإلداريني تواجه اليت الصعوبات أكثر

 .احلاسوب مستخدمي ملساعدة املدرسة إدارة يف فو وجود وعدم املعلوماتية،

 والتدريسية اإلدارية ا ي ة وأعءاء املدارس ملديري متخصصة تدريبية برامج بإعداد الدراسة أوصت وقد

 الواحدة املدرسة يف اإلدارة ربط غرف وضرورة اإلدارة، يف احلاسوب استخدام وطرق مفاهيم تتءمن

 .التكرار ومنع العمل تسريع أجل من  لية بشبكة
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                 : ( 2004  ) إبراهيم هل  / دراسة53

 سلطنة يف الثانوية املدارس إدارة أعما  يف اآليل احلاسب استخدام ومعوقات واقع عنوان الدراسة :     

 .ومساعديهم املديرين نظر وجهة من عمان

 أعما  يف ومعوقاته اآليل احلاسب استخدام مدى على التعرف إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة : 

 والنوع التعليمية ومساعديهم،  املديرين نظر وجهة من عمان سلطنة يف الثانوية باملدارس املدرسية اإلدارة

 ، اآليل احلاسب استخدام يف اخل ة سنوات وعدد ، اإلدارة يف اخل ة سنوات وعدد العلمي واملؤهل

 اآليل. للحاسب املدرسة الستخدام الزمنية والفرتة ، التدريبية والدورات

 مدير ومساعدة امساعدن (  (150 و ، ومديرة امديرن  ( 190 ) من الدراسة عينة تألفت وقد عينة الدراسة : 

 أس لة على ولإلجابة تعليمية، منطقة عشر إحدى عددها والبالغ ، عمان سلطنة يف التعليمية املناطق يف

 .للدراسة كأداة واالستبانة التحليلي الوصفي املنهج الباحثة استخدمت الدراسة

 :الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أهم منأهم النتائج : 

A.  داالت بقية يف اأحيانن  ويستخدم ، العاملني شؤون إدارة دا  يف اغالبن  احلاسب يستخدم 

 .ملدرسيا والنظام املدرسة ومرافق ،احلاسوب وبرديات ،الطالب شؤون وهي ،الدراسة
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B. لشك  تُ  بينما ، عالية بدرجة إعاقة النشك  يُ  التنظيمية واملعوقات والتقنية املادية املعوقات 

 .متوسطة بدرجة إعاقة العاملني بشخصية تتعلق اليت املعوقات

C. استخدام ملعوقات العينة أفراد تقديرات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 املادية املعوقات  ور يف التعليمية املنطقة ملتغري عزىتُ  املدرسية اإلدارة أعما  يف اآليل احلاسب

 املعوقات  وري يف الدالة الفروق كانت فقد اإلدارية اخل ة ملتغري بالنسبة أما ، فقط والتقنية

 من املقرتحات من عددان  الدراسة متقد   وقد .التنظيمية واملعوقات العاملني بشخصية املتعلقة

 -:أ ها

 أجهزة مع تتالءم حبيث اإلدارية اآليل احلاسب برامج من واجليد الكايف العدد توفري على العمل -

  .املدارس يف املتوفرة احلاسب

 .اإلدارية والعملية القرار اختاذ عملية يف اآليل احلاسب استخدام ومزايا بأ ية الوعي تنمية -

 وبراده. اآليل احلاسب استخدام مهارات على بالتدريب أك  بشكل االهتمام -

 :(5112الخوالدة ) / دراسة52

 .عمان  يف اخلاصة املدارس يف املعلمون ميارسها اليت اإللكرتوين ميالتعل صور عنوان الدراسة : 

 ممارسات يف الظاهرة اإللكرتوين ميالتعل صور على التعرف إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة : 

 . املعلم فيها معل  يُ  اليت الدراسية واملرحلة املعلم ختصص من كل وأثر ، اخلاصة املدارس يف املعلمني

ا ) 220 ( من الدراسة عينة وتكونت عينة الدراسة :  ا ) 120 ( بواقع ومعلمة معلمن  ومعلمة معلمن

ا) 120 (و الثانوية للمرحلة  لدراسته. أداة االستبانة الباحث واستخدم ،األساسية للمرحلة ومعلمة معلمن
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 : التايل النحو على الدراسة نتائج أهم جاءت : أهم نتائج الدراسة

 مبدارس االتصا  : كانت العايل االستخدام ضمن وقعت اليت اإللكرتوين ميالتعل صور أبرز  -1

 إعداد استغال  ، اإللكرتوين ال يد ، البحث  ركات ع  اإللكرتوين البحث ، إلكرتونية

 برديات( office . ( احملوسبة املعلومات عرض ، احملوسبة الطالبية املشروعات

 الدراسة أفراد لدى اإللكرتوين ميالتعل صور استخدام متوسطات بني اختالف وجود -2

  .فيها يدرسون اليت واملرحلة مهتختصصا باختالف

                         : ( 2004 ) دلوع / دراسة52

 يف ومدارسها والتعليم الرتبية مديريات يف احملوسبة املعلومات أنظمة تطبيق عنوان الدراسة : مدى     

 .الرتبويني القادة نظر وجهة من التطبيق ذلك تواجه اليت والصعوبات األردن

 الرتبية مديريات يف احملوسبة املعلومات أنظمة تطبيق مدى قياس إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة : 

 القادة الرتبويني، نظر وجهة من التطبيق ذلك تواجه اليت والصعوبات األردن يف ومدارسها والتعليم

 التطبيق. هذا يف املتغريات بعض أثر على والتعرف

 عينة وبلغت الشما ، إقليم يف اتربوي   اقائدن  ( 1623 ) من الدراسة دتمع تكون وقد عينة الدراسة :

 تكونت استبانتني، بتطوير الباحث قام فقد الدراسة، أس لة على ا، ولإلجابةتربوي   اقائدن  ( 351 ) الدراسة

 التنظيمي، ا يكل واملالية، اإلدارية املعامالت  :هي داالت ست على توزعت فقرة ( (52 من أوال ا
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 الثانية االستبانة تكونت حني يف والتدريب، املكتبية، األعما  القرارات، اختاذ التنظيمية، االتصاالت

 فقرة. ( 16 ) من

 :أن   الدراسة نتائج أظهرت  :أهم النتائج

 بدرجة كان ومدارسها والتعليم الرتبية مديريات يف احملوسبة املعلومات أنظمة تطبيق مدى -

 .متوسطة

 ومدارسها والتعليم الرتبية مديريات يف احملوسبة املعلومات أنظمة تطبيق تواجه اليت الصعوبات -

 .متوسطة بدرجة كانت

 يف والتعليم ومدارسها الرتبية مديريات لصاحل العمل مكان اعتبار عند اإحصائي   دالة فروق هنا  -

 .ربدإ  افظة

 :داالت يف احلاسوب استخدام على الرتبويني للقادة تدريبية دورات عقد على الدراسة أوصت وقد

 .القرارات واختاذ التنظيمي، ا يكل التنظيمية، االتصاالت املكتبية، األعما  واملالية، اإلدارية املعامالت

              : ( 2004  ) الجسار  / دراسة56

 املدرسية اإلدارة أهداف يقيق يف احلاسوب لقيادة الدولية الرخصة برنامج فاعلية عنوان الدراسة: درجة

 .الرتبويني املشرفني نظر وجهة من العاصمة/انعم    افظة يف العامة املدارس مديري لدى
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 يف احلاسوب لقيادة الدولية الرخصة برنامج فاعليةعلى  التعرف إىل الدراسة الدراسة :هدفتأهداف 

 املشرفني نظر وجهة من انعم    افظة يف العامة املدارس مديري لدى املدرسية اإلدارة أهداف يقيق

 .الرتبويني

 الرتبية يف مديريات الرتبويني املشرفني ايع من وعينتها الدراسة دتمع لتشك   وقد عينة الدراسة :

 الباحث رطو   فقد البيانات 69وجلمع  ا،مشرفن  ( 116 ) وعددهم العاصمة عمان  افظة يف والتعليم

 الفو. واجملا  اإلداري، اجملا  :دالني من مكونة استبانة

 :الدراسة نتائج أظهرتأهم نتائج الدراسة : 

 أهداف يقيق يف املدارس مديري أداء على احلاسوب لقيادة الدولية الرخصة برنامج فاعلية ن  إ  -

 .متوسطة كانت والفو اإلداري اجملالني يف املدرسية اإلدارة

 يقيق يف املديرين أداء على احلاسوب لقيادة الدولية الرخصة ل نامج اإحصائي   دالة فروق وجود عدم 

 اإلدارية، اخل ة أو اجلنس، متغريات إىل عزىتُ  الرتبويني املشرفني نظر وجهة من املدرسية اإلدارة أهداف

 .احلاسوبية التدريبية لل امج العملي التطبيق على الرتكيز بءرورة الدراسة أوصت وقد .العلمي املؤهل أو

 :(5113ريا ) أبو / دراسة57

 يف الرياضيات تدريس يف احلاسوب استخدام وتطلعات واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت     

ا ) 122 ( من الدراسة عينة ونتوتك   األردن، يف احلكومية املدارس  الرياضيات معلمي من ومعلمة معلمن
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ا ) 21 ( و  أهم وجاءت ، انعم   ملدينة التابعة احلكومية املدارس يف احلاسوب معلمي من ومعلمة معلمن

 : التايل النحو على الدراسة نتائج

 املقبو  املستوى عن يقل املدارس يف احلاسوب أجهزة وعدد احلاسوب خمت ات عدد معد   -1

 . اتربوي  

 املتوافرة يف احلاسوب أجهزة عدد قلة ( التدريس يف احلاسوب استخدام معوقات أهم من  -2

 .) التدريس يف احلاسوب استخدام على املعلمني تدريب نقص ، املدارس

  ( 2003 ):               ناصر أبو / دراسة58

 كما اإللكرتوين التعليم مدارس إلداريي واملستقبلية احلالية التدريبية االحتياجات  :اسةعنوان الدر    

  .األردن الرتبويون القادة يراها

 التعليم مدارس إلداريي التدريبية االحتياجات على التعرفإىل  الدراسة هدفت أهداف الدراسة :

 املنهج الباحث استخدم الدراسة أس لة على ولإلجابة األردن، يف الرتبويني القادة يراها كما اإللكرتوين

 .التحليلي الوصفي

 واملهارات الكفايات :داالت ثالث على موزعة فقرة ( 60 ) من تكونت استبانة رطو   عينة الدراسة :

 وقد بالتطوير، املتعلقة واملهارات املعلومات، بتكنولوجيا املتعلقة واملهارات الكفايات والفنية، اإلدارية

 يف اتربوي   اقائدن   ( 32 )و اإللكرتوين، التعليم ملدارس ومديرة امديرن  ( 402 ) من الدراسة عينة تألفت

 .األردنية والتعليم الرتبية مديريات
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 :الدراسة نتائج : وأظهرتأهم النتائج 

 :دايل على واملستقبل احلاضر يف للتدريب عالية حباجة اإللكرتوين التعليم مدارس يإداري ن  إ -

 املعلومات، بتكنولوجيا املتعلقة والكفايات واملهارات بالتطوير، املتعلقة والكفايات املهارات

 اإلدارية واملهارات الكفايات دا  على واملستقبل احلاضر يف للتدريب متوسطة حباجة موأّن  

 .والفنية

 ملتغريات عزىتُ  احلاضر يف التدريبية باالحتياجات يتعلق فيما اإحصائي   دالة فروق توجد ال -

 بني اإحصائين  دالة فروق هنا  كانت بينما الوظيفي، املسمى أو ،العلمي املؤهل أو ،اجلنس

 .الشما  إقليم لصاحل والشما  الوسط إقليمي

 ملتغريات عزىتُ  املستقبل يف التدريبية باالحتياجات يتعلق فيما اإحصائي   دالة فروق توجد ال -

 على بالرتكيز الدراسة أوصت وقد .اإلقليم أو الوظيفي، املسمى أو ،العلمي املؤهل أو ،اجلنس

 إلداريي التدريبية ال امج وضع عند غريها من أكثر أولويات احتلت اليت التدريبية االحتياجات

 .اإللكرتونية املدارس

 :(  ( 2003إسماعيل باا قام / دراسة59

 واجتاهات احلاسوب مبساعدة الوظيفية القراءة مهارات تنمية يف مقرتح برنامج فعاليةعنوان الدراسة : 

  .حنوها البحرين مبملكة الثانوية املرحلة من األو  املستوى طلبة

 الوظيفية القراءة مهارات تنمية يف مقرتح برنامج فاعلية تعرف إىلهدفت الدراسة أهداف الدراسة: 

 .حنوها البحرين مبملكة الثانوية املرحلة من األو  املستوى طلبة اجتاهات وتعرف احلاسوب، مبساعدة
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 الثانوية. املرحلة من األو  املستوى طلبة من عينة على الدراسة : وطبقتعينة الدراسة

 القراءة مهارات تنمية برنامج درست اليت التجريبية اجملموعة طلبة أداء تفوق :الدراسة نتائج أهم ومن 

 ومنو .الوظيفية القراءة مهارات ايع يف الءابطة اجملموعة طلبة نظرائهم على احلاسوب مبساعدة الوظيفية

 كانت مبا اقياسن  عليهم ال نامج تطبيق بعد التجريبية اجملموعة طلبة لدى كافة الوظيفية القراءة مهارات

 طلبة اجتاه ويسن .اجلنس متغري إىل يعود اإحصائي   داال   التحصيل يف فرق وجود وعدم التطبيق، قبل عليه

 حنو االجتاه مقياس عديبُ  يف الءابطة اجملموعة طلبة بنظرائهم مقارنة القراءة حنو التجريبية اجملموعة

 القراءة مهارات تنمية ل نامج دراستهم بعد القراءة حنو التجريبية اجملموعة طلبة اجتاه ومنو .القراءة

 له. دراستهم قبل اجتاهاهتم مبستوى مقارنة احلاسوب مبساعدة الوظيفية

    :( ( 2003 الصمادي / دراسة31

 استخدام دا  يف جرا  افظة يف احلكومية املدارس ملديري التدريبية االحتياجات  :عنوان الدراسة    

 .احلاسوب

 ومديرات ملديري التدريبية االحتياجات واقععلى  التعرف إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة :  

 باستخدام الوعي : ثالث جملاالت اوفقن  احلاسوب استخدام دا  يف جرا  افظة يف احلكومية املدارس

 .احملوسب التعليم على واإلشراف اإلدارة، يف احلاسوب استخدام احلاسوب،
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  ( 36) من مكونة واستبانة التحليلي، الوصفي املنهج الباحث استخدم الغرض عينة الدراسة : و ذا

 جرا  افظة يف املدارس ومديرات مديري من املكون الدراسة دتمع على توزيعها ن حيث فقرة،

 .االستبانة على ومديرة امديرن  ( 123 ) عدد استجاب وقد ومديرة، امديرن   (144)عددهم والبالغ ،األردنية

 :يلي ما الدراسة نتائج أظهرت أهم النتائج :

 .مرتفعة اإلدارة يف احلاسوب استخدام داالت يف التدريبية االحتياجات درجة -

 .متوسطة احملوسب التعليم على اإلشراف دا  يف التدريبية االحتياجات درجة -

 .منخفءة احلاسوب باستخدام الوعي دا  يف التدريبية االحتياجات درجة -

 .متوسطة اعمومن  احلاسوب استخدام دا  يف التدريبية االحتياجات درجة  - 

 استخدام دا  يف املدارس ومديرات ملديري الةفع   تدريبية دورات عقد :بالتايل الدراسة أوصت وقد

 .نرتنتاإل شبكة واستخدام احملوسب والتعليم اإلدارة يف احلاسوب

 .احلاسوب أجهزة من كافٍ  بعدد املدارس تزويد -

 .اإلنرتنت بشبكة املدارس يف احلاسوب أجهزة ربط -

 :(   2003/ دراسة عفانة ) 30   

 تعلمها حنو واالجتاه الرياضيات يف تنمية التفكري يف بالبحث ميالتعل أسلوب عنوان الدراسة : أثر

 العلمية . الرتبية دلة .بغزة األساسي الصف التاسع طالب لدى اهب واالحتفاظ
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 األساسي اخلامس الصف طلبة يصيل يف تعليمية كوسيلة احلاسوب استخدام أهداف الدراسة :  أثر

 املساحة. وحدة يف

 خاصة مدارس ثالث يف اخلامس الصف من وطالبة اطالبن   86  من عشوائية عينة أخذ ن ينة الدراسة :ع

 دموعات. ثالث إىل توزيعهم ن اهلل، رام  افظة يف

 بالطريقة درست واألخرى ،التقليدية بالطريقة درست إحدا ا ،ضابطة أدوات الدراسة : اثنتني

 على يعتمد  وسب برنامج باستخدام درست جتريبية والثالثة مبساعدة أوراق عمل، ولكن التقليدية

 الباحث. إعداد من املوضوع نفسل   Power  Point  عروض

 متوسطات يف مستوى عند  0.05إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت أهم النتائج :

 .احلاسوب باستخدام درست اليت التجريبية اجملموعة لصاحل التدريس، طريقة إىل عزىتُ  الطلبة يصيل

 .بوجه عام الدراسات األجنبية لكترونيالتعليم اإل الدراسات السابقة التي تناولت.. ثالثنا

بوجه عام الدراسات  لكترونيالتعليم اإل الدراسات السابقة التي تناولتالذالث :  المحور

 األجنبية.

 

 

 :(Afshari et. Al ,  ( 2008وه(رون أفشاري دراسة/ 0
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 واالتصاالت.  املعلومات املدرسية وتكنولوجيا القيادة  :عنوان الدراسة     

 املعلومات تكنولوجيا استخدام على القيادة أثر عن الكشفإىل  الدراسة أهداف الدراسة : هدفت

 املعلومات لتكنولوجيا طهران يف املدارس مديري استخدام درجة ويديد املدارس، يف واالتصاالت

 القيادة منط وكذلك واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا يف خل هتم تقديرهم درجة ويديد واالتصاالت،

 هبم. اخلاص

 األو  دالني، من مكونة واستبانة التحليلي، الوصفي املنهج الباحثون استخدم وقد عينة الدراسة :

 مديري خب ة خاص والثاين واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا املدارس مديري استخدام مستوى يقيس

 مدير ( 30 ) من الدراسة عينة تكونت وقد .هبم اخلاص القيادة ومنط احلاسوب، استخدام يف املدارس

 .اإليرانية طهران مبحافظة عشرة التاسعة املنطقة من مدرسة ومديرة

 :التالية النتائج إىل الدراسة أهم نتائج الدراسة : توصلت

 اإلدارية املهام ألداء احلاسوب يستخدمون (% 56.7 ) املدارس مديري نصف من أكثر  -1

 ثالثة أو ملرتني احلاسوب يستخدمون منهم (% 23.3 ) وأن   ا،أسبوعين  املرات من قليل لعدد

 (% 43.3 ) أفاد .اإلدارية املهام ألداء ايومين  احلاسوب يستخدم منهم اأحدن  ال وأن   ا،أسبوعي  

 وأن   ا،أسبوعين  ثالثة أو ملرتني عام بشكل احلاسوب يستخدمون مأّن   املدارس مديري من

 .اأسبوعين  املرات من قليل لعدد عام بشكل احلاسوب يستخدمون منهم  (% 36.7)
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( ( 36.7%و  احلاسوب، استخدام يف متوسطة خ ة لديهم (% 50 ) املدارس مديري نصف -2

 .احلاسوب استخدام يف كبرية خ ة لديه منهم

 وفهمهم أدائهم لتطوير املدارس مديري ملساعدة اسرتاتيجيات وضع بءرورة الدراسة أوصت وقد

 .يف مدارسهم واإلدارية التعليمية العملية لتحسني التكنولوجيا توظيف يف املؤثر لدورهم

 :( ,Anderson ( 2008   ندرسونأ / دراسة5

لكرتوين ومفاهيم تطبيقه شركة النشر الغربية الدراسة بالوالية ىف التعليم اإلن الدراسة : مقدمة عنوا    

 املتحدة األمريكية 

  .سريالنكا يف لكرتويناإل ميالتعل مساق يف ابروزن  التحديات أكثر أهداف الدراسة : هتدف لتحديد

 2007 عام لغاية 2004 عام من املعلومات اع ون ،اشخصن  (1887 ) الدراسة هذه عينة الدراسة : مشلت

 أكثر لتحديد الكمية الطريقة استخدام ون التدريس، هي ة وأعءاء الطلبة  راء الدراسة هذه غطيوتُ    

  .العوامل هذه أ ية سبب لشرح نوعي يليل وتبعها أ ية، العوامل

 املرونة، الطلبة، مساعدة :التالية اجملاالت يف رئيسة يديات سبعة الدراسة أهم نتائج الدراسة : حددت

 نوعية ،األكادميية الثقة ،احلاسوب شبكة مع الربط ،التحتية البنية ،املدخالت والتعلم، التعليم فعاليات

 .واالجتاهات اللغة ،احمللية ،اسابقن  ُتدرس اليت املواضيع الطلبة،

 : Halat , b  ( 2008)هالت  / دراسة3
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ثر الدافع على معلمي طالب مدارس خدمة املعلمني الدولية ، دلة الرياضيات أعنوان الدراسة :    

 بالرتبية والتعليم يف العلوم التكنولوجية . 

 واجتاهات دافعية تنمية يف كويست الويب استخدام ثرأ على التعرف أهداف الدراسة : استهدفت

 .الرياضيات مادة يف الرتبية كلية يف األساسي التعليم شعبة طالب

 بطريقة طالب استبيان 202 عددهم البالغ عينة من طالب كلية الرتبية استخدام ن وقدعينة الدراسة : 

 بالويب درست اليت التجريبية اجملموعة ىعل اوبعدي   اقبلي   تطبيقه ن اجتاهاهتم ىعل للتعرف ؛ليكرت

 .الءابطة واجملموعة كويست

 جيابيةإ اجتاهات تكوين يف إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل الدراسة توصلتأهم نتائج الدراسة : 

 التجريبية. اجملموعة لصاحل والءابطة التجريبية اجملموعة بني الرياضيات مقرر حنو

 :( (Pasquerilla 2008باسكوريا  / دراسة2

 . دورهم على وأثرها التكنولوجيا توظيف ضوء العليا يف املدارس مديري دور : عنوان الدراسة    

 وأثرها التكنولوجيا حنو العليا املدارس مديري توجه لىع التعرفإىل  الدراسة هدفت :أهداف الدراسة 

 .دورهم على

  راء باستطالع الدراسة من األو  اجلزء يف الباحث قام الدراسة أهداف عينة الدراسة : ولتحقيق 

 العمل، الشعب، العامل، اجملتمع، على التكنولوجيا أثر حو  بنسلفانيا غرب يف العليا املدارس مديري
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 يف العليا املدارس مديري من (10 ) باختيار الباحث قام الدراسة من الثاين اجلزء ويف التعليم، إىل وصوالن 

 املديرين من وطلب ترتيب، قائمة يف وخلصها استجاباهتم، برصد قام مث ومن ملقابلتهم، بنسلفانيا غرب

 .األ ية حسب ترتيبها العشرة

 :أن   الدراسة نتائج أهم نتائج الدراسة : أظهرت

 بيانات وحفظ العليا، املدارس ملديري اليومي العمل مهام أداء يف أفادت التكنولوجيا  -1

 .واجملتمع األمور وأولياء املوظفني مع التواصل وتفعيل الطلبة،

 من كانت والصيانة وال امج األجهزة تكاليف وارتفاع احلديثة، للتكنولوجيا العاملني مقاومة -2

 .التكنولوجيا توظيف سلبيات

 على العمل أجل من التكنولوجيا توظيف ملعوقات املدارس مديري يديد بءرورة الدراسة أوصت وقد

 .الفنية واملساندة العملي التدريب  ا يتوفر واليت الة،الفع   ال ديات باستخدام أوصت كما تفاديها،

 : Ikpeze and Boyd   2007بويد  اكبزو /  دراسة2 

 .كويست الويب طريق ىعل القائمة العلمية املهام ثرأ عنوان الدراسة : قياس

 تنمية يف كويست الويب طريق ىعل القائمة العلمية املهام ثرأ قياس استهدفت :أهداف الدراسة 

 االبتدائي. السادس الصف طالب ىلد الرتبة عايل التفكري ومهارات العلمي التنور مهارات

 األنشطة تكون عندما خاصة وجناحها كويست الويب فاعلية إىل الدراسة توصلت أهم نتائج الدراسة:

 . منظمة وبطرق وبعناية اجيدن  خمتارة
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 :,Allan and Street 2007وستربت   ألن دراسة/ 6  

 .اجمللة ال يطانية لتكنولوجيا التعليم كويست الويب على القائمة املعرفة استخدام ثرأ عنوان الدراسة :

 تدريب يف كويست الويب على القائمة املعرفة استخدام ثرأ على التعرف استهدفتأهداف الدراسة:  

 .اجتاهاهتم على والتعرف ،رياضيات ختصص االبتدائية املرحلة معلمي

 كويست. الويب جتاه وتصوراهتم اجتاهاهتم على للتعرف اطالبن 95 ى عل استبيان تطبيق ن :عينة الدراسة

 هذه تنمية يف تأثري وذات فاعلة كويست الويب طريقة أن   إىل الدراسة توصلت أهم نتائج الدراسة :

 .الرتبة عايل والتعليم املعرفة

 :Akbaba-Altun 2006ألتون -/ دراسة أكبابا7

 برتكيا.  التعليم يف احلاسوب توظيف تكنولوجيا صعوبات  :عنوان الدراسة     

 يف احلاسوب تكنولوجيا بتوظيف املتصلة القءاياعلى  التعرف إىل الدراسة أهداف الدراسة : هدفت

 املقابلة الباحث استخدم البيانات وجلمع الوصفي، املنهج الدراسة واستخدمت .مركزي تعليم نظام

 واالستبانة.

 امشرفن   (151)حاسوب، منسق ( 15 )و مدرسة، مدير ( 17 ) من الدراسة عينة تكونت عينة الدراسة :

 األسود. البحر غريب الرتكية املدن إحدى يف اتربوي  
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 التطوير يتطلب التعليم يف احلاسوب تكنولوجيا توظيف أن   الدراسة نتائج أظهرت أهم نتائج الدراسة:

    األمور هذه وأن   .واإلشراف اإلدارة، املناهج، العاملني، املدارس، يف التحتية البنية  :من لكل الناجح

 وملحقاهتا، احلاسوب أجهزة عدد قلة النتائج أظهرت كما .العام التعليم مشاكل عن فصلها ميكن ال

 .املدارس يف نرتنتاإل خطوط ضعف وكذلك احمللية، باللغة املتوفرة ال ديات وندرة

 املستمر التدريب وتوفري التعليم، يف احلاسوب لتوظيف اجليد التخطيط بءرورة الدراسة أوصت وقد

 الرتبويني. واملشرفني احلاسوب ومنسقي ،املدارس ملديري التكنولوجي التطور ملواكبة

 :Gaskill and others 2006  وه(رون جاسكل دراسة/ 8    

 .كويست الويب سرتاتيجيةا جتاه الطالب : قياس اجتاهاتعنوان الدراسة      

 .كويست الويب سرتاتيجيةا جتاه الطالب اجتاهات تعرف أهداف الدراسة :  استهدفت

 بني ميالتعل نواتج يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة إىل توصلت أهم نتائج الدراسة :

 بالطريق درست اليت الءابطة واجملموعة كويست بالويب درست اليت التجريبية اجملموعة طالب

 .الطريقة هبذه كبري بشكل بالعمل ااستمتاعن  التجريبية اجملموعة أبدت لكن ،التقليدية

 :((Demir 2006 ديمير دراسة/ 9

   .املدارس االبتدائية يف اإلدارية املعلومات نظم : عنوان الدراسة 
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 املعلومات نظم فهم على املدارس مديري قدرةعلى  التعرف إىل الدراسة هذه هدفتأهداف الدراسة : 

 . الرتكية  "إدرين" منطقة يف االبتدائية املدارس يف استخدامها وكيفية اإلدارية

 بالبيانات تعلق :أو ا  اور، مخسة تءمن استبيان استخدام ن البيانات جلمعو  عينة الدراسة:

 معلومات تناو  فقد :الثاين احملور أما .التعليم ومستوى ،املهنية اخل ة :مثل ،املدارس ملديري الشخصية

 إدخا  حو  تساؤالت تناو  :الثالث واحملور .املدارس يف اإلدارية املعلومات نظم عن وبردية مادية

 :الرابع احملور أما .ةاإلداري املعلومات نظم باستخدام واإلحصاءات والقوائم امللفات وإعداد البيانات

 .استخدامها عن الناجتة واملشكالت املدرسية اإلدارة خدمة يف اإلدارية املعلومات نظم مبسا ات فتعلق

 على وتأثريها اإلدارية املعلومات نظم استخدام يف املدارس مديري خ ات تناو  فقد :اخلامس احملور أما

 هم مدرسة مدير ( 170 ) أصل من مدرسة مدير ( 98 ) للمبحوثني الفعلي العدد بلغ وقد عملهم،

   .الدراسة دتمع

 

 التالية: النتائج إىل الدراسة توصلت :أهم نتائج الدراسة

 ( من ( 91.8%نظر  وجهة من املدرسة إدارة يف كبري بشكل تساهم اإلدارية املعلومات نظم -1

 االعتماد خال  من أك  بفاعلية القرارات اختاذ على قادرين جتعلهم اّن  إ حيث املبحوثني،

 .إعاقات بدون املدرسية األنشطة تنظيم وكذلك والسليمة، احلديثة املعلومات على
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 الكلمات تنسيق برامج الدراسة عينة قبل من ااستخدامن  احلاسوب برامج أكثر كانت -2

 ااستخدامن  ال امج أقل أما ؛ (% 80.6 ) بنسبة لكرتونيةاإل اجلداو  ليها، ت (82.7% ) بنسبة

 . (5.1 ) بنسبة املكتبة برنامج فكان

 مءادات خال  من البيانات أمن لءمان احتياطات يتخذون (% 76.5 ) املديرين معظم -3

 .االحتياطي والنسخ ،السر وكلمات ،الفريوسات

 بنسبة واملعلمني الطلبة وملفات قوائم كانت النظام باستخدام يءريها ن اليت البيانات أهم    

 ،(% 40.8)بنسبة واملصروفات املدرسي اإلنفاق جداو  ، (% 41.8)بنسبة املوجودات تثبيت ، (58.2%)

 تغري   كما املديرين، أداء تطوير يف اإلدارية املعلومات نظم سا ت(%30.6)  بنسبة احملاسبية والعمليات

 .اجيابي  إ التكنولوجيا حنو اجتاهاهتم من

 

 

 :التالية بالتوصيات الدراسة خرجت وقد

 .اإلدارية املعلومات لنظم والالزمة الكافية بالتكنولوجيا املدارس تزويد ضرورة -1

 املعلمني أحد بتدريب األخرى واألجهزة احلواسيب صيانة يف املدرسة ملساعدة جهة توفري  -2

 للمدارس الفو الدعم لتوفري التعليمية املنطقة إدارة يف صيانة مركز وتوفري املهمة، هبذه لقيام

 .الصيانة بعمليات يقوم نم   هبا يوجد ال اليت
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 على للتغلب ؛املدارس يف احملوسبة اإلدارية املعلومات نظم الستخدام اجليد التخطيط ضرورة -3

 .استخدامها معوقات

 :Williams 2006  وليامز / دراسة01

، اجلمعية الدولية لنظم 2002يليل العوامل املؤثرة يف نظم املعلومات، أكتوبر : عنوان الدراسة

 .املعلومات احلاسوبية

 النتائج كافةالتحليل   دمج حيث ؛البعدي التحليل طريقة الدراسة استخدمت أهداف الدراسة :

 . م 2003 إىل م 1000 عام من الفرتة خال  مقارنة دراسة 22 من عليها املتحصل

           الصحية يف املهن بعد عن والتعليم الطالب يصيل التحليل عينة الدراسة : واستهدف

(Allied health professions).  

