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 التعليم اإللكتروني في التعليم العام 
 د. علي عبده علي األلمعي

 المشرف العام للتخطيط والسياسات بوزارة التربية والتعليم
 المملكة العربية السعودية

عظيم يف دفع الكثري من اجملتمعات إىل والتكنولوجيا والتقنية كان له األثر الإن التقدم الكبري واملذهل يف جماالت العلوم 
هتا، وذلك ملواجهة التداعيات إدخال تغيريات جذرية يف سياستها واقتصادها،وخمططات تعليمها، وأساليب تفكريها وطرق حيا

 اليت ترتبت على الثورة العلمية والتكنولوجية احلديثة ومنها:

 جتماعية وسيتأثر هبا اجلميع سواء : ويعين التغري السريع للقيم واملؤسسات والعالقات االي المتسارعالتغير االجتماع
 من يشارك فيها أومن اليشارك.

 بوسائل ومضامينها بدون قيود  :ويعين عبور وسائل االتصال السريعةاالنفتاح اإلعالمي الثقافي الحضاري العالمي
 من جمتمعات وثقافات إىل أخرى.

 ويعين انتهاء التمييز بني العمل اليدوي والعقلي واإلداري،وبني اإلنتاج األهمية النسبية لقوى اإلنتاج وعالقاتها تغير:
 .  (1)والتجارة واخلدمات، وهذا يتطلب اإلنسان املتعدد املهارات والقادر على التعليم الدائم

والتعليم مل يكن مبنأى عن تلك التغريات املتالحقة والثورة العلمية والتكنولوجية اليت حترك اجملتمعات، كونه يتأثر بتقدم احلضارة 
ويؤثر فيها،وقد ساعد التطور العاملي يف تقنيات املعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيا احلديثة وانتشار البث الفضائي باألقمار 

عادة النظر يف تشكيل املؤسسات التعليمية وإجياد نقله نوعية يف مناهجها،وطرائقها، ويف فروعها، وختصصاهتا الصناعية إىل إ
ومساراهتا التعليمية، وتقدمي بيئات وطرق تعليم جديدة ومتنوعة، ومنها التعليم اإللكرتوين أو)التعليم التكنولوجي( الذي يعد 

اليت تستخدم التكنولوجيا كقاعدة هلذا التعليم،وكأسلوب من أساليب التعليم اليت  تالقي كافة أدوات التعليم يف كل اجملاالت
تعتمد على التقنيات احلديثة ومنها احلاسب اآليل, وشبكة اإلنرتنت, واألقراص املدجمة, والربجميات التعليمية, واملنتديات, 

املية احلديثة اليت سارعت دول العامل املتقدم لإلفادة منه يف والربيد اإللكرتوين، ويعد التعليم اإللكرتوين من أبرز االجتاهات الع
ستخدام آليات االتصال احلديثة كاحلاسب احلديث من خالل اللتعليم عصرية طريقة تطوير أنظمتها التعليمية والرتبوية، كونه 

إيصال املعلومات للمتعلمني بأسرع و ،سعًيا إىل تطوير وسائل التعليم و بوابات اإلنرتنت ،والوسائط املتعددة ،والشبكاتاآليل، 
فيها، واالستفادة من  وضبطها وقياس وتقييم أداء املتعلمني ،وبصورة متكن من إدارة العملية التعليمية، وقت وأقل تكلفة

والباحث  من خالل معايشته للعمل يف .خمرجات تعليمية واعده تساهم يف خدمة التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية

                                                           

 .202هـ،ص1429، 1يع، طربيع،،هادي،مشعان.االجتاهات املعاصرة يف الرتبية والتعليم.عمان،األردن،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوز (1) 
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الة التخطيط والتطوير بوزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية الحظ العديد من اجلهود التعليمية اليت سارعت إىل وك
االستفادة من التعليم اإللكرتوين يف جمال التعليم العام سعياً إىل املسامهة يف تطوير برامج ومشروعات التعليم العام يف اململكة 

إجنازات وزارة بعنوان: ، ومن أجل التعرف على واقع تلك اجلهود واإلجنازات مت التوجه إىل إعداد هذه الدراسة العربية السعودية
حملاولة رصد واقع استخدام التعليم التعليم اإللكرتوين يف التعليم العام حتقيق يف  الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية

 وزارة الرتبية والتعليم،اإللكرتوين يف مشروعات وبرامج 
 منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي التحليلي وهو املنهج الذي يقوم بوصف ماهو كائن وتفسريه وحتديد 
.وذلك ملالئمة هذا املنهج لطبيعة (2)الظروف والعالقات اليت توجد يف الواقع،وحتديد املمارسات الشائعة أوالسائدة فيه".

الدراسة،وحتقيق أهدافها،والوصول إىل إجابات تسهم يف وصف وحتليل جهود وإجنازات وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية 
 السعودية يف جمال توظيف التقنية احلديثة يف التعليم العام.

 حدود الدراسة:
ومدى فاعليته يف ومزاياه، فه وأمهيتهوأهدايقتصر الباحث يف هذه الدراسة على توضيح مفهوم التعليم اإللكرتوين 

ملشكالت أواملعوقات اليت حتد من اتطوير التعليم العام يف اململكة العربية السعودية،وأبرز اإلجنازات يف ذلك،وتوضيح أهم 
 استخدامه.

 

 مفهوم التعليم اإللكتروني:
استخدام التكنولوجيا يف التعليم: "( عند املهتمني فقيل يراد به: e-learningتعددت تعاريف  التعليم االلكرتوين ) 

(Technology in Education ،واليت تعين وجود عنصر التكنولوجيا يف العملية التعليمية، تطويرًا أو إثراًء هلا )
مية من: وسائل صوتية وضوئية، وتيسريًا لعملييت التعلم والتعليم، ويقصد بذلك استخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التعلي

 .(3)"وفيديو، وشرائح، وحاسبات وغريها
هـ( بأنه:" طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه 1425وقد أشار املوسى )     

 كان عن بعد أويف املتعددة من صوت وصورة،ورسومات،وآليات حبث،ومكتبات إلكرتونية، وكذلك بوابات اإلنرتنت سواءً 

                                                           

 .63ص.م1978،،دار النهضة2مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس،القاهرة،ط،احلميد وأمحد كاظمجابر وزميله،جابر عبد   (2)
، 1عــامل الكتــب،طاللقــاين، أمحــد،حســـــــــــــــني،واجلمــل،علي،أمحــد.معجم املصـــــــــــــــطلحــات الرتبويــة املعر فــة يف املنــاهج وطرق التــدريس.القــاهرة، (3)

 .31ص ،هـ1423
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الفصل الدراسي؛فاملقصود هو استخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت،وأقل جهد،وأكرب 
 .(4)فائدة"

يف حني يقول الراشـــد بأنه:"اســـتخدام الوســـائط اإللكرتونية واحلاســـوبية يف عملية نقل وإيصـــال املعلومات للمتعلم، أوهو      
توســـــــيع مفهوم عملية التعليم والتعلم لتتجاوز حدود جدران الفصـــــــول التقليدية،واالنطالق لبيئة غنية متعددة املصـــــــادر،يكون 

دورًا أســـــــــاســـــــــًيا فيها حبيث تعاد صـــــــــياغة دور كل من املعلم واملتعلم،ويكون ذلك جليا من لتقنيات التعليم التفاعلي عن بعد 
خالل اســــــــــــــتخدام تقنية احلاســــــــــــــب اآليل")5(. مفهومه  للتعليم اإللكرتوين بأنه:"تقدمي احملتوى التعليمي مع ما يتضــــــــــــــمنه من 