 عن التعليم مناذج أكثر  ا املتزامن والتعليم املفتوح التعليم أن   البحث نتائج أظهرت: أهم نتائج الدراسة

 عالية نتائج يصيل إىل تأد   بعد عن التعليم دورة يف املنّفذة التعليمية التصميم ومناذج فاعلية، بعد

 اإللكرتوين التعليم وهي الرسالة عاجلتها اليت القءية يف وليامز دراسة مع احلالية الدراسة وتتفق .للطالب

 الدكتوراه بأطروحات احلالية الدراسة اهتمت و بعد، عن بالتعليم وليامز دراسة اهتمت حيث ؛بعد عن

 واختلفت التقليدي، الفصل يف أو بعد عن سواء اإللكرتوين التعليم مبجا  املهتمة املاجستري رسائل و

 .البعدي التحليل وليامز دراسة استخدمت حيث ؛الدراسة منهج يف وليامز دراسة عن احلالية الدراسة

 :" Giuseppe.F  "2006/ دراسة 00
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 .عنوان الدراسة: التعليم من خال  شبكة الويب

نرتنت الدروس التقليدية والدروس على اإلأهداف الدراسة :  هتدف إىل التعرف على االختالف بني 

 .يطاليا إلدى طالب فارونيا يف 

موا إىل س  ا اختريوا بطريقة عشوائية قُ طالبن ( 30عينة الدراسة : طبقت الدراسة على عينة من )

 .لكرتوينبطة بواسطة املنتديات وال يد اإلدموعتني ضابطة وجتريبية ، درست اجملموعة الءا

وعة ا يف التحصيل الدراسي لصاحل اجملمهنا  فروقن  ن  أأهم نتائج الدراسة : أظهرت نتائج الدراسة ب

 ا.لكرتوني  إمها يالتجريبية اليت تلقت تعل

 :Kent  (5112)   كنت دراسة/ 05

 جامعة يف (WebCT)برنامج  استخدام خال  من التدريس هي ة أعءاء مساعدة : عنوان الدراسة

 .برمنجهام

 هي ة أعءاء استخدام خال  من برمنجهام جامعة جتربة تقييم الدراسة هذه أهداف الدراسة :هدف

برنامج   باستخدام اإللكرتوين التعليم لتقنيات (WebCT) ، عن عبارة الدراسة كانت حيث التدريس

 التدريس. هي ة أعءاء دعم يف اجلامعة داخل والتعليم البحوث قسم لدور وصف

 مايلي:  إىل الدراسة خلصت أهم نتائج الدراسة :
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 التدريس طرق على التدريس هي ة أداء تطوير وحدة أعءاء تدريب على العمل ضرورة -1

 .احلديثة األكادميية

 وسائل أفءل لتقدو التدريس هي ة وأعءاء التعليمية األقسام كافة مع العمل ضرورة  -2

 والتدريس ميالتعل

 .الةالفع   املمارسة خال  من األقسام بني جيد تعاون وجود من التأكد  -3

 .الوظيفي األداء وتطوير املتقدمة التعليم تطوير مشاريع تقدو  -2

 .التدريس هي ة ألعءاء والفنية الشخصية املهارات تطوير  -2

 :""LARRY.S 2004/ دراسة 03

 .م عن بعديعنوان الدراسة : املقارنة بني التعليم التقليدي والتعل 

 .م عن بعديالتعليم التقليدي والتعلهدفت إىل املقارنة بني أهداف الدراسة: 

 يأورالندو ذو من طالب جامعة والية ا ( طالبن 22تكونت عينة الدراسة من) عينة الدراسة:

دموعة ضابطة  ،موا إىل دموعتني بطريقة عشوائيةس  م ( قُ ياالحتياجات اخلاصة )صعوبات التعل

ن بعد من خال  الشبكة جتريبية درست عدموعة و  .لمها عن طريق احملاضرات النظريةقت تعتل  

 .العنكبوتية

 .الكرتوني  إمها يقت تعلواليت تل  لدراسة إىل تفوق اجملموعة الءابطة ا توصلت أهم نتائج الدراسة:

 باالختبار القبلي. يية مقارنة االختبار البعدا يف أداء اجملموعة التجريبا كبرين هنا  تفوقن  وكشفت أن  
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 : King 2003كنج   دراسة/  02  

 ةاسرتاتيجي استخدام حو  االبتدائية للمرحلة الرتبية كلية طالب توقعات على التعرف استهدفت       

 إىل الدراسة توصلت وقد االبتدائية، املرحلة تالميذ ىلد االستقصاء مهارات تنمية يف كويست الويب

 فصو  يف العلوم تدريس طرق مقرر درست اليت التجريبية اجملموعة توقعات يف فروق وجود :منها ،نتائج

 .الءابطة اجملموعة عن بالتكنولوجيا دهزة دراسية

 "Chang 2002":   دراسة شانج / 02

 .عنوان الدراسة : التدريس من خال  بردية احلاسب اآليل يف دا  تدريس العلوم  

أهداف الدراسدة :  معرفدة أثدر اسدتخدام التددريس مدن خدال  برديدة احلاسدب اآليل القائمدة علدى طريقدة 

 م يف ددددا  تددددريس العلوم.وقدددد قدددام الباحدددث يف هدددذه الدراسدددةيحدددل املشدددكالت يف يسدددني ندددواتج التعلددد

مبقارنة طريقة التدريس باستخدام احلاسب املرتبطة بطريقة حل املشكالت مع طريقة احملاضدرة واملناقشدة 

 مع استخدام اإلنرتنت.

ن تطبيددق الدراسددة علددى تالميددذ املرحلددة الثانويددة يف تددايوان خددال  تدددريس مددادة العلددوم، عينددة الدراسددة :  

ا. وقدددد قدددام الباحدددث بعدددد ذلدددك بتقسددديم عيندددة يءندددمدددع قياسدددات اجتاهدددات هدددؤالء التالميدددذ حندددو العلدددوم أ

وتلميددذة اسددتخدمت معهددا طريقددة حددل  ا( تلميددذن 122الدراسددة إىل دمددوعتني: األوىل جتريبيددة وعددددها )

قددت ب  وتلميدذة طُ  ا( تلميدذن 132دموعدة املقارندة مددن )املشدكالت مدن خددال  احلاسدب، يف حدني تألفددت 

. أما أدوات الدراسدة فقدد متثلدت بتطبيدق االختبدار التحصديلي عليهم طريقة احملاضرة واإلنرتنت واملناقشة
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م، إضافة إىل مقياس االجتاهدات حندو مدادة علدم 2000عام  Changره شانج ملادة علم األرض الذي طو  

 م.1999عام  Maoره كل من شانج وماو األرض الذي طو  

التالميددذ الددذين درسددوا حسددب  أظهددرت نتددائج اسددتخدام يليددل التبدداين املصدداحب بددأن   :أهددم النتددائج   

طريقددة حددل املشددكالت واحلاسددب قددد حصددلوا علددى درجددات أعلددى وبداللددة إحصددائية مقارنددة بددزمالئهم 

كمدا كدان هندا  فدروق دالدة   الذين تعلموا مادة علم األرض حسب طريقة احملاضرة واملناقشدة واإلنرتندت،

فيمدددا يتعلدددق باجتاهددداهتم حندددو املدددادة  ملصدددلحة اجملموعدددة التجريبيدددة )حدددل املشدددكالت واحلاسدددب( اإحصدددائي  

 الدراسة.

 :""Ross & Casey 2000/ دراسة روس وكايسي 06

 عنوان الدراسة : أثر استخدام بردية تفاعلية لتطوير مهارات التالميذ على حل املشكالت. 

أهدددداف الدراسدددة :  هتددددف معرفدددة أثدددر اسدددتخدام برديدددة تفاعليدددة لتطدددوير مهدددارات التالميدددذ علدددى حدددل 

ل ديدة الفيزيداء املسدماة )معلدم الفيزيداء الدذكي( وهدي  اتكوينيند امت تلك الدراسة تقييمن وقد   املشكالت.

مت لتحسددني مهددارات حددل املشددكالت عنددد تالميددذ املرحلددة الثانويددة. وهدددف هددذا م  برديددة تفاعليددة ُصدد

ويديددددد ردود أفعددددا  التقيدددديم إىل: وصددددف كيفيددددة اسددددتخدام هددددذه ال ديددددة يف مدرسددددة الطددددريان الثانويددددة، 

التالميدددذ واملعلدددم حندددو ال ديدددة مدددن ناحيدددة نقددداط القدددوة والءدددعف، إضدددافة إىل التعدددرف علدددى اقرتاحدددات 

التطددوير. كمددا هدددف إىل التعددرف علددى التددأثريات احملتملددة السددتخدام تلددك ال ديددة علددى مهددارات حددل 

 املشكالت.
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حيدث درس تالميددذ  ؛درسدهم نفددس املعلدمفصددو  للفيزيداء يوطبقدت الدراسددة علدى ثالثدة  عيندة الدراسدة:

أحددد الفصددو  بوسدداطة برديددة معلددم الفيزيدداء الددذكي، يف حددني درس تالميددذ الفصددلني اآلخددرين بالطريقددة 

منهدا: خد ات املعلدم، واجتاهدات التالميدذ  ،التقليدية، واعتمد يف التقييم علدى مصدادر متعدددة للبياندات

ن جتميددددع تلددددك البياندددات عددددن طريددددق االسددددتبيانات ويصددديلهم، واسددددرتاتيجيات حددددل املشدددكالت، وقددددد 

 ومالحظات املعلم، إضافة إىل االختبار التحصيلي، واستمرت التجربة ملدة فصل دراسي. ،واملقابالت

 كان من أبرز نتائجها مايلي:أهم نتائج الدراسة :  

بيددة بددني متوسددطات درجددات يصدديل تالميددذ اجملمددوعتني التجري اعدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائي   -1

 والءابطة.

رديددة معلددم الفيزيدداء مددن املعلددم والتالميددذ كددانوا إجيددابيني حددو  منددافع ب كددال    أشددارت النتددائج بددأن   -2

ددد ردود األفعدددا  األكثدددر إجيابيدددة جددداءت مدددن قبدددل التالميدددذ أصدددحاب القددددرات  أن   االدددذكي، علمن

املتواضدددددعة يف حدددددل املشدددددكالت، بينمدددددا التالميدددددذ الدددددذين كدددددان لدددددديهم قددددددرة عاليدددددة علدددددى حدددددل 

 املشكالت مل يشريوا إىل أ يتها يف تنمية مهارات حل املشكالت.

 تالميذ اجملموعة التجريبية اتبعوا اسرتاتيجيات منظمة حلل املشكالت مبرور الوقت.  ظهر أن   -3

 :""Kariuki & Paulson 2000كاريوكي وبولسون   دراسة/07

 .عنوان الدراسة : أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس تشريح احليوان مقارنة بالطريقة التقليدية
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هتدف إىل معرفة أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس تشريح احليوان مقارنة  :أهداف الدراسة

 بالطريقة التقليدية على يصيل تالميذ قسم األحياء يف املرحلة الثانوية. 

وتلميذة  ا( تلميذن 102قت هذه الدراسة على عينة من التالميذ بلغ عددهم )ب  طُ عينة الدراسة : 

ة مبدرسة ثانوية تقع يف منطقة ريفية صغرية مشا  شرق مدينة تينيسي. يدرسون يف قسم األحياء العام

( 22وبلغ عدد أفرادها ) ،طةضاب :إحدا ا ،إىل دموعتني اينة الدراسة عشوائي  مت عس  حيث قُ 

 :بينما األخرى .ألرض والءفدع بالطريقة التقليديةمن دودة ا ا وتلميذة، درسوا تشريح كل  تلميذن 

وتلميذة، درسوا مهارات تشريح دودة األرض والءفدع من  ا( تلميذن 22أفرادها ) بية بلغ عددجتري

ار )ت( ، كما استخدم الباحثان اختبايصيلي   اق بعد التجربة اختبارن ب  خال  بردية تعليمية، حيث طُ 

 .املعاجلة البيانات إحصائي  

 

 

 نتائج الدراسة :  توصلت الدراسة إىل دموعة من النتائج منها:

 ،بني متوسطي درجات يصيل تالميذ اجملموعة التجريبية اإحصائي   اللةد ذات يوجد فرق -1

 ودرجات يصيل تالميذ اجملموعة الءابطة لصاحل اجملموعة التجريبية.

عزى بني متوسطي يصيل تالميذ اجملموعتني التجريبية والءابطة يُ  ايوجد فرق دا  إحصائي   -2

 للجنس.
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 :" "Hong et al.  2000/ دراسة هونق وه(رون 08

 .استخدام بردية ذات وسائط متعددة على يصيل التالميذ لعلم الفلكعنوان الدراسة : 

أهداف الدراسة :  هتدف إىل الكشف عن أثر استخدام بردية ذات وسائط متعددة على يصيل     

ليا، التالميذ للمفاهيم األساسية لعلم الفلك، ومدى قدرهتا على إكساهبم مهارات حل املشكالت العُ 

 إضافة إىل املهارات البسيطة. 

الصف التاسع درسدوا يف فصدل عملدي بدالقرب ا يف ( تلميذن 232من )تكونت عينة الدراسة : عينة الدراسة 

بالتسداوي  امت عيندة الدراسدة عشدوائي  س دحيدث قُ  ،، وكدانوا مدن املهتمدني بعلدم الفلدكمن مدينة ميدوسدن

وكاندت  ،الفلكيدة(دعى )القريدة إحدا ا جتريبيدة درس أفرادهدا مدن خدال  برديدة تعليميدة تُد ،إىل دموعتني

املشدددكالت املعاصدددرة يف علدددم  كيدددة األساسدددية، إضدددافة إىل عدددرض بعدددضهتددددف إىل تعدددريفهم باملفددداهيم الفل

، واعتمددددت الدراسدددة علدددى اختبدددار )ت( الختبدددار فدددروض اا وبعددددي  ق قبلي دددب دددطُ  ام اختبدددارن الفلدددك، وُصدددم  

 الدراسة.

 

 أشارت النتائج إىل:أهم نتائج الدراسة :  

بددني متوسددطي درجددات يصدديل تالميددذ اجملموعددة التجريبيددة ودرجددات  اوجددود فددرق دا  إحصددائي   -1

 تالميذ اجملموعة الءابطة لصاحل اجملموعة التجريبية.
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تسدددداب مهددددارات الددددة يف مسدددداعدة التالميددددذ علددددى اكبرديددددة )القريددددة الفلكيددددة( أداة فع   اتءددددح أن   -2

شددكالت علددى حيددث أصددبح لددديهم القدددرة علددى تطبيددق أسددلوب حددل امل ؛خاصددة يف حددل املشددكالت

 بي ات ومواقف جديدة متشاهبة.

 :""Schoenfeld et al.  2000/ دراسة سكونفيلد وه(رون 08

 .تعلم املفاهيم األساسية للكيمياء احليوية من خال  بردية الوسائط املتعددة عنوان الدراسة:

للكيميددداء م املفددداهيم األساسدددية يهتددددف إىل معرفدددة عالقدددة خصدددائص املتعلمدددني بتعلددد أهدددداف الدراسدددة:

وسدعت هدذه الدراسدة إىل اإلجابدة عدن  احليوية من خال  بردية الوسائط املتعدددة القائمدة علدى احلدوار.

للوسددائط املتعددددة مددن منددط  السددؤا  التددايل: هددل ايددع الطددالب يسددتفيدون علددى حددد سددواء مددن برديددة

فكددري املنطقددي وعالقتهددا ون يف هددذه الدراسددة قيدداس الددرتابط بددني خصددائص الطددالب املعرفيددة والت ؟احلددوار

 بالتحصيل الدراسي.

ن تقسدددديمهم حسدددب قددددراهتم ومسددددتوى  ا( طالبنددد222وندددت عينددددة الدراسدددة مدددن )عيندددة الدراسدددة : تك   

)احلمدض الندووي(، مدن  DNAالتفكري املنطقي لديهم قبل التجربدة، ون تددريس تلدك اجملموعدات درس 

تويددة علددى نشدداطات خم يددة ومواقددف للمحاكدداة، وقددد خددال  ال ديددة التعليميددة القائمددة علددى احلددوار واحمل

ق يف هدددذه الدراسدددة اختبدددار الددددورات املرئيدددة لبدددريدو، واختبدددار للتفكدددري املنطقدددي، واختبدددار األشدددكا  ب دددطُ 

 .اوبعدي   ام اختبار يصيلي ن تطبيقه قبلي  املخفية، كما ن استخدا

 منها: ،توصلت الدراسة لعدد من النتائجأهم نتائج الدراسة :  
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عدزى الخدتالفهم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف التحصيل الدراسي تُ  -1

 يف القدرات املعرفية.

لددديت لدددديها يوجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية يف متوسدددط التحصددديل الدراسدددي بدددني اجملموعدددة ا -2

واجملموعة اليت لديها قدرات تفكري منطقي منخفض لصاحل اجملموعدة ذات  ،قدرات تفكري منطقي عا ٍ 

 القدرات العالية.

 :risinger (1999 )/ دراسة 09

 .االجتماعية الدراسات تدريس يف اإلنرتنت استخدام عنوان الدراسة :

 االجتماعية، الدراسات تدريس يف اإلنرتنت استخدام واقع يف حبث ىلإأهداف الدراسة : هدفت 

 هائل. بشكل الدراسية الفصو  يف اإلنرتنت استخدام معد  ارتفاع على دتوأك  

 %35 من املدارس يف اإلنرتنت استخدام معد  قفز 1999 و 1994عامي مابني هإن   حيث :عينة الدراسة

 من االستفادة الفصو  ملعلمي خال ا من ميكن اليت املواقع بعض أن   الدراسة دتأك   ،كما% 89  إىل

 الدراسات مناهج وتءمينها االنرتنت خال  من واكتشاف للبحث  Eric Digestمثل مصادرها

 ، األهلية للحرب الفوتوغرافية الصور وخاصة االهتمام  ل الويب على املواقع وكذلك ، االجتماعية

 االقتصادية، والنسب القومي، واإلنتاج ، األمريكية نيفادا يف األوائل واملزارعني املرأة يرير وحركة

 لقسم موقع إنشاء يتم لكي الويب ملواقع أمثلة تقدو ن كما للدو ، املدى طويلة واالجتاهات

 افرتاضية برحالت للقيام field Trips مواقع استخدام ميكن كما باملدارس، االجتماعية الدراسات
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 كما افرتاضية، ميدانية لعمل الفرص توفر املصرية هراماتواإل ، املختلفة للقارات العاملية الفنون وعروض

وخطط دروس الدراسات  ،الطالب أعما  بعينات من اخلاصة املواقع لبعض بعناوين قائمة تقدو ن

 .االجتماعية

  بوجه عام لكترونيالتعليم اإلالدراسات السابقة التي تناولت التعليق على: 

استقراء بعض املناهج املستخدمة يتبني من خال  استعراض الباحث للدراسات السابقة، ومن خال  

 يف هذه الدراسات وبعض أهدافها ونتائجها مايلي:

 ونستخلص منها:   ،لكرتوين يف التعليمإلاستعرضت الدراسات السابقة  استخدام التعليم ا -1

ات املتبعة يف اكتساب التعليم أسفرت النتائج عن فاعلية األساليب واالسرتاجتي- أ

يف  ، وفاعليتهال ميكن إغفاله بالنتائج املعلنةى إىل تأثري أد  مما  ؛لكرتوين أ ية عظمىاإل

وبالتايل سوف تفيد الدراسة  ،لكرتوين لبعض املفاهيمالتصورات البديلة للتعليم اإل

باإلضافة إىل استخدام األساليب  ،لكرتوينيف بناء أساس مفاهيم التعليم اإل احلالية

اإلحصائية املناسبة وتنظيم اإلطار النظري للدراسة احلالية وقياس مدى تأثريه الشديد 

 باجتاهات الطالب التعليمية.

تعليم ال ظاهرة بالدراسة الباحثون الدراسات السابقة تناو  فيها مما سبق تبني أن     - ب

وعالقات مبتغريات  أسباب ها العديد من، واستعرض فيوالتحصيل من خمتلف اجلوانب

 هذه أن   تبني وقد التعليم، لكرتوين يفخمتلفة عديدة، ممثلة ىف تناو  التعليم اإل

 مهميتعل من وتزيد م،يحنو التعل الطلبة دافعية على جيايبإ بشكل تؤثر التكنولوجيا
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 املهو واألكادميي، تطورهم من تزيد حيث أنفسهم، املعلمني على اإجيابن  وتؤثر الذاص،

 لدى طالب التفكري مهارات يف عام ضعف وجود إىل والدراسات األحباث وتشري

 نتائج يليل خال  من وذلك التعليم املدرسي بداية من املرحلة االبتدائية حىت الثانوية.

 ،كالتحليل ،العليا التفكري مهارات تقيس اليت عن األس لة بإجاباهتم املرتبطة الطالب

 على الطالب قدرات تنمية أن   إىل الدراسات تلك وتشري األحكام، وإصدار ،والرتكيب

 إىل تؤدي اليت واألساليب الطرق عن بالبحث احلديثة املدرسة اهتمام يعو التفكري

 ا الفع   التدريس وأن   حياهتم، يف تواجههم اليت املشكالت حل ملهارات التالميذ امتال 

 حلل املشاكل أداة جيعلها بل ذاهتا، يف غاية والعمليات واملفاهيم احلقائق جيعل أال ينبغي

 .اليومية احلياة مواقف من تنبعث اليت

 من العديد حل يف وكيفية مساعدته استعرضت هذه الدارسات مدى استخدام احلاسوب -2

الدراسات نستخلص من و  ،الكرتوين معن تعليم اإلالرتبوية وال اإلدارة تواجه اليت املشكالت

 : ييل السابقة ما

وذلك  ،املدرسية اإلدارة يف اآليل احلاسب توظيفساعدت الدراسات السابقة يف  - أ

 وإدارة املوظفني، وشؤون الطلبة، شؤون وإدارة واإلدارية، املكتبية لألعما  بالنسبة

 .املدرسية واملستلزمات العهد

 اإلداري اإلبداع من يزيد املدرسية اإلدارة يف احلاسوب استخدام ا أن  واتءح أيءن  - ب

 .املدارس مديري لدى
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لكرتونية اإل واجلداو  ،الكلمات ومعاجلة ،التقدميية العروض وأظهرت برامج - ت

 الدولية الرخصة برامج أكثر من البيانات قواعد أن   املتناولة بالدراسات السابقة

 .املدرسية اإلدارة يف ااستخدامن  احلاسوب لقيادة

 احلاسوب ه جيب إزالة كل العقبات اليت تعيق استخدامن  أوأشارت هذه الدراسات - ث

 .وبشرية إدارية وتقنية مادية معيقات من املدرسية اإلدارة يف

وذلك  ،التعليم يف احلاسوب تكنولوجيا إىل تدريب العاملني على توظيفوأشارت - ج

 .دارسامل يف التحتية والبنية واإلداريني، العاملني تطوير يتطلب

 افني   املؤهلة املدرسية اإلدارية ا ي ة مدرب من فريق توافر ةىل ضرور إأشارت كما   - ح

 اإلدارة أفراد لباقيوتدريبهم املستمر  .املعلومات تقنية استخدام على والقادرة

 .اجملا  هذا يف ا ائل التطور ملتابعة احلاسوب دا  يف املدرسية

 . ا التابعة واملدارس والتعليم الرتبية إدارات بني اإللكرتوين الربط يقيق إىل احلاجة- خ

 اإلدارة تواجه اليت واملعوقات لكرتوينالدارسات مدى استخدام التعليم اإلاستعرضت هذه  -3

 ونستخلص من الدراسات السابقة مايلى :  ،الكرتوين معن الرتبوية والتعليم اإل

 أجهزة يف احلاد النقص :يف تتمثل اإللكرتوين ميالتعل استخدام معوقات أهم من ن  إ -1

 فاعلية وضعف املدارس، يف اإللكرتوين ميالتعل بتكنولوجيا املتصلة والتجهيزات احلاسوب،

 الدراسي العبء وزيادة املعلم، عاتق على تقع اليت األعما  وكثرة املعلمني، تدريب برامج

 املعلمني. على
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 املتفق مع الدراسة احلالية:  

 االجتداه وهدو تتناولده الذي العام املوضوع يف السابقة الدراسات مع احلالية الدراسة تتشابه -1

هدا الدراسدة مدن منتسدتفيد  ومدا يسدتجد مدن أدوات ميكدن أن   ، اإللكدرتون التعلديم حندو

 .أدوات يليل ودراسة

فيما يتعلق باملنهج املستخدم فتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السدابقة يف اسدتخدام و  -2

معظمهدددا يتفدددق مدددع  رغدددم تبددداين الدراسدددات مدددن حيدددث أهددددافها إال أن   الوصدددفياملدددنهج 

ا ددددف األساسدددي للدراسدددة احلاليدددة، وهدددو قيددداس أثدددر اسدددتخدام تقنيدددات احلاسدددب اآليل 

)اإلنرتنت أو ال ديات التعليمية( على التحصيل الدراسة وتنميته، هذا جباندب ا ددف 

وقددد اددع بعءددها متغددريات أخددرى  ،لكددرتويني للدراسددة وهددو معوقددات التعلدديم اإلالرئيسدد

ل، فهنا  دراسات اعت بني التحصيل واالجتاهات، بينما اعت إىل جانب التحصي

ءدددداف إليهدددددا االجتاهددددات، وهندددددا  يُ  اأخددددرى بدددددني التحصدددديل والدددددزمن وأحيانندددددراسددددات 

ددد أو أثدددر  ،القددددرة علدددى حدددل املشدددكالت :مثدددل ،زت علدددى متغدددريات أخدددرىدراسدددات رك 

التفكدري االبتكداري  أو أثرهدا علدى ،أو ال ديات التعليمية علدى الدوعي البي دي ،اإلنرتنت

  هنددا  دراسددات اعددت بددني متغددري التحصدديل واكتسدداب املهددارات  أو املنطقددي. كمددا أن  

 أو انفردت مبعرفة أثر تلك التقنيات على اكتساب املهارات.

بعددددض الدراسددددات األسدددداس النظددددري والرتبددددوي السددددتخدام اإلنرتنددددت يف  تا تناولددددأيءندددد -3

 الشبكة. وأسس تصميم وحدات تعليمية على ،التعليم
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وين يف تبني  من تلك الدراسات فعالية احلاسوب، وما يتءمنه من منط التعليم اإللكرت  -2

 ة. يمالعملية التعليمية التعل

 . استخدامها املنهج الشبه جترييبوتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف -2

 : ما ختتلف فيه الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية 

الوصفي  املنهجاستخدمت ا ّن  أاحلالية عن الدراسات السابقة يف سة ختتلف الدرا  -1

 .ومن حيث أدوات الدراسة ،التحليلي 

ا يف البحث والدراسة يف هذا املوضوع تناولت الدراسة عينات عديدة لشمولية وشغفن    -2

فتناولت بعض الدراسات من  ،النتائج واخلروج منها بنتائج تفيدنا يف الدراسة احلالية

، و املرحلة الثانوية ، وعينة من  املتوسطةاملرحلة االبتدائية ، إىل عينة دراسات من املرحلة 

 دراسة املعلمني .

 استهدفت معوقات املشرفني ايف أّن   السابقة الدراسات عن ختتلف احلالية الدراسة أن   إال -3

 اعت الدراسة هذه وأن   ،التخصصات خمتلف ومن العمل رأس على هم الذين الرتبويني

 اجتاه ومعرفة اإللكرتوين، املعلم حنو الرتبوي املشرف اجتاه معرفة أو ا أهداف عدة بني

 املشرف اجتاه ومعرفة اإللكرتوين، للتعليم املعلمني استخدام أ ية حنو الرتبوي املشرف

، هذا جبانب باقي املعوقات اليت  اإللكرتوين للتعليم املعلمني استخدام معوقات حنو الرتبوي

 ايدي   أو عقبة لشك  تُ  أن   ميكن اليت جلوانبا جلميع مشوليتها يف اأيءن  اختلفت ذكرت. كما

 والطلبة. واملعلمني التحتية والبنية اإلدارية جلوانبا من املعلمني أمام
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 متيزت به الدراسة احلالية ما:  

 تعليمية ملنطقة تناو اب السابقة الدراسات من غريها عن الدراسة هذه متيزت وقد      

 بتطبيق تتعلق اليت املعوقات ناولتت اوأّن   العاصمة، يف املركز عن مستحدث فيها هذا اجملا 

 اليت املعوقات وتناولت اإللكرتوين، ميللتعل نظومة الكاملةامل طريق عن اإللكرتوين ميالتعل

 .  ه هذه الدراسةمنتستفيد  ملا ميكن أن  واجهت السابقون بدراسة ويليل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الفصل الثالث

 :أدوات الدراسة وإجراألاتاا
 منهج الدراسة . 3-1

 دتمع و عينة الدراسة . 3-2
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 .ثالفصل الذال

   .إجراألات الدراسة

 :مقدمة 

 ويتناو  ، الدراسة دتمع ويصف ، املالئم الدراسة منهج إىل الباحث يشري الفصل هذا خال  من    

 حيدد كما والثبات، والصدق تصميمها حيث من وذلك االستبانة، يف متثلت واليت الدراسة أداة

 .التساؤالت على واإلجابة الدراسة بيانات لتحليل املناسبة اإلحصائية األساليب

 :الدراسة مناج 3-0      
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والديت تسداعد علدى  ،يعتد  اختيدار املدنهج البحثدي املالئدم مدن اخلطدوات املهمدة يف البحدث العلمدي    

وسدوف يسدتخدم الباحدث يف هدذه  ،إجناح البحدث باعتبداره طريقدة للتوصدل إىل يقيدق أهدداف الدراسدة

   حيددث يعتمددد " املددنهج الوصددفي علددى رصددد ومتابعددة دقيقددة لظدداهرة  ؛الدراسددة املددنهج الوصددفي املسددحي

مددن أجدددل التعددرف علدددى  ، فدددرتة زمنيددة معيندددة أو عدددة فدددرتاتأو حدددث معدددني بطريقددة كميدددة أو نوعيددة يف

ئج وتعميمدات تسداعد يف فهدم الواقدع ، والوصدل إىل نتداو احلدث من حيث احملتدوى واملءدمونالظاهرة أ

 ( . 22م ، ص2001وتطويره " ) عليان ، 

       املدددددنهج الوصدددددفي يعتمدددددد علدددددى دراسدددددة الواقدددددع : "م ( بدددددأن  2002وأضددددداف عبيددددددان و خدددددرون )  

، اكمي دد  اا أو تعبددرين كيفي ددا   عنهددا تعبددرين عدد   ويُ  اا دقيقنددوجددد يف الواقددع ويهددتم بوصددفها وصددفن أو الظدداهرة كمددا ت

  ح مقدددار هددذه الظدداهرة ح خصائصددها ، أمددا التعبددري الكمددي يوض ددفددالتعبري الكيفددي يصددف الظدداهرة ويوض دد

 (.  122")صخرىارتباطها مع الظواهر املختلفة األأو حجمها ودرجات 

 ولقد استخدم الباحث هذا املنهج من أجل :  

أدواتددده يف اإللكدددرتوين و عوقدددات توظيدددف التعلددديم ملدو وصدددف شدددامل عدددن الواقدددع احلدددايل "تقددد -3

 . "هلية للبنني مبدينة مكة املكرمةاألس التعليم العام احلكومية و مدار 

ة بندداء علددى دراسدة ويليددل البيانددات الدديت ن اعهددا مددن الدراسدة امليدانيددة حددو   دداور الدراسدد -2

 . السن" –اخل ة  –املؤهل  –العمل  طبيعةاملتغريات املستقلة "

 :الدراسة مجتمع 2-5
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 يكونون الذين األشخاص أو األفراد ايع" :هو الدراسة دتمع أن   م( 2003عبيدات ) يذكر    

  يايع مدير  من الدراسة دتمع ونتك   احلالية الدراسة ويف .113 ص" البحث موضوع مشكلة

للرتبية حصائية لإلدارة العامة األهلية للبنني مبدينة مكة املكرمة حسب  خر إاملدارس احلكومية و 

كاتب للرتبية م مخسة على موزعني ديرنام ( 222 ) عددهم والبالغ كرمة،التعليم مبنطقة مكة املو 

 :التايل باجلدو  كما الوسط(، –الغرب – الشرق – اجلنوب – ) الشما   :هي التعليمو 
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مبدينة مكة األهلية للبنني مديري املدارس احلكومية و  من الدراسة دتمع توزيع ( 1-3)   جدو 

  .املكرمة

 املرحلة
 مديري املدارس مبدينة مكة حسب مكاتب الرتبية والتعليم

 اجملموع الوسط الغرب الشرق اجلنوب الشما 

 302 32 22 22 22 22 االبتدائية

 121 22 32 22 32 33 املتوسطة

 00 0 22 12 12 22 الثانوية

 222 20 112 112 102 121 اجملموع

العينة من د افر أعدد 

اجملموع الكلي بنسبة 

20% 

2212 2012 2212 2312 1312 11112 

    

  % ( من دتمع الدراسة الكلي ،20لون ) شك  ا يُ ( مديرن  111،2ونت عينة الدراسة من ) تك  و 

يران مد (121) له وينتمي مكة املكرمة شما مكتب الرتبية و التعليم ب:وهي مكاتب مخسة إىل ينتمون

مكتب  ،لعدد الكلي ألفراد دتمع الدراسةمن عينة الدراسة املمثلة ل ( مدير مدرسة22) لهم ميث و
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من عينة  ( مدير مدرسة21) لهم ميث و يرنا،مد (102) له وينتمي ،الرتبية و التعليم جبنوب مكة املكرمة

 ،املكرمة رق مكةشالدراسة املمثلة للعدد الكلي ألفراد دتمع الدراسة، مكتب الرتبية و التعليم ب

لعدد الكلي ألفراد من عينة الدراسة املمثلة ل ( مدير مدرسة22) لهم ميث و يرنا،مد (112) له وينتمي

( 23) لهم ميث و يرنا،مد (112) له وينتمي مكتب الرتبية و التعليم بغرب مكة املكرمة دتمع الدراسة.