بواسطة برامج متقدمة خمزنة يف احلاسب.، دشروحات ومتارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة يف الفصل أو عن بع  

: طريقة أو أســــــــلوب تعليمي حديث يعتمد على وســــــــائل التكنولوجيا يف توفري التعليم فالتعليم اإللكتروني هو    
املتعلم. ويعد جزء من  تناســـــــــــــــب مع قدراتت وبطريقه تفاعليةتكلفة وأكرب فائدة وأقل بأقصـــــــــــــــر وقت وأقل جهد للمتعلم 

عملية منهجية منظمة لتحســـــــني التعلم اإلنســـــــاين، تقوم على إدارة تفاعل بشـــــــري مع مصـــــــادر "تكنولوجيا التعليم اليت هي : 
 .(6)"التعلم املتنوعة من املواد التعليمية، واألجهزة أو اآلالت التعليمية، وذلك حلل مشكالت تعليمية،وحتقيق أهداف حمددة

 م اإللكتروني:أهمية التعلي
ليم من خالل حتسني املستويات يساهم التعليم اإللكرتوين يف مجيع املشاريع احلكومية واألهلية يف الرتبية والتع      

ني، مع حتسني جودة التعليم، وقد حددت التعليمية،وإزالة معوقات التعلم،واملسامهة يف التعلم الذايت، وزيادة املهارات للمتعلم
 Department for Education andاليت أصدرهتا إدارة التعليم واملهارات يف اململكة املتحدة وثيقة التشاور 

Skills in UK “ Towards a Unified e-Learning Strategy” - Consultation 

Document 2003منها:دد من األسباب ،وهي وثيقة دقيقة وموثقة عملًيا وتربويًا  أمهية التعليم اإللكرتوين يف ع- 

حوال حمل املدرس واحملاضر، ولكنه التعلم اإللكرتوين هو طريقتنا يف التدريس والتعلم، إال أنه ال حيل بأي حال من األ -1
التعليم يـُمـَكِـّن املتعلم من بلوغ  إىل جانب الطرق القائمة يعزز اجلودة ويقلل النفقات اإلدارية. كما أن هذا النوع من

 بناء قوى تعليمية عاملة مؤهلة للتغيري. طاقته الكامنة، ويساعد يف

                                                           

ـــــــــــــــــ،ص1425، 3احلاســب اآليل يف التعليم.الريام،مكتبة تربية الغد،ط.اســتخدام بدالعزيز ،ععبداهلل،املوســى (4)  املوســى، عبداهلل، ، و 219هـ
يف ، جامعة امللك ســعودالريام، ،ســتقبلورقة عمل مقدمة إىل ندوة مدرســة امل.عوائقهه،فوائد،صــائصــهه،خمفهوم عبدالعزيز. التعليم اإللكرتوين،

 .6،صهـ17/8/1423-16الفرتة 
ارس امللك فيصـــــــــــــل، خالل ،الريام،مدندوة التعليم اإللكرتوينالراشـــــــــــــد،فارس،إبراهيم.التعليم اإللكرتوين واقع وطمود.ورقة عمل مقدمة إىل (5)

 .6-5،ص هـ1424صفر  21 إىل 19من الفرتة 
، 2النشـــــــــــــــر الــدويل، ط ريــام،دارالتصـــــــــــــــنيف(.ال -لعالقــةا-قنـــديــل،يس،عبـــدالرمحن.الوســـــــــــــــــائــل التعليميـــة وتكنولوجيـــا التعليم)املضـــــــــــــــمون(6)

 .99هـ،ص1419

Pro.Mohamed AL Azab
Typewriter
21



https://ijicet.journals.ekb.eg/        IJAI       المجلة الدولية للذكاء اإلصطناعى فى التعليم والتدريب                                    

        online 2735 -3567                                                                         2021يناير  
 
 

https://ijicet.journals.ekb.eg/        IJAI   المجلة الدولية للذكاء اإلصطناعى فى التعليم والتدريب 

باشرة عرب اإلنرتنت، ونظام مية باستخدام احلاسوب املتفاعل، واالتصال مياجلودة التعل حيسنالتعلم اإللكرتوين   -2
واملتعلمني يف كل مرحلة  لذلك فهو مناسب جلميع املقررات، معلومات، بطرق ال متاثله فيها طرق التدريس األخرى

زيادة االحتفاظ ، و ني اإلدراكرفع املستوى وحتسيف يستطيع التعلم اإللكرتوين اإلسهام و تعلم والتدريب.من مراحل ال
 للمتعلم. توسيع اخليارات، و وحتسني الناتج retention)االستبقاء( 

الدراسي ، وحتصيلهم عيفة(ضاملساعدة للطالب الذين هم يف مرحلة اخلطر )أي معدالهتم يوفر التعليم اإللكرتوين   -3
إىل التعلم أخرة علمًيا ت املتزيادة وصول اجملتمعاكما يسهم التعليم اإللكرتوين يف .غري متميز مقارنة مع زمالئهم

 ن، وتقلل االنعزالية.باستخدام أدوات ومساعدات ذكية جتعل اإلنرتنت شخصًيا، وتربط املتعلم مبتعلمني آخري

التعليم اإللكرتوين قلل ،ويتكرة لتحفيز وإشراك مجيع قدرات املتعلمنيإزالة معوقات اإلجناز بتوفري طرق جديدة مب   -4
 .(7)أعداد الكبار الذين ليس لديهم مؤهل املرحلة الثانية )املتوسطة(

 ع مستجدات الفكر الرتبوي .معادة صياغة األدوار يف الطريقة اليت تتم هبا عملية التعليم والتعلم مبا يتوافق إ  -5

 املدرسة واملدرسة و البيئة احمليطة.و التواصل بني منظومة العملية التعليمية كالتواصل بني البيت  إجياد احلوافز وتشجيع  -6

واملشرفني واملديرات واملديرين مات واملعلتناقل اخلربات الرتبوية من خالل إجياد قنوات اتصال ومنتديات متكن املعلمني   -7
 ة وتبادل اآلراء.وي من املناقشبومجيع املهتمني بالشأن الرت واملشرفات 

م يف صورة منوذجية واملمارسات مذجة التعليم وتقدميه يف صورة معيارية.  فالدروس تقدالتعليم اإللكرتوين وسيلة لن  -8
لدروس النموذجية, االستغالل اطط خو من أمثلة ذلك بنوك األسئلة النموذجية, و التعليمية املتميزة ميكن أعادة تكرارها. 

 الصورة.  األمثل لتقنيات الصوت و 

على يساعد ،كما قادر على التعامل مع التقنية ومهارات العصر تعلمنيجيل من املعلمني وامليعد التعليم اإللكرتوين   -9
 .(8)نشر التقنية يف اجملتمع،وجعله جمتمًعا مثقًفا إلكرتونًيا

 أهداف التعليم اإللكتروني:
 يهدف التعليم اإللكرتوين إىل مايلي:

ليمية وإجياد حلول ( يف حتليل املشكالت التعSystem Approachباستخدام الطريقة النظمية)تطوير التعليم  -1
 ( خمتلفة.Modelsهلا من خالل مناذج )

لى التعليم وجعله أكثر حل  املشكالت التعليمية مثل مشكلة االنفجار املعريف واملعلومايت وازدياد الطلب ع -2
 واقعية،وحتسني األداء واإلنتاج التعليمي.