التعليم . مكتب الرتبية و الدراسة من عينة الدراسة املمثلة للعدد الكلي ألفراد دتمع مدير مدرسة

من عينة الدراسة املمثلة  ( مدير مدرسة13) لهمميث و يرنا،مد (20) له وينتمي بوسط مكة املكرمة

  .للعدد الكلي ألفراد دتمع الدراسة

 مكتبخذ العينة من كل أون  ،ستثناءاتال اللجوء دون العينة أفراد ايع بدراسة الباحث قام وقد

 مل يسرتجع املكتمل( وما )غري منها الصاحل غري واستبعاد % وهذا بعد اع االستبيانات،20بنسبة 

 .ةاستبان ( 100) اإلحصائي التحليل عملية يف أدخلت اليت املستكملة االستبيانات دموع بلغ منها

 . غري مكتملة وغري صحيحة البيانات ةاستبان 11ون استبعاد 

لعينة  امل وية والنسب التكرارات يبني (2-3 ) خال  اجلدو  من الدراسة لعينة وصف يلي وفيما     

املرحلة الدراسية، طبيعة العمل، املؤهل الدراسي، التخصص، سنوات اخل ة يف دا   حسب الدراسة

 .الدورات اليت ن احلصو  عليهاو ، يل، درجة اإلملام باحلاسب اآلجنليزيةاإلدارة، درجة إجادة اللغة اإل

ا حيث يبلغ   عددن أكالدراسية االبتدائية هم الدراسة من مدير املرحلة  عينة أفراد عدد أن   لوحظ     

هذه  ن  نصف العينة وهذا أل من ما يقارب أي%( 22( مدير مدرسة بنسبة )22عددهم حوايل )

مدرسة بنسبة  ( مدير22، يليها املرحلة املتوسطة حبوايل )لة من أهم مراحل البناء مبجتمعنااملرح
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، يليها املرحلة الثانوية ة اليت تسبق يديد مسار أوالدناومتثل املدارس املتوسطة جملتمعنا املرحل ،%(22)

صغر مرحلة وأدق أوتعد  ،%(12( مدير مدرسة بنسبة )12حيث يبلغ عدد املديرين فيها حبوايل )

( مدير 22عدد مديري املدارس احلكومية حوايل ) ن  أ تثبتأن طبيعة العمل حيث أمرحلة. وبش

بنسبة  أي، ( مدير مدرسة أهلية32لية حوايل )%( ومديري املدارس األه22مدرسة وبنسبة )

(32  .)% 

هنا  مخسة مستويات للمؤهل ، حيث بلغ عدد  ن  أاملؤهل العلمي حيث أوضح  جلدو  اضن اواستعر    

رين يليه املدي( مدير مدرسة، 22)البكالوريوس( حوايل )املديرين احلاصلني على املؤهل العلمي 

( مدير 3مث املديرين احلاصلني على الدكتوراه حبوايل ) ،( مدير22احلاصلني على املاجستري حبوايل )

حاصلني  نيوجد مديري قل من مرحلة البكالوريوس ، والأاليوجد مديري مدرسة  هن  أمدرسة، ولوحظ 

 .ارسنا مؤهلني علمي  امديري املدارس القائمني اآلن على مد يثبت أن   على مؤهالت أخرى ، وهذا ما

ا التخصصات العلمية اخلاصة مبديري )من علوم شرعية ، لغة عربية ، رياضيات، واستعرض أيءن    

اجتماعيات ، أو التخصصات األخرى،  جنليزية ، تربية فنية ، تربية رياضية ،إ، لغة  يلعلوم،حاسب 

( مدير مدرسة. 30( مدير مدرسة، لغة عربية )22تخصصات هو علوم شرعية )ال ىعلأ ن  أفاتءح 

دموع املديرين  ن  أخل ة يف دا  اإلدارة حيث اتءح مما يوضحها بسنوات اخل ة من حيث سنوات ا

 12-10من ةاحلاصلني على سنوات خ ة يف دا  اإلدارة كان أك هم احلاصلني على سنوات خ  

 ( مدير مدرسة.22سنة وعددهم ) 20 -12، يليها من مدير إدارة 20املديرين هبا عدد  سنة وصل

 ن رصد الدورات كما باجلدو  التايل:   اإلحصائي التحليل إجراء ولسهولة
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 .املستقلة حسب املتغريات الدراسة لعينة امل وية والنسب التكرارات (2-3 ) جدو 

 النسبة امل وية التكرار الف ات املتغري

 املرحلة الدراسية

 ابتدائي

 متوسط

 ثانوي

22 

22 

12 

22 % 

22% 

12% 

 طبيعة العمل
 مدير مدرسة حكومية

 مدير مدرسة أهلية

22 

32 

22 % 

32% 

 العلمي املؤهل

 قل من البكالوريوسأ

 بكالوريوس

 ماجستري

 دكتوراه

 خر مؤهل 

- 

22 

22 

3 

- 

- 

22% 

22% 

3% 

-- 

 %22 22 علوم شرعية التخصص
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 لغة عربية

 رياضيات

 علوم

 يل حاسب 

 جنليزيةإلغة 

 تربية فنية

 تربية رياضية

 اجتماعيات

 خر ختصص 

30 

20 

12 

2 

3 

- 

1 

2 

- 

30 

20 

12 

2 

3 

- 

1 

2 

- 

 سنوات اخل ة يف دا  اإلدارة

 سنوات 2أقل من 

 سنوات 10-2من 

 سنة 10-12

 سنة 12-20

 فأكثر 20

- 

20 

20 

22 

12 

- 

20 

20 

22 

12 
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 جنليزيةدرجة إجادة اللغة اإل

 

 

 ضعيف

 متوسط

 جيد

22 

22 

- 

22 

22 

- 

 يلدرجة اإلملام باحلاسب اآل

 ضعيف

 متوسط

 جيد

- 

22 

23 

 

- 

22 

32 

 

الدورات اليت ن احلصو  

 عليها

 دورات يف دا  اإلدارة

دورات يف دا  التعليم 

 لكرتويناإل

 دورة ا خذو 

 مل يؤخذ دورة

  خذو دورة

 مل يؤخذ دورة

 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

 :الدراسة أداة 3-3

اسدددتطاع الباحدددث االسدددتفادة مدددن املصدددادر واملراجدددع العربيدددة والدراسدددات السدددابقة يف بنددداء أداة الدراسدددة 
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أدواته يف مدارس التعلديم العدام احلكوميدة و األهليدة لكرتوين و إلم ايلقياس معوقات توظيف تقنيات التعل

 مبدينة مكة املكرمة . 

بعدة خطوات حىت خرجت بالصورة النهائية وأصبحت صاحلة للتطبيق ومرت األداة )االستبانة(  

يلدددي خطدددوات تصدددميم وبنددداء وذلدددك يف ضدددوء الصددددق والثبدددات الددديت قدددام هبدددم الباحدددث وفيمدددا  ،امليدددداين

 :االستبانة

: بعددد تسددجيل موضددوع الدراسددة ن االطددالع علددى املصددادر واملراجددع الدديت  ددا عالقددة مبوضددوع أوالن  

ويف ظددل كتابددة  ،أدواتدده يف مددارس التعلدديم العداميم اإللكددرتوين و وظيدف تقنيددات التعلدمعوقددات ت ،الدراسدة

حددو  موضددوع الدراسددة ن  اإلطددار النظددري واالطددالع علددى الدراسددات احملليددة والعربيددة واألجنبيددة السددابقة

 حو   اور االستبانة .  اوضع تصورن 

وذلدددك بنددداء علدددى احملددداور األساسدددية : قدددام الباحدددث بتصدددميم أداة الدراسدددة بشدددكل مبددددئي اثانينددد 

ح ، مقدمدددة توضددديحية جملتمدددع الدراسدددة توض دددشدددتملت االسدددتبانة علدددى صدددفحة الغدددالفللدراسدددة ، وقدددد ا

 :  ا ،االستبانة إىل قسمني رئيسني مت، وقس  أهداف الدراسة

م مددددارس التعلددديم العدددا: املعلومدددات األوليدددة ذات العالقدددة مبجتمدددع الدراسدددة )مدددديري القسدددم األو  

، العلمددددي املؤهددددل طبيعددددة العمددددل، ،املرحلددددة الدراسددددية: ( وهددددياحلكوميددددة و األهليددددة مبدينددددة مكددددة املكرمددددة

 ،درجة إجادة اللغة اإلجنليزيدة، درجدة اإلملدام باحلاسدب اآليل، ةسنوات اخل ة يف دا  اإلدار  ،التخصص

 . اإلدارة ودا  التعليم اإللكرتوينالدورات التدريبية يف دا  و 
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 : هي ،رئيسية داالتت االستبانة إىل أربعة سم  وقُ  ،االستبانة داالتالثاين : القسم  

 .( عبارة 10على ) اجملا واشتمل هذا  ،ق باملعلمنييقيس املعوقات اليت تتعل  األو  :  اجملا  

 ( عبارة 12على ) اجملا واشتمل هذا  ،ق مبجا  اإلدارةيقيس املعوقات اليت تتعل   الثاين : اجملا  

 ( عبارة . 12) اجملا واشتمل هذا  ،ق بالبنية التحتيةيقيس املعوقات اليت تتعل  الثالث :  اجملا  

 .( عبارة 12على ) اجملا واشتمل هذا  ق بالطالب،يقيس املعوقات اليت تتعل  الرابع :  اجملا  

املبدئيدة علدى املشدرف علدى الدراسدة : قام الباحدث بعدرض أداة الدراسدة )االسدتبانة( بصدورهتا اثالثن   

، وقسددم بقسددم اإلدارة الرتبويددة والتخطدديط، وقسددم الرتبيددة اإلسددالمية وبعددض مددن أعءدداء هي ددة التدددريس

مديري ووكالء مدارس التعليم املشرفني الرتبويني و  ، وعلى بعض ات الرتبيةاملناهج وطرق التدريس بكلي

 تدوى األداة مددن حيدث مالئمددة ووضدوح العبددارات الدديت وذلدك ملعرفددة صدددق  ؛مكدة املكرمددةالعدام مبدينددة 

ددددوُ  وإلبددددداء رأيهددددم مددددن حيددددث مالئمددددة األسدددد لة وفقراهتددددا جلمددددع  ،فت لقيدددداس مددددا وصددددفت مددددن أجلددددهص 

 ، وحيث أجرى الباحث يف ضوء ذلك التعديالت التالية : مة الصياغةاملعلومات الالزمة وسال

 . عبارات أخرىسبة أو املتشاهبة مع حذف بعض العبارات الغري منا -1

 . دمج العبارات املتكررة -2

 . تعديل صياغة بعض العبارات -3

وأصددبحت  ،( عبددارة يف صددورهتا النهائيددة23عبددارة إىل )( 22وبددذلك ن اختصددار االسددتبانة مددن ) 

 جاهزة لتوزيعها على دتمع الدراسة . 
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 قليلدة قليلدة، متوسدطة، ،كبرية،اجددن  كبدرية) :التدايل التددرج وفدق اخلماسدي ليكدرت مقيداس اعتمداد ن وقدد

     كبدرية، بدرجدة للف دة درجدات  (4 )و ،اجددن  كبدرية بدرجدة للف دة درجدات (5 ) إعطداء ن حيدث؛ (اجددن 

 .اجدن  قليلة بدرجة للف ة ودرجة قليلة، بدرجة للف ة ودرجتان متوسطة، بدرجة للف ة درجات  (3)و

ددتقدديس األداة مددا وُ  : صدددق أبعدداد األداة ويعددو أن  ارابعندد  لقياسدده ، أو تقدديس مددا يريددد  عت أصددالن ض 

 .  ا خرن  اتقيس وليس شي    الباحث أن  

بالدرجددة الكليددة  دددا وحصددل الباحددث علددى صدددق أبعدداد االسددتبانة مددن خددال  ربددط فقددرات كددل  

 وكان معامالت االرتباط على الشكل التايل : 

 :(ق باملعلمني املعوقات اليت تتعل  األو : ) اجملا 

عدن طريدق ارتبداط عبدارات أو فقدرات هدذا البعدد بالدرجدة  ةستبانصدق البعد األو  لالو  على ن احلص

 دالالهتا على النحو التايل: و  االرتباطالكلية للبعد، وكانت معامالت 

 

 

 

 .بالدرجة الكلية للبعد ق باملعلمنياملعوقات اليت تتعل  ارتباط  ( 3-3)  اجلدو  
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 العبارات رقم العبارة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.001 0132 كثرة األعباء على عاتق املعلم 1

 0.001 0122 اوبة متابعة واحتواء الطالب فردي  صع 2

 0.001 0122 لكرتوينعلمني مهارات استخدام التعليم اإلعدم امتال  امل 3

4 
منظومة التعليم  استخدام يف عقبة جنليزيةاإل اللغة لشك  تُ 

 لكرتويناإل
0132 0.001 

 0.001 0132 لكرتوين لدى املعلمنيالتعليم اإل استخدام حنو دافعية قلة 5

6 
لكرتوين التعليم اإل منظومة استخدام حنو  سلبية وجود اجتاهات

 لدى املعلمني
0132 0.001 

7 
التعليم  منظومة الستخدام التدريبية الدورات يف النقص

 لكرتويناإل
0122 0.001 

8 
التعليم  منظومة الستخدام للمعلمني احلوافز املعنوية قلة
 لكرتويناإل

0120 0.001 

 0.001 0130 التخوف من التعامل مع تكنولوجيا التعليم احلديثة 9

 0.001 0122 قلة خ ة املعلمني يف استخدام التقنيات احلديثة 10
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11 
ط التدريس التقليدي إىل النمط صعوبة االنتقا  من من

 لكرتويناإل
0122 0.001 

12 
لغي دورهم يف لكرتوين يُ التعليم اإل اعتقاد بعض املعلمني بأن  

 عملية التدريس
0122 0.001 

13 
دوات معاناة املعلمني يف متابعة األعداد الكبرية للطلبة ع  أ

 لكرتوينالتعليم اإل
0122 0.001 

 0.001 0122 املاديمني باإلحباط لقلة الدعم الفو و شعور املعل 14

 0.001 0120 أدواتهلكرتوين و بأ ية توظيف التعليم اإل القناعةضعف  15

16 
لكرتونية احلديثة يف اع املعلمني باستخدام الوسائط اإلعدم اقتن

 التدريس
0122 0.001 

17 
ه ذو مكانة أقل من لكرتوين بأن  نظرة املعلمني إىل التعليم اإل

 التعليم النمطي
0132 0.001 

 0.001 0121 لكرتوين لدى املعلمنياإلقصور يف نشر ثقافة التعليم  18

 0.001 0122 معوقات أخرى 19

مستوى الداللة يف هذا البعد يعطي داللة إحصائية عالية مما  ( أن   3-3يتءح من اجلدو  )  

 االرتباطاتيد  على صدق فقرات هذا البعد يف قياسها للمستهدف قياسه،حيث كانت ايع 

 .  01001بالدرجة الكلية دالة عند مستوى 
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 :(املعوقات اليت تتعلق مبجا  اإلدارة: )الثاين اجملا 

حصددل الباحددث علددى صدددق البعددد الثدداين لالسدددتبيان عددن طريددق ارتبدداط عبددارات أو فقددرات هددذا البعدددد 

 بالدرجة الكلية للبعد، وكانت معامالت االرتباط و دالالهتا على النحو املوضح التايل: 

 بالدرجة الكلية للبعد ق مبجا  اإلدارةاملعوقات اليت تتعل  ارتباط  (2-3)اجلدو  

رقم 

 العبارة

 العبارات
معامل 

 االرتباط

مستوي 

 الداللة

1 
التعليم  منظومة استخدام على عشج  تُ  ال املدرسية البي ة

 لكرتويناإل
0122 0.001 

 0.001 0132 لكرتوينالتعليم اإل اعرتاف املسؤولني بشهادات عدم 2

 0.001 0122 لكرتوينقل إىل خريج التعليم اإلأع بنظرة ينظر اجملتم 3

4 
 يتقنون الذين للمعلمني املادية احلوافز تقدو عدم

 لكرتوينمنظومة التعليم اإل استخدام
0122 0.001 

5 
اف منظومة التعليم أهدبال توجد رؤية واضحة 

 لكرتويناإل
0132 0.001 

 0.001 0121 اإللكرتوين ميبالتعل اجملتمع قناعة عدم 6
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7 
لكرتوين وأدواته يف قلة وجود متخصصني يف التعليم اإل

 املدارس
0130 0.001 

 0.001 0122 املعلمني مهارات لتطوير املستمرة الدورات توفري قلة 8

 0.001 0133 لكرتوينلعمليات التعليم اإل قلة عدد املخت ات املتاحة 9

10 
لكرتوين من األمور اإلدارة السائد يعت  التعليم اإلنظام 

 الثانوية
0120 0.001 

11 
ع على تفعيل استخدام التعليم شج  البي ة املدرسية ال تُ 

 أدواتهلكرتوين و اإل
0131 0.001 

12 
عدم التعاون بني املدارس يف تباد  اخل ات لتطوير 

 لكرتوينلتعليم اإلا
0120 0.001 

13 
اإلدارة بأ ية توظيف التعليم عدم توفر القناعة لدى 

 أدواتهلكرتوين و اإل
0120 0.001 

 0.001 0122 معوقات أخرى 14

مسدتوى الداللدة يف هدذا البعددد يعطدي داللدة إحصدائية عاليدة ممدا يدد  علددى  أن   (2-3) اجلددو  يتءدح مدن   

حيددث كانددت ايددع االرتباطددات بالدرجددة الكليددة دالددة عنددد  قياسددها للمسددتهدف قياسدده؛ يف صدددق فقددرات هددذا البعددد

 . 01001مستوى 

 :اجملا  الثالث: )املعوقات اليت تتعلق بالبنية التحتية (
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سدتبيان عدن طريدق ارتبداط عبدارات أو فقدرات هدذا البعدد احلصو  على صددق البعدد الثالدث لال ن 

 دالالهتا على النحو املوضح التايل: و  بالدرجة الكلية للبعد، وكانت معامالت االرتباط

 .ق بالبنية التحتية بالدرجة الكلية للبعد( ارتباط املعوقات اليت تتعل  2-3) اجلدو  

رقم 

 العبارات العبارة

معامل 

 االرتباط

مستوي 

 الداللة

 0.001 0122 نقص تقنية إنتاج للمواد التعليمية 1

 0.001 0132 املدرسية املخت ات داخل الفنية التجهيزات سوء 2

 0.001 0132 املخت  داخل احلاسوب أجهزة أعداد يف النقص 3

 0.001 0120 دورية بصورة لألجهزة وجود صيانة عدم  4

 0.001 0122 لكرتوينالتعليم اإل منظومة استخدام أثناء االتصا  انقطاع كثرة 5

 0.001 0122 لكرتوينالتعليم اإل شبكة موقع مع االتصا  بطء 6

 0.001 0123 رسااملد داخل احلاسوب خمت ات توافر قلة 7

 0.001 0122 ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة بأعداد الطالب  8

 0.001 0122 البنية التحتية يف غالبية املدارسضعف  9
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 0.001 0123 نرتنت ارتفاع رسوم االتصا  باإل 10

11 

ت التقنية املتعلقة نقص يف أعداد الكوادر املؤهلة حلل املشكال
 لكرتوينبالتعليم اإل

0122 
0.001 

12 

صعوبة تنفيذ احملاضرات والدروس ع  تقنيات التعليم 
 أدواتهاإللكرتوين و 

0122 
0.001 

13 

لكرتوين داخل ملناخ املناسب لتفعيل التعليم اإلعدم توفر ا
 املدرسة

0122 
0.001 

14 

ديات املناسبة لنمط التعليم ارتفاع تكلفة إعداد وتصميم ال  
 لكرتويناإل

0132 
0.001 

 0.001 0122 معوقات أخرى 15

مسددتوى الداللددة يف هددذا البعددد يعطددي داللددة إحصددائية عاليددة ممددا  ( أن  2-3) يتبددني مددن اجلدددو   

 االرتباطددداتيدددد  علدددى صددددق فقدددرات هدددذا البعدددد يف قياسدددها للمسدددتهدف قياسددده،حيث كاندددت ايدددع 

 .01001بالدرجة الكلية دالة عند مستوى 

 :(املعوقات اليت تتعل ق بالطالبالرابع:  ) اجملا 

عن طريدق ارتبداط عبدارات أو فقدرات هدذا البعدد بالدرجدة  لالستبيانن احلصو  على صدق البعد الرابع 

 دالالهتا على النحو املوضح التايل: و  االرتباطالكلية للبعد، وكانت معامالت 
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 .بالدرجة الكلية للبعد املعوقات اليت تتعل ق بالطالبارتباط  (2-3اجلدو  رقم )

 العبارات رقم العبارة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.001 0122 نرتنت يف املنز افتقار بعض الطالب لإل 1

 0.001 0122 لكرتوينبالتعليم اإل عالقة  ا ليس واقعمب الطالب انشغا  2

3 

 لكرتوينالتعليم اإل ومنظومة احلاسوب ملهارات الطلبة امتال  عدم
 االبتدائية املراحل طلبة اوخصوصن 

0120 
0.001 

 0.001 0120 والطالب املعلم بني اإلنسانية العالقات وجود إىل االفتقار 4

5 

 لدى الوجداين اجلانب تنمية لكرتوينالتعليم اإل منظومة تغفل
 الطلبة

0122 
0.001 

 0.001 0122 لكرتوينالتعليم اإل يف الطلبة لدى الرغبة توفرعدم  6

 0.001 0121 للطالب التعليمية للحاجات لكرتوينالتعليم اإل منظومة تلبية عدم 7

 0.001 0122 لكرتوينالتعليم اإل منظومة استخدام جبدوى الطلبة اقتناع عدم 8

 0.001 0130 منظومة استخدام يعيق الدراسي الصف يف الطلبة أعداد كثرة 9
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 املخت  يف لكرتوينالتعليم اإل

10 

ب املناسب للطالب على التعليم اإللكرتوين عدم توفري التدري
 أدواتهو 

0122 
0.001 

 0.001 0122 التشجيع من قبل املعلمنيافتقار الطلبة إىل الدعم و  11

 0.001 0122 عدم امتال  بعض الطالب ألجهزة احلاسب اآليل يف البيت 12

 0.001 0122 جنليزيةلطالب يف إجادة اللغة اإلقصور لدى بعض ا 13

 0.001 0122 أدواته والرهبة من استخدام التعليم اإللكرتوين و  اخلوف 14

 0.001 0130 معوقات أخرى 15

مسددتوى الداللددة يف هددذا البعددد يعطددي داللددة إحصددائية عاليددة ممددا يددد  علددى  ( أن  2-3) يظهددر اجلدددو  

رتباطدات بالدرجدة الكليدة للمستهدف قياسده،حيث كاندت ايدع االصدق فقرات هذا البعد يف قياسها 

 .01001دالة عند مستوى 

 ،للمجدا  املخدتص الكليدة فقدرة والدرجدة كدل درجدة بدني االرتبداط ( معامدل3-2) رقدم  اجلددو  من يتبني

 االسدتبانة أن   يؤكدد ممدا  0.00 = ∝ الداللة مستوى عند داللة ذات االستبانة عبارات ايع جاءت وقد

 .الصدق من عالية بدرجة تتمتع

ددد   ويعدددو أن   ،مدددن صدددفات األداة اجليددددة اتصدددافه بالثبدددات ن  إا: ثبدددات أداة الدراسدددة حيدددث خامسن

 قت أكثر من مرة يف نفس الظروف . ب  أو نفس النتائج إذا طُ  ،عطي نتائج متقاربةتُ 
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لفاكرونبداخ وذلدك مدن أجدل أسدتبانة عدن طريدق اسدتخدام معادلدة وقد ن إجراء معامدل الثبدات لال 

دمعرفة الداللة اإلحصائية لكل  ور من  اور الدر  ا اسة وكامل الدراسة ، والتحقق من ثبات األداء وأّن 

سدتبانة عدن النحدو اال دداالتمدن  ددا ستحقق أغراض الدراسة حيث جداءت معدامالت الثبدات بكدل 

 التايل : 

 اختبار درجة ثبات أداة الدراسة ( 2-3) اجلدو  

 لفا"أقيمة " عدد العبارات عدد احلاالت اجملا 
مستوى 

 الداللة

 0. 001 0122 10 100 باملعلمني املتعلقة املعوقات

مبجا   املتعلقة املعوقات

 اإلدارة
100 12 0120 001 .0 

 بالبنية املتعلقة املعوقات

والتجهيزات  التحتية

 األساسية

100 12 0100 001 .0 

 0. 001 0122 12 100 بالطلبة املتعلقة املعوقات

 0. 001 0122 23 100 حملاور الكلي الثبات
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 االستبانة

ا،حيث بلغ جدن  عا ٍ  لالستبانة العام الثبات معامل أن    ( 2-3) من اجلدو   يتءح 

والتجهيزات األساسية حيث بلغ  التحتية بالبنية املتعلقة املعوقات حملور الثبات وبلغ معامل ،(0122)

 الثبات ومعامل ،(0120مبجا  اإلدارة حيث بلغ ) املتعلقة حملور املعوقات الثبات ومعامل ،(0100)

باملعلمني  املتعلقة املعوقات حملور الثبات ومعامل ،(0122بالطلبة حيث بلغ ) املتعلقة املعوقات حملور

 ميكن الثبات من عالية بدرجة تتمتع  اورها جبميع االستبانة أن   على يد  وهذا  ،(0122حيث بلغ )

 .امليداين التطبيق يف عليها االعتماد

ون  اخذ املوافقة على تطبيقها ميداني  التأكد من صدق وثبات االستبانة ن أ: بعد اسادسن  

 التعليم العام احلكومية و األهلية للبنني مبدينة مكة املكرمةالتطبيق على دتمع الدراسة مدراء املدارس 

يعها ن توز ا لعدد االستبانات اليت إحصائي   ادو  التايل وصفن ح اجلويوض   ،امديرن  111والبالغ عددهم 

 : والعائد منها واملفقود منها

 عدد االستبانات املوزعة على دتمع الدراسة  (2-3) جدو  

 طبيعة العمل

 وصف حاالت االستبانة

االستبانات 

 املوزعة

االستبانات 

 العائدة

االستبانات 

 املفقودة

االستبانات 

 املستبعدة

االستبانات 

 املكتملة
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 22 2 2 21 21 مدراء املدارس احلكومية

 32 1 2 20 20 مدراء املدارس األهلية

 100 2 2 111 111 اجملموع الكلي

 % 22 %3 % 12 % 20 % 100 النسبة امل وية

 :الدراسة إجراألات3-2

 :يأص مبا الباحث، قام الدراسة هذه لتنفيذ

 .وثباهتا من صدقها والتأكد أهدافها مع يتفق مبا "بانة" االستالدراسة أداة إعداد ن -1

 تعب ة وكيفية الدراسة، أهداف على طالعهمال املدارس مبديري وااللتقاء املدارس زيارة ن -2

 .استفساراهتم على والرد االستبيانات

 .الباحث  بإشراف الدراسة عينة على الدراسة أداة تطبيق ن -3

 عن املناسبة اإلحصائية واستخدام األساليب خاصة، جداو  يف الدراسة أداة تفريغ ن وقد -2

 ومناقشتها. إىل النتائج للتوصل ؛احلاسوب طريق

 املنظومة استخدام معوقات على درجة للحكم التايل املتدرج املعيار استخدام الباحث اعتاد -2

بدرجة متوسطة.  3-212بدرجة كبرية. ومن  2-312ا. ومن كبرية جدن   2_212)من

  .(ابدرجة قليلة جدن  1120-1قليلة. ومن  2-112ومن 
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كبرية   وبدرجة ،املقياس على متطرفة تكون اليت املعيقات عن الكشف أجل من التدريج اهذ اعتماد ون

 حلها، و اولة عليها الءوء تسليط أجل من كبرية بدرجة تأص واليت حلها، وسرعة ضرورة أجل من اجدن 

 أ ية عن الكشف مث ومن املعوقات، هذه طبيعة وفهم معرفة أجل من متوسطة بدرجة جاءت واليت

 .املعلمني على وتأثريها أ يتها حسب وتصنيفاهتا املعيقات

 :الدراسة متغريات

 :اآلتية املتغريات على الدراسة تشتمل

، درجة العمل ، املؤهل الدراسي، التخصص، سنوات اخل ة يف دا  اإلدارة املرحلة الدراسية، طبيعة

 :يات اليت ن احلصو  عليها كما يلالدور ، يلليزية ، درجة اإلملام باحلاسب اآلجنة اإلإجادة اللغ

 :املستقلة املتغريات -1

 مدير مدرسة حكومية ، مدير مدرسة أهلية. :و ا مستويان ،طبيعة العمل  -

 قل من البكالوريوس ، البكالوريوس، ماجستري، دكتوراه، مؤهالت أخرى.أاملؤهل الدراسي:  -

، لغة  يل ربية ، رياضيات ، علوم ، حاسب ع وله تسعة فروع : علوم شرعية ، لغة ،التخصص -

 خر. ختصص و جنليزية، تربية فنية ، تربية رياضية ، اجتماعيات ، إ

، ةسن12-10سنوات، ومن  10 -2سنوات، ومن  2دارة وتبدأ من أقل من سنوات اخل ة يف اإل -

 سنة فأكثر.  20، ةسن 20-12ومن 
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  .ضعيف، متوسط، جيد :مستويات 3جنليزية وله اللغة اإل ة إجادةدرج -

 .مستويات: ضعيف، متوسط، جيد 3، له يلودرجة اإلملام باحلاسب اآل -

 ولتوضح اختالف ،املتغريات للحصو  على مساحة كافية من تنوع التفكري اختيار هذه ن وقد    

 لعالقته العلمي املؤهل متغري اختيار أما ،نتائجاملتغري إلعطاء أفءل ال هذا ف ات بني التفكري منط

 ويشمل فرد، كل لدى املوجودة واملهارة املعرفة اختالف على يد  مستوياته واختالف ،املعريف باجلانب

 اختيار وأما الدكتوراه، إىل البكالوريوس من والتعليم الرتبية وزارة يف املعلمني ايع املتغري هذا مستويات

 ديرينامل تواجه اليت املعوقات درجة ومعرفة لكشف الباحث اهتمام من ينبع التدريبية الدورات متغري

 الدورات. هذه مثل يف يشرتكوا مل بالذين مقارنة الوزارة تعقدها اليت الدورات هبذه اشرتكوا الذين

 :التابعة املتغريات  -2

 ( فقرة .10ون هذا اجلزء من )ويتك   ،ق باملعلمنيدرجة  املعوقات اليت تتعل   -

 ( فقرة .12ون هذا اجلزء من )اإلدارة ويتك   مبجا  قدرجة  املعوقات اليت تتعل   -

ون هذا اجلزء من لكرتوين ويتك  بنية التحتية ملنظومة التعليم اإلق بالدرجة  املعوقات اليت تتعل   -

 ( فقرة . 12)

 .( فقرة 12ون هذا اجلزء من ) يتك  ق بالطالب و درجة  املعوقات اليت تتعل    -
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 :االستبانة بناء مصادر يديد