                                                           

 .86-85ص(،128هـ،عدد)1406الصفدي،أمحد،عصام.التعليم اإللكرتوين.تعلم مبعىن اخلربة. جملة املعرفة،الريام،(7)
الثاين ث مقدم إىل اللقاء ،والفليح،خالد،عبدالعزيز.التعليم اإللكرتوين. حب6الراشـــــد،فارس.التعليم اإللكرتوين واقع وطمود. مرجع ســـــابق ،ص(8)

ربيع األول  2صــــــــــــفر إىل27ة )جدة بنني(، منلتقنية املعلومات واالتصــــــــــــال يف التعليم، جدة، اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرم
 .16-14صهـ ،1425
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ختطيط وتصميم وحدات ومناذج و حتديد الوسائل التعليمية املالئمة واملرتبطة مبضمون األهداف واألنشطة التعليمية  -3
 تعليمية تالئم وتساير احملتوى التعليمي املقرر.

بوية، يعمل على تسهيل عملية تغيري دور املعلم من كونه مصدرًا كلًيا للمعلومات إىل عنصر فعال يف املمارسة الرت  -4
 لتعلم وإجياد الشروط والبيئات واملعاجلات التعليمية لضمان تعلم كل طالب.ا

وخربته، وأن يكون له رأيًا يف  تطوير املشاركة اإلجيابية للمتعلم،وجعل تصميم التدريس يقوم على فعاليات املتعلم  -5
 وضع اخلطط واملناهج الدراسية.

ت يف تفاعل املنظومة استخدام وسائط التعليم اإللكرتوين -6
ُ
علم، وامل

ُ
والبيت،  علم، واملؤسسة التعليمية،التعليمية )امل

  .(منذجة معيارية التعليم .(واجملتمع، والبيئة

لطالب، وعدم اقتصارها على اتنويع مصادر تعليم و  الرتبوية من خالل وسائط التعليم اإللكرتوين تبادل اخلربات   -7
 جهزة اإللكرتونية واإلنرتنت.وتدريبهم على استخدام املختربات واألالنمط التدريسي التقليدي عرب أساليب احملاضرة، 

وبناء شخصياهتم إلعداد جيل قادر على التواصل مع اآلخرين وعلى التفاعل مع  تعلمنيتنمية مهارات وقدرات امل -8
إلكرتوين قادر على خلق جمتمع  شر الثقافة التقنية مبا يساعد يف، ونالعصر من خالل الوسائل التقنية احلديثة متغريات

 .(9) مواكبة مستجدات العصر

 :في التعليم العام مزايا التعلم اإللكتروني
م يلتعلل عليم تتبني لنا املزايا التاليةباألساليب التقليدية للتأوتكنولوجيا التعليم م اإللكرتوين يعند مقارنة أساليب التعل

 :أوتكنولوجيا التعليماإللكرتوين 

ليم،وعمليات التقومي من خالل واليت حتقق االنسجام بني األهداف الرتبوية وأنشطة التع النظمية:تطبيق الطريقة  -1
لتحقق أهداف  تصميم عملية التدريس على شكل نظام يتكون من عناصر )مدخالت( تتفاعل معا )عمليات(

 حمددة )خمرجات(.

ون تدخل مباشر من دا يف التدريس وذلك من خالل تصميم نظم كاملة ميكن استخدامهتطوير طرائق التدريس: -2
ر الذي يساعد على مواجهة قبل املعلم، األمر الذي جيعلها تسهم مسامهة فعالة يف تطوير طرائق التدريس بالقد

 الطلب املتزايد على التعليم.

ناقل ة غري دوره التقليدي )كفاستخدام تكنولوجيا التعليم يستوجب قيام املعلم بأدوار جديد تغيير دور المعلم: -3
يمية ومرشًدا للمتعلم،فضال عن للمعلومات( فهو املصمم للعملية التعليمية، وبيئة التعلم، ومديرًا للمواقف التعل

 قيامه بعملية تقومي مستمرة للنظام التعليمي.

                                                           

 عثمــان،، و 50-48هـــــــــــــــــــــــــــــــ،ص1427، 1كمتور،عصـــــــــــــــــام،إدريس.تكنولوجيــا التعليم )أســـــــــــــــس ومبــاد (.الريــام،مكتبــة الرشـــــــــــــــــد، ط(9) 
-http://www.al هـــــــــــــــــــــــــــ،1427( صـــــــــــفر 1525جملة العامل الرقمي، العدد )محاد.التعليم اإللكرتوين:ماهيته.أهدافه. مميزاته،،عادل

jazirah.com/digimag/05032006/netc4htm. 
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تعلمية ،أي جعل العملية التعليمية الوذلك بزيادة نسبة التعلم إىل كلفته يف الوقت واجلهد واملالتقليل كلفة التعليم: -4
 كن.اقتصادية،وهذا يعين أن يكون بوسع كل متعلم إهناء تعليمه يف أقل وقت وبأقل جهد مم

لعل من الغايات اليت تسعى إليها الرتبية االستجابة للفروق الفردية بني املتعلمني، وميكن لتكنولوجيا  تفريد التعليم: -5
ك بتصميم برامج تعليمية تعلمية ميكن استخدامها ذاتيًا التعليم أن تلعب دورًا مهًما يف مراعاة الفروق الفردية، وذل

حبيث تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني،وإعطاء العديد من البدائل والشروحات للمتعلم )مثل التعليم الربناجمي 
التعليم تعترب ، وهذا جيعل تكنولوجيا (10)املتفرع( واليت متكنه من اختيار نقطة البداية من الربنامج املناسب ملستواه

 تفريد التعليم هدفًا مركزيًا هلا.

 .(11)وذلك بتفعيل مشاركة املتعلم وحفزه على التعلم بداًل من دوره التقليدي كمتلقي للمعرفةتغيير دور المتعلم: -6

 م.ؤدي إىل بناء جمتمع معريف متقدحيسن التعليم اإللكرتوين اجلودة التعليمية،ويزيد من خربة املعلم واملتعلم مما ي -7

رات املتعلمني واملتدربني بأقل نشر ثقافة التعلم و التدرب الذاتيني يف اجملتمع واليت متكن من حتسني و تنمية قد -8
 تكلفة و بأدىن جمهود.

 ،سر حاجز اخلوف والقلق لديهمباملساواة يف توزيع الفرص يف العملية التعليمية وكتعلمني رفع شعور و إحساس امل  -9
كثر و أجدى مما هو متبع يف والبحث عن احلقائق واملعلومات بوسائل أ ،عبري عن أفكارهمومتكني الدارسني من الت

 قاعات الدرس التقليدية.

 سهولة الوصول إىل املعلم حىت خارج أوقات العمل الرمسية.  -10

لكرتونية يف إيصال اإل استغالل الوسائل و األدوات عن طريقختفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية   -11
 ملعلومات و الواجبات و الفروم للمتعلمني و تقييم أدائهم.ا

 استخدام أساليب متنوعة وخمتلفة أكثر دقة وعدالة يف تقييم أداء املتعلمني.  -12

ل الطريقة املرئية أو املسموعة من تلقي املادة العلمية باألسلوب الذي يتناسب مع قدراته من خال تعلممتكني امل  -13
 أو املقروءة و حنوها.