 :يلي ما على االستبانة بناء يف الباحث اعتمد     

   .الريية املراجع -1

 الدراسة مبشكلة الصلة ذات السابقة والدراسات والبحوث الرتبوية واجملالت الدوريات -2

 . احلالية

  اجملا  لالستفادة من خ هتم. هذا يف االختصاص ذوي من دموعة مقابلة -3

 :اإلحصائية المعالجات 3-2

 وذلك ،الدراسة هذه لطبيعة املناسبة اإلحصائية األساليب الدراسة بيانات معاجلة يف الباحث استخدم

 التايل : النحو على

 ..لالستبانة الداخلي االتساق ثبات لقياس Pearson)بريسون)  ارتباط معامل -

 .االستبانة  اور ثبات حلسابα) كرونباخ ) ألفا"معامل -

 .إجاباهتم نسبة ويديد الدراسة أفراد لوصف ؛(%)امل وية ،والنسب )  (التكرارات -

 نتائج لوصف و ور؛ عبارة لكل الدراسة أفراد الستجابات احلسابية املتوسطات حساب -

 .الدراسة

 .االستبانة و اور عبارات من و ور عبارة لكل املعيارية االحنرافات -
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 . يالتباين الثالث يليل -

 . فيهياملقارنة البعدية بطريقة ش -

 املعيارية، واالحنرافات احلسابية، املتوسطات حبساب الباحث قام الدراسة أس لة عن لإلجابة

 اختبار واستخدام ،الثالثي التباين يليل استخدامب عن أس لة الدراسة لإلجابة والنسب امل وية

 املتغريات .   حسب الدراسة ألداة األربعة اجملاالت يف لفحص الفروق البعدية شيفيه للمقارنات

 حسب اتنازلي   مرتبة الدراسة جملاالت املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات (  0-3 ) جدو 

 املتوسطات

 اجملا  الرقم مسلسل
املتوسط 

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري
 الدرجة

 كبرية 0120 3122 باملعلمني املتعلقة املعوقات 3 1

 كبرية 0121 3120 اإلدارةمبجا   املتعلقة املعوقات 2 2

3 1 
 التحتية بالبنية املتعلقة املعوقات

 والتجهيزات األساسية
 كبرية 1111 3122

 كبرية 0122 3121 بالطلبة املتعلقة املعوقات 2 2

 مبتوسط معوق أك  لشك   قد باملعلمني املتعلقة املعوقات دا  أن   (0-3 ) اجلدو  من يتءح    

 دا  جاء مث ( ، 3120 ) مبتوسط باإلدارة املتعلقة املعوقات دا  يليه ( ؛3122)  قدارهم حسايب
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 جاءت بينما  ،(3122بلغ  )  حسايب مبتوسط األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية املتعلقة املعوقات

 حسبدا   كل لفقرات تفصيل يلي وفيما ( ، 3121حسايب ) متوسط بأقل بالطلبة املتعلقة املعيقات

 ( .2-2باجلدو  ) ظهرت كما اتنازلي   املرتبة احلسابية املتوسطات
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 الفصل الرابع 

 عرض نتائج الدراسة و تفسيرها
 عرض و تفسير السؤال األول . 2-0

 عرض و تفسير السؤال الذاني . 2-5

 عرض و تفسير السؤال الذالث . 2-3

 عرض و تفسير السؤال الرابع . 2-2

 تفسير السؤال الخامس .عرض و  2-2

 عرض و تفسير السؤال السادس . 2-6
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  .الرابعالفصل 

 .عرض النتائج ومناقشتاا

 :مقدمة

األساليب اإلحصائية املناسبة من سيعرض هذا الفصل ما وصلت إليه الدراسة من نتائج باستخدام 

 باإلجابة على األس لة كما يلي : مث مناقشتها وذلك أوالن  ،جل الوصو  إىل النتائجأ

 إجابة السؤا  الرئيسي للدراسة :

األهلية مدارس التعليم العام احلكومية و  أدواته يفلكرتوين و م اإليما معوقات توظيف تقنيات التعل  -س

 للبنني مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر دتمع الدراسة ؟

أدواته يف مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية رتوين و لكم اإليمعوقات توظيف تقنيات التعل -ج 

 :يوه ،نيت عليها الدراسةللبنني مبدينة مكة املكرمة سوف نستعرض املعوقات الىت بُ 

 ( فقرة.10-1) ون هذا اجلزء منيتك  و  ،ق باملعلمنياجملا  األو : املعوقات اليت تتعل  

 ( فقرة.33 -20ون هذا اجلزء من )يتك  و  ،اإلدارةا  ق مبجاجملا  الثاين: يقيس املعوقات اليت تتعل  

               .                                                                                                                    ( فقرة22-32ون هذا اجلزء من )يتك  و  ،ق بالبنية التحتيةاجملا  الثالث: يقيس املعوقات اليت تتعل  

 .( فقرة23- 20ون هذا اجلزء من )يتك  و  ،ق بالطالباجملا  الرابع : املعوقات اليت تتعل  

 احلسابية املتوسطات حساب ن حيث :باملعلمني قةاملتعل   املعوقات :األو  الرتتيب ذو : اجملا أوالن 

 ذلك.  حيوض   (1-2) واجلدو   اجملا ، هذا لفقرات املعيارية واالحنرافات
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 املعوقات" األوىل الرتبة ذي اجملا  لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات1-2) جدو 

 احلسابية املتوسطات حسب اتنازلي   رتبةمُ  "باملعلمني املتعلقة

 العبارات رقم الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة

 اكبرية جدن  0122 2120 كثرة األعباء على عاتق املعلم 1 1

2 2 
وبة متابعة واحتواء الطالب صع

 افردي  
 كبرية 0100 2122

3 2 
 للمعلمني احلوافز املعنوية قلة

التعليم  منظومة الستخدام
 لكرتويناإل

 كبرية 1102 2122

2 2 
 حنو سلبية  وجود اجتاهات

التعليم  منظومة استخدام
 لكرتوين لدى املعلمنياإل

 كبرية 1112 2112

2 10 
قلة خ ة املعلمني يف استخدام 

 التقنيات احلديثة
 كبرية 1111 3103

2 13 
معاناة املعلمني يف متابعة 

رية للطلبة ع  األعداد الكب
 لكرتوينأدوات التعليم اإل

 كبرية 1113 3122

 كبرية 1120 3120 التدريبية الدورات يف النقص 2 2
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التعليم  منظومة الستخدام
 لكرتويناإل

2 3 
علمني مهارات عدم امتال  امل

 لكرتويناستخدام التعليم اإل
 كبرية 1112 3122

0 0 
التخوف من التعامل مع 
 تكنولوجيا التعليم احلديثة

 كبرية 1112 3132

10 2 
التعليم  استخدام حنو دافعيةال قلة

 لكرتوين لدى املعلمنياإل
 كبرية 1111 3133

11 11 
صعوبة االنتقا  من منط 

إىل النمط التدريس التقليدي 
 لكرتويناإل

 كبرية 1112 3112

12 12 
 اعتقاد بعض املعلمني بأن  

لكرتوين يلغي دورهم التعليم اإل
 يف عملية التدريس

 كبرية 1112 3100

13 2 
 يف عقبة جنليزيةاإل اللغة لشك  تُ 

منظومة التعليم  استخدام
 لكرتويناإل

 كبرية 1100 2100

12 12 
شعور املعلمني باإلحباط لقلة 

 الدعم الفو و املادي
 كبرية 1100 2122
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12 12 
القناعة بأ ية توظيف ضعف 

 أدواتهلكرتوين و التعليم اإل
 كبرية 1102 2122

12 12 
اع املعلمني باستخدام عدم اقتن

لكرتونية احلديثة يف الوسائط اإل
 التدريس

 كبرية 1102 2122

12 12 
املعلمني إىل التعليم نظرة 

لكرتوين بأنه ذو مكانة أقل اإل
 من التعليم النمطي

 كبرية .1102 2122

12 
12 

 

قصور يف نشر ثقافة التعليم 
 لكرتوين لدى املعلمنياإل

 متوسطة 1102 2130

10 10 
 حنو السلبية املعلمني اجتاهات

 ميالتعل منظومة استخدام
 اإللكرتوين

 متوسطة 1102 2130

 األوىل الرتبة ذي اجملا  لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات (1-2) جدو  حيوض    

 األعما  كثرة " :تنص   واليت الفقرة أن  :  املتوسطات حسب اتنازلي   مرتبة "باملعلمني قةاملتعل   املعوقات"

ا إّن   :أي ،اجدن  كبرية وبدرجة (2120بلغ ) حسايب بأعلى متوسط جاءت "املعلم عاتق على تقع اليت
وبة ، يليها فقرة صعوجاءت باملرتبة األوىل .( 0.68 ) معياري ك  عائق لدى املعلمني وباحنرافألت مث  

( 0100ي )واحنراف معيار  ،(2122مبتوسط حسايب ) ا بدرجة كبريةمتابعة واحتواء الطالب فردي  
لكرتوين التعليم اإل منظومة الستخدام للمعلمني ويةاحلوافز املعن ، يليها فقرة قلةوجاءت باملرتبة الثانية

، يليها فقرة ( وجاءت باملرتبة الثالثة 1102) ( واحنراف معياري2122بدرجة كبرية ومبتوسط حسايب )
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لكرتوين لدى املعلمني بدرجة كبرية  مبتوسط التعليم اإل منظومة استخدام حنو سلبية وجود اجتاهات
يليها فقرة قلة خ ة املعلمني يف  ،( وجاءت باملرتبة الرابعة1112) ي( واحنراف معيار 2112حسايب )

( وجاءت 1111( واحنراف معياري )3130استخدام التقنيات احلديثة بدرجة كبرية  مبتوسط حسايب )
( 2130بأقل متوسط حسايب بلغ ) (10) املرتبة ذات الفقرات األخرية باملرتبة اخلامسة. وجاءت

 ( .1102وباحنراف معياري بلغ )وبدرجة متوسطة ، 

 واالحنرافات احلسابية املتوسطات حساب ن : باإلدارة املتعلقة املعوقات  :الثاين الرتتيب ذو ا : اجملا ثاني  

 ذلك:  يبني ( 2-2 ) واجلدو  باإلدارة، املتعلقة املعوقات املعيارية جملا 

 الفقرة حسب املتوسطات : أن   اتنازلي   مرتبة " باإلدارة قةاملتعل   ( املعوقات2-2 ) جدو  يوضح     

 بأعلى متوسط جاءت " لكرتوين وأدواته يف املدارستخصصني يف التعليم اإلقلة وجود م " تنص   واليت

 معياري وباحنرافدارة ك  عائق لدى اإلألت ا مث  إّن   :أي ،كبرية وبدرجة (2120بلغ ) حسايب

 الذين للمعلمني  املادية احلوافز تقدو وجاءت باملرتبة الثانية فقرة عدم، وجاءت باملرتبة األوىل (0100)

( وباحنراف معياري 2120مبتوسط حسايب ) لكرتوين بدرجة كبريةمنظومة التعليم اإل استخدام يتقنون

لكرتوين إلواضحة بأهداف منظومة  التعليم ا (، وجاءت باملرتبة الثالثة  فقرة ال توجد رؤية0100)

فقرة ينظر   (، وجاءت باملرتبة الرابعة1102( وباحنراف معياري )2132مبتوسط حسايب ) بريةبدرجة ك

( وباحنراف 2133مبتوسط حسايب ) لكرتوين بدرجة كبريةقل إىل خريج التعليم اإلأاجملتمع بنظرة 

ة كبرية  اإللكرتوين بدرج ميبالتعل اجملتمع قناعة فقرة عدم ة( ، وجاءت باملرتبة اخلامس1132معياري )

 ( .0122( وباحنراف معياري )2133مبتوسط حسايب )
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بأقل متوسط  املعلم على الدراسي العبء ( فقرة زيادة12) الرتبة ذات األخرية الفقرات وجاءت

 .(1122(، وبدرجة متوسطة ، وباحنراف معياري بلغ )2102حسايب بلغ )

 املعوقات" الثانية الرتبة ذي اجملا  لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات (2-2جدو ) 

 احلسابية املتوسطات حسب الي  تناز  مرتبة "باإلدارة املتعلقة

 العبارات رقم الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة

1 2 
قلة وجود متخصصني يف 

لكرتوين وأدواته يف التعليم اإل
 املدارس

 كبرية 0100 2120

2 2 

  املادية احلوافز تقدو عدم
 يتقنون الذين للمعلمني

منظومة التعليم  استخدام
 لكرتويناإل

 

 كبرية 0100 2120

3 2 
واضحة بأهداف ال توجد رؤية 

 لكرتوينمنظومة  التعليم اإل
 كبرية 1102 2132

2 3 
قل إىل أينظر اجملتمع بنظرة 
 لكرتوينخريج التعليم اإل

 كبرية 1132 2133
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2  
 ميبالتعل اجملتمع قناعة عدم

 اإللكرتوين
 كبرية 0122 2133

2 1 
 على تشجع ال املدرسية البي ة

التعليم  منظومة استخدام
 لكرتويناإل

 كبرية 1132 2100

2 2 
اعرتاف املسؤولني  عدم

 لكرتوينالتعليم اإل بشهادات
 كبرية 0122 3100

2 10 
اإلدارة السائد يعت  نظام 

 لكرتوين من األمورالتعليم اإل
 الثانوية

 كبرية 1122 3122

0 0 
 ات املتاحة قلة عدد املخت

 لكرتوينلعمليات التعليم اإل
 كبرية 1122 3122

10 2 

 املستمرة الدورات توفري قلة

 املعلمني مهارات لتطوير

 

 كبرية 1122 3120

11 11 
جع على البي ة املدرسية ال تش

تفعيل استخدام التعليم 
 أدواتهلكرتوين و اإل

 متوسطة 1132 3130

عدم التعاون بني املدارس يف  12 12
تباد  اخل ات لتطوير التعليم 

 متوسطة 1132 3120
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 لكرتويناإل

13 13 
اإلدارة عدم توفر القناعة لدى 

بأ ية توظيف التعليم 
 أدواتهلكرتوين و اإل

 متوسطة 1130 2100

12 12 
 على الدراسي العبء زيادة

 املعلم
 متوسطة 1122 2102

 حساب ن :األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية قةاملتعل   املعوقات دا  : الثالث الرتتيب ذو ا: اجملا ثالثن 

 األساسية، والتجهيزات التحتية بالبنية املتعلقة املعوقات جملا  املعيارية واالحنرافات احلسابية، املتوسطات

 .ذلك حيوض   ( 3-2) واجلدو 

 املعوقات " الثالثة الرتبة ذي اجملا  لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات (3-2 جدو  )

 احلسايب املتوسطات حسب اتنازلي   مرتبة "األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية قةاملتعل  

 العبارات الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة

1.  2 
 أثناء االتصا  انقطاع كثرة

التعليم  منظومة استخدام
 لكرتويناإل

 كبرية 1113 3122

2.  2 
 احلاسوب خمت ات توافر قلة

 املدرس داخل
 كبرية 1112 3122
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3.  2 
 شبكة موقع مع االتصا  بطء

 لكرتوينالتعليم اإل
 كبرية 1112 3122

2.  3 
 أجهزة أعداد يف النقص

 املخت  داخل احلاسوب
 كبرية 1112 3122

2.  2 
 داخل الفنية التجهيزات سوء

 املدرسية املخت ات
 كبرية 1111 3121

 كبرية 1122 3122 واد التعليميةاملنقص تقنية إنتاج  1  .2

2.  0 
ضعف البنية التحتية يف غالبية 

 املدارس
 كبرية 1123 3123

2.  2 
 لألجهزة وجود صيانة عدم 

 دورية بصورة
 كبرية 1112 3123

0.  2 
ضيق مساحة القاعات الدراسية 

 بأعداد الطالبمقارنة 
 كبرية 1122 3113

10.  11 
نقص يف أعداد الكوادر املؤهلة 

قة حلل املشكالت التقنية املتعل  
 لكرتوينبالتعليم اإل

 كبرية 1112 3100

11 12 
صعوبة تنفيذ احملاضرات 

والدروس ع  تقنيات التعليم 
 أدواتهلكرتوين و اإل

 كبرية 1111 3100
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12 12 
ارتفاع تكلفة إعداد وتصميم 

ديات املناسبة لنمط التعليم ال  
 لكرتويناإل

 كبرية 1110 2100

13 13 
ملناخ املناسب لتفعيل عدم توفر ا
 لكرتوين داخل املدرسةالتعليم اإل

 كبرية 1110 2122

 كبرية 1100 2120 نرتنتارتفاع رسوم االتصا  باإل 10 12

12 12 
 التعليمية املواد تصميم يف النّقص

 وإنتاجها
 كبرية 1102 2120

 ن حساب ":األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية قةاملتعل   املعوقات" :الثالث الرتتيب ذو ا: اجملا ثالثن 

 ،"األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية قةاملتعل   املعوقات "املعيارية جملا  واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 ذلك:  يبني ( 3-2 ) واجلدو 

 األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية املتعلقة املعوقات قةاملتعل   ( املعوقات3-2 ) جدو  ح يوض      

 منظومة استخدام أثناء االتصا  انقطاع كثرة " تنص   واليت الفقرة ن  إحسب املتوسطات:  اتنازلي   مرتبة

ك  ألت ا مث  إّن   :أي ،كبرية ( وبدرجة3122بلغ ) حسايب بأعلى متوسط جاءت " لكرتوينالتعليم اإل

وجاءت باملرتبة األوىل ، وجاءت باملرتبة الثانية  (1113 ) معياري وباحنراف عائق لدى البنية التحتية

( وباحنراف 3122مبتوسط حسايب ) املدرس بدرجة كبرية داخل احلاسوب خمت ات توافر فقرة قلة

لكرتوين بدرجة  التعليم اإل شبكة موقع مع االتصا  (، وجاءت باملرتبة الثالثة  فقرة بطء1112معياري )

 يف (، وجاءت باملرتبة الرابعة  فقرة النقص1112( وباحنراف معياري )3122كبرية  مبتوسط حسايب )
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( وباحنراف معياري 3122مبتوسط حسايب ) املخت  درجة كبرية داخل احلاسوب أجهزة أعداد

املدرسية بدرجة كبرية   املخت ات داخل الفنية تالتجهيزا ( ، وجاءت باملرتبة اخلامس  فقرة سوء1112)

 ( .1111( وباحنراف معياري )3121مبتوسط حسايب )

بأقل  وإنتاجها التعليمية املواد تصميم يف ( فقرة النّقص12) الرتبة ذات األخرية الفقرات وجاءت

 (.1102، وباحنراف معياري بلغ )(، وبدرجة كبرية 2120حسايب بلغ )متوسط 

واالحنرافات  احلسابية املتوسطات حساب ن  :بالطلبة قةاملتعل   املعوقات  :الرابع الرتتيب ذو اجملا ا رابعن 

 .ذلك ( يبني2-2واجلدو )  بالطلبة، قةاملتعل   املعيقات دا  لفقرات املعيارية

 املعوقات " الرابعة الرتبة ذي اجملا  لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات2-2) جدو 

 احلسابية حسب املتوسطات اتنازلي   مرتبة "بالطلبة قةاملتعل  

 العبارات الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة

1 0 

 الصف يف الطلبة أعداد كثرة

 استخدام يعيق الدراسي

 يف لكرتوينالتعليم اإل منظومة
 املخت 

 كبرية 0122 2122

ب املناسب التدريعدم توفري  10 2
للطالب على التعليم 

 كبرية 0120 2123
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 أدواتهلكرتوين و اإل

3 12 
عدم امتال  بعض الطالب 
ألجهزة احلاسب اآليل يف 

 البيت
 كبرية 1102 2120

2 13 
دى بعض الطالب قصور ل

 جنليزيةيف إجادة اللغة اإل
 كبرية 1102 2122

2 1 
افتقار بعض الطالب 

 نرتنت يف املنز لإل
 كبرية 1100 2120

2 2 

 ليس مبواقع الطالب انشغا 

 لكرتوينبالتعليم اإل عالقة  ا

 

 كبرية 1112 2120

2 3 

 ملهارات الطلبة امتال  عدم

التعليم  ومنظومة احلاسوب
 طلبة اوخصوصن  لكرتويناإل

 االبتدائية املراحل

 متوسطة 1112 2120

2 2 
 العالقات وجود  إىل االفتقار

 والطالب املعلم بني اإلنسانية
 متوسطة 1123 2122

التعليم  منظومة تغفل 2 0
 اجلانب تنمية لكرتويناإل

 متوسطة 1120 2100
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 الطلبة لدى الوجداين

10 12 
و الرهبة من  اخلوف

لكرتوين استخدام التعليم اإل
 أدواتهو 

 متوسطة 1112 3100

11 2 
 الطلبة لدى الرغبة عدم توفر

 لكرتوينالتعليم اإل يف
 متوسطة 1112 3122

12 2 
 جبدوى الطلبة اقتناع عدم

التعليم  منظومة استخدام
 لكرتويناإل

 متوسطة 1112 3122

13 2 
التعليم  منظومة تلبية عدم
 للحاجات لكرتويناإل

 للطالب التعليمية
 متوسطة 1112 3122

12 11 
افتقار الطلبة إىل الدعم 

 التشجيع من قبل املعلمنيو 
 متوسطة 1100 3122

12 12 
 لفكرة الطلبة لتقبّ  عدم

 اإللكرتوين ميالتعل
 متوسطة 1100 3122

ن  :"احلسابية حسب املتوسطات اتنازلي   مرتبة "بالطلبة قةاملتعل   املعوقات ":الرابع الرتتيب ذو ا: اجملا رابعن 

 ذلك:  يبني ( 2-2 ) واجلدو  ،املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات حساب
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 واليت الفقرة ن  إحسب املتوسطات:  اتنازلي   مرتبة بالطلبة قةاملتعل   ( املعوقات2-2 ) جدو  حيوض      

 " املخت  لكرتوين يفإلاالتعليم  منظومة استخدام يعيق الدراسي الصف يف الطلبة أعداد كثرة " تنص  

لبنية عائق لدى اك  ألت ا مث  إّن   :أي ،كبرية ( وبدرجة3122بلغ ) حسايب بأعلى متوسط جاءت

، وجاءت باملرتبة الثانية فقرة عدم توفري وجاءت باملرتبة األوىل( 0122 ) معياري وباحنراف التحتية

( 2123مبتوسط حسايب ) لكرتوين وأدواته بدرجة كبريةب املناسب للطالب على التعليم اإلالتدري

اسب   بعض الطالب ألجهزة احل(، وجاءت باملرتبة الثالثة  فقرة عدم امتال0120وباحنراف معياري )

(، وجاءت باملرتبة 1102) ( وباحنراف معياري2120مبتوسط حسايب ) اآليل يف البيت بدرجة كبرية

مبتوسط حسايب  جنليزية بدرجة كبريةدى بعض الطالب يف إجادة اللغة اإلفقرة قصور ل الرابعة

نرتنت ة افتقار بعض الطالب لإلفقر  ة( ، وجاءت باملرتبة اخلامس1102( وباحنراف معياري )2122)

 ( .1100( وباحنراف معياري )2120يف املنز  بدرجة كبرية  مبتوسط حسايب )

بأقل متوسط  اإللكرتوين ميالتعل لفكرة الطلبة لتقبّ  ( فقرة عدم12الرتبة) ذات األخرية الفقرات وجاءت

 (.1100، وباحنراف معياري بلغ )(، وبدرجة كبرية 3122حسايب بلغ )

 : أن   النتائج من يتبني    

  األوىل. املرتبةيف  جاءت باملعلمني قةاملتعل   املعوقات   -1

 الثاين. املرتبة يف باإلدارة قةاملتعل   املعوقات -2

 الثالثة. املرتبة يف جاءت األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية قةاملتعل   واملعوقات  -3

 األخرية املرتبة يف بالطلبة قةاملتعل   املعوقات دا  جاء بينما  -2
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 يف األساسية املهام من اإللكرتوين ميالتعل منظومة استخدام أن   إىل النتيجة هذه عزىوتُ           

 يف وتوظيفها استخدامها على القدرة منهم يتطلب مما املعلمني، عمل بطبيعة قوتتعل   التعليم مهنة

 إضافة األوىل، املرتبة يف جاءت وقد تواجههم اليت املعوقات وأهم أبرز من وهي التعليمية، املواقف

التحتية  والبنية اإلدارية كاملعوقات؛للمنظومة استخدامهم عند تواجههم اليت األخرى املعوقات إىل

  .بالطلبة قةاملتعل   املعوقات إىل إضافة األساسية، والتجهيزات

 يتناو  الذي اجملا  جاء فقد الدراسة، داالت من دا  كل بفقرات قيتعل   فيما أما        

 كبرية درجة متثل معيقات بني ما فقراته تنوعت فقد األو ، الرتتيب يف باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 الستخدام للمعلمني املعنوية احلوافز مثل وكبرية املعلم، عاتق على تقع اليت األعما  كثرة مثل اجدن 

 عاتقهم على يقع نم   هم املعلمني أن   ذلك يف السبب يكون وقد اإللكرتوين، ميالتعل منظومة

 من املعلم نصاب ارتفاع إىل إضافة الرتبوي، امليدان يف املنظومة هذه استخدام وتفعيل تطبيق

 املناوبات وكثرة منه، املطلوبة والتقوميية الكتابية التحءريية األعما  وكثرة التدريسية، احلصص

 بشكل اإللكرتوين ميالتعل منظومة مهارات يف املتخصصة الدورات وقلة الطلبة، ومتابعة

 وأقل .املنظومة هذه مع التعامل ملهارات امتالكهم إىل املعلمني بعض افتقار وبالتايل متخصص،

حنو  السلبية املعلمني )اجتاهات :مثل متوسطة بدرجة كانت باملعلم عالقة  ا اليت املعوقات

 البيوت معظم يف احلاسوب أجهزة انتشار إىل ذلك عزىويُ  اإللكرتوين( ، ميالتعل منظومة استخدام

 احلاسوب استخدام حنو املعلمني عند السلبية االجتاهات من لقل   مما ؛احلياة داالت ايع ويف

 هذه نتائج وتتفق متوسطة، بدرجة هنا جاءت وبالتايل عام بشكل واملنظومة خاص بشكل
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 لإلنرتنت  املعلمني استخدام معوقات أهم أن   إىل أشارت اليت ،2003 الرويلي دراسة مع الدراسة

 عدم أن   إىل أشارت اليت ،( 2006 ) الريفي دراسة مع اأيءن  واتفقت .األسبوعية احلصص كثرة هو

 إميان وعدم مساقاهتم، دعم يف التكنولوجيا يستخدمون الذين لألساتذة مناسبة مكافآت وجود

 ميالتعل تطبيق معوقات أهم من هي اإللكرتوين ميالتعل استخدام جبدوى األساتذة بعض

 اليت Khazaleh & Jawarneh, 2006)وجوارنة )، خزاعلة دراسة مع اأيءن  واتفقت .اإللكرتوين

 مع اتفقت كما .املعلومات تكنولوجيا يف دا  املعلمني تدريب برامج فعالية ضعف إىل أشارت

 األعباء كثرة هي باملعلم اخلاصة املعوقات أكثر أن   إىل أشارت واليت ،( ( 2006 العتييب  دراسة

الدراسة احلالية مع  اتفقت فقد املادية احلوافز عن الناجتة املعوقات حيث من أما منه، املطلوبة

 .املعوقات أكثر هي املالية املعوقات اليت أشارت إىل أن    ,Conna)  2007دراسة  كوتا) 

 بني ما فقراته تنوعت وقد باإلدارة قةاملتعل   املعوقات يتناو  الذي اجملا  الثاين الرتتيب يف وجاء        

 اجملتمع قناعة عدم :مثل ،املتوسطة والدرجة املعلم، على الدراسي العبء زيادة :مثل ،العالية الدرجة

 كافة توفري وعدم اإللكرتوين ميبالتعل اخلاصة التجهيزات يف النقص إىل ذلك عزىويُ  ،اإللكرتوين ميبالتعل

 وقلة ، العامة والبي ة الواقع عن اإلدارة بعد إىل إضافة ، ميالتعل هذا مثل إلجناح واملوارد اإلمكانات

 هذه وتتفق تدريسهم، يف اإللكرتوين ميالتعل ويطبقون يستخدمون الذين للمعلمني عطىتُ  اليت احلوافز

 قلة إىل أشارت اليت  ,(Khazaleh & Jawarneh2006)  وجوارنة خزاعلة هبا قام اليت الدراسة مع النتيجة

 بسبب التدريس يف املعلومات تكنولوجيا لتوظيف واإلعداد للتخطيط للمعلمني الالزم الوقت كفاية

 وجود عدم أظهرت اليت  ،( 2007)والشناق دومي بو دراسة نتائج مع واتفقت الدراسي، العبء زيادة
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 األنظمة غياب إىل أشارت اليت ،( 2007 )  غالم دراسة مع اأيءن  قوتتف ( احلاسوب، ملخت ات فنيني

 نايدا دراسة مع واتفقت اإللكرتوين، ميالتعل وطالبات لطالب العلمية للدرجات املاحنة واللوائح

(Naida2003)   قلة إىل اإللكرتوين ميالتعل تكنولوجيا يف واخل ة واملعرفة املعلومات قلة أشارت إىل اليت 

 .اإللكرتوين ميالتعل تكنولوجيا يف واخل ة واملعرفة املعلومات

 بالرتتيب جاء فقد األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية قةاملتعل   املعوقات يتناو  الذي اجملا  أما         

 إىل السبب عزىيُ  وقد .كبرية بدرجة عيقةمُ  جاءت اجملا  هذا فقرات ايع أن   النتائج من ويظهر الثالث،

 االلتزامات من الكثري عليها يرتتب مما والتعليم، الرتبية وزارة إىل اإللكرتوين ميالتعل منظومة إدخا  حداثة

 اخلدمات بعض يف والنقص احلاسوب، خمت ات جتهيزات يف النقص بعض عنه ينجم مما املالية، واألعباء

  اإللكرتوين، ميالتعل مبنظومة املتعلقة

 املدارس من الكثري تزويد على احالين  تعمل فهي اجلانب، هذا والتعليم الرتبية وزارة أدركت وبالتايل     

 إىل سعيها إىل إضافة املدرسية، احلاسوبية للمخت ات الفنية التجهيزات وخمتلف احلاسوب، بأجهزة

 على التغلب يف أثر من  ا سيكون وما احلالية، الشبكة  ل لتحل الءوئية األلياف شبكة إنشاء

 ملتابعة فو وكادر لألجهزة صيانة توفري من بد فال االستخدام، أثناء االتصا  وانقطاع بطء مشكليت

 وقد .فيها املتكررة واملشكالت عطلها، من التقليل أو انقطاعها عدم وضمان الشبكة، أداء حسن

 وتوفري باألجهزة، ابتزويده الوزارة يف األولويات أخذ عدم بسبب مكة يف مدينة كبرية بدرجة جاءت

 حيث من مناسبة غري يتية بنية على اإللكرتوين ميالتعل وتطبيقات تقنية إدخا  إىل باإلضافة ، الدورات

 يؤدي مما م،يالتعل من النوع هذا مثل الستقبا  اجملهزة غري القدمية واملباين املناسبة غري املستأجرة املباين
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 هذه مثل واعتبار تفعيلها عدم وبالتايل املنظومة، الستخدام املكان مالئمة وعدم األعطا  كثرة إىل

 مواكبة عدم إىل اأيءن  السبب عزىيُ  وقد االستخدام، من يد اليت األساسية املعوقات من األشياء

 عن املنطقة وبعد ا اتفية اخلطوط وقلة املادية، التكلفة بسبب احلاسوب أجهزة يف السريعة التطورات

 يديات إىل أشارت واليت Anderson, ( 2008أندرسون)   دراسة مع هذه النتيجة وتتفق .الرئيسية املدن

 دومي بو دراسة مع النتيجة هذه اتفقت كما. شبكة احلاسوب مع والربط التحتية البنية املدخل يف

 املساعدة توافر وعدم ال نامج، صفحات فتح يف اإلنرتنت بطء إىل أشارت اليت ( ،( 2007والشناق 

 سوء :أي طباعة؛ وورق وياعات طابعات من يلزم مبا احلاسوب خمت  جتهيز وعدم احلاجة، عند الفنية