توفري رصيد ضخم و متجدد من احملتوى العلمي واالختبارات والتاريخ التدريسي لكل مقرر ميكن من تطويره   -14
 .(12)وحتسني وزيادة فعالية طرق تدريسه

 معوقات وسلبيات استخدام التعليم اإللكتروني:

                                                           

 .328هـ،ص1418، 4الفرا،عبداهلل،عمر.تكنولوجيا التعليم واالتصال.األردن،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط   (10)
 .34-31كمتور،عصام.تكنولوجيا التعليم )أسس ومباد (. مرجع سابق ،ص  (11)
 ،هـــــــــــــــــــــــــــــــ1429جــــــــامعــــــــة امللــــــــك خــــــــالــــــــد،مركز التعليم والتــــــــدريــــــــب اإللكرتوين،نشــــــــــــــــرة تعريفيــــــــة عن التعليم اإللكرتوين، أهبــــــــا، (12)

http://www.kku.edu.sa/ELearning/ELearning/Default.asp. 
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بعض المعوقات والسلبيات ناك هبالرغم من المزايا العديدة للتعليم اإللكتروني أوالتعليم التكنولوجي ، إال أن 
 -المصاحبة لتطبيقه،والتي يمكن تحديد أبرزها فيما يلي:

 عض املعلمني واملعلمات.عدم وضود الرؤية حول التعليم اإللكرتوين يف التعليم من قبل بعض أفراد اجملتمع وب -1
 قلة استخدام التعليم اإللكرتوين الناتج عن قلة برامج التدريب للمستفيدين. -2

 م يف التعليم اإللكرتوين وحتمله كافة املسؤولية عن التعليم.دور املتعل -3

 االعتقاد السائد بأن التعليم اإللكرتوين هو فقط توفري البنية التحتية. -4

 عامل التكلفة يف اإلنتاج والصيانة.  -5

 .(13)التقومي واالختبارات اإللكرتونية، وتطبيقها ماتزال حتتاج إىل مزيد من البحث والتطوير -6

ما أن عدم البت يف قضية ك  ،بشكل واضحاإللكرتوين عدم وضود األنظمة والطرق واألساليب اليت يتم فيها التعليم  -7
 كرتوين.احلوافز التشجيعية لبيئة التعليم هي إحدى العقبات اليت تعوق فعالية التعليم اإلل

أمر حمتمل  اقع الرئيسية يف اإلنرتنتإن حدوث هجمات على املو يف التعليم اإللكرتوين ذلك  اخلصوصية والسريةعدم  -8
ولذا فإن اخرتاق  ؛الرتبويني العديد من األسئلة حول تأثري ذلك على التعليم اإللكرتوين مستقباًل  يف أذهانيضع و 

 .(14)متحانات من أهم معوقات التعليم اإللكرتويناحملتوى واال

احلاجة ، و ة العاملية للمعلوماتبالشبكوسرعته تصال احلاجة إىل بنية حتتية صلبة من حيث توفر األجهزة و موثوقية اال -9
 إىل وجود متخصصني إلدارة أنظمة التعليم اإللكرتوين . 

العملية الرتبوية،وفقدان املوقف التعليمي أهم جوانبه وهو التفاعل بني املعلم واملتعلم، اإلنساين يف  انبفقدان اجل -10
  .(15)ية لدى املتعلموإلغاء القدوة واملثل وإشباع بعض احلاجات األساس

 دراهتم.قواالستفادة منها يف تطوير  على استخدام التقنيةواملعلمات  عدم قدرة بعض املعلمني -11

 باللغة العربية.احلديثة صعوبة احلصول على الربامج التعليمية  -12

يف ثنايا ما مي الذي يروج ينطوي التعليم اإللكرتوين من خالل شبكة اإلنرتنت على سلبيات تتعلق باملضمون القي -13
حلياء، وميكن أن تصيب تبثه هذه الشبكة فهناك كم هائل من القيم الفاسدة اليت تقدم يف صور مكشوفة جترد ا

تأثريه مع توفر مناخ احلرية  صغار الناشئة بأضرار نفسية وخلقية جسيمة، وهذا املضمون القيمي املرتدي يزداد خطر
المعني إال وعيه الصحيح ومعرفته إىل مواقعها المحاية له والمرشد له و  الكاملة يف التعامل مع هذه الشبكة؛ فالداخل

ية الكبرية يف بناء بالصواب واخلطأ، والقيم اليت تنظم سلوكه كإنسان، ولعل ذلك يبصرنا مبسؤولية الرتب
 األجيال،وحتصينهم واحملافظة عليهم.

                                                           

لطالب واجتاهاهتم حنوها.حبث التعليم اإللكرتوين يف املدارس اإلعدادية املصـــرية على التحصـــيل الدراســـي ل زين الدين،حممد،حممود.أثر جتربة(13)
 .7،صهـ1426مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين لكلية الرتبية النوعية،جبامعة قناة السويس،مصر، 

 .19-18جع سابق ،ص. مر عوائقه،فوائدة،صائصه،خمفهومة .التعليم اإللكرتوين،عبداهلل،املوسى  (14)
 .123هـ،ص1398، 1اجليار،سيد،إبراهيم.دراسات يف التجديد الرتبوي.القاهرة،مكتبة غريب،ط  (15)
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كرتونية على حمتوى شبكة اإلنرتنت ومات واملعارف اإللهيمنة الدول املنتجة للعلم واملعرفة واملصدرة للبيانات واملعل -14
 مما يعين تأثري هذا احملتوى على الثقافات والقيم للدول األخرى.

أن لغة الدخول إىل معظم مواقع شبكة اإلنرتنت هي لغة املركز:اإلجنليزية، وهذا أمر طبيعي أن يفرم املنتج لغته اليت 
تلف اجملاالت،واللغة حتمل مضامني فكرية وقيمية تقرب وجهات التفكري والسلوك أنتجت على أساسها مكونات الشبكة يف خم

 .(16)وتيسر وحدته ، مما يبسط هيمنة املركز على املستفيد منها

ن احمليطني به،وذلك جبلوســــه يقلل من نشــــاط املتعلم االجتماعي ،وجيعله منعزال عن غريه،ويصــــبح شــــاعرًا باســــتقاللية ع -15
 الطويل أمام احلاسوب .

ملتعلم خاصة إذا كانت املسافة ايؤثر على الناحية الصحية للمتعلم فمن املعروف أن الشاشة تؤثر بإشعاعاهتا على عيين  -16
 نسان اجلالس أمامه.سم،وتنقل بعض الشحنات الكهربائية يف اجملال احمليط باجلهاز،وتؤثر على اإل 30تقل عن 

ع حنو ألعاب احلاسوب أوشبكة االنرتنت ويقضي معها وقًتا طوياًل مما التعليم اإللكرتوين جيعل املتعلم خاصة الطفل يندف -17
 .(17)اليتيح ألسرته أن تشرف عليه تربويًا وتعليمًيا،ويصبح احلاسوب هو مصدر معرفة العلم ويف هذا خطر كبري

 أنواع التعليم اإللكتروني: 
 :  (18)هـ ( أنواع التعليم اإللكرتوين فيما يلي5142) املوسى ، حيدد 

وب وتقنيات التعليم املعتمدة أسل : وتعين( Synchronous E-learning  التعليم اإللكتروني المباشر ) المتزامن* 
الفعلي لتدريس  علم يف نفس الوقتعلى الشبكة العاملية للمعلومات لتوصيل وتبادل الدروس ومواضيع األحباث بني املتعلم وامل

من و  فرتاضية( أو تلقي الدروس من خالل ما يسمى بالفصول اال Real-time chat)  املادة . مثل احملادثة الفورية
 دراسته .لإجيابيات هذا النوع أن الطالب يستطيع احلصول من املعلم على التغذية الراجعة املباشرة 

على وفيه حيصل املتعلم  ( : Asynchronous E-learningالتعليم اإللكتروني غير المباشر )غير المتزامن * 
عن طريق توظيف بعض  دورات أو حصص وفق برنامج دراسي خمطط ينتقي فيه األوقات واألماكن اليت تتناسب مع ظروفه