 & Khazaleh)وجوارنة  خزاعلة مع دراسة اأيءن  واتفقت  .املدرسية املخت ات داخل الفنية التجهيزات

Jawarneh, 2006) بتكنولوجيا املتصلة والتجهيزات احلاسوب أجهزة يف احلاد النقص إىل أشارت اليت 

 البنية جاهزية عدم إىل أشارت اليت ،( 2006)العتييب  دراسة مع كذلك واتفقت .املدارس يف املعلومات

 .املعلوماتية

 أظهرت حيث بالطلبة، قةاملتعل   املعوقات يتناو  الذي اجملا  جاء فقد األخري الرتتيب يف أما        

 )كثرة الفقرة مثل عالية بدرجة كان نم   :فمنها ،املعوق درجة يف تنوعت اجملا  هذا فقرات أن   النتائج

 كان واآلخر (.املخت  يف اإللكرتوين ميالتعل منظومة استخدام يعيق الدراسي الصف يف الطلبة أعداد

 وقد لدى الطلبة( الوجداين اجلانب تنمية اإللكرتوين ميالتعل منظومة غفل)تُ  الفقرة مثل متوسطة بدرجة

 واليت بالطلبة املتعلقة املعوقات أكثر من تعد الدراسي الصف يف الطلبة ازدحام مشكلة بأن   ذلك رفس  يُ 

 املخت ات قلة إىل ذلك عزىويُ  .اإللكرتوين ميالتعل ملنظومة وتوظيفهم استخدامهم عند املعلمني تواجه
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 عام كل يف الطلبة من املتزايدة األعداد مع تتناسب ال افإّن   توافرت وإذا املدارس، يف املتوافرة احلاسوبية

 من النوع هذا مع التفاعل فرصة  م يتيح ال مما مناز م يف نرتنتاإل خدمة توافر عدم عن فءالن  دراسي،

 املعريف اجلانب على املنظومة واقتصار للمنظومة، األساسية للمهارات امتالكهم عدم إىل إضافة م،يالتعل

 الفقر، تعاين اليت احمللية البي ة عن عدا الطلبة، بني والتشاركي الوجداين اجلانب لتنمية وإغفا ا واملهاري

 يندر اليت نرتنتاإل مقاهي إىل الذهاب حىت أو منزلية، نرتنتإ اشرتاكات توفري على القدرة عدم وبالتايل

 تتطلب اليت املنظومة هذه تطبيقات بعض واستخدام توظيف على ينعكس مما ؛املنطقة هذه يف وجودها

 إىل باإلضافة املدرسي، الدوام أوقات خارج من أو املنز  يف الطالب يستخدمها أن   تطبيقاهتا بعض يف

 ميالتعل مفهوم غموض إىل اأحيانن  ذلك عزىيُ  وقد .تطبيقاهتا لتفعيل احلصص وقت كفاية عدم

 استجابتهم عدم عليه يرتتب مما م،يالتعل من النوع هبذا الطلبة وجهل نظرهم، وجهة من اإللكرتوين

 إىل باإلضافة ذلك، يف الكافية اخل ة إىل يفتقرون موأّن   خاصة اجلديد، النمط هذا مع وتفاعلهم

 إىل أشارت اليت  Anderson  2008ندرسون أ دراسة مع النتيجة هذه وواجباهتم الدراسية وتتفق أعبائهم

 & Khazaleh)وجوارنة  خزاعلة دراسة مع كما اتفقت .الطلبة نوعية هي العقبات إحدى أن  

Jawarneh, 2006 )املعلومات تكنولوجيا وكفايات ملهارات املدارس طلبة امتال  قلة أظهرت ، اليت 

 الصف يف الطلبة أعداد كثرة أن   أظهرت ( اليت ( 2006العتييب  دراسة مع كذلك واتفقت .األساسية

 إىل أشارت اليت ،( 2007)والشناق  دومي بو دراسة مع اأيءن  واتفقت  .املعوقات أهم من  هي الواحد

 خدمة توفر وعدم الواحد، الصف يف الطلبة أعداد كثرة:هي اإللكرتوين ميالتعل معوقات أهم أن  

 .البيت يف اإلنرتنت
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واألهلية ا يف مدارس التعليم العام احلكومية لكرتوين وأدواته حالي  م اإليمعوقات توظيف تقنيات التعل

 املعوقات من دموعات للبنني مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر دتمع الدراسة استعرضت الدراسة

 ما ومنها ،حداثته إىل يعود ما منها أكمل وجه، على ألهدافه اإللكرتوين التعليم بلوغ دون يو  اليت

 :وميكن سردها يف ،بعوامل أخرى ارتباطه إىل يعود

 وأ هما :  ،ق باملعلمنياجملا  األو : املعوقات اليت تتعل   

 املعنوية احلوافز ليهاتا ،و واقعة بدرجة كبرية جدن  تاملعلم كان عاتق على تقع اليت األعما  كثرة      

 يقع نم   هم املعلمني أن   ذلك يف السبب يكون وقد اإللكرتوين، ميالتعل منظومة الستخدام للمعلمني

 املعلم نصاب ارتفاع إىل إضافة الرتبوي، امليدان يف املنظومة هذه استخدام وتفعيل تطبيق عاتقهم على

 املناوبات وكثرة منه، املطلوبة والتقوميية الكتابية التحءريية األعما  وكثرة التدريسية، احلصص من

 متخصص، بشكل اإللكرتوين ميالتعل منظومة مهارات يف املتخصصة الدورات وقلة الطلبة، ومتابعة

  ا اليت املعوقات وأقل  .املنظومة هذه مع التعامل ملهارات امتالكهم إىل املعلمني بعض افتقار وبالتايل

 ميالتعل منظومة حنو استخدام السلبية املعلمني )اجتاهات :مثل ،متوسطة بدرجة كانت باملعلم عالقة

  .األسبوعية( احلصص كثرة) هو إلنرتنتل املعلمني استخدام ا معوقاتيءن أاإللكرتوين(، 

 

 : يوه ،ق مبجا  اإلدارةاجملا  الثاين: املعوقات اليت تتعل  
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اإللكرتوين( ،  ميبالتعل اجملتمع قناعة )عدم :مثل ،املتوسطة والدرجة املعلم، على الدراسي العبء زيادة

 واملوارد اإلمكانات كافة توفري وعدم ،اإللكرتوين ميبالتعل اخلاصة التجهيزات يف النقص إىل ذلك عزىويُ 

 عطىتُ  اليت احلوافز وقلة ، العامة والبي ة الواقع عن اإلدارة عدبُ  إىل إضافة ، ميالتعل هذا مثل إلجناح

 الالزم الوقت كفاية تدريسهم، وقلة يف اإللكرتوين ميالتعل ويطبقون يستخدمون الذين للمعلمني

 واللوائح األنظمة غياب احلاسوب، وإىل ملخت ات فنيني وجود عدم للتخطيط، هذا جبانب  للمعلمني

 . اإللكرتوين ميالتعل لطالب العلمية للدرجات املاحنة

 :يوه ،ق بالبنية التحتيةاجملا  الثالث: املعوقات اليت تتعل  

 من الكثري عليها يرتتب مما والتعليم، الرتبية وزارة إىل اإللكرتوين ميالتعل منظومة إدخا  حداثة    

 بعض يف والنقص احلاسوب، خمت ات جتهيزات يف النقص بعض عنه ينجم مما املالية، واألعباء االلتزامات

 اإللكرتوين. ميالتعل مبنظومة املتعلقة اخلدمات

 : يوه ،ق بالطالباجملا  الرابع : املعوقات اليت تتعل  

 املخت   واآلخر يف اإللكرتوين ميالتعل منظومة استخدام يعيق الدراسي الصف يف الطلبة أعداد كثرة

 لدى الطلبة( الوجداين اجلانب تنمية اإللكرتوين ميالتعل منظومة )تغفل الفقرة مثل متوسطة بدرجة كان

 بالطلبة املتعلقة املعوقات أكثر من تعد الدراسي الصف يف الطلبة ازدحام مشكلة بأن   ذلك يفسر وقد

 قلة إىل ذلك عزىويُ  .اإللكرتوين ميالتعل ملنظومة وتوظيفهم استخدامهم عند تواجه املعلمني واليت

 يف الطلبة من املتزايدة األعداد مع تتناسب ال افإّن   توافرت وإذا املدارس، يف املتوافرة احلاسوبية املخت ات
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 هذا مع التفاعل فرصة  م يتيح ال مما مناز م يف االنرتنت خدمة توافر عدم عن فءالن  دراسي، عام كل

 على املنظومة واقتصار للمنظومة، األساسية للمهارات امتالكهم عدم إىل إضافة م،يالتعل من النوع

 اليت احمللية البي ة عدا الطلبة، بني والتشاركي الوجداين اجلانب لتنمية وإغفا ا ،واملهاري املعريف اجلانب

 مقاهي إىل الذهاب حىت أو منزلية، نرتنتإ اشرتاكات توفري على القدرة عدم وبالتايل الفقر، تعاين

 هذه تطبيقات بعض واستخدام توظيف على ينعكس مما ؛املنطقة هذه يف وجودها يندر اليت نرتنتاإل

 الدوام أوقات خارج من أو املنز  يف الطالب يستخدمها أن   تطبيقاهتا بعض يف تتطلب اليت املنظومة

 املدرسي. 

رسنا مبكة الكرتوين مبدبني ايع املعوقات اليت تعيق توظيف التعليم اإل اهنا  ارتباطن  ن  أمما سبق يؤكد 

 واجملاالت االستبانة داالت من دا  كل ارتباط معامالت ( مصفوفة2 -2ح اجلدو  )ويوض   ،املكرمة

 الكلية. الدرجة مع وكذلك لالستبانة األخرى

 خرىدا  وعالقته باجملاالت األارتباط بني كل  معامالت ( مصفوفة2-2جدو  )

 اجملا  الرابع اجملا  الثالث اجملا  الثاين و اجملا  األ الدرجة الكلية البيان

 املتعلقة املعوقات

 باملعلمني
01000 1    

   1 0،232 0،012 باإلدارة املتعلقة املعوقات
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 بالبنية املتعلقة املعوقات

 والتجهيزات التحتية

 األساسية

0،202 01223  1  

 1 01231 0،223 0،212 0،222 بالطلبة املتعلقة املعوقات

 ذا اارتباطن  الكلية لالستبانة وبالدرجة البعض بعءهاب ترتبط اجملاالت ايع أن   السابق اجلدو  من يتءح

ايع اجملاالت تعيق توظيف التعليم  أن   يؤكد ( وهذا0101داللة ) مستوى عند إحصائية داللة

 لكرتوين .اإل

والذي متت اإلجابة عليه بطريقة إحصائية هذه األس لة  ،ع من هذا السؤا  الرئيسي للدراسةو يتفر    

 الفرعية التالية :

 عرض و تفسير  السؤال األول . 2-0

 السؤا  األو  :

يف مدارس التعليم العام  الكرتوين وأدواته حالين م اإلياستخدام أساليب وطرق التعل ىما مد- س

 احلكومية و األهلية للبنني مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر دتمع الدراسة ؟

قوم فلسفة التعليم اإللكرتوين تبحيث  لكرتوينم اإلياستخدام أساليب وطرق التعل ىمد -ج 

لقدراته وإمكاناته، وذلك للعمل على  ايتعلم املتعلم وفقن  على إتاحة الفرصة للجميع يف أن  

يقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بني ايع املتعلمني دون التفرقة بسبب العرق أو النوع أو 
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متكنهم ظروفهم من  اللغة، وكذلك الوصو  إىل الطالب الذين يعيشون يف مناطق نائية وال

صة ات اخلاصة باحلصو  على فر إتاحة الفرصة للطالب املعاقني وذوي احلاج االسفر،  وأيءن 

ويوفر هذا  .للمعد  الفردي املناسب لكل طالب على حده االتعليم وفق إمكاناهتم، ووفقن 

فة بالكيفية اليت تناسبهم النظام مرونة متكنه من اإليفاء برغبات واحتياجات طاليب العلم واملعر 

للتعليم اإللكرتوين وخطة  سرتاتيجيةامان واملكان، وحيتاج األمر لوضع عن قيد الز  اوبعيدن 

 ال دتمعن التعليم اإللكرتوين متث  بي ة  واضحة ومفهومة لكل املستويات. ومن هنا جند أن  

يشتمل على املتعلم واملعلم باإلضافة إىل تنوع كبري من الفرص اليت  اا ديناميكي  إلكرتوني  

توفره هذه الشبكة من بذلك مبا  اأطراف التعليم اآلخرين، مستعينن  تتواصل وتتحاور من

 إمكانات يف االتصا  والتواصل الدائم بني األفراد .

التعليم اإللكرتوين يتءمن دموعة استخدامات عديدة لتسهيل عملية  ومن مث جند أن          

ا جية بسيطة إىل وسائل أكثر تعقيدن التدريس والتعليم، وهذه االستخدامات تنتقل من وسائل تكنولو 

 اا لقدراهتم اخلاصة ووفقن الب يف أي مكان ويف أي زمان وفقن مبا يتيح فرصة التعليم للط اأو تقدمن 

والتعليم  .(Bird, 2007) مم الطالب كيف يتعل  يتعل   لسرعاهتم يف التعليم، وهنا ميكن يقيق مبدأ أن  

م التعاوين يلتعليتعلموا من خال  مبدأ ا اإللكرتوين هو ذلك النوع من التعليم الذي يتيح للطالب أن  

مبدأ التعليم الفردي  املتخصصة أو خال  التواصل ، ويتيح أيءن من خال  املشاركة يف املنتديات ا

واآلن  .الذي ي ز من خالله ما لدى الفرد من قدرات تتيح له إّناء الدراسة اخلاصة به بنجاح وتفوق

 : كما يلي  ة السعوديةيف اململكة العربي لكرتويناريخ التعليم اإلتاستعرض  جيب أوالن 
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 التقنية إليه توصلت ما بآخر األخذ اململكة يف التعليم لسياسة العامة األهداف مرتكزات أهم من    

ا العامل، مستوى على  اليت املعلومات تقنية دا  يف املتسارع التطور مع ومتاشينا األهداف  ذه وترسيخن

 العربية اململكة مدارس يف اآليل احلاسب إدخا  ن احلاضر، لقد الوقت يف التنمية أدوات أهم أصبحت

كان  الذي املطور الثانوي التعليم برنامج ه ضمن 1202/ه1202عام  بداية يف السعودية للبنني

 ضمن إجبارية ساعات مخس النظام ذلك يف احلاسب مقرر لدراسة صصخُ  وقد الوقت، ذلك يف يطبق

 مقدمة ،اآليل )ساعتني( احلاسب مقدمة يف مقرر : التايل النحو على موزعة ، العامة الثانوية برنامج

 العلوم بتخصص خاصة ساعات( )ثالث املعلومات ونظم ال دة ،ساعات( )ثالث بيسك بلغة ال امج

 بالنظام واستبد  ه1211 عام يف املطور الثانوي التعليم بنظام العمل أوقف وقد. واإلنساين اإلدارية

 والثالثة والثانية األوىل السنوات إىل الذكر اآلنفة الثالثة املقررات يويل ون ،السنوات( ) نظام القدو

 مسمى يت الثانوية املرحلة يف إضايف قسم افتتاح ن ه 1212 عام ويف  .أقسامها خمتلف على الثانوية

   .والتقنية( العلوم )قسم

 إىل مقدمة املنطقي، التصميم املعلومات، ونظم احلاسب :هي احلاسب يف مقررات أربعة ووضعت   

 يف سوى قطب  يُ  مل التخصص هذا أن   إال الرقمية، واالتصاالت احلاسبات شبكات الصغرية، املعاجلات

  .ومتطلباهتا تشغيلها كلفة بسبب املدارس من  دد عدد

 األسبوع يف حصتني إىل واحدة حصة من اآليل احلاسب خطة زيادة متت ه 1212 عام ويف      

 االمتحانات ضمن من للمادة العملي اجلانب امتحان واحتساب الثانوية، املرحلة صفوف جلميع
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 ن ه 1220 -1210 عام ويف ، فقط نظرينا متتحن ذلك قبل احلاسب مادة كانت حيث األساسية

  . الوطنية األسر توصيات على بناء املعدلة احلاسب مناهج تطبيق

 البالغ االهتمام إىل يذكر كما والتعليم الرتبية وزارة ويلؤ مس من املتكررة الريية التصرحيات وتشري   

 اجملا ، هذا يف العلم إليه توصل ما أحدث املستعلمني وإعطاء ،اآليل احلاسب مبوضوع الوزارة توليه الذي

 شىت يف الثانوية املدارس اإلنرتنت( إىل) الدولية املعلومات شبكة إدخا  يف رتفك   الوزارة قد ن  إ حىت

 للحاسب اآليل عشر السادس الوطو املؤمتر ه1222 عام يف تبنت قد الوزارة أن   كما اململكة، مناطق

 السنوات يف الوزارة تبو هذه إىل يءاف ."والتعليم احلاسب:" للمؤمتر الرئيسي احملور يكون أن   وقررت

 مشروع": عليه طلقأُ  الذي الءخم املشروع منها احلاسب والتعليم، دا  يف املشاريع من العديد األخرية

 إىل 2013ذلك  يف املناهج عام  مديرريشوي. "وطو" " اآليل الطلبة للحاسب وأبنائه اهلل عبد األمري

 العامة اإلدارة مشاريع ضمن الرتبوي التطوير بوكالة ممثلة والتعليم الرتبية وزارة تبنتها اليت احللو  من أن  

 يف احلاسب مادة مشروع إدخا  االتصا ،وأ هما كان ووسائل املعلومات تقنية من لإلفادة للمناهج

 الوزارة، إمكانات وحسب مرحلي بشكل ه1222 الدراسي العام يف واملتوسطة االبتدائية املرحلتني

 التقنيات توظيف دا  يف األخرى الوزارة مشاريع مع تكامله وضرورة اإللكرتوين التعليم مشروع ومنها

 .ميالتعل يف احلديثة

، والقنوات التلفازية يليق ذلك وسائل متطور من احلاسب اآللتحق  افظة مكة مدارس واعتمدت 

  وشبكة املعلومات الداخلية ،وجهاز الفيديو ،نرتنت(لشبكة العاملية للمعلومات )اإل، واالتعليمية
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عرضها من ، وذلك حسب اإلمكانيات اليت ن التقليدية ىف عرض املادة الطرائق وجتاوز ،)اإلنرتانت(

 .اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة مكة(خال  الدراسة امليدانية. )

 ومدى استخدامها:  ،وينلكرت مكونات التعليم اإل    

يعد التعليم اإللكرتوين أحد أنواع التعليم الذي ال ميكن وجودها من دون مكونات كل منها     

هذه املكونات مرتبطة بالتصميم التعليمي الذي يتم تءمينه بالقائمة  ن  يكمل اآلخر، يف حني أ

 :ملكونات التعليم اإللكرتوين كما يلي ااه، كواحد من األجزاء املهمة جدن املدرجة أدن

  التصميم التعليمي املكون من :        -1

 .نظريات التعليم والتعلم     -

 .االسرتاتيجيات واألساليب التعليمية     -

  :مكونات الوسائط التعليمية -2

 .النص والرسومات البيانية         -

 .التسجيل الصوص        -

 .عرض فيديو    -

 .وصالت   -
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 .نرتنتأدوات اإل        -3

 : لأدوات االتصاالت مث      -2

 ملفات منها(أدوات الوصو  النائي )الدخو  إىل الكمبيوتر يف أماكن بعيدة ونقل        -           

 .خلإ.. .ونظام نقل امللفات  ،نرتنتنظام الربط باإل   -          

 (.نرتنت )الدخو  إىل قواعد البيانات والوثائق احلكوميةأدوات تصفح اإل       -          

 .خلإ.. . ، ومتصفح مناذج الواقع االفرتاضياملتصفح النصي، املتصفح التخطيطي  -          

 .معينات التوصيل اإللكرتوين     -          

  .أدوات البحث ) ركات البحث(  -          

  أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة التخزين إىل غري ذلك.  ،األدوات األخرى )أعداد املستفيدين(  -          

 

 :دم والتطبيقات املرتبطة هبا مثا اخلوا -2

وبردية النظام املوسع لنقل النص الفائق  ،لنظام نقل النص الفائقاخلوادم الكمبيوترية    -          

 .خلإ.. .
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 .لغات الكتابة ا امشية للخوادم الكمبيوترية  -          

نظام ال ديات الالسلكية، حيث يغري هذا النظام الطلب الثنائي التشفري إىل طلب   -           

 .الكمبيوتري للشبكة ويرسله إىل اخلادم ،نظام نقل النص الفائق

رس  افظة مكة واستعرضنا يف اجلداو  اإلحصائية السابقة أهم وأدق الصعوبات اليت متر هبا مدا

 :كالتايل وهي ،لكرتوينلتوظيف التعليم اإل

 تقدميه وما جيب ، للمتعلمني تقدميهما يتم اليت باخلدمات يهتم والذي :املؤسسي البعد -1

 .اجلودة ويقيق األداء لتحسني

 ،بل مديري املدارس يف دراستنا هذهاخلطوات من ق ايع مبتابعة ويهتم :اإلداري البعد -2

 .اإللكرتوين ميالتعل وإدارة بي ة اإللكرتوين، التعليم  توى وإدارة

 وال ديات التعليمية باألجهزة يتص وما التحتية، البنية ختطيط بقءايا ويهتم  :الفو البعد -3

 .املستخدمة

 ويليل احملتوى اجلمهور، يليل خال  من ميوالتعل التدريس قءايا ويشمل  :التدريسي البعد -2

 وغريها من املستخدمة، التعليمية واالسرتاتيجيات التصميم مدخل ويديد ،واألهداف

 .ميالتعل  ذا التدريسية اجلوانب

اإلطار،  هذا وسط املتعلمني لتعامل األخالقية والقيم باملبادئ يتصو   :األخالقي البعد -2

 .التعليم اإللكرتوين يف القانونية والقءايا االتصا ، عملية يف والثقايف اجلغرايف التنوع ومراعاة
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 جلميع أطراف والتوجيه اإلرشادي الدعم بتقدو يتصو   :اإلرشادي البعد أو املصادر دعم -2

 .أو الفنية التعليمية، الناحية يف سواءن  مباشرة بصفة اإللكرتوين التعليم

على  اإللكرتوين ميالتعل وتقوو ميالتعل وبي ة احملتوى تطوير عملية بتقوو ويهتم  :التقوو -2

 .املتعلم وتقوو األكادميية، وال امج ،املدرسة مستوى

 عرض و تفسير  السؤال الذاني . 2-5

  .اإلجابة على السؤا  الثاين

 السؤا  الثاين : 

 للبنني واألهلية احلكومية العام التعليم مدارس يتاجها اليت أداوته و اإللكرتوين التعليم تقنيات ما
 ؟ الدراسة دتمع نظر وجهة من املكرمة مكة مبدينة

  يف مدارس التعليم العام احلكومية احالي   لكرتوين و أداوتهم اإليأ ية توظيف تقنيات التعل -ج 

 افظة مكة  من االجراءات و اآلليات اليت جتعل من  العديدهنا  بنني مبدينة مكة املكرمة األهلية للو 

 زترك   اليت الرقمية الثقافة هي جديدة ثقافة تواكب تطورات العصر ىف التنمية العلمية اجملتمعية بتوفريه

 به اخلاص عامله بناء طريق عن تعلمه يف التحكم املتعلم يستطيع الثقافة ويف هذه املعرفة، معاجلة على

هذا   .البنائي التعليم نظرية مع يتوافق ما وهو إلكرتونينا، املتوفرة األخرى البي ات معيتفاعل  عندما

 ملقدرة وفقنا مكان وأي وقت أي يف التعليم مما يوفر ؛اجملتمع ف ات لكافة التعليم فرص إتاحة جبانب

 على ويساعد ،ميالتعل عملية وإثراء ،التفكري تنمية يف ه يساهمن  أباإلضافة   التحصيل، على املتعلم
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فسه ، ومن ن على االعتماد على وحيفزه االستقاللية على الطالب مما يساعد ؛التعليم تكلفة خفض

 :   افظة مكة املكرمة إىليف  ارسنانصل مبد ن  أخال  هذه النقاط ميكن 

 سهولة خال  من وذلك واملدرسة الطلبة وبني بينهم، فيما الطلبة بني االتصا  إمكانية زيادة .1

 ويرى .احلوار اإللكرتوين، غرف ال يد :مثل ،طرق وبعدة األطراف هذه بني ما االتصا 

 .املطروحة مع املواضيع والتفاعل املشاركة على الطالب ويفز تزيد األشياء هذه أن   املهتمون

 :مثل ،الفورية املنتديات خال  من منها وذلك واالستفادة للطالب النظر وجهات يف املسا ة .2

 مما املطروحة املواضيع يف النظر وجهات فرص لتباد  تتيح واليت احلوار وغرف ،النقاا دالس

 مما ؛بالطالب اخلاصة اآلراء مع وددها واملقرتحات املطروحة اآلراء من االستفادة فرص يزيد

 من وذلك ،وسديدة قوية و راء معرفة عنده وتتكون املتعلم عند متني أساس يف تكوين يساعد

 .خ ات من اكتسبهما  خال 

 يف للمعلم الوصو  سرعة يف كبرية سهولة اإللكرتوين التعليم أتاح  :املعلم إىل الوصو  سهولة .3

 للمعلم استفساراته يرسل أن   مبقدوره أصبح املتعلم ألن   ؛الريية العمل خارج أوقات وقت يأ

ا يظل أن   من بدالن  أكثر للمعلم ومالئمة مفيدة امليزة وهذه ال يد اإللكرتوين، خال  من  مقيدن

 الزمو اجلدو  مع عملهم ساعات تتعارض الذين للمتعلمني فائدة وتكون أكثر مكتبه، على

 .التأجيل حيتمل ال وقت أي يف وجود استفسار عند أو للمعلم،

 وقت أي يف برأيه اإلدالء فرصة طالب لكل تتيح االتصا  أدوات أن   مبا  :باملساواة اإلحساس .2

 التعليم من النوع هذا فإن   امليزة، هذا من يرمه اليت التقليدية الدرس لقاعات خالفناحرج،  ودون
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 املتاحة االتصا  أدوات خال  من وصوته رأيه إرسا  بإمكانه هألن   ؛للطالب الفرصة كاملة يتيح

 الطالب لدى فائدة أكثر تكون امليزة وهذه احلوار، وغرف ،النقاا ودالس ،بريد إلكرتوين من

 أك  جبرأة يتمتعون الطالب جيعل التعليم يف األسلوب هذا ألن   ؛والقلق باخلوف الذين يشعرون

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

 يرغبون الذين لألشخاص مفيدة امليزة األسبوع: هذه أيام كل ويف اليوم طوا  املناهج توفر .2

 كذلك مساء، واآلخر صباحنا ميالتعل بعءهم يفءل ألن   وذلك  دد، غري وقت يف ميالتعل

 الذي الزمن يف ميالتعل للجميع امليزة تتيح فهذه شخصية، ومس وليات أعباء يتحملون للذين

 .يناسبهم

 بإمكانه ألن   ؛استقرار حالة يف الطالب جتعل امليزة : هذهاملنهج إىل الوصو  يف االستمرارية  .2

 وإطالق فتح بأوقات يرتبط فال يناسبه، الذي الوقت يف اليت يريدها املعلومة على احلصو 

 .بالءجر إصابته وعدم راحة الطالب إىل يؤدي مما ؛املكتبة

 : تصادي على مدينة مكة املكرمة حيثلكرتوين وجانبها االقم اإليأ ية توظيف تقنيات التعل

 من وذلك Kاالقتصادية التكلفة خفض يف اإللكرتوين التعليم سهماالقتصادية يُ  التكلفة خفض- أ

  ا والوصو  التعليم لقاعات احلءور أو ،التدريبية الدورات حلءور عن السفر االستغناء خال 

 هذا اإللكرتوين وذلك للمعلمني واملديرين واملشرفني الرتبويني يعت  أدوات التعليم خال  من

ا التعليم  املعتاد فيكون التدريس مع األسلوب هذا دمجيُ  أن   فيمكن املعتاد، للتعليم كبرينا رافدن
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ا  الواجبات املعتمدة أو ،األنشطة بعض إىل التالميذ حييل قد املعلم فإن   احلالة هذه ويف له، داعمن

 اإللكرتونية. الوسائط على

 هائالن  اكم   اإللكرتوين التعليم املتعلم يتيح يد متناو  يف املعلومات  منا هائالن جيعل كم  - ب

 احمللية املكتبات على الرتدد إىل ودون احلاجة األحيان، من كثري يف مقابل بدون املعلومات من

 ويءيف ،األداء يف كفاءته رفع يساعد على ذلك كل .العامل حو  األخرى املكتبات ومراسلة

 والرتبوية. التعليمية العملية يف قيمته إىل

 األعباء تقليل للمعلم يتيح اإللكرتوين التعليم  :للمعلم بالنسبة اإلدارية األعباء تقليل- ت

 فقد وغريها ،الواجبات استالم :مثل ،كل  اضرة يف اكبرين  اوقتن  منه تأخذ كانت اليت اإلدارية

 هذه كل واستالم إرسا  املمكن أصبح من فقد العبء، اهذ من اإللكرتوين التعليم خفف

 .املستندات  ذه الطالب معرفة استالم إمكانية مع اإللكرتونية األدوات طريق عن األشياء

 

 

 عرض و تفسير  السؤال الذالث . 2-3

 إجابة السؤا  الثالث :

ما موقف مديري إدارات مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية للبنني مبدينة مكة - س

 ؟أدواته لكرتوين و م اإلياملكرمة اجتاه توظيف تقنيات التعل
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األهلية للبنني مبدينة مكة املكرمة مدارس التعليم العام احلكومية و  موقف مديري إدارات -ج 

أدواته بالدراسة واحملاكاة من خال  الدراسة امليدانية لكرتوين و م اإلياجتاه توظيف تقنيات التعل

احلكومية التعليم العام توصلنا لعدة معوقات ومشاكل تعد عائق موقف مدير إدارات مدارس 

نا حناصر أهم هذه املشاكل واملعوقات والتعرف على موقف مديري اإلدارات أواألهلية، وبد

 : لكرتوين فهي كما يليالجتاه لتوظيف تقنيات التعليم اإلمن ا

 الصعوبات واملعوقات اإلدارية : 

قة بالطالب املعوقات والصعوبات اليت تقابل مديري اإلدارات واملتعل   توصلت الدراسة إىل أن   -

   ، الختبارات الذي يوضع بشكل عشوائيتتمثل يف صعوبة بعض االختبارات ، وجدو  ا

ال يؤخذ برأي الطالب يف جدو  االختبارات ، وسوء طباعة أس لة االختبارات ، وعدم 

 وضوح األس لة للطالب ، وعدم مشولية بعض االختبارات للمقرر الدراسي.