على الوقت الذي يقضيه املتعلم للوصول  أساليب التعليم اإللكرتوين مثل الربيد اإللكرتوين وأشرطة الفيديو، ويعتمد هذا التعليم
 رس. إىل املهارات اليت يهدف إليها الد

 التقنيات المستخدمة في التعليم اإللكتروني :

 هـ( يف التايل:1425حيددها )املوسى يرتكز التعليم اإللكرتوين على جمموعة من املصادر التقنية احلديثة، 
 : CD -القرص المدمج * 

                                                           

 .292-291هـ، ص1423، 1تركي،عبدالفتاد،إبراهيم.فلسفة الرتبية مؤتلف علمي نقدي.القاهرة،مكتبة األجنلو املصرية،ط(16)
 .335واالتصال. مرجع سابق ،صالفرا،عبداهلل.تكنولوجيا التعليم (17)
 .222-220.استخدام احلاسب اآليل يف التعليم. مرجع سابق صعبداهلل،املوسى(18)
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ا تتعدد أشكال املادة كم  فيها جتهيز املناهج الدراسية ، وحتميلها على أجهزة الطالب والرجوع إليها وقت احلاجة ،  ويتم
أو لعرم   دة ساعة واحدة ،ا بالصوت ملالتعليمية على األقراص املدجمة ، فيمكن أن تستخدم كفلم فيديو تعليمي مصحوبً 

ابتة والفيديو ) صور متحركة( ،  عدد من آالف الصفحات من كتاب أو مرجع ما ، أو املزيج من املواد املكتوبة مع الصور الث
أمهها أن كل جزئية من النص ميكن الوصول  إضافية لدور التقنية يف التعليم من االتقنية للمعلمني واملتعلمني أبعادً  كما توفر هذه

 إليها يف زمن قصري ال يتعدى الثواين. 
 (: Intranetالشبكة الداخلية )* 

الدراسية إىل أجهزة  دةحيث يتم ربط مجيع أجهزة احلاسب يف املدرسة ببعضها  حبيث متكن املعلم من إرسال املا
 ا، ويطلب من الطالب تنفيذه وإرساله مرة أخرى إىل جهازه .نزليً ا ما أو واجبً ا تعليميً كأن يضع نشاطً    الطالب

 : (The Internet ) الشبكة العالمية للمعلومات* 
ن براجمها وتروج هلا حيث ميكن توظيفها كوسيط إعالمي وتعليمي يف آن واحد ، فيمكن ملؤسسة تعليمية ما أن تعلن ع 

عن طريق الشبكة العاملية للمعلومات، وتوضح للمستهدف كيفية االتصال هبا ، كما ميكن هلا أن ختزن مجيع برجمياهتا التعليمية 
 . (19)على املوقع اخلاص هبا ويكون الدخول متاد لطالب العلم واملعرفة حسب الطريقة اليت تتبعها املؤسسة

يفها يف جمال الرتبية أن أهم اخلدمات اليت تقدمها اإلنرتنت واليت ميكن توظ  Rothenbergوقد ذكر روثنبريق 
 :مايليوالتعليم 
    الربيد اإللكرتوين(E-MAIL)electronic mail  
  خدمة نقل امللفات  File Transfer Protocol (FTP)  
   خدمة اجملموعاتnews groups . 
  خدمة القوائم الربيدية mailing Lists . 
 خدمة احملادثة  internet relay chat. 
    خدمة البحث باستخدامwais . 
   خدمة البحث يف القوائم gopher. 
 خدمة الشبكة العنكبوتية World Wide Web (www) (20). 

   ( : Video Conferencesمؤتمرات الفيديو ) * 
تربط هذه التقنية املشرفني واملختصني األكادمييني مع طالهبم يف مواقع متفرقة وبعيدة من خالل شبكة تلفازية عالية القدرة 

ويستطيع كل طالب متواجد بطرفية حمددة أن يرى ويسمع املختص واملرشد األكادميي مع مادته العلمية؛ كما ميكنه أن   ،

                                                           
 .232-231.استخدام احلاسب اآليل يف التعليم. مرجع سابق صعبداهلل،املوسى (19)
ة ملسار التعليم العام يف العامل حنو رؤية مستقبلي املوسى،عبداهلل.استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب واإلنرتنت يف التعليم.حبث مقدم لندوة(20)

 .168صهـ ، 1427اإلسالمي ،اهليئة اإلسالمية العاملية للتعليم برابطة العامل اإلسالمي ، مكة املكرمة ، 
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وهنا تكون التقنية شبيهة بالتعليم الصفي باستثناء  ،املشرف ) أي توفر عملية التفاعل( يتوجه بأسئلة استفسارية وحوارات مع
ومتك ن هذه التقنية من نقل املؤمترات املرئية املسموعة ) صورة وصوت(   أن املتعلمني يتواجدون يف أماكن متفرقة ومتباعدة ،

: أوهلماسسات التعليم ، وهي بذلك تضمن حتقيق غرضني أهداف التعليم من بعد وتسهيل عمليات االتصال بني مؤ  مما حيقق
 تسهيل التعاون بني الدارسني وتبادل اخلربات مما يعجل بعملية التعليم.،وثانيهما:توسيع الوصول ملراكز مصادر املعلومات

 : Audio Conferencesالمؤتمرات الصوتية * 
ونة وقابلية للتطبيق يف التعليم ا ومر ت الفيديو وأبسط نظامً تعترب تقنية املؤمترات املسموعة أقل تكلفة مقارنة مبؤمترا

حدث ) احملاضر( بعدد ا وآلية للمحادثة على هيئة خطوط هاتفية توصل املتا عاديً هي تقنية إلكرتونية تستخدم هاتفً و   املفتود،
 من املستقبلني ) الطالب( املنتشرين يف أماكن متفرقة. 

 :  Interactive Videoالفيديو التفاعلي * 
يو مدارة بطريقة خاصة من خالل سطوانات الفيدإتشتمل تقنية الفيديو التفاعلي على كل من تقنية أشرطة الفيديو وتقنية 

عروضة املشتملة على الصور املتحركة أهم ما مييز هذه التقنية إمكانية التفاعل بني املتعلم واملادة املو حاسب أو مسجل فيديو.
املتعلم ال ميكنه   جتاه واحد ألنجعل التعلم أكثر تفاعلية ، وتعترب هذه التقنية وسيلة اتصال من ااملصحوبة بالصوت بغرم 

 املدرب.أو  التفاعل مع املعلم
 Satellite Programsبرامج القمر الصناعي * 

شبكة اتصاالت ، مما يف هذه التقنية يتم توظيف برامج األقمار الصناعية املقرتنة بنظم احلاسب واملتصلة خبط مباشر مع 
 وحيوية. ويف يســــهل إمكانية االســــتفادة من القنوات الســــمعية والبصــــرية يف عمليات التدريس والتعليم ، وجيعلها أكثر تفاعاًل 

شريطة أن تزود  ،ألن مصدرها واحد ؛هذه التقنية يتوحد حمتوى التعليم وطريقته يف مجيع أحناء البالد أو املنطقة املعنية بالتعليم
 مجيع مراكز االستقبال بأجهزة استقبال وبث خاصة متوافقة مع النظام املستخدم)21(.
 

مشروع المدارس الرائدة:*   

وذلك بتوفري مناذج مدرسية حديثة يف بعض إدارة الرتبية والتعليم لتصبح بداية لتطوير مفهوم املدرسة الذي تسعى  
الرائدة على تنوع مصــــــــــادر التعليم، واالنفتاد على مصــــــــــادر املعلومات لتحقيقه،حبيث تركز عمليات التعليم داخل املدرســــــــــة 

 اإللكرتونية )22(.