فر خدمات الصيانة بىن املدرسي للعملية التعليمية ال تتو املبىن املدرسي وعدم صالحية امل -

، ، وعدم وجود غرف خمصصة للمعلمني ، وعدم مالئمة موقع املبىن املدرسيللمبىن املدرسي

 .وعدم وجود فناء للطالب باملدرسة ،فة للمبىن املدرسيوال تتوفر خدمات النظا

لم، عدم وجود منشآت ومالعب التجهيزات املدرسية تتمثل يف عدم جود غرفة ملصادر تع -

فر ، عدم تو ية ، عدم وجود معمل للحاسب اآليل، وعدم وجود أجهزة عرض متطورةرياض

، تابية والقرطاسية من قبل اإلدارة، وعدم توفر األدوات الكالتجهيزات يف املخت  املدرسي

كفاية مقاعد وعدم  ، كفاية مكاتب اإلداريني واملعلمني، وقلة أجهزة الت يد والتكييفوعدم  
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د خمارج و وج وعدمد وسائل السالمة يف املبىن املدرسي ، و وج وعدم، وطاوالت الطالب

 .طوارئ يف املبىن املدرسي

، م عن دخو  احلصص يف الوقت احملدد، وتأخر املعلكثرة غياب املعلم عن املدرسة -

م ام املعل، وعدم اهتممواد متخصصة ويف غري دا  ختصصه وتكليف املعلم بتدريس

، و قصور يف أداء املعلم لواجباته ، وخروج املعلم من الفصل قبل ابالطالب الءعاف دراسي  

انتهاء وقت احلصة ، وعدم التزام املعلم لواجبات الطالب اليومية ، وكثرة تنقالت املعلمني 

أعما  بني املدارس ، وعدم اهتمام املعلمني بالتحءري الكتايب اليومي ، وتوزيع املعلم لدرجة 

  .الفصل بطريقة عشوائية ، وعدم التزام املعلم بإّناء املقرر الدراسي يف الوقت احملدد

عدم وجود حوافز ملدراء املدرسة انفراد مدير املدرسة باألعما  اإلدارية، وقلة الدورات  -

 التدريبية اليت حيصل عليها مدير املدرسة، وعدم إملام مدير املدرسة باحلاسب اآليل، والتشدد

سة وأولياء أمور الطالب، يف معاملة املعلمني والعاملني، وال يوجد تعاون بني مدير املدر 

عدم متابعة مدير املدرسة ي املدارس للمعلمني املتميزين، و عدم تشجيع مدير  وبالتايل

عدم و  ،ألعما  الطالب، وكثرة غياب مدير املدرسة، وعدم متابعة مدير املدرسة للعاملني

صف املدرسي، وإخفاء بعض التعميمات ا امة عن املعلمني، وكثرة خروج االهتمام باملق

  .املدير من املدرسة، وكثرة املشاكل بني مدير املدرسة واملعلمني

، وكثرة علمني الكثريين الغياب واملقصرين، وعدم وجود رادع للمكثرة التعاميم يف اإلدارات -

جود الروتني يف احلصو  على احتياجات األعما  الكتابية اليومية لدى مدير املدرسة ، وو 
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د حوافز مادية ومعنوية للبارزين يف العمل من معلمني وإداريني ، وعدم و وج وعدماملدرسة ، 

تناسب مع دورهم القيادي يف املدرسة ، ونقل بعض توجود صالحيات ملديري املدارس 

ات مديري املدارس يف املعلمني من املدرسة دون أخذ رأي مدير املدرسة ، وال يؤخذ باقرتاح

ني ييسني العملية التعليمية ، وتركيز التوجيه الرتبوي على عمل املعلم داخل الفصل ، وتع

مدير املدارس بدون خ ة يف التدريس ، وعدم وجود معايري دقيقة يف تقوو أداء املعلم ، 

والتوجيه الرتبوي ، ووجود ازدواجية يف اإلشراف الرتبوي ، وقلة التعاون بني اإلدارة املدرسية 

ونقص عدد املعلمني يف املدرسة ، وعدم مشاركة إدارة الرتبية والتعليم مع إدارة املدرسة يف 

 .حل بعض املشكالت

تتمثل يف قلة الوسائل التعليمية، وعدم معرفة املعلمني بطرق إنتاجها ، قناعة املعلمني بعدم  -

وضوح الوسائل التعليمية عدم ، ملام املعلمني باستخدامها الصحيحعدم إو جدواها، 

  .، عدم مطابقتها للمقرراتباملدارس

األهلية للبنني مبدينة مكة مدارس التعليم العام احلكومية و  موقف مديري إدارات فهذا جعل

يتماشى مع متطلبات  لكرتوين موقف سليب ال ميكن أن  م اإلياملكرمة اجتاه توظيف تقنيات التعل

 العصر احلايل عصر دتمع املعرفة. 

 . الرابعالسؤال  عرض و تفسير 2-2

 : الرابعإجابة السؤا  
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أدواته يف لكرتوين و م اإليما الفروق ذات الداللة اإلحصائية حنو أ ية توظيف تقنيات التعل -س

 –مة باختالف متغري نوع املدرسة مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية للبنني مبدينة مكة املكر 

 الدورات التدريبية ؟ –السن  –اخل ة  –املؤهل الدراسي 

 املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات بني ظاهرية فروق وجود (2-2) اجلدو  من يالحظ -ج

 اختالف عن ناجتة اجملتمع وجهة من اإللكرتوين ميالتعل منظومة استخدام معوقات مبجاالت املتعلقة

 ن فقد الفروق، هذه داللة عن وللكشف  .الدراسة متغريات من متغري كل ومستويات ف ات

 :( 2-2اجلدو  )  يف كما اجملاالت على الثالثي التباين يليل استخدام

لكرتوين و م اإليتوظيف تقنيات التعل معوقات لدرجة واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات2-2) جدو 

التعليم العام احلكومية و األهلية للبنني مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر دتمع  أدواته يف مدارس

 الدراسة متغريات الدراسة حسب

 يحصائاإل الف ات املتغري

املعوقات 
 قةاملتعل  

 بالبنية

 التحتية

 والتجهيزات
 األساسية

 املعوقات

 قةاملتعل  

 بالطلبة

 املعوقات

 قةاملتعل  

 باملعلمني

 املعوقات

 قةاملتعل  

 باإلدارة

 األداة

 ككل

 3102 3123 2112 3102 2122 املتوسطمدير مدرسة  



926 
 

 

 

 طبيعة العمل

 

 

 

 حكومية

 

مدير مدرسة 
 هليةأ

 

 

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

0100 

2112 

0132 

0120 

2122 

0102 

0122 

3123 

0123 

0122 

3122 

0132 

0123 

2122 

0123 

 العلمي املؤهل

 بكالوريوس

 

--------
--- 

 ماجستري

 

--------
-- 

 دكتوراه

 

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 املتوسط

 احلسايب

3.44 

1.24 

 

3.74 

1112 

 

3122 

1112 

3122 

0122 

 

3120 

0.66 

 

4.00 

0.64 

3.92 

0.63 

 

3.96 

0.71 

 

4.14 

0.68 

3.60 

0.69 

 

3.55 

0.72 

 

3.77 

0.67 

3121 

0.81 

 

3.68 

0.81 

 

3.89 

0.78 



927 
 

االحنراف 
 املعياري

سنوات اخل ة 
يف دا  

 اإلدارة

 10-2من 
 سنوات

--------
--- 

 سنة 10-12

 

--------
--- 

 سنة 12-20

 

 

 

--------
--- 

 فأكثر 20

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 

 املتوسط

3122 

0122 

3133 

0102 

 

3100 

0122 

 

 

2100 

0122 

3112 

0120 

3122 

0122 

 

3120 

0102 

 

 

3122 

0120 

3120 

0120 

3120 

0122 

 

3122 

0122 

 

 

3122 

0120 

3122 

0132 

3121 

0130 

 

3122 

0102 

 

 

3122 

0132 

3.63 

0.74 

3.52 

0.71 

3.85 

0.88 

 

 

3.49 

0.67 
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 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الدورات اليت 
ن احلصو  

 عليها

 

  خذو دورة

 

------- 

 مل يؤخذ دورة

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

3100 

0120 

------ 

3122 

0122 

3122 

0122 

 

3122 

0122 

4.03 

0.61 

 

3.77 

0.93 

3.67 

0.74 

 

3.85 

0.74 

3.86 

0.76 

----- 

3.80 

0.75 

 

 نظر وجهة من لكرتويناإل ميالتعل منظومة استخدام معوقات لدرجة الثالثي التباين يليل (2-2) جدو 

 الدراسة متغريات حسب

 اجملاالت فقرات التباين
دموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة

F 

الداللة 
حصائاإل

 ية
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 طبيعة العمل

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة قةاملتعل   املعوقات

11222 

 

01202 

01222 

01222 

2 

 

2 

2 

2 

01222 

 

01202 

01222 

01222 

01221 

 

21123 

01331 

01223 

01223 

 

01112 

01222 

01322 

 العلمي املؤهل

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة قةاملتعل   املعوقات

01002 

 

31220 

01222 

01123 

2 

 

2 

2 

2 

01222 

 

11222 

01213 

01221 

.394 

 

4.513 

390 

1.012 

.675 

 

.013 

.678 

367 

سنوات اخل ة يف 
 دا  اإلدارة

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة املتعلقة املعوقات

21022 

 

01220 

01222 

01202 

1 

 

1 

1 

1 

21022 

 

01220 

01222 

01202 

21022 

 

11202 

11223 

01202 

01000 

 

01300 

01200 

01222 
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 اليت الدورات

 عليه حصلت

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة قةاملتعل   املعوقات

01002 

 

01022 

01201 

01020 

1 

 

1 

1 

1 

01002 

 

01022 

01201 

01020 

.850 

 

.166 

.434 

1.922 

.359 

 

.685 

512 

.169 

 اخلطأ

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة قةاملتعل   املعوقات

12221213 

 

12321122 

12221222 

12221022 

102 

 

102 

102 

102 

   

 الكلي

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة قةاملتعل   املعوقات

1221312 

 

221222 

221201 

221132 

102 

 

102 

102 

102 
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 وجود اجلدو من  يتبني كما .(  α) =0.05إحصائية  داللة ذات فروق وجود (2-2) اجلدو  من يتبني

محلة  ولصاحل بالطلبة، قةاملتعل   املعوقات يف العلمي للمؤهلعزى تُ  0.05إحصائية =    داللة ذات فروق

 الدكتوراه..وبالتايل كان جيب عمل جدو  املقارنات البعدية لتحديد أيهما مؤثر.

 

 

 قةاملتعل   املعوقات على العلمي ( ملتغري املؤهل(Scheffeشيفيه  بطريقة البعدية ( املقارنات2-2) جدو 

 بالطلبة

 ودكتوراه ماجستري بكالوريوس املتوسط احلسايب البيان 

    2121 بكالوريوس

   02 2102 ماجستري

  23* 22* 2122 دكتوراه

 ، دكتوراه العلمي املؤهل بني   α  =0.05إحصائية  داللة ذات فروق ( وجود2-2) اجلدو  من يتبني

 ن احلسابية املتوسطات بني الفروق هذه ولبيان باقي اجملاالت، يف اإحصائي   دالة فروق أية تظهر مل بينما

 النتائج وأظهرت ،(2- 2اجلدو  )  يف مبني هو كما  Scheffeشيفيه  بطريقة البعدية املقارنات استخدام

ايع  يف التدريبية الدورات ملتغري عزىتُ  α  =0.05داللة إحصائية إحصائية  ذات فروق وجود عدم

 )    الدكتوراه احلسايب املتوسط بلغ (بينما2102) للماجستري احلسايب املتوسط بلغ حيث .اجملاالت



969 
 

 واملؤهل ماجستري العلمي املؤهل بني إحصائية داللة ذات فروق وجود اجلدو  يبني كما (،3122

 حصل بينما 4.00 ) بلغ حاصل حسايب مبتوسط (ماجستري العلمي املؤهل ولصاحل ،بكالوريوس  العلمي

 .(2121بلغ حسايب متوسط على (بكالوريوس العلمي املؤهل

 منظومة استخدام معوقات لدرجة إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج من يتءح   -1

 التحتية بالبنية قةاملتعل   املعوقات دا  على طبيعة العمل ملتغري عزىيُ  م اإللكرتوينيالتعل

 باقي على اإحصائي   دالة فروق وجود وعدم ،هليةاملدارس األ لصاحل األساسية والتجهيزات

 بني الكبري والتقارب األساسية التجهيزات من الرغم على هأن   ذلك رفس  يُ  وقد .اجملاالت

ية البنية التحتية والتجهيزات املدارس احلكوم ن  أكومية وبني املدارس األهلية إال احل املدارس

  افظة مكة.يف لكرتوين   عائق أمام توظيف التعليم اإلأكساسية اخلاصة هبا تعت  األ

مث املعامل اخلاصة  ،ات التعليمية أوالن معدم وجود مبىن مؤهل للخد إىل السبب يرجع وقد

ىل إماكن نظيفة ومؤهله لذلك أو  ،للطالب ةجهزة كافيأ، مث عدم وجود يلباحلاسب اآل

 استخدامهن عدم وبالتايل األساسية. التحتية والتجهيزات بالبنيةساسيات أغري ذلك من 

 أغلب اتصا  عدم إىل إضافة للمعوقات، اكتشافهن حيو  دون مما والتكنولوجيا، لألدوات

 معوقات لمما شك   املنزيل، االتصا  وبطء املادية، الكلفة نتيجة نرتنتاإل شبكةبالبيوت 

 أي يف احلديثة التكنولوجية الوسائل وتطبيق الستخدامالفرصة   م تتاح الذين من أكثر

 باملعوقات أك  جيعلها مما اإللكرتوين، ميبالتعل عالقة  ا أنشطة وممارسة وألي مدة، وقت
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اليت  املعيقات عن واضحة صورة تعطي التطبيق كثرة ن  أل أثناء التطبيق؛ تواجههم اليت

 تواجههم.

 استخدام معوقات إحصائية لدرجة داللة ذات فروق وجود إىل اأيءن  النتائج وأشارت -2

 لصاحل بالطلبة ةقاملتعل   املعوقات دا  على املؤهل العلمي ملتغري اإللكرتوين ميالتعل منظومة

 املديرين أن   إىل ذلك عزىاجملاالت، ويُ  باقي على اإحصائي   دالة فروق وجود وعدم ،الدكتوراه

 محلة من زمالئهم عن غريهم من املدرسة، إدارة يف ليهمإنظر يُ  قد الدكتوراه، محلة من

مهارات  امتال  على القدرة لديهم بأن   ،اأيءن  طلبتهم ومن واملاجستري، البكالوريوس

 مع تتناسب بدرجة كبرية التعليمية املواقف يف واستخدامها اإللكرتوين ميالتعل منظومة

 منظومة استخدام ملعيقات تقديرهم على درجة نعكسا مما حيملوّنا، اليت العلمية مؤهالهتم

  .واملاجستري البكالوريوس درجيت محلة من زمالئهم، أكثر اإللكرتوين، ميالتعل

  . الخامسعرض و تفسير  السؤال  2-2

: اخلامسالسؤا   إجابة  

أدواته لكرتوين و م اإليما الفروق ذات الداللة اإلحصائية حنو معوقات توظيف تقنيات التعل -س

التعليم العام احلكومية و األهلية الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة باختالف متغري نوع يف مدارس 

 الدورات التدريبية ؟ –السن  –اخل ة  –املؤهل الدراسي –املدرسة 
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لكرتوين و أدواته م اإليالفروق ذات الداللة اإلحصائية حنو معوقات توظيف تقنيات التعل -ج 

احلكومية و األهلية الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة باختالف متغري نوع يف مدارس التعليم العام 

 الدورات التدريبية. –اخل ة  –املؤهل الدراسي –املدرسة 

 املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات بني ظاهرية فروق وجود  (0-2) اجلدو  من يتبني     

ىف مدارس التعليم العام احلكومية و  اإللكرتوين ميالتعل منظومة استخدام معوقات مبجاالت املتعلقة

 –اخل ة  –املؤهل الدراسي  –األهلية الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة باختالف متغري نوع املدرسة 

 عن الدراسة وللكشف متغريات من متغري كل ومستويات ف ات اختالف عن الدورات التدريبية ناجتة

 (.10-2اجلدو  ) يف كما اجملاالت على التباين الثالثي يليل استخدام ن دفق الفروق، هذه داللة

م يتوظيف تقنيات التعل معوقات لدرجة واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات0-2يتءح من اجلدو  )

لكرتوين و أدواته يف مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة اإل

 الدراسة متغريات حسب

 يحصائاإل الف ات املتغري

املعوقات 
 قةاملتعل  

 بالبنية

 التحتية

 والتجهيزات
 األساسية

 املعوقات

 قةاملتعل  

 بالطلبة

 املعوقات

 قةاملتعل  

 باملعلمني

 املعوقات

 قةاملتعل  

 باإلدارة

 األداة

 ككل
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طبيعة 
 العمل

للمدارس 
الثانوية 

 فقط

مدير مدرسة 
 حكومية

 

مدير مدرسة 
 هليةأ

 

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

2100 

0100 

1112 

0132 

1112 

0102 

1122 

0102 

2100 

0111 

1102 

0102 

1132 

0100 

1132 

0102 

1.65 

0.09 

1.43 

0.12 

 

 

 املؤهل

 العلمي

 بكالوريوس

 

--------
--- 

 ماجستري

 

--------
-- 

 دكتوراه

 

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 

1103 

0100 

 

1123 

1100 

 

1102 

1112 

1122 

0103 

 

1112 

0102 

 

2100 

0111 

1122 

0102 

 

1111 

0110 

 

2102 

0101 

1123 

0111 

 

1122 

0100 

 

1103 

0112 

1.45 

0.30 

1.34 

0.34 

2.47 

0.34 
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 املعياري

سنوات 
اخل ة يف 

دا  
 اإلدارة

 10-2من 
 سنوات

--------
--- 

 سنة 10-12

 

--------
--- 

 سنة 12-20

 

 

 

--------
--- 

 فأكثر 20

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 

1112 

0100 

1121 

0121 

 

1123 

0132 

 

 

1100 

0102 

1113 

0101 

1121 

0112 

 

1121 

0112 

 

 

1100 

0102 

1113 

0100 

1120 

0102 

 

1102 

0102 

 

 

1112 

0100 

1132 

0132 

1122 

0100 

 

1102 

0102 

 

 

1122 

0102 

1.19 

0.14 

1.47 

0.12 

1.25 

0.14 

1.42 

0.05 
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 املعياري

الدورات 
اليت ن 

احلصو  
 عليها

 

  خذو دورة

 

------- 

 مل يؤخذ دورة

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 

 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

1102 

0102 

------ 

1103 

0102 

1122 

0102 

 

1120 

0102 

2122 

0.61 

 

1120 

0102 

1122 

0.74 

 

1122 

0102 

1.90 

0.37 

1.19 

0.04 

 

 وجهة من لكرتويناإل ميالتعل منظومة استخدام معوقات لدرجة الثالثي التباين ( يليل10-2اجلدو  )

 .متغريات الدراسة حسب نظر

 اجملاالت فقرات التباين
دموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة

F 

الداللة 
اإلحصائ

 ية

 طبيعة العمل

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

11001 

 

01000 

1 

 

1 

11001 

 

01000 

01002 

 

11002 

01022 

 

01023 
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 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة قةاملتعل   املعوقات

11002 

01022 

1 

1 

11002 

01022 

01031 

0112 

01022 

01022 

 العلمي املؤهل

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة قةاملتعل   املعوقات

01030 

 

11010 

01011 

11101 

1 

 

1 

1 

1 

01030 

 

11010 

01011 

11101 

01032 

 

11002 

01120 

01000 

.01213 

 

.0102 

.0102 

01002 

سنوات اخل ة يف 
 دا  اإلدارة

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة قةاملتعل   املعوقات

21002 

 

01020 

01032 

01021 

1 

 

1 

1 

1 

21002 

 

01020 

01032 

01021 

21022 

 

11002 

11003 

01302 

01020 

 

11000 

01000 

01112 

 اليت الدورات

 عليه حصلت

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

0102 

 

01021 

01003 

1 

 

1 

1 

0102 

 

01021 

01003 

01122 

 

.01002 

01012 

01112 

 

01122 

01123 
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 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة قةاملتعل   املعوقات

01020 1 01020 01020 .01020 

 اخلطأ

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة قةاملتعل   املعوقات

002 

 

1202 

1200 

1222 

02 

 

02 

02 

02 

 

   

 الكلي

 بالبنية قةاملتعل   املعوقات

 التحتية والتجهيزات

 األساسية.

 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

 باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 باإلدارة قةاملتعل   املعوقات

20 

 

32 

20 

23 

22 

 

22 

22 

22 

   

   

 من اجلدو  يتبني كما   α) =0.05إحصائية  داللة ذات فروق وجود (10-2) اجلدو  من يتبني 

 ونستعرضها كالتايل :
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م يالتعل منظومة استخدام معوقات لدرجة إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج من يتءح -1

 والتجهيزات التحتية بالبنية قةاملتعل   املعوقات دا  على طبيعة العمل ملتغري عزىيُ  اإللكرتوين

وبالتايل  ،ن أصحاهبا يكون شغلهم الشاغل الربحأل ؛املدارس األهلية لصاحل األساسية

باإلضافة  ،غري ذلك ىلإوقاعات حاسب  نظومة املدرسية من إنشاءات ومبانٍ االهتمام بامل

، وذلك مما تعانيه املدارس احلكومية الثانوية من العديد من قة باملعلمنيإىل املعوقات املتعل  

 ةعدم وجود حوافز مادياملشاكل ، مثل عدم االهتمام باملعلم ، واألعباء الواقعة عليه ، 

إىل استيعاب الطالب والسيطرة على  ، عدم تأهيل املعلم من تدريبات ودورات تؤهله ةومالي

 وجود وعدم .ل سبق استعراضها يف السؤا  األو ا إىل غري ذلك من مشاكالطالب عقلي  

 التجهيزات من الرغم على هأن   ذلك رفسّ يُ  وقد .اجملاالت باقي على اإحصائي   دالة فروق

املدارس  ن  أكومية وبني املدارس األهلية إال احل املدارس بني الكبري والتقارب األساسية

  عائق أمام توظيف أكزات األساسية اخلاصة هبا تعت  احلكومية البنية التحتية والتجهي

 افظة مكة خاصة املدارس الثانوي هبا العديد من املشاكل اليت تعيق يف لكرتوين التعليم اإل

عدم وجود مبىن مؤهل للخدمات  إىل السبب يرجع وقد .للعملية التعليميةاالستمرارية 

للطالب  ة، مث عدم وجود أجهزة كافييلمث املعامل اخلاصة باحلاسب اآل ،التعليمية أوالن 

 التحتية والتجهيزات لذلك إىل غري ذلك من أساسيات البنية ةوأماكن نظيفة ومؤهل

 اكتشافهم دونحيو   مما ؛والتكنولوجيا لألدوات استخدامهم عدم وبالتايل األساسية.

 املادية، الكلفة نتيجة نرتنتاإل البيوت بشبكة أغلب اتصا  عدم إىل إضافة للمعوقات،
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 وتطبيق الفرصة الستخدام  م تتاح الذين من أكثر معوقات لمما شك   املنزيل، االتصا  وبطء

 ميبالتعل عالقة  ا أنشطة وممارسة وألي مدة، وقت أي يف احلديثة التكنولوجية الوسائل

 تعطي التطبيق كثرة ن  أل أثناء التطبيق؛ تواجههم اليت املعوقات أك جيعلها  مما اإللكرتوين،

 اليت تواجههم. املعيقات عن واضحة صورة

إحصائية  داللة ذات فروق إحصائية وجود داللة ذات فروق وجود إىل اأيءن  النتائج وأشارت -2

α) =0.05 ) ميالتعل منظومة استخدام معوقات ( لدرجة2-2من اجلدو  ) يتبني كما 

ا الدكتوراه ، وأيءن  لصاحل بالطلبة قةاملتعل   املعوقات دا  على املؤهل العلمي ملتغري اإللكرتوين

اجملاالت،  باقي على اإحصائي   دالة فروق وجود وعدم قة باإلدارةعلى دا  املعوقات املتعل  

املدرسة عن غريهم  إدارة يف ينظر إليهم قد الدكتوراه، محلة من املديرين أن   إىل ذلك عزىويُ 

 على القدرة لديهم بأن   ،اأيءن  طلبتهم ومن واملاجستري، البكالوريوس محلة من زمالئهم من

 بدرجة كبرية التعليمية املواقف يف واستخدامها اإللكرتوين ميالتعل مهارات منظومة امتال 

 ملعيقات تقديرهم على درجة نعكسا مما حيملوّنا، اليت العلمية مؤهالهتم مع تتناسب

 البكالوريوس درجيت محلة من زمالئهم، أكثر اإللكرتوين، ميالتعل منظومة استخدام

خطر املراحل العمرية ألب يف املرحلة الثانوية يكون ىف الطا ن  أواملاجستري، باإلضافة  إىل 

ا وعنده من اخل ة مايصل به علمي   يكون مؤهالن  ن  أقيادهتا اليت جيب على القائمني على 

استيعاب  العملية اإلدارية والتعليمية )ومبدرسته وطالبه إىل ا دف املنشود من اجلودة يف

  .الطالب وقيادته(
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 ملتغري املعوقات   α) =(0.05إحصائية  داللة ذات فروق وجود إىل اأيءن  النتائج وأشارت -3

عزى ويُ  ،سنة 12-10األساسية لصاحل سنوات اخل ة  التحتية والتجهيزات بالبنية املتعلقة

يف استقطاب املعلمني املتميزين  ايكون متميزن  12-10 ة من اخلسنوات  ان املدير ذهذا أل

واالهتمام الكامل لتويل إدارة املدارس الثانوية، جبانب هذه السنوات يكون فيها مدير 

 ةوقدرته ا ائل ، اإلبداع والتفكري والسيطرةواملتميزة يف ءةعطااملدرسة يف املراحل العمرية امل

ب و ، هذا جبانب سعيه الدؤ صادف املدرسة باملعلمني بالطالبعلى حل املعوقات اليت تُ 

 نه للبي ة املدرسية من حيث التجهيزات األساسية .يجلذب املقدرات املالية ويس
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 .الفصل الخامس 

 .(اتمة الدراسة

 :ملخص الدراسة  2-0

لكرتوين معوقات توظيف تقنيات التعليم اإل استعرضت الدراسة اإلطار النظري اخلاص مبوضوع   

 عينة الباحث بدراسة "دراسة ميدانية" علىوأدواته  مبدارس التعليم احلكومية واألهلية للبنني  ، وقام 

والثانوية حسب توزيع أعداد  املتوسطةو من مديري املدارس للمراحل الثالث االبتدائية  استطالعية

، الشما  ، واجلنوب مكتبمن  حسب مكاتب الرتبية والتعليم لكل   ،مديري املدارس يف مدينة مكة 

مدير  302حوايل  املكاتباملدارس االبتدائية جلميع  كان دموع مديريالوسط ،و  الشرق ، والغرب ،

مدرسة وذلك خال  مدير  00مدير مدرسة ، واملرحلة الثانوية  121مدرسة ، وللمرحلة املتوسطة 
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، وبأخذ  مديرنا 222حوايل  اخلمسة املكاتبجلميع  ي. وبالتايل اجملموع الكل2012-2013العام 

مدير مدرسة  ،  111املية للعينة أصبحت عينة الدراسة ا للمواصفات الع% طبقن 20عينة الدراسة 

( مل يكتمل 2استمارة منهم ) 11وبفرز االستمارات للوصو  لالستمارات الصاحلة للتحليل استبعد 

 استمارة صاحلة للتحليل  100غري صحيحة . فأصبحت استمارات العينة  أخرى( استمارات 2و)

راضها والرد على ايع أس لة الدراسة باستع ،لتفي بغرض الدراسة ؛ون تصميم استمارة االستبيان

لتطبيق وتوظيف تقنيات التعليم يتعرض  ا اجملتمع ومديري املدارس  ن  أجلميع املعوقات اليت ميكن 

 مبدارس التعليم احلكومية واألهلية للبنني ون تقسيم االستمارة إىل قسمني: لكرتوين وأدواتهاإل

  :القسم األو 

: املرحلة الدراسية، طبيعة العمل ، املؤهل ولية ألفراد عينة الدراسة من حيثق بالبيانات األيتعل     

ليزية ، درجة اإلملام جن  اإلدارة ، درجة إجادة اللغة اإلالدراسي، التخصص ، سنوات اخل ة يف دا

 الدورات اليت ن احلصو  عليها.و ، يلباحلاسب اآل

 :القسم الثاين

مبدارس  لكرتوين وأدواتهتوظيف تقنيات التعليم اإل تعرتض ن  أبعرض املعوقات اليت ميكن  قيتعل        

 .( فقرة23التعليم احلكومية واألهلية للبنني )

 ( فقرة . 10ون هذا اجلزء من ) ق باملعلمني و يتك  اجملا  األو : يقيس املعوقات اليت تتعل  

 .( فقرة 12ون هذا اجلزء من ) ق مبجا  اإلدارة و يتك  تعل  اجملا  الثاين: يقيس املعوقات اليت ت
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                                                                                                                              .( فقرة 12زء من ) ون هذا اجلق بالبنية التحتية و يتك  اجملا  الثالث: يقيس املعوقات اليت تتعل  

 ( فقرة . 12ق بالطالب و يتكون هذا اجلزء من ) اجملا  الرابع : يقيس املعوقات اليت تتعل  

 واستخلصنا من الدراسة امليدانية : 

 املعوقات" األوىل الرتبة ذي اجملا  لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية سطاتاملتو  ن  إ -1

 األعما  كثرة " تنص   واليت الفقرة أن  :  املتوسطات حسب اتنازلي   مرتبة باملعلمني املتعلقة

 كبرية وبدرجة (2120بلغ ) حسايب بأعلى متوسط جاءت "املعلم عاتق على تقع اليت

وجاءت  ( 0.68 ) معياري ك  عائق لدى املعلمني وباحنرافألت مث   اإّن   :أي ا،جدن 

مبتوسط  ا بدرجة كبرية، يليها فقرة صعوبة متابعة واحتواء الطالب فردي  باملرتبة األوىل

 ، يليها فقرة قلة( وجاءت باملرتبة الثانية0100ي )( واحنراف معيار 2122حسايب )

لكرتوين بدرجة كبرية ومبتوسط التعليم اإل منظومة الستخدام للمعلمني احلوافز املعنوية

، يليها فقرة وجود ( وجاءت باملرتبة الثالثة1102) ( واحنراف معياري2122حسايب )

لكرتوين لدى املعلمني بدرجة كبرية  التعليم اإل منظومة استخدام سلبية حنو اجتاهات

، يليها فقرة الرابعة( وجاءت باملرتبة 1112ي )( واحنراف معيار 2112مبتوسط حسايب )

( 3130قلة خ ة املعلمني يف استخدام التقنيات احلديثة بدرجة كبرية  مبتوسط حسايب )

 ذات الفقرات األخرية ( وجاءت باملرتبة اخلامسة. وجاءت1111واحنراف معياري )

، وباحنراف معياري ة( ، وبدرجة متوسط2130بأقل متوسط حسايب بلغ ) (10) املرتبة

 .(1102بلغ )
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 املرتبة الثانية من املعوقات باإلدارة يف املتعلقة جاءت املعوقات  :الثاين الرتتيب ذو اجملا   -2

 باإلدارة، قةاملتعل   املعوقات املعيارية جملا  واالحنرافات احلسابية املتوسطات حساب مث ن

 : ن  أتبني 

قلة  " :تنص   واليت الفقرة أن  : حسب املتوسطات اتنازلي   مرتبة باإلدارة قةاملتعل   املعوقات    

 بأعلى متوسط جاءت" لكرتوين وأدواته يف املدارسوجود متخصصني يف التعليم اإل

 وباحنراف دارةك  عائق لدى اإلألت ا مث  إّن   :أي ،كبرية وبدرجة (2120بلغ ) حسايب

 احلوافز تقدو وجاءت باملرتبة األوىل ، وجاءت باملرتبة الثانية فقرة عدم .( 0100 ) معياري

مبتوسط  لكرتوين بدرجة كبريةمنظومة التعليم اإل استخدام يتقنون الذين للمعلمني  املادية

 توجد رؤية فقرة ال (، وجاءت باملرتبة الثالثة0100) ( وباحنراف معياري2120حسايب )

( 2132مبتوسط حسايب ) لكرتوين بدرجة كبريةواضحة بأهداف منظومة التعليم اإل

قل إىل خريج أ(، وجاءت باملرتبة الرابعة فقرة ينظر اجملتمع بنظرة 1102) معياريوباحنراف 

( ، 1132( وباحنراف معياري )2133لكرتوين بدرجة كبرية  مبتوسط حسايب )التعليم اإل

مبتوسط  اإللكرتوين بدرجة كبرية ميبالتعل اجملتمع قناعة فقرة عدم  ةوجاءت باملرتبة اخلامس

 الرتبة ذات األخرية الفقرات ( . وجاءت0122( وباحنراف معياري )2133حسايب )

(، وبدرجة 2102بأقل متوسط حسايب بلغ ) املعلم على الدراسي العبء ( فقرة زيادة12)

 .(1122متوسطة ، وباحنراف معياري بلغ )
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ن : "األساسية لتجهيزاتوا التحتية بالبنية املتعلقة املعوقات ":الثالث الرتتيب ذو اجملا  -3

 التحتية بالبنية املتعلقة املعوقات "املعيارية جملا  واالحنرافات احلسابية املتوسطات حساب

 تبني التايل :   ،"األساسية والتجهيزات

 حسب املتوسطات اتنازلي   مرتبة األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية قةاملتعل   املعوقات 