                                                           

 .234-233.استخدام احلاسب اآليل يف التعليم. مرجع سابق صعبداهلل،املوسى  (21)
ملكتبة املدرســـــــــــية إىل مركز مصـــــــــــادر تعلم. ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التدريبية )التكنولوجيا احلديثة العواد،خالد،إبراهيم.مشـــــــــــروع حتويل ا(22)

بالتعاون مع املنظمة العربية  -إيســـيســـكو-وتطبيقاهتا يف مراحل التعليم العام(، اليت عقدهتا يف دمشـــق املنظمة اإلســـالمية للرتبية والعلوم والثقافة
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مشروع مراكز مصادر التعلم:*   

وهو مشــــــــــــروع يوفر بيئة تعليمية حتتوي أنواًعا متعددة من مصــــــــــــادر املعلومات،يتعامل معها املتعلم وتتيح له فرص  
اكتساب املهارات واخلربات وإثراء معارفه عن طريق التعلم الذايت واجلماعي )23(، وتشمل خدمات مراكز التعلم توفري مصادر 
تعليم وتعلم متنوعة، مطبوعة وغري مطبوعة، وإلكرتونية، مع إتاحة االســـــــــــــــتفادة من الشـــــــــــــــبكة املعلوماتية، وإنتاج املصـــــــــــــــادر 

هـ 1423 /1422يف العام الدراسي  والتدريب املهين، وقد بدأت وزارة الرتبية والتعليم يف تنفيذ مشروع مراكز مصادر التعلم
وذلك  ومكتبة فيديو ،ومكتبة صـــوتية ،على شـــبكة من أجهزة الكمبيوتر املتصـــلة باإلنرتنت ومكتبة رقميةهذه املراكز توي وحت

 االســـتفادة من تقنية املعلومات واالتصـــال يف مجيع مدارســـها،وهتيئة امليدان الرتبوي، و طبيق أســـاليب التعلم اإللكرتوينهبدف ت
أوســـاط  كافةيف التعليم يف  احلديثة للدخول يف اجملتمع الرقمي من خالل نشـــر ثقافة التعلم اإللكرتوين ودمج التقنية والتعليمي 

 املعلمني  واملعلمات )24(.

:لعاممشروع إدخال الحاسب اآللي في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة بمدارس التعليم ا*   

مت تأمني عدد من معامل احلاسب اآليل يف بعض مدارس املرحلتني االبتدائية واملتوسطة وتبلورت فكرة املشروع بعد أن  
هـ، والذي يقضي بإدخال احلاسب اآليل يف املرحلتني االبتدائية 1424/1425فبدأ تطبيق املشروع يف العام الدراسي 

بعض مهارات احلاسب اآليل،كما  بشكل مرحلي، مع تدريب الطالب على استخدام (25)واملتوسطة بأسلوب املنهج املدمج
هـ  وتعد 1424/1425قامت الوزارة بتعيني حمضرين ملعامل احلاسب اآليل بداية من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

                                                           

 .49هـ، ص1423، 1ألكسو ،منشورات اإليسيكو،ط –للرتبية والثقافة والعلوم 
ي، حممد إبراهيم. توظيف ، والزكر 67وزارة املعارف.تطور التعليم تقرير وطين عن التعليم يف اململكة العربية الســـــــــعودية. مرجع ســـــــــابق ،ص(23)

لتعليم العام(، اليت عقدهتا يف دمشــــــــق املنظمة اراحل تقنية املعلومات.ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التدريبية )التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاهتا يف م
 1ألكســـــــو ،منشـــــــورات اإليســـــــيكو،ط –املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  بالتعاون مع -إيســـــــيســـــــكو-اإلســـــــالمية للرتبية والعلوم والثقافة

 .45هـ،ص1423،
، ووزارة 49هـــــــــــــــــــ ص1423الرتبية العريب لدول اخلليج،)د.ط( الصـــاد،بدر.اإلطار املرجعي الشـــامل ملراكز مصـــادر التعلم.الريام،مكتب (24)

 .370املعارف.موسوعة تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية يف مائة عام. مرجع سابق ، ص
ســــتخدام مهارات اأن تتعلم عن طريق احلاســــب اآليل ويالحظ على هذه الفكرة أهنا ليســــت تدريب على  "أســــلوب  املنهج املدمج هو:   (25)

. "م وليس مادة للتعلماحلاســــــــــــــب اآليل وإمنا تعلم املواد األخرى مبســــــــــــــاعدة احلاســــــــــــــب فيقتصــــــــــــــر دور احلاســــــــــــــب على أنه وســــــــــــــيلة للتعل
ملتوســطة. حبث مقدم إىل اللقاء الثاين اآليل يف املرحلتني االبتدائية وا الرتكي،إبراهيم،حممد،والقحطاين،حســن،فالد.مشــروع إدخال احلاســب

ربيع األول  2صـــــــــــــــفر إىل27رمة)جدة( منلتقنية املعلومات واالتصــــــــــــــــال يف التعليم، جدة، اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املك
 .11هـ ،ص1425
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 هذه اخلطوة قفزة نوعية يف تعليم احلاسب اآليل ونشر ثقافة احلاسوب يف الوسط املدرسي  يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة

(26).  

  :إلعداد خريجي الثانوية العامة في مجال المعلوماتية( مشروع )تـأهيل* 

ختصصات أو مسارات  ييتكون من منهج تدرييب حمدد ذو  هـ1422-1421بدأ هذا املشروع منذ العام الدراسي  
متعددة يف جمال تقنية املعلومات يهدف إىل تأهيل خرجيي الثانوية العامة على مدى السنتني الثانية والثالثة ثانوي يف املسار 

وبإمتام الطالب للمسار حيصل على دبلوم معرتف به من الشركة ، الذي خيتاره الطالب أو حيدد له مبوجب التوزيع املناسب
،ويهدف املشروع إىل تأهيل خرجيي الثانوية مبهارات تدريبية (27)،وقد طبق يف بعض املدارسنفذة للمسارالعاملية امل

 متقدمة،وإكساهبم مهارات عملية تساعدهم يف حياهتم اليومية،وتعدهم لسوق العمل يف حالة تعذر قبوهلم يف اجلامعات . 

فيما يسهم يف حتقيق خطط التنمية يف العملية التعليمية،وقد  فتح قنوات التعاون بني القطاع اخلاص والقطاع  احلكومي -4 
  .SBM (28)شارك يف تنفيذ املشروع شركة مايكروسوفت العربية، وشركة سيسكو، ونيوهورايزون، وشركة 

الريام * إنشاء أندية احلاسب اآليل يف عدد من إدارات الرتبية والتعليم،وكان أول ناٍد يتم افتتاحه للحاسب اآليل يف مدينة 
 . (29)هـ هبدف توطني تقنية احلاسب،وهتيئة فرص التعليم والتدريب يف علومه وتطبيقاته املختلفة1416عام 

 -:منها جمال التعليم اإللكرتوين يفواملتطورة احلديثة التقنية املشروعات أجنزت وزارة الرتبية والتعليم تطبيق عدد من  كما
املعلم، وقد زودت بالربامج واألدوات واملواد و أواًل: البوابة التعليمية:وهتدف إىل تقدمي اخلدمات اإللكرتونية اليت حيتاجها املتعلم 
ات والدروس اجلاهزة، باإلضافة إىل مكتبة التعليمية الالزمة واملناسبة للتطبيق يف املرحلة احلالية كالكتب اإللكرتونية والربجمي