 "لكرتوينالتعليم اإل منظومة استخدام أثناء االتصا  انقطاع كثرة " :تنص   واليت الفقرة أن  

ك  عائق ألت ا مث  إّن   :أي ،كبرية ( وبدرجة3122بلغ ) حسايب بأعلى متوسط جاءت

وجاءت باملرتبة األوىل ، وجاءت باملرتبة  (1113 ) معياري وباحنرافلدى البنية التحتية 

مبتوسط حسايب  املدرس بدرجة كبرية داخل احلاسوب خمت ات توافر قلة"الثانية فقرة 

 مع االتصا  فقرة بطء (، وجاءت باملرتبة الثالثة1112) ( وباحنراف معياري3122)

( وباحنراف معياري 3122لكرتوين بدرجة كبرية  مبتوسط حسايب )التعليم اإل شبكة موقع

املخت   داخل احلاسوب أجهزة أعداد يف فقرة النقص(، وجاءت باملرتبة الرابعة 1112)

( ، وجاءت باملرتبة 1112) ( وباحنراف معياري3122درجة كبرية  مبتوسط حسايب )

املدرسية بدرجة كبرية  مبتوسط  املخت ات داخل الفنية التجهيزات فقرة سوء ةاخلامس

( 12الرتبة) ذات األخرية الفقرات .وجاءت(1111( وباحنراف معياري )3121 )حسايب

(، 2120وإنتاجها بأقل متوسط حسايب بلغ ) التعليمية املواد تصميم يف لنّقصفقرة ا

 (.1102وبدرجة كبرية  ، وباحنراف معياري بلغ )
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 حسب املتوسطات اتنازلي   مرتبة "بالطلبة املتعلقة املعوقات " :الرابع الرتتيب ذو اجملا  -2

 :  وتبني التايل "املعيارية  واالحنرافات احلسابية املتوسطات ن حساب :احلسابية

 كثرة " تنص   واليت الفقرة : أن  حسب املتوسطات اتنازلي   مرتبة بالطلبة قةاملتعل   املعوقات

 " املخت  لكرتوين يفالتعليم اإل منظومة استخدام يعيق الدراسي الصف يف الطلبة أعداد

  عائق كألت ا مث  إّن   :أي ،كبرية ( وبدرجة3122بلغ ) حسايب بأعلى متوسط جاءت

( وجاءت باملرتبة األوىل ، وجاءت باملرتبة 0122 ) معياري وباحنراف لدى البنية التحتية

أدواته بدرجة  لكرتوين و ب املناسب للطالب على التعليم اإلالثانية فقرة عدم توفري التدري

ثة  (، وجاءت باملرتبة الثال0120( وباحنراف معياري )2123كبرية  مبتوسط حسايب )

مبتوسط  اسب اآليل يف البيت بدرجة كبريةفقرة عدم امتال  بعض الطالب ألجهزة احل

فقرة قصور لدى (، وجاءت باملرتبة الرابعة 1102)( وباحنراف معياري 2120حسايب )

( 2122مبتوسط حسايب )جنليزية بدرجة كبرية ة اللغة اإلبعض الطالب يف إجاد

فقرة افتقار بعض الطالب  ةباملرتبة اخلامس( ، وجاءت 1102وباحنراف معياري )

 .(1100( وباحنراف معياري )2120 )نرتنت يف املنز  بدرجة كبرية  مبتوسط حسايبلإل

 اإللكرتوين ميالتعل لفكرة الطلبة لتقبّ  ( فقرة عدم12الرتبة) ذات األخرية الفقرات وجاءت

 (.1100ري بلغ )، وباحنراف معيا(، وبدرجة كبرية3122حسايب بلغ )بأقل متوسط 

 : أن   النتائج من يتبني    

  األوىل. باملرتبة جاءت باملعلمني قةاملتعل   املعوقات   -1
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 الثاين. املرتبة يف باإلدارة قةاملتعل   املعوقات -2

 الثالثة. املرتبة يف جاءت األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية قةاملتعل   واملعوقات  -3

 األخرية املرتبة يف بالطلبة قةاملتعل   املعوقات دا  جاء بينما  -2

 يف األساسية املهام من اإللكرتوين ميالتعل منظومة استخدام أن   إىل النتيجة هذه عزىوتُ           

 يف وتوظيفها استخدامها على القدرة منهم يتطلب مما املعلمني، عمل بطبيعة قوتتعل   التعليم مهنة

 إضافة األوىل، املرتبة يف جاءت وقد تواجههم اليت املعوقات وأهم أبرز من وهي التعليمية، املواقف

 والبنية ،اإلدارية كاملعوقات؛للمنظومة استخدامهم عند تواجههم اليت األخرى املعوقات إىل

  .بالطلبة قةاملتعل   املعوقات إىل إضافة األساسية، والتجهيزات ،التحتية

 يتناو  الذي اجملا  جاء فقد الدراسة، داالت من دا  كل بفقرات قيتعل   فيما أما        

 كبرية درجة متثل معيقات بني ما فقراته تنوعت فقد األو ، الرتتيب يف باملعلمني قةاملتعل   املعوقات

 الستخدام للمعلمني املعنوية احلوافز مثل وكبرية املعلم، عاتق على تقع اليت األعما  كثرة مثل اجدن 

 عاتقهم على يقع نم   هم املعلمني أن   ذلك يف السبب يكون وقد اإللكرتوين، ميالتعل منظومة

 من املعلم نصاب ارتفاع إىل إضافة الرتبوي، امليدان يف املنظومة هذه استخدام وتفعيل تطبيق

 املناوبات وكثرة منه، املطلوبة والتقوميية الكتابية التحءريية األعما  وكثرة التدريسية، احلصص

 بشكل اإللكرتوين ميالتعل منظومة مهارات يف املتخصصة الدورات وقلة الطلبة، ومتابعة

 وأقل .املنظومة هذه مع التعامل ملهارات امتالكهم إىل املعلمني بعض افتقار وبالتايل متخصص،

حنو  السلبية املعلمني )اجتاهات مثل متوسطة بدرجة كانت باملعلم عالقة  ا اليت املعوقات
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 البيوت معظم يف احلاسوب أجهزة انتشار إىل ذلك عزىويُ  اإللكرتوين( ، ميالتعل منظومة استخدام

 احلاسوب استخدام حنو املعلمني عند السلبية االجتاهات من لقل   مما احلياة، داالت ايع ويف

 هذه نتائج وتتفق .متوسطة بدرجة هنا جاءت وبالتايل ،عام بشكل واملنظومة ،خاص بشكل

 لإلنرتنت املعلمني استخدام معوقات أهم أن   إىل أشارت اليت ،2003 الرويلي دراسة مع الدراسة

 عدم أن   إىل أشارت اليت ،( 2006 ) الريفي دراسة مع اأيءن  واتفقت .األسبوعية احلصص كثرة هو

 إميان وعدم مساقاهتم، دعم يف التكنولوجيا يستخدمون الذين لألساتذة مناسبة مكافآت وجود

 ميالتعل تطبيق معوقات أهم من هي اإللكرتوين ميالتعل استخدام جبدوى األساتذة بعض

 اليت Khazaleh & Jawarneh, 2006)وجوارنة )، خزاعلة دراسة مع اأيءن  واتفقت .اإللكرتوين

 مع اتفقت كما .املعلومات تكنولوجيا يف دا  املعلمني تدريب برامج فعالية ضعف إىل أشارت

 األعباء كثرة هي باملعلم اخلاصة املعوقات أكثر أن   إىل أشارت واليت ،(( 2006 العتييب  دراسة

الدراسة احلالية مع  اتفقت فقد املادية احلوافز عن الناجتة املعوقات حيث من أما منه، املطلوبة

 .املعوقات أكثر هي املالية املعوقات اليت أشارت إىل أن   ,Conna)   2007دراسة  كوتا) 

 بني ما فقراته تنوعت وقد باإلدارة قةاملتعل   املعوقات يتناو  الذي اجملا  الثاين الرتتيب يف وجاء        

 اجملتمع قناعة عدم :مثل ،املتوسطة والدرجة املعلم، على الدراسي العبء زيادة :مثل ،العالية الدرجة

 توفري وعدم ،اإللكرتوين ميبالتعل اخلاصة التجهيزات يف النقص إىل ذلك عزىويُ  ، اإللكرتوين ميبالتعل

 وقلة ، العامة والبي ة الواقع عن اإلدارة بعد إىل إضافة ، ميالتعل هذا مثل إلجناح واملوارد اإلمكانات كافة

 هذه وتتفق تدريسهم، يف اإللكرتوين ميالتعل ويطبقون يستخدمون الذين للمعلمني عطىتُ  اليت احلوافز
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 قلة إىل أشارت اليت  ,(Khazaleh & Jawarneh2006)  وجوارنة خزاعلة هبا قام اليت الدراسة مع النتيجة

 بسبب التدريس يف املعلومات تكنولوجيا لتوظيف واإلعداد للتخطيط للمعلمني الالزم الوقت كفاية

 وجود عدم أظهرت اليت ،( 2007)والشناق دومي بو دراسة نتائج مع واتفقت الدراسي، العبء زيادة

 األنظمة غياب إىل أشارت اليت ،( 2007 )  غالم دراسة مع اأيءن  وتتفق احلاسوب، ملخت ات فنيني

 نايدا دراسة مع واتفقت اإللكرتوين، ميالتعل وطالبات لطالب العلمية للدرجات املاحنة واللوائح

(Naida2003)   قلة إىل اإللكرتوين ميالتعل تكنولوجيا يف واخل ة واملعرفة املعلومات قلة أشارت إىل اليت 

 .اإللكرتوين ميالتعل تكنولوجيا يف واخل ة واملعرفة املعلومات

 بالرتتيب جاء فقد األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية قةاملتعل   املعوقات يتناو  الذي اجملا  أما         

 السبب عزىيُ  وقد . كبرية بدرجة معيقة جاءت اجملا  هذا فقرات ايع أن   النتائج من ويظهر الثالث،

 من الكثري عليها يرتتب مما والتعليم، الرتبية وزارة إىل اإللكرتوين ميالتعل منظومة إدخا  حداثة إىل

 بعض يف والنقص احلاسوب، خمت ات جتهيزات يف النقص بعض عنه ينجم مما املالية، واألعباء االلتزامات

  .اإللكرتوين ميالتعل مبنظومة املتعلقة اخلدمات

 املدارس من الكثري تزويد على احالي   تعمل فهي اجلانب، هذا والتعليم الرتبية وزارة أدركت وبالتايل     

 إىل سعيها إىل إضافة املدرسية، احلاسوبية للمخت ات الفنية التجهيزات وخمتلف احلاسوب، بأجهزة

 على التغلب يف أثر من  ا سيكون وما احلالية، الشبكة  ل لتحل الءوئية األلياف شبكة إنشاء

 ملتابعة فو وكادر لألجهزة صيانة توفري من بد فال االستخدام، أثناء االتصا  وانقطاع بطء مشكليت

 وقد  .فيها املتكررة واملشكالت عطلها، من التقليل أو انقطاعها عدم وضمان الشبكة، أداء حسن
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 وتوفري باألجهزة، ابتزويده الوزارة يف األولويات أخذ عدم بسبب مكة يف مدينة كبرية بدرجة جاءت

 غري يتية بنية على اإللكرتوين ميالتعل وتطبيقات تقنية إدخا  إىل باإلضافة بعد، بسبب الدورات

 من النوع هذا مثل الستقبا  اجملهزة غري القدمية واملباين املناسبة غري املستأجرة املباين حيث من مناسبة

 تفعيلها عدم وبالتايل املنظومة، الستخدام املكان مالئمة وعدم ،األعطا  كثرة إىل يؤدي مما ؛ميالتعل

 إىل اأيءن  السبب عزىيُ  وقد االستخدام، من يد اليت األساسية املعوقات من األشياء هذه مثل واعتبار

 وبعد ا اتفية اخلطوط وقلة املادية، التكلفة بسبب احلاسوب أجهزة يف السريعة التطورات مواكبة عدم

 أشارت واليت Anderson, ( 2008أندرسون)   دراسة مع هذه النتيجة وتتفق  .الرئيسية املدن عن املنطقة

 دراسة مع النتيجة هذه اتفقت كما .شبكة احلاسوب مع والربط التحتية البنية املدخل يف يديات إىل

 توافر وعدم ال نامج، صفحات فتح يف اإلنرتنت بطء إىل أشارت اليت ،( 2007)والشناق  دومي بو

 طباعة؛ وورق وياعات طابعات من يلزم مبا احلاسوب خمت  جتهيز وعدم احلاجة، عند الفنية املساعدة

وجوارنة  خزاعلة مع دراسة اأيءن  واتفقت  .املدرسية املخت ات داخل الفنية التجهيزات سوء :أي

(Khazaleh & Jawarneh, ( 2006 والتجهيزات احلاسوب أجهزة يف احلاد النقص إىل أشارت اليت 

 إىل أشارت اليت ،( 2006)العتييب  دراسة مع كذلك واتفقت  .املدارس يف املعلومات بتكنولوجيا املتصلة

 .املعلوماتية البنية جاهزية عدم

 أظهرت حيث بالطلبة، قةاملتعل   املعوقات يتناو  الذي اجملا  جاء فقد األخري الرتتيب يف أما        

 )كثرة الفقرة مثل عالية بدرجة كان ام فمنها ،املعوق درجة يف تنوعت اجملا  هذا فقرات أن   النتائج

 كان واآلخر  (املخت  يف اإللكرتوين ميالتعل منظومة استخدام يعيق الدراسي الصف يف الطلبة أعداد
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 وقد الطلبة(لدى  الوجداين اجلانب تنمية اإللكرتوين ميالتعل منظومة )تغفل الفقرة مثل متوسطة بدرجة

 واليت ،بالطلبة قةاملتعل   املعوقات أكثر من تعد الدراسي الصف يف الطلبة ازدحام مشكلة بأن   ذلك يفسر

 املخت ات قلة إىل ذلك عزىويُ  .اإللكرتوين ميالتعل ملنظومة وتوظيفهم استخدامهم عند املعلمني تواجه

 عام كل يف الطلبة من املتزايدة األعداد مع تتناسب ال افإّن   توافرت وإذا املدارس، يف املتوافرة احلاسوبية

 من النوع هذا مع التفاعل فرصة  م يتيح ال مما مناز م يف نرتنتاإل خدمة توافر عدم عن فءالن  دراسي،

 املعريف اجلانب على املنظومة واقتصار للمنظومة، األساسية للمهارات امتالكهم عدم إىل إضافة م،يالتعل

 الفقر، تعاين اليت احمللية البي ة عن عدا الطلبة، بني والتشاركي الوجداين اجلانب لتنمية وإغفا ا ،واملهاري

 يندر اليت نرتنتاإل مقاهي إىل الذهاب حىت أو منزلية، نرتنتإ اشرتاكات توفري على القدرة عدم وبالتايل

 تتطلب اليت املنظومة هذه تطبيقات بعض واستخدام توظيف على ينعكس مما املنطقة هذه يف وجودها

 إىل باإلضافة املدرسي، الدوام أوقات خارجيف  أو املنز  يف الطالب يستخدمها أن   تطبيقاهتا بعض يف

 ميالتعل مفهوم غموض إىل اأحيانن  ذلك عزىيُ  وقد .تطبيقاهتا لتفعيل احلصص وقت كفاية عدم

 استجابتهم عدم عليه يرتتب مما م،يالتعل من النوع هبذا الطلبة وجهل نظرهم، وجهة من اإللكرتوين

 إىل باإلضافة ذلك، يف الكافية اخل ة إىل يفتقرون موأّن   خاصة اجلديد، النمط هذا مع وتفاعلهم

 إىل أشارت اليت  Anderson  2008ندرسون أ دراسة مع النتيجة هذه وواجباهتم الدراسية وتتفق أعبائهم

 & Khazaleh)وجوارنة  خزاعلة دراسة مع كما اتفقت .الطلبة نوعية هي العقبات إحدى أن  

Jawarneh, 2006 )املعلومات تكنولوجيا وكفايات ملهارات املدارس طلبة امتال  قلة أظهرت ، اليت 

 الصف يف الطلبة أعداد كثرة أن   أظهرت ( اليت ( 2006العتييب  دراسة مع كذلك واتفقت  .األساسية
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 إىل أشارت اليت ،( 2007)والشناق  دومي بو دراسة مع اأيءن  واتفقت  .املعوقات أهم من هي الواحد

 خدمة توفر وعدم الواحد، الصف يف الطلبة أعداد كثرة هي اإللكرتوين ميالتعل معوقات أهم أن  

 .البيت يف اإلنرتنت

 :توصيات الدراسة 2-5

من املرحلة االبتدائية  استعرضت الدراسة الواقع العملي القائم مبدارسنا مبختلف مراحلها ابتداء

ا منا حنن الباحثني على اجلودة والوصو  بالعملية وحرصن  مدينة مكة املكرمة،يف ة والثانوية واملتوسط

توى الالئق به يف دتمع املسإىل وصو  بوطننا احلبيب ة حنو دتمع يقوده نظام املعلومات، ولليالتعليم

 وكان أ ها : ،التوصيات واملقرتحات، فرضت علينا الدراسة تقدو بعض املعرفة 

ني القائمني يإعادة النظر يف العالقة بني وزارة الرتبية والتعليم واملدارس. بالرتكيز على تع -3

، باإلضافة إىل زيادة اإلمكانات مدرسا للمتطلبات العاملية للعلى العملية التعليمية وفقن 

الىت ال تتماشى مع هذا العصر ،  املادية املمنوحة للمدرسة، والعمل على تغيري اللوائح

 ومنح مدير املدرسة صالحيات أكثر.

ختصيص قاعة للتدريب باملدرسة. وانتداب ذو اخل ة لتدريب املعلمني وإلقاء  اضرات  -2

دورية يثهم على التغيري والتطوير باطالعهم على التجارب املفيدة يف دا  ختصصاهتم، 

دورهم ليس تعليمي فقط بل ميتد إىل اجلوانب  بأن  ورفع إحساسهم باملس ولية، وإعالمهم 

 االجتماعية والسلوكية والرياضية والرتوحيية. 



982 
 

بيده وعقله تزرع بذور املستقبل الذي عند نءجها  ن  االهتمام مث االهتمام باملعلم  أل -2

على عينه ستأص بثمار التنمية البشرية اجليدة. االهتمام به من حوافز مادية ومعنوية تُ  اجيدن 

 .أوالدنال مس ولية حىت يتقب   اتقبل مس وليته جيدن 

قليص مهام مدير املدرسة. وإمداده بالكادر اإلداري االهتمام بدور مدير املدرسة وت  -2

 الذي يوله يف بعض املهام. ليكون عنده املزيد من الوقت للمتابعة والرقابة .

تعليم على االستفادة من تقنيات الضرورة تزويد املؤسسات التعليمية ببنية يتية تساعدها   -2

  لكرتوين و أدواته يف املواقف التعليمية من قبل املعلمني داخل احلجرات الدراسية .اإل

فقط وفق ما تنص عليه معايري  اطالبن  22تقليل كثافة الطالب يف الفصل الواحد إىل  -2

 االعتماد األكادميي.

ويل األمر هو احملفز األو  للطالب  ن  إ جذب وتشجيع زيارة أولياء األمور للمدرسة. إذ   -0

على التزامه بأداء واجباته. ومهما كان اجلهد املبذو  يف متابعة الطالب من قبل الوزارة، 

يوازي نظريه من قبل ويل أمره. وجيب غرس هذا األمر يف نفوس أولياء  ه ال ميكن أن  فإن  

يتم  رحلة االبتدائية، وميكن أن  األمور ليس يف املرحلة الثانوية فقط ولكن ابتداءن من امل

ذلك بصورة غري مباشرة عن طريق ال امج التلفزيونية أو املقاالت الدورية يف الصحف،  

يتم ذلك بصورة مباشرة من خال  تكوين دالس اآلباء وتفعيلها بإلزامهم  كما ميكن أن  

رجات على احلءور بصفة دورية بعمل سجل لزيارة كل ويل أمر وختصيص جانب من الد

 حبسب نسبة املتابعة انتظم ويل أمره يف متابعته مدرسي  للطالب الذي ي
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الرتبية والتعليم من حيث متطلبات  وزارة مهاتقد   اليت التدريبية الدورات يف النظر إعادة  -10

ديد كل ماهو ج  عنمن الوزارة البحث  يتطلبالعصر من دتمع تقوده املعرفة ، فاألمر 

 الستخدامهم للمعلمني املناسبة الظروف هتي ة من أجل ؛والتدريبيف دتمع املعلومات 

 التدريس. يف اإللكرتوين ميالتعل منظومة

للمعلمني و الطلبة  رات تدريبية الستخدام التعليم اإللكرتوين وتوظيفه بشكل عا ٍ عقد دو  -11

 و كل العاملني باملدرسة .

يرين استخدام التعليم تيسر للمد اليت تساعد وة اإلجراءات من اجلهات املعنية و اختاذ كاف -12

 لكرتوين و أدواته املختلفة يف تدريب العاملني يف املدارس .اإل

 :الدراسة مقترحات 2-3

معوقات توظيف  يف نظرهم وجهات ملعرفةالطلبة و   املعلمنياملشرفني الرتبويني و  على دراسة إجراء -1

 لكرتوين و أدواته .التعليم اإل

 . كبرية أ ية من  ما ملا اإللكرتوين والتدريب التعليم على اإلنفاق زيادة -2

 . للمعلومات شبكة يف معنا واملدارس العايل التعليم ومؤسسات اجلامعية املؤسسات ربط -3

 .لكرتويناإل التعليم متويل يف اخلاص القطاع ومؤسساتاملؤسسات التعليمية  بني الشراكة -2
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  .: قائمة المراجع والمصادر  العربية أواًل 

، الدار املصرية 1، ط"(: " سياسات و برامج إعداد املعلم العريب1002 مد متويل غنيمة، ) -1
 .220-122م، ص ص 1002هد/ 1212مصر،  -اللبنانية، القاهرة 

املائة،  سلسلة ( : الثقافة العربية وعصر املعلومات، العدد الرابع والثمانون بعد 2001نبيل علي ) -2
 عامل املعرفة، اجمللس الوطو للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.

( التعليم اإللكرتوين ع  شبكة اإلنرتنت ، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية 2002ا ادي،  مد ، ) -3
 2،  ص

بريوت:  (. املرجع يف اإلرشاد الرتبوي الدليل احلديث للمريب واملعلم،2000هدى احلسيو بييب ) -4
 اأكادميي  

 تعلم حنو واالجتاه املفاهيم إكساب بعض يف اللغوية اخل ة مدخل فعالية  "2004 "عثمان ، -5

 وطرق املناهج يف دراسات دلة االبتدائية، املرحلة لدى تالميذ االجتماعية الدراسات موضوعات

 .171-200، 94العدد  التدريس،

 تنمية يف املعلمات الصفية وممارسات االجتماعيات كتب مسا ة  ( 2007 ).سامية السنايف، -6

 رسالة .الكويت دولة -التعليمية منطقة حويل يف املتوسطة للمرحلة واإلبداعي الناقد التفكري مهارات

 .األردنية اجلامعة منشورة، غري دكتوراه

ورقة -مفهومة..خصائصه..فوائدة..عوائقه-التعليم اإللكرتوين -عبد اهلل بن عبد العزيز املوسى  -7
 .هد جامعة امللك سعود12/2/1223-12عمل مقدمة إىل ندوة مدرسة املستقبل يف الفرتة 

،  2000، عمان ، دار الثقافة، ( احلاسوب وطرق التدريس والتقوو2000قطيط، غسان ،) -8
 32،ص 1ط
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 الرشد مكتبة : الرياض ، اإللكرتوين والتعليم التعليم تكنولوجيا ) م 2002 (  مد أمحد ، سامل -9

292. 
أثر جتربة التعليم اإللكرتوين يف املدارس املصرية على التحصيل الدراسي  :زين الدين ،  مد ،  -11

للطالب واجتاهاهتم حنوها ، مصر ، املؤمتر العلمي الثاين لكلية الرتبية النوعية جامعة قناة السويس، 
2002. 

لكرتوين يف التعليم العام باململكة العربية السعودية"، رسالة دكتوراه    مزهر، "إدارة التعليم اإل -11
 هد.1222مقدمه للحصو  على درجة الدكتوراه، قسم اإلدارة الرتبوية جبامعة امللك سعود، 

 اجلزء .الثالثة الطبعة ، واملأمو  الواقع املناهج وتنظيمات بناء أسس :  (2000 )  محيدة خمتار إمام -12

 .الشرق زهراء مكتبة : رةالقاه . األو 

أثر جتربة التعليم اإللكرتوين يف املدارس املصرية على التحصيل الدراسي  :زين الدين ،  مد ،  -13
للطالب واجتاهاهتم حنوها ، مصر ، املؤمتر العلمي الثاين لكلية الرتبية النوعية جامعة قناة السويس، 

2002 . 

 بعض تنمية يف اآليل مبساعدة احلاسب مقرتح برنامج فعالية  2009 ( بكرى رمءان  مد شاويش، -14

 غري ماجستري رسالة .(االبتدائية املرحلة تالميذ حنوها لدى واالجتاه االجتماعية الدراسات مفاهيم

 .مصر ،سويف بىن الرتبية، جامعة كلية منشورة،

 احلكومية املدارس يف وتعليمه احلاسوب تعلم معوقات) "م 2001 ( فايز ،عاد  السرطاوي -15

 جامعة ، منشورة غري رسالة ماجستري ، "والطلبة املعلمني نظر وجهة من فلسطني مشا  مبحافظات

 .21نابلس ، الوطنية النجاح
 اإلسالمية الرتبية مادة تدريس يف احلاسوب استخدام معوقات" ( 2002 ( صرير جابر ، العجمي -16

 كلية ، منشورة غري ماجستري رسالة ، "السعودية العربية باململكة اخل   افظة يف الثانوية املدارس يف

 .22ص. ، األردن عمان ، األردنية اجلامعة ، العليا الدراسات

،  الفكر دار : عمان ، 1 ط . التعليم يف احلاسوب استخدام (2002) الوكيل عبد إبراهيم ، الفار -17
 .م 2002 -ه 1223
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لكرتوين من التطبيق إىل االحرتاف واجلودة  ،عامل لتعليم اإل( ،ا2000اياعيل ،الغريب زاهر ) -18
 .الكتب ، القاهرة

( ،املعلوماتية والتعليم القواعد واألسس النظرية،دار الزمان ، 2002احمليسن ، إبراهيم عبداهلل ) -19
 املدينة .

. تراة  (  تكنولوجيا التعليم . التعريف ومكونات اجملا 1002سيلز ، باربارا وريتشي ،ريتا، ) -21
 .الرياض: مكتبة الشقري . املشيقح ،  مد سليمان الصاحل . بدر

 خال  السعودية العربية اململكة يف التعليم تقنية دا  يف يليلية دراسة  ).ه 1223 ( فوزية اخلليوي، -21
 ، التعليم، تكنولوجيا و الوسائل قسم ، منشورة غري جامعية رسالة . ه 1220 إىل ه 1210 الفرتة
 . سعود امللك جامعة ، الرتبية كلية

 ورقة .(الشخصية ميالتعل بي ات إىل اإللكرتوين ميالتعل إدارة نظم يليل ). (م 2002 (،هند اخلليفة -22

 . الفرتة خال  املقام األو  اإللكرتوين التعليم امللتقى ه يف2/1220/ 21 مقدمة عمل
23- ،Shelly.Cshman.Gunte دار حديثة، تربويةتقنيات  :( 2005 ) عيسى احلاج مصباح .د تراة 

 .املتحدة العربية اإلمارات اجلامعي، الكتاب

 يف اإلدارة املدرسية مشكالت بعض حل يف اآليل احلاسب دور ( 2006 ) حلمي سامح شندي، -24
 الدراسات معهد منشورة، ماجستري غري رسالة .العربية مصر اهورية يف العامة الثانوية املدارس

 .القاهرة جامعة الرتبوية، والبحوث

 .والتوزيع،عمان للنشر املناهج دار .القرارات مساندة نظم :( 2006 ) غالب سعد ياسني، -25

 واإلشراف اإلدارة يف اإللكرتوين التعليم تطبيقات داالت :(ه (1429 ) اهلل عبد  مد املنيع، -26

 .الرياض األو ، اإللكرتوين التعليم ملتقى .(الرتبوي

 إربد الثقايف، مركز النجار .الرتبوية وتطبيقاته احلاسوب :( 2002 ) و خرون الفتاح عبد إياد النجار، -27

 .األردن –
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(  أثر جتربة التعليم اإللكرتوين يف املدارس املصرية على التحصيل 2002زين الدين ،  مد ، ) -28
ة قناة الدراسي للطالب واجتاهاهتم حنوها ، مصر ، املؤمتر العلمي الثاين لكلية الرتبية النوعية جامع

 .لسويسا

 املكتب .الشاملة اجلودة معايري ضوء يف املدرسية اإلدارة تطوير ( 2008 ) عبدالستار  سن عزب، -29

 .سكندريةاإل احلديث، اجلامعي

لوجيا و ( االتصاالت و التعليم جامعة اخلليج للعلوم و التكن2002لوجيا ،)و املؤمتر الدويل للتكن -31
 .،ورشة عمل فصو  املستقبل 2002الكويت 

م اإللكرتوين : مدخل إىل التدريب غري التقليدي ، املنظمة يم التعل2003الغراب ، إميان  مد  -31
 .العربية للتنمية اإلدارية ، مصر ، القاهرة

 دراسة"أجنبية معاصرة خ ات ضوء يف املعلم إعداد نظم تطوير): 2003 (ّنلة وحسن، رشا شرف، -32

 .الشاملة اجلودة:عشر احلادي السنوي املؤمتر إىل مقدمة عمل ورقة ،"مقارنة

املتقدمة،  الدو  بعض خ ات ضوء يف للمعلم املهو االعتماد) :2002علي) دينا أمحد، -33
 .اجلديدة اجلامعة دار :اإلسكندرية

، برامج مقرتحة جديدة إلعداد املعلمني يف التخصصات األكادميية  2002محدان ،  مد ،  -34
 .120-122، ص  120ددة ، الرتبية ، ع.باعتبار تكنولوجيا الوسائط املتع

 نظر وجهة اجلامعي من التعليم يف نرتنتاإل استخدام معوقات" )م 2002 ( عبداهلل ياسر ، اخل اء -35

 ، منشورة غري ماجستري ، رسالة "بالرياض سعود امللك جبامعة الرتبية بكلية التدريس هي ة أعءاء
  .الرياض ، سعود امللك ، جامعة الرتبية كلية ، التعليم وتكنولوجيا وسائل قسم

 من مبدينة الرياض الثانوية املرحلة معلمي استفادة مدى") م 2002 ( عبداهلل ،إبراهيم العبيد -36

 امللك جامعة ، الرتبية كلية منشورة،  غري ماجستري رسالة ، "(اإلنرتنت) للمعلومات العاملية الشبكة

 .  العجمي . الرياض ، سعود
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 املدارس يف اإلسالمية مادة الرتبية تدريس يف احلاسوب استخدام معوقات") م 2002 ( صرير جابر -37

 الدراسات كلية ، منشورة غري ماجستري ، رسالة "السعودية العربية باململكة اخل   افظة يف الثانوية

 . ، األردن انعم   ، األردنية اجلامعة ، العليا
 املدارس املعلمون يف ميارسها اليت اإللكرتوين ميالتعل صور" (م 2002 )  مد ،تيسري اخلوالدة -38

 .العدد الثالث ، القاهرة مشس، عني جامعة الرتبية، ،كلية واملعرفة القراءة دلة ، "عمان يف اخلاصة
 يف تدريس الرياضيات يف احلاسوب استخدام وتطلعات واقع" )م 2003 ( يوسف ، مد ريا أبو -39

 .،األردن انعم   ، اجلامعة األردنية ، منشورة غري دكتوراة رسالة ، "األردن يف احلكومية املدارس

 تنمية يف الدائري البيت اسرتاتيجية توظيف فاعلية ، رسالة بعنوان2012محد ،أما  عبد القادر   -41

بغزة، كلية الرتبية   عشر احلادي طالبات الصف لدى باجلغرافيا البصري التفكري املفاهيم ومهارات
 غزة. اإلسالمية اجلامعة

 أساليب التفكري تنمية ىعل العلوم تدريس يف كويست الويب طريقة استخدام أثر" وياسر، ياعيلإ -41