 .التعلمالرتبية و دارة إلكرتوين إلنظام و  إلكرتونية
ا وهنقمية من الكتب واملقررات اليت يدرسيزود هذا املشروع الطالب والطالبة بنسخة ر و مشروع الكتب الدراسية اإللكرتونية:ثانًيا: 

از احلاسب ا على جهوهندما إىل جنب مع الكتاب الورقي ليستخلتكون جنبً  CDوبعض الربجميات التعليمية على قرص مدمج 
 .سواًء يف املدرسة أو يف املنزل

                                                           

 .4-2ص  اآليل يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة.  مرجع سابق  الرتكي،إبراهيم،والقحطاين،حسن.مشروع إدخال احلاسب (26)
 ./http://www.taheel.org.sa هـ 12/1/1419إلعداد خرجيي الثانوية يف جمال املعلوماتيةمشروع تأهيل (27)
إىل اللقاء الثاين لتقنية  مقدم ، حبثإلعداد خرجيي الثانوية العامة يف جمال املعلوماتيةالزيادي،عبداحملســـــــــــــــن،أبوعباة،أمين.مشـــــــــــــــروع تأهيل (28)

ـــــــــــ،1425ربيع األول  2صفر إىل27ني( مناملعلومات واالتصال يف التعليم،جدة، اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة)جدة بن  هـ
 .2ص
 .25ص، هـ1420، 1ت.ط.الريام.شركة املطابع األهلية لألوفسهـ1420-1416وزارة املعارف.اإلجنازات ..التطور(29)
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ن طريق برجميات تفاعلية يف أجهزة ا: املختربات احملوسبة:وأساس هذا التعليم هو التجريب و املشاهدة و االستنتاج عثالثً 
لتجارب العملية حيث يتم تكامل مكونات ا ،( Sensorsاحلاسب موصل بنهايات طرفية حساسة تسمى املستشعرات  )

 يف مواد العلوم املختلفة مع

يف هذه التقنية يتم توظيف برامج األقمار الصناعية املقرتنة بنظم احلاسب واملتصلة خبط مباشر مع شبكة اتصاالت ، مما 
 وحيوية. ويف جيعلها أكثر تفاعاًل يسهل إمكانية االستفادة من القنوات السمعية والبصرية يف عمليات التدريس والتعليم ، و 

شريطة أن تزود  ،ألن مصدرها واحد ؛هذه التقنية يتوحد حمتوى التعليم وطريقته يف مجيع أحناء البالد أو املنطقة املعنية بالتعليم
 .(30)مجيع مراكز االستقبال بأجهزة استقبال وبث خاصة متوافقة مع النظام املستخدم

 

 مشروع المدارس الرائدة:* 

وذلك بتوفري مناذج مدرسية حديثة يف بعض إدارة الرتبية والتعليم لتصبح بداية لتطوير مفهوم املدرسة الذي تسعى  
لتحقيقه،حبيث تركز عمليات التعليم داخل املدرسة الرائدة على تنوع مصادر التعليم، واالنفتاد على مصادر املعلومات 

 .(31) اإللكرتونية

 مشروع مراكز مصادر التعلم:* 

وهو مشروع يوفر بيئة تعليمية حتتوي أنواًعا متعددة من مصادر املعلومات،يتعامل معها املتعلم وتتيح له فرص  
، وتشمل خدمات مراكز التعلم توفري مصادر (32) اكتساب املهارات واخلربات وإثراء معارفه عن طريق التعلم الذايت واجلماعي

إلكرتونية، مع إتاحة االستفادة من الشبكة املعلوماتية، وإنتاج املصادر والتدريب تعليم وتعلم متنوعة، مطبوعة وغري مطبوعة، و 
توي هـ وحت1423 /1422املهين، وقد بدأت وزارة الرتبية والتعليم يف تنفيذ مشروع مراكز مصادر التعلم يف العام الدراسي 

وذلك هبدف  ومكتبة فيديو ،ومكتبة صوتية ،يةعلى شبكة من أجهزة الكمبيوتر املتصلة باإلنرتنت ومكتبة رقمهذه املراكز 
والتعليمي االستفادة من تقنية املعلومات واالتصال يف مجيع مدارسها،وهتيئة امليدان الرتبوي ، و طبيق أساليب التعلم اإللكرتوينت

                                                           

 .234-233.استخدام احلاسب اآليل يف التعليم. مرجع سابق صعبداهلل،املوسى  (30)
ريبية )التكنولوجيا احلديثة ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التدالعواد،خالد،إبراهيم.مشـــــــــــروع حتويل املكتبة املدرســـــــــــية إىل مركز مصـــــــــــادر تعلم. (31)

املنظمة العربية  بالتعاون مع -إيســـيســـكو-لثقافةوتطبيقاهتا يف مراحل التعليم العام(، اليت عقدهتا يف دمشـــق املنظمة اإلســـالمية للرتبية والعلوم وا
 .49صهـ، 1423، 1ألكسو ،منشورات اإليسيكو،ط –للرتبية والثقافة والعلوم 

ي، حممد إبراهيم. توظيف ، والزكر 67وزارة املعارف.تطور التعليم تقرير وطين عن التعليم يف اململكة العربية الســـــــــعودية. مرجع ســـــــــابق ،ص(32)
مشــــــــق املنظمة التعليم العام(، اليت عقدهتا يف د تقنية املعلومات.ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التدريبية )التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاهتا يف مراحل

 1ألكســـــــو ،منشـــــــورات اإليســـــــيكو،ط –املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  بالتعاون مع -إيســـــــيســـــــكو-اإلســـــــالمية للرتبية والعلوم والثقافة
 .45هـ،ص1423،
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أوساط املعلمني   كافة  يف التعليم يفاحلديثة للدخول يف اجملتمع الرقمي من خالل نشر ثقافة التعلم اإللكرتوين ودمج التقنية 
 .(33) واملعلمات

 :لعاممشروع إدخال الحاسب اآللي في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة بمدارس التعليم ا* 

وتبلورت فكرة املشروع بعد أن مت تأمني عدد من معامل احلاسب اآليل يف بعض مدارس املرحلتني االبتدائية  
هـ، والذي يقضي بإدخال احلاسب اآليل يف 1424/1425الدراسي واملتوسطة فبدأ تطبيق املشروع يف العام 

بشكل مرحلي، مع تدريب الطالب على استخدام بعض  (34)املرحلتني االبتدائية واملتوسطة بأسلوب املنهج املدمج
مهارات احلاسب اآليل،كما قامت الوزارة بتعيني حمضرين ملعامل احلاسب اآليل بداية من الفصل الدراسي األول 

هـ  وتعد هذه اخلطوة قفزة نوعية يف تعليم احلاسب اآليل ونشر ثقافة احلاسوب يف 1424/1425عام الدراسي لل
  .(35) الوسط املدرسي  يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة

  :إلعداد خريجي الثانوية العامة في مجال المعلوماتية( مشروع )تـأهيل* 

ختصصات  ييتكون من منهج تدرييب حمدد ذو  هـ1422-1421بدأ هذا املشروع منذ العام الدراسي  
أو مسارات متعددة يف جمال تقنية املعلومات يهدف إىل تأهيل خرجيي الثانوية العامة على مدى السنتني الثانية 

وبإمتام الطالب للمسار حيصل ، والثالثة ثانوي يف املسار الذي خيتاره الطالب أو حيدد له مبوجب التوزيع املناسب
،ويهدف املشروع إىل تأهيل (36)،وقد طبق يف بعض املدارسعلى دبلوم معرتف به من الشركة العاملية املنفذة للمسار

خرجيي الثانوية مبهارات تدريبية متقدمة،وإكساهبم مهارات عملية تساعدهم يف حياهتم اليومية،وتعدهم لسوق العمل 
 يف حالة تعذر قبوهلم يف اجلامعات . 