 - 32.وعلم  الرتبية يف عربية دراسات دلة": الرتبية كلية طالبات لدي استخدامها حنو واالجتاه

 .ص 2002 يناير – األو  العدد الثاين اجمللد النفس

 الواجبات املنزلية ألداء تعليمية كوسيلة نرتنتاإل استخدام فاعلية :سامل بكر أبو بنت بلجون،رانيا -42

 مبدينة مكة الكيمياء يف ثانوي األو  الصف طالبات لدى الدراسي التحصيل تنمية على ذلك وأثر

 إشراف الدكتورة (العلوم تدريس وطرق املناهج يف املاجستري درجة لنيل تكميلي متطلب املكرمة،

 .(جان سعيد  مد بنت خدجية

 بعض تنمية يف اآليل مبساعدة احلاسب مقرتح برنامج فعالية  2009 ( يبكر  رمءان  مد شاويش، -43

 غري ماجستري رسالة .(االبتدائية املرحلة تالميذ حنوها لدى واالجتاه االجتماعية الدراسات مفاهيم

 .مصر ،سويف بو الرتبية، جامعة كلية منشورة،
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على يصيل  اأثر استخدام بردية مقرر الرياضيات املنتجة  لي  " 2002الدعيلج، مها عبد اهلل. -44
طالبات الصف الثاين متوسط مبدينة الرياض. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك سعود، 

 (1223الرياض. )
تعليم لدى طالب االحتفاظ بال يف يلثر استخدام احلاسب اآل"أ( 2003السواط ،فهد هايل ) -45

م أري منشورة، كلية الرتبية ،جامعة رسالة ماجستري غ مادة اجلغرافيا ، يف ياالبتدائالصف الرابع 
 .القرى

نرتنت ىف تدريس مادة أثر استخدام وحدة تعليمية ع  اإل" ه( 1222، محاد الطيار) يالعنز  -46
توسط ،رسالة ماحستري غري منشورة ، كلية الرتبية امل لعلوم على يصيل طالب الصف الثاينا

 ،جامعة امللك سعود.
على مستوى  لكرتوينثر استخدام التعليم اإلأم 02002ه( 1222، خالد فهد ) ياحلذيق -47

واالجتاه حنو مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة ،  ةالتحصيل الدراسى والقدرات العقلي
 .الرياض ،كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود

 أساليب التفكري تنمية ىعل العلوم تدريس يف كويست الويب طريقة استخدام أثر" وياسر، اياعيل -48

 وعلم النفس الرتبية يف عربية دراسات دلة:  " الرتبية كلية طالبات ىلد استخدامها حنو واالجتاه

 .32-1ص  2002 يناير – األو  العدد الثاين اجمللد

حنو توظيف التعليم ة ا امشية م( اجتاهات طلبة اجلامع2002خرون ) القءاة ،خالد يوسف و  -49
 ، جامعة الكويت.22دلد  22جبث منشور اجمللة الرتبوية العدد  يالتعليم اجلامع يف لكرتويناإل

 على يف التدريب وكفايته باحلاسوب االفرتاضي التدريب فاعلية"،( 2005 ) فارس  مد ، شباط -51

 على وأثره درعا  افظة يف الثانوي العلمي الثاين للصف األحياء علم يف املخ ية التجارب بعض

 جامعة – الرتبية كلية – الرتبية يف منشورة ماجستري غري رسالة)  "واجتاهاهتم الطالب يصيل

 ).دمشق
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 مبساعدة الوظيفية مهارات القراءة تنمية يف مقرتح برنامج فعالية" ،( 2003 ) إبراهيم علي ، إياعيل -51

 دكتوراه رسالة" حنوها البحرين مبملكة الثانويةاملرحلة  من األو  املستوى طالب واجتاهات احلاسوب

 .القاهرة،القاهرة جامعة الرتبوية، معهد الدراسات ، منشورة غري الرتبية يف

 الصف الثامن وطالبات طالب يصيل يف نرتنتواإل احلاسوب أثر " ، 2002 وطارق، شديفات -52

 " ا امشية  األردنية اململكة\ املفرق  افظة يف التقليدية، بالطريقة مقارنة العلوم مبحث يف األساسي،

 .11 ص) ( 122 100 ص ص ،2 العدد ،4 اجمللد واإلنسانية، الشرعية للعلوم الشارقة جامعة دلة

طرق التدريس يف القرن الواحد و العشرين،عمان،دار  (:2002فرج ،عبداللطيف بن حسني ) -53
 .املسرية لنشر و التوزيع

 يف الرياضيات تدريس يف احلاسوب استخدام وتطلعات واقع" م( 2003 يوسف) ، مد ريا أبو -54
 . األردن ، انعم    ، األردنية اجلامعة ، منشورة غري دكتوراة رسالة ، "األردن يف احلكومية املدارس

 اإلسالمية مادة الرتبية تدريس يف احلاسوب استخدام معوقات( "م 2002 ( صرير جابر ، العجمي -55

 كلية ، منشورة غري ماجستري ، رسالة "السعودية العربية باململكة اخل   افظة يف الثانوية املدارس يف

 .، األردن انعم   ، األردنية اجلامعة ، العليا الدراسات

 من مبدينة الرياض الثانوية املرحلة معلمي استفادة مدى( "م 2002 ( عبداهلل ،إبراهيم العبيد -56

 امللك جامعة ، الرتبية كلية منشورة ، غري ماجستري رسالة ، "(اإلنرتنت) للمعلومات العاملية الشبكة

 . الرياض ، سعود

 يف للتعليم اإللكرتوين الرياضيات دروب برنامج استخدام فاعلية 2000  سعد بن  ممدوح السعيد، -57
 غري رسالة ماجستري)  .الرياض مبنطقة االبتدائي السادس الصف لتالميذ الدارسي التحصيل

 .العربية السعودية اململكة .اإلسالمية سعود بن  مد اإلمام جامعة :الرياض ،)منشورة

أساليب  تنمية ىعل العلوم تدريس يف كويست الويب طريقة استخدام أثر" وياسر، ياعيلإ  -58
 وعلم  الرتبية يف عربية دراسات دلة:  " الرتبية كلية طالبات ىلد استخدامها حنو واالجتاه التفكري

 .32 ص 2002 يناير – األو  العدد الثاين اجمللد النفس
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 اخلرجيي دار :الرياض مدرسة املستقبل، )م 2002 ( مود حسني صاحل  مد، احلافظ عبد سالمة، -59

 .والتوزيع للنشر

 يف تنمية التفكري يف بالبحث ميالتعل أسلوب أثر "م( 2003 ).سعد نبهان، عزو، عفانة، -61

 دلة ، "بغزة األساسي الصف التاسع طالب لدى هبما واالحتفاظ تعلمها حنو واالجتاه الرياضيات

 .1 :ص ، 3 العدد ، 2 : اجمللد العلمية، - للرتبية املصرية اجلمعية العلمية، الرتبية

الناقد  التفكري تنمية يف كويست الويب اسرتاتيجية أثر ( 2008 )  مد ونوفل،  مد، احليلة، -61
- .األردن ، 209اجلامعية  الرتبوية العلوم كلية طلبة لدى التفكري تعليم مساق يف الدراسى والتحصيل

 .الرتبوية العلوم يف األردنية اجمللة :عمان .)األونروا(1(، 211

 العمل اإلداري تطوير يف اإلنرتنت استخدامات تفعيل :( 2008 ) اياعيل بنت أروى الشاهي، -62

 .مكة املكرمة القرى، أم جامعة ماجستري، رسالة املكرمة، مبكة القرى أم جبامعة

 خلدمة تكنولوجيا املعلومات برامج توظيف يف املدرسية اإلدارة دور :( 2008 ) عبدالسالم الشناق، -63

 .،عمان العربية عمان دكتوراه، جامعة رسالة .األردنية االستكشافية املدارس يف التعليمية العملية

 يف اإلدارة املدرسية مشكالت بعض حل يف اآليل احلاسب دور :( 2006 ) حلمي سامح شندي، -64
 الدراسات معهد منشورة، ماجستري غري رسالة .العربية مصر اهورية يف العامة الثانوية املدارس

 .القاهرة جامعة الرتبوية، والبحوث

 يف املدارس احلكومية ملديري التدريبية االحتياجات :( 2003 ) الرمحن عبد سليم علي الصمادي، -65
 .إربد جامعة الريمو ، ماجستري، رسالة .احلاسوب استخدام دا  يف جرا  افظة

 يف ومديراهتا األساسية الدنيا و الثانوية املدارس مديري ممارسة درجة :( 2006 ) علي يادا العكور، -66
 أدائهم مبستوى عالقتها و لقيادة احلاسوب الدولية الرخصة مهارات املتحدة العربية اإلمارات دولة

 .العربية، عمان عمان جامعة ماجستري، رسالة .اإلداري
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 املدرسية داالت اإلدارة يف اآليل احلاسب تطبيقات استخدام واقع :( 2008 ) علي عوض الالمي، -67

 اخلليجية، اجلامعة ماجستري، رسالة .اخل  مبحافظة الثانوية املدارس ووكالء مديري نظر وجهة من

 .البحرين

 لدى باإلبداع اإلداري عالقتها و املعلومات وجياتكنول ممارسة درجة :( 2006 )  مود زينة  مد، -68

 .ان،عم   العربية انجامعة عم   ماجستري، رسالة .األردن يف اخلاصة الثانوية املدارس مديري

 أعما  يف احلاسب اآليل استخدام ومعوقات واقع :( 2004 ) علوي بن أمحد بنت  ما  ، إبراهيم    -69

 ماجستري رسالة ملخص .املديرين ومساعديهم نظر وجهة من عمان سلطنة يف الثانوية املدارس إدارة

 .عمان قابوس، السلطان جامعة ، منشورة غري

 مدارس واملستقبلية إلداريي احلالية التدريبية االحتياجات :( 2003 ) علي  مد فتحي ناصر، أبو -71

 .إربد الريمو ، جامعة رسالة دكتوراه، .األردن يف الرتبويون القادة يراها كما اإللكرتوين التعليم

 يقيق يف لقيادة احلاسوب الدولية الرخصة برنامج فاعلية درجة ( 2004 ) إبراهيم  مود اجلسار، -71

 نظر وجهة من العاصمة / افظة عمان يف العامة املدارس مديري لدى املدرسية اإلدارة أهداف

 .عمان عمان العربية، جامعة ماجستري، رسالة .الرتبويني املشرفني

 .الةالفع   إىل املدرسة الطريق املتميزة والصفية املدرسية اإلدارة :( 2006 ) العظيم عبد سالمة حسني، -72

 .عمان الفكر، دار

 إدارة يف اإلدارة اإللكرتونية استخدام تواجه اليت الصعوبات :( 2008 ) اهلل عبد بن موسى محدي، -73

 ماجستري، رسالة .ووكالئها املدارس نظر مديري وجهة من املكرمة مكة مبدينة للبنني الثانوية املدارس

 .املكرمة مكة القرى، أم جامعة

 الرتبية يف مديريات احملوسبة املعلومات أنظمة تطبيق مدى :( 2004 ) عقل ضايف فخري دلوع، -74

 .الرتبويني القادة نظر وجهة التطبيق من ذلك تواجه اليت والصعوبات األردن يف ومدارسها والتعليم

 .إربد الريمو ، جامعة دكتوراه، رسالة
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 واألهلية الثانوية احلكومية املدارس إدارة يف احلديثة التقنيات استخدام :( 2007 ) فؤاد بن وليد ردنه، -75

 .مكة املكرمة القرى، أم جامعة ماجستري، رسالة .جدة مبدينة للبنني
 الثانوية بعض املدارس يف واإلداريات للمعلمات التقنية الكفاءة رفع :( 2002 )  مد ألفت فودة، -76

 .ص ، 79 العدد ، 29 اجمللد 31.التدريس، وطرق املناهج يف دراسات .احلاسب دا  يف للبنات

 يف نرتنتالدولية اإل املعلومات وشبكة احلاسوب استخدام واقع .) 2008 ( سامل بن وائل القرشي، -77
 كلية ،)منشورة غري رسالة ماجستري ( .الطائف  افظة يف املتوسط األو  للصف الرياضيات تدريس

 .العربية  السعودية اململكة .القرى أم جامعة :املكرمة مكة .الرتبية

 يف ملنهاج الفيزياء اإللكرتوين ميالتعل مواد تقوو" ،( 2006 ) قسيم الشناق، ؛ بو حسن دومي، -78
 :املوقع متوافرة على "والطلبة املعلمني نظر وجهة من األردنية الثانوية املدارس

واملهارات  املفاهيم تنمية يف لكرتويناإل التدريس فاعلية (2010 ) السيد ورضوان،  مد الرمحن، عبد -79
 جامعة الرتبوية العلوم دلة اجلغرافيا، حنو الثانوي واجتاهاهتم األو  الصف طالب لدى اجلغرافية

 .223 األو ، اجلزء ، 24 العدد 28 دلد القاهرة،
 يف املفتوحة القدس جامعة طلبة لدى  )اإلنرتنت(استخدام  صعوبات ( 2112 ) زياد  .د بركات، -81

 .فلسطني21 والنفسية، دلد  الرتبوية للدراسات اإلسالمية اجلامعة دلة : طولكرم .طولكرم
لكرتوىن على تطبيقات التعليم اإل اعد معتمدن الب يثرائإ( فاعلية منوذج 2011ياعيل)إ يور ،علسر  -81

 الثاين ساسى.املومتر الدويللدى طالب الصف الثامن األ يتنمية مهارات التفكري الرياض يف
 .(2011ف اير  23-21لكرتوىن )للتعليم اإل

(. دمج اجلداو  اإللكرتونية يف تعليم وتعلم الرياضيات يف ايع 2010ضاهر، وجيه وبياعة، منر ) -82
 .330-222، أكادميية القايي، 13م. جامعة، يمراحل التعل

(. قءايا واجتاهات معاصرة يف تدريس الرياضيات يف ايع 2012ضاهر، وجيه وبياعة، منر ) -83
 .221، أكادميية القايي، 13م. جامعة، يمراحل التعل

 لكرتوين رؤى من امليدان مدارس امللك فيصل السعودية.( التعليم اإل2002الفراء،حيي ) -84
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استخدام طريقة الويب كويست يف تدريس العلوم علي (.أثر 2002عبده،ياسر،وإياعيل،وداد .) -85
تنمية أساليب التفكري واالجتاه حنو استخدامها لدي طالبات كلية الرتبية.دلة دراسات عربية يف 

 .102-22(،1)2الرتبية وعلم النفس.اجمللد 
 املعاصرة املعلوماتبتكنولوجيا  بعد عن املفتوحة لكرتونيةاإل الرتبية ( 2010 ) زياد  مد .د محدان، -86

 2 الدخو  /31/ 22 م 2012تاريخ  املوقع على متوفر ."العريب الوطن يف املستقبل وتنبؤات الواقع"

 يف اإلدارة اإللكرتونية لتطبيق واملادية البشرية املتطلبات :( 2008 ) صاحل بن خليفة املسعود،  -87
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 .: فهرس اجلداو ثالثنا
 الصفحة الموضوع 

 097مديري املدارس احلكومية و األهلية للبنني   من الدراسة دتمع توزيع ( 1-3)   جدو 
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 مبدينة مكة املكرمة

 511 املستقلة حسب املتغريات الدراسة لعينة امل وية والنسب التكرارات (2-3 ) جدو 

 202 والدرجة الكلية للمجا  الفقرة درجة بني االرتباط ( معامالت3-3جدو  )

 202 ق باملعلمني بالدرجة الكلية للبعد( ارتباط املعوقات اليت تتعل   3-3)  اجلدو  

 518 ق مبجا  اإلدارة بالدرجة الكلية للبعد(ارتباط املعوقات اليت تتعل  2-3) اجلدو  

 519 ق بالبنية التحتية  بالدرجة الكلية للبعد( ارتباط املعوقات اليت تتعل  2-3) اجلدو  

 500 بالطالب  بالدرجة الكلية للبعدق ( ارتباط املعوقات اليت تتعل  2-3) اجلدو  

 505 ( اختبار درجة ثبات أداة الدراسة 2-3) اجلدو  

 507 ( عدد االستبانات املوزعة على دتمع الدراسة 2-3) جدو  

 551  الدراسة جملاالت املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات (  0-3 ) جدو 

 األوىل الرتبة ذي اجملا  لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات1-2) جدو 

 553 احلسابية املتوسطات حسب اتنازلي   مرتبة "باملعلمني املتعلقة املعوقات"

 الثانية الرتبة ذي اجملا  لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات (2-2جدو ) 

 احلسابية املتوسطات حسب اتنازلي   مرتبة "باإلدارة قةاملتعل   املعوقات"

552 
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 الرتبة ذي اجملا  لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات (3-2 جدو  )

 حسب اتنازلي   مرتبة "األساسية والتجهيزات التحتية بالبنية قةاملتعل   املعوقات " الثالثة

 احلسايب املتوسطات
556 

 الرابعة الرتبة ذي اجملا  لفقرات املعيارية واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات2-2) جدو 

 526 احلسابية حسب املتوسطات اتنازلي   مرتبة "بالطلبة قةاملتعل   املعوقات "

ني كل دا  وعالقته باجملاالت ارتباط ب معامالت ( مصفوفة2-2جدو  )
 521 خرىاأل

معوقات توظيف تقنيات  لدرجة واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات2-2) جدو 

لكرتوين و أدواته يف مدارس التعليم العام احلكومية و األهلية للبنني مبدينة م اإليالتعل

 الدراسة متغريات مكة املكرمة من وجهة نظر دتمع الدراسة حسب
525 

 لكرتويناإل ميالتعل منظومة استخدام معوقات لدرجة الثالثي التباين يليل (2-2) جدو 

 522 الدراسة متغريات حسب نظر وجهة من

 على العلمي ( ملتغري املؤهل(Scheffeشيفيه  بطريقة البعدية ( املقارنات2-2) جدو 

 527 بالطلبة قةاملتعل   املعوقات
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توظيف تقنيات  معوقات لدرجة واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات0-2جدو  )

العام احلكومية و األهلية الثانوية للبنني لكرتوين و أدواته يف مدارس التعليم م اإليالتعل

 الدراسة متغريات مبدينة مكة املكرمة حسب
528 

 ميالتعل منظومة استخدام معوقات لدرجة الثالثي التباين ( يليل10-2اجلدو  )
 528 متغريات الدراسة حسب نظر وجهة من لكرتويناإل
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 (1ملحق رقم )
 قائمة أسماأل

 هيظة التحكيم
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 .  أياء عبدالرمحن شيخد/  -1

 .  اخلرج–كلية الرتبية   -مساعد بقسم املناهج وطرق التدريسستاذ أ 

 .  غادة شحاته إبراهيم د/ -2

 .  جامعة األمري سلمان بن عبدالعزيز –وسائل و تقنيات التعليم أستاذ مساعد بقسم  

 .  حسن شوقي عليد/  -3

 .  جامعة جنران –كلية الرتبية   –مناهج وطرق تدريس  أستاذ 

 . مد  مد عيدد/   -2

  . جامعة جنران –كلية الرتبية   –مناهج و طرق تدريس أستاذ  

 .  حسن فاروق  مودد/  -2

 .جامعة الدمام –كلية الرتبية   –شار  مناهج و طرق تدريس أستاذ م 

 .  مد  مود زين الديند/  -2

 .  جامعة امللك عبدالعزيز  –كلية الرتبية   –مساعد تقنيات التعليم  أستاذ 

 .إبراهيم بن سليم اهلل احلازميد/  -2

   .مشرف تدريب و ابتعاث باإلدارة العامة للرتبية و التعليم مبنطقة مكة املكرمة 

 .أ/ أمحد بن إياعيل كتيب -2

   .التعليم مبنطقة مكة املكرمة مشرف تدريب و ابتعاث باإلدارة العامة للرتبية و  

 .بن علي الزهراينأ/  مد  -0

   .مكتب الرتبية و التعليم جبنوب مكة املكرمة – مشرف تربوي ختصص لغة عربية 

 أ/عبداهلل بن عبده    عائض . -10

 . مشرف تدريب إلكرتوين باإلدارة العامة للرتبية و التعليم مبنطقة مكة املكرمة
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 (2ملحق رقم )
 استبانة الدراسة 
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 بسم ا  الرحمن الرحيم

 املوقر      املكرم املريب الفاضل / مدير املدرسة     

 السام عليكم ورحمة ا  وبركاته ,,,    وبعد : 

لكتروني و أدواته بمدارس التعليم اإلمعوقات توظيف تقنيات يقوم الباحث بإجراأل دراسة بعنوان "            
 وذلك استكمااًل  .التعليم العام الحكومية و األهلية للبنين بمدينة مكة المكرمة       ) دراسة ميدانية ( "

 -التربية كلية– مناهج و طرق تدريس العلوم اإلنسانية تخصص  الدكتوراهلمتطلبات الحصول على درجة 
 مجاالت  أربعةالمكونة من  انةباالستهذه  ولتحقيق أهداف هذه الدراسة ص ممت, المدينة العالمية  جامعة

:-  

 .( فقرة  09ون هذا الجزأل من ) ق بالمعلمين و يتكَّ يقيس المعوقات التي تتعلَّ األول: المجال 
 ( فقرة . 02ون هذا الجزأل من ) ق بمجال اإلدارة و يتكَّ المعوقات التي تتعلَّ الذاني: يقيس المجال 
ون هذا الجزأل لكتروني و يتكَّ بنية التحتية لمنظومة التعليم اإلق بالالمعوقات التي تتعلَّ الذالث: يقيس المجال 
                      ( فقرة .                                                                                                                      02من ) 

 ( فقرة . 02ون هذا الجزأل من ) ق بالطا  و يتكَّ المجال الرابع : يقيس المعوقات التي تتعلَّ 

ومع علمي ب يق وقـتكم وكذـرة مسـظولياتكم إال أننـي همـل التف ـل بجـزأل مـن وقـتكم الذمـين ل جابـة 
مــن ســمات القائــد اــا ألنَّ  ؛علــى مفــردات االســتبانة المرفقــة . كمــا همــل تــو(ي الدقــة والوضــوح فــي اإلجابــة

كافــة اســتجاباتكم ســتحظى بالســرية   وألثــر ذلــك علــى النتــائج العامــة للدراســة مــع العلــم أنَّ  ,اإلداري التربــوي
 التامة من قبل الباحث ولن تستخدم إال في (دمة أغراض البحث العلمي .

 ولكم عظيم الشكر والعرفان على حسن تعاونكم و جزاكم ا  (ير الجزاأل

 وفيق ,,,وا  ولي الت











 الباحث : وليد بن فؤاد علي ردنه

 مكة المكرمة –المملكة العربية السعودية 

 

 



319 
 

  : اجلزء األو  : املعلومات األولية 

( أمـام يمذل هذا الجزأل من االستبانة بعـ  البيانـات الشخصـية عـن مـدير المدرسـة, لـذلك أرجـو التكـرم بوضـع عامـة ) 
 العبارة المناسبة فيما يلي :

 

  

 ()اختيارياالسم : ...................................................................................................    

 ثانوي  متوسط  ابتدائي  املرحلة الدراسية 

 مدير مدرسة أهلية  مدير مدرسة حكومية  طبيعة العمل

أقل من بكالوريوس  املؤهل الدراسي
 

 دكتوراه    ماجستري      بكالوريوس 
 مؤهل  خر 

 ذكره :فءالن ا

 التخصص
 علوم شرعية

 لغة عربية

 رياضيات 
 علوم

  حاسب  يل

 جنليزيةلغة إ

 تربية فنية

 تربية رياضية

 اجتماعيات 

 ذكرهختصص  خر فءالن ا

سنوات اخل ة يف دا  
 اإلدارة

 سنوات     2أقل من 

 سنوات 10أقل من  –2

 سنة  12أقل من  – 10

 سنة  20أقل من  – 12

 فأكثر   20

 

 ممتاز  جيد  متوسط  ضعيف  جنليزيةاإلدرجة إجادة اللغة 

 ممتاز  جيد  متوسط  ضعيف  درجة اإلملام باحلاسب اآليل 

 هل سبق لك االلتحاق بدورات  تدريبية يف دا  اإلدارة ؟

 ال   نعم 

 لكرتوين و أدواته ؟رات  تدريبية يف دا  التعليم اإلهل سبق لك االلتحاق بدو 

 ال   نعم 
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  : اجلزء الثاين  :  اور االستبانة 

 ( على ا(تيارك المناسب , والذي ينطبق على الواقع الحالي والرجاأل عدم تجاوز أي سؤال:يرجى وضع عامة )

 العبارة م
 ق باملعلمنيتتعل  اجملا  األو  : معوقات 

 كبرية
 اجدن 

 قليلة قليلة متوسطة كبرية
 اجدن 

 التايل :ق باملعلمني اليت تتعل   برز املعوقات من أ

      كثرة األعباء على عاتق املعلم 1

      وبة متابعة واحتواء الطالب فردي اصع 2

      لكرتوينعلمني مهارات استخدام التعليم اإلعدم امتال  امل 3

      لكرتوينمنظومة التعليم اإل استخدام يف عقبة جنليزيةاإل اللغة لشك  تُ  2

      لكرتوين لدى املعلمنيالتعليم اإل استخدام حنو دافعية قلة 2

      لكرتوين لدى املعلمنيالتعليم اإل منظومة استخدام حنو سلبية  وجود اجتاهات 2

      لكرتوينالتعليم اإل منظومة الستخدام التدريبية الدورات يف النقص 2

      لكرتوينالتعليم اإل منظومة الستخدام للمعلمني احلوافز املعنوية قلة 2

      التخوف من التعامل مع تكنولوجيا التعليم احلديثة 0

      قلة خ ة املعلمني يف استخدام التقنيات احلديثة 10

      لكرتوينإىل النمط اإل ط التدريس التقليديصعوبة االنتقا  من من 11

      لغي دورهم يف عملية التدريسلكرتوين يُ قاد بعض املعلمني بأن  التعليم اإلاعت 12

      لكرتويناإلمعاناة املعلمني يف متابعة األعداد الكبرية للطلبة ع  أدوات التعليم  13

      شعور املعلمني باإلحباط لقلة الدعم الفو و املادي 12

      لكرتوين و أدواتهالقناعة بأ ية توظيف التعليم اإلضعف  12

      لكرتونية احلديثة يف التدريساإلعدم اقتناع املعلمني باستخدام الوسائط  12
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      ه ذو مكانة أقل من التعليم النمطيلكرتوين بأن  نظرة املعلمني إىل التعليم اإل 12

      لكرتوين لدى املعلمنيقصور يف نشر ثقافة التعليم اإل 12

10 

 ذكرها من فءلك : معوقات أخرى ا

1  )
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
.............................................. 

2 
............................................................................................................................)...............

............................................................................................................................................
................................................. 

3  )
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
.............................................. 

2  )
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
.............................................. 

2  )
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
.............................................. 

 

 العبارة م
 ق مبجا  اإلدارةاجملا  الثاين : معوقات تتعل  

 كبرية
 قليلة قليلة متوسطة كبرية اجدن 

 اجدن 
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 التايل :ق مبجا  اإلدارة اليت تتعل   برز املعوقات من أ

      لكرتوينالتعليم اإل منظومة استخدام على تشجع ال املدرسية البي ة 1

      لكرتوينالتعليم اإل اعرتاف املسؤولني بشهادات عدم 2

      لكرتوينع بنظرة أقل إىل خريج التعليم اإلينظر اجملتم 3

منظومة التعليم  استخدام يتقنون الذين للمعلمني  املادية احلوافز تقدو عدم 2
 لكرتويناإل

     

      لكرتوينواضحة بأهداف منظومة  التعليم اإلال توجد رؤية  2

      اإللكرتوين ميبالتعل اجملتمع قناعة عدم 2

      لكرتوين وأدواته يف املدارسقلة وجود متخصصني يف التعليم اإل 2

      املعلمني مهارات لتطوير املستمرة الدورات توفري قلة 2

      لكرتوينات التعليم اإللعملي قلة عدد املخت ات املتاحة 0

      لكرتوين من األمور الثانويةاإلدارة السائد يعت  التعليم اإلنظام  10

      أدواتهجع على تفعيل استخدام التعليم اإللكرتوين و البي ة املدرسية ال تش 11

      لكرتوينتباد  اخل ات لتطوير التعليم اإلعدم التعاون بني املدارس يف  12

      لكرتوين و أدواته اإلدارة بأ ية توظيف التعليم اإلعدم توفر القناعة لدى  13

12 

 ذكرها من فءلك : معوقات أخرى ا

1  )
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
.............................................. 

2 
............................................................................................................................)...............
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............................................................................................................................................
................................................. 

3  )
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
.............................................. 

2  )
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
.............................................. 

2  )
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
.............................................. 

 

 

 العبارة م

بنية التحتية ملنظومة التعليم ق بالاجملا  الثالث : معوقات تتعل  
 لكرتويناإل

 كبرية
 اجدن 

 قليلة قليلة متوسطة كبرية
 اجدن 

 التايل :لكرتوين اإلدارة ملنظومة التعليم اإلبنية التحتية ق بالاليت تتعل   برز املعوقات من أ

      نقص تقنية إنتاج للمواد التعليمية 1

      املدرسية املخت ات داخل الفنية التجهيزات سوء 2

      املخت  داخل احلاسوب أجهزة أعداد يف النقص 3

      دورية بصورة لألجهزة وجود صيانة عدم  2

      لكرتوينالتعليم اإل منظومة استخدام أثناء االتصا  انقطاع كثرة 2
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      لكرتوينالتعليم اإل شبكة موقع مع االتصا  بطء 2

      املدرس داخل احلاسوب خمت ات توافر قلة 2

      ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة بأعداد الطالب  2

      ضعف البنية التحتية يف غالبية املدارس 0

      نرتنت رسوم االتصا  باإلارتفاع  10

ت التقنية املتعلقة بالتعليم نقص يف أعداد الكوادر املؤهلة حلل املشكال 11
 لكرتويناإل

     

      لكرتوين وأدواتهوالدروس ع  تقنيات التعليم اإل صعوبة تنفيذ احملاضرات 12

      املدرسةلكرتوين داخل ملناخ املناسب لتفعيل التعليم اإلعدم توفر ا 13

      لكرتوينديات املناسبة لنمط التعليم اإلارتفاع تكلفة إعداد وتصميم ال   12

12 

 ذكرها من فءلك : ا معوقات أخرى

1  )
............................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2) 

............................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

3  )
............................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2  )
............................................................................................................................................
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........................................................................................................................ 

2  )
............................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 العبارة م
 ق بالطالباجملا  الرابع : معوقات تتعل  

 كبرية
 اجدن  قليلة قليلة متوسطة كبرية اجدن 

 التايل :ق بالطالب اليت تتعل   من ابرز املعوقات 

      نرتنت يف املنز افتقار بعض الطالب لإل 1

      لكرتوينبالتعليم اإل عالقة  ا ليس واقعمب الطالب انشغا  2

 اوخصوصن  لكرتوينالتعليم اإل ومنظومة احلاسوب ملهارات الطلبة امتال  عدم 3
 االبتدائية املراحل طلبة

     

      والطالب املعلم بني اإلنسانية العالقات وجود  إىل االفتقار 2

      الطلبة لدى الوجداين اجلانب تنمية لكرتوينالتعليم اإل منظومة تغفل 2

      لكرتوينالتعليم اإل يف الطلبة لدى الرغبة توفرعدم  2

      للطالب التعليمية للحاجات لكرتوينالتعليم اإل منظومة تلبية عدم 2

      لكرتوينالتعليم اإل منظومة استخدام جبدوى الطلبة اقتناع عدم 2

 لكرتوينالتعليم اإل منظومة استخدام يعيق الدراسي الصف يف الطلبة أعداد كثرة 0
 املخت  يف

     

      لكرتوين و أدواتهب املناسب للطالب على التعليم اإلعدم توفري التدري 10

      افتقار الطلبة إىل الدعم و التشجيع من قبل املعلمني 11

      عدم امتال  بعض الطالب ألجهزة احلاسب اآليل يف البيت 12
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      جنليزيةالطالب يف إجادة اللغة اإلدى بعض قصور ل 13

      لكرتوين و أدواته و الرهبة من استخدام التعليم اإل اخلوف 12

12 

 ذكرها من فءلك : معوقات أخرى ا

1  )
...............................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

2 
............................................................................................................................)..................

......................................................................................................................... 

3  )
...............................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

2  )
...............................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 