                                                           

، ووزارة 49هـــــــــــــــــــ ص1423الصـــاد،بدر.اإلطار املرجعي الشـــامل ملراكز مصـــادر التعلم.الريام،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،)د.ط( (33)
 .370املعارف.موسوعة تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية يف مائة عام. مرجع سابق ، ص

ســــتخدام مهارات اأن تتعلم عن طريق احلاســــب اآليل ويالحظ على هذه الفكرة أهنا ليســــت تدريب على  "أســــلوب  املنهج املدمج هو:   (34)
. "م وليس مادة للتعلمخرى مبســــــــــــــاعدة احلاســــــــــــــب فيقتصــــــــــــــر دور احلاســــــــــــــب على أنه وســــــــــــــيلة للتعلاحلاســــــــــــــب اآليل وإمنا تعلم املواد األ

ملتوســطة. حبث مقدم إىل اللقاء الثاين الرتكي،إبراهيم،حممد،والقحطاين،حســن،فالد.مشــروع إدخال احلاســب اآليل يف املرحلتني االبتدائية وا
ربيع األول  2صـــــــــــــــفر إىل27رمة)جدة( منعامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكلتقنية املعلومات واالتصــــــــــــــــال يف التعليم، جدة، اإلدارة ال

 .11هـ ،ص1425
 .4-2ص  الرتكي،إبراهيم،والقحطاين،حسن.مشروع إدخال احلاسب اآليل يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة.  مرجع سابق  (35)
 ./http://www.taheel.org.sa هـ 12/1/1419إلعداد خرجيي الثانوية يف جمال املعلوماتيةمشروع تأهيل (36)
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التعاون بني القطاع اخلاص والقطاع  احلكومي فيما يسهم يف حتقيق خطط التنمية يف العملية فتح قنوات  -4 
 SBMالتعليمية،وقد شارك يف تنفيذ املشروع شركة مايكروسوفت العربية، وشركة سيسكو، ونيوهورايزون، وشركة 

(37).  

أول ناٍد يتم افتتاحه للحاسب اآليل يف مدينة * إنشاء أندية احلاسب اآليل يف عدد من إدارات الرتبية والتعليم،وكان 
 . (38)هـ هبدف توطني تقنية احلاسب،وهتيئة فرص التعليم والتدريب يف علومه وتطبيقاته املختلفة1416الريام عام 

يف جمال التعليم اإللكرتوين ورة واملتطاحلديثة التقنية املشروعات أجنزت وزارة الرتبية والتعليم تطبيق عدد من  كما
 -:منها

تعلم واملعلم، وقد زودت بالربامج أواًل: البوابة التعليمية:وهتدف إىل تقدمي اخلدمات اإللكرتونية اليت حيتاجها امل
ب اإللكرتونية والربجميات والدروس اجلاهزة، واألدوات واملواد التعليمية الالزمة واملناسبة للتطبيق يف املرحلة احلالية كالكت

 .التعلمالرتبية و دارة إلكرتوين إلنظام و كرتونية باإلضافة إىل مكتبة إل
سخة رقمية من الكتب واملقررات يزود هذا املشروع الطالب والطالبة بنو مشروع الكتب الدراسية اإللكرتونية:ثانًيا: 

لكتاب الورقي اا إىل جنب مع لتكون جنبً  CDا وبعض الربجميات التعليمية على قرص مدمج وهناليت يدرس
 .على جهاز احلاسب سواًء يف املدرسة أو يف املنزل اوهنليستخدم

 توصيات الدراسة:
التهيئة لمؤسسات التعليمية من ايتطلب فإن األمر في مجال التعليم سعًيا إلى تحقيق التعليم اإللكتروني 

 -توفير مايلي:لذلك من خالل 

وتوفري ، إعداد الكوادر البشرية املدربة، و والربجمياتالالزمة، املتمثلة يف الشبكات واألجهزة  توفري البىن التحتيةأواًل: 
ويني يف صناعة هذا مسامهة الرتب، و نقل هذا التعليم من مكان آلخرالسريعة للمساعدة يف  االتصاالتخطوط 
 التعليم.

تعلم، واملؤسسة التعليمية، والبي)توعية املنظومة التعليميةثانياً:
ُ
علم، وامل

ُ
وكيفية وفعالية  بأمهيةت، واجملتمع، والبيئة(، امل

  .التعليم اإللكرتوين، خللق التفاعل بني هذه املنظومة
علم، املُتعلم( مبا ي)دريبثالثاً: ت

ُ
 .استخدام هذه التقنيةسهل امل

                                                           

إىل اللقاء الثاين لتقنية  ، حبث مقدمإلعداد خرجيي الثانوية العامة يف جمال املعلوماتيةالزيادي،عبداحملســـــــــــــــن،أبوعباة،أمين.مشـــــــــــــــروع تأهيل (37)
ـــــــــــ،1425ربيع األول  2صفر إىل27( منجدة بننياملعلومات واالتصال يف التعليم،جدة، اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة)  هـ

 .2ص
 .25صهـ، 1420، 1ت.ط.الريام.شركة املطابع األهلية لألوفسهـ1420-1416وزارة املعارف.اإلجنازات ..التطور(38)
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 لدى أفراد اجملتمع للتفاعل مع هذا النوع من التعليم. االجتماعيةلتعبئة رابعاً:ا
واملعلمني واإلداريني لالستفادة تعلمني هلذا التعليم وتتمثل يف وضع برامج لتدريب امل التحتيةتوفري البنية خامساً:

 .(39)القصوى من التقنية
ع التطويع السريع لتكنولوجيا مزيادة االهتمام بإعداد املتعلم يف مراحل التعليم العام للتفاعل اإلجيايب 

 التعليم وتسخريها خلدمة املتعلم وتنمية قدراته ومواهبه.

ين أثناء العمليات التعليمية أمهية وضع معايري لقياس اجلودة الشاملة يف تطبيق وتوظيف التعليم اإللكرتو  -1
 والرتبوية يف التعليم العام.

طًا لاللتحاق مبجال أمهية حصول املعلم/املعلمة على الرخصة الدولية للحاسب اآليل ويكون ذلك شر  -2
 الرتبية والتعليم.

العام، وحتويل الثروة  لتعميم التعليم اإللكرتوين على مجيع مدارس التعليموضع  اسرتاتيجية وطنية  -3
أنشطة العمل والتنمية  واإلمكانات املادية إيل ثروة بشرية تتقن املعرفة والتكنولوجيا وتسخرها يف

فها بيئة التعليمية،يتم استيعاهبا وتوطينها، وتوظيجزءًا من ال -وماتنتجه –الوطنية، حبيث تصبح التقنية 
 وإنتاجها.

تميزة يف جمال التقنية توسيع عقد االتفاقيات التدريبية والتأهيلية مع عدد من الشركات اخلاصة امل -4
 للمسارعة يف استيعاب التعليم العام الجتاه التعليم اإللكرتوين.

دل برامج ومواد املبادرة من قبل اجلهات املختصة إلنشاء شبكة اتصاالت تعليمية متقدمة لتبا -5
ملكة العربية السعودية، لوجيا التعليم اإللكرتوين وامتدادها إيل مجيع املناطق النائية يف املتكنو 

 عليم العام.واالستفادة منها يف بث الدروس والدورات والربامج والورش التدريبية يف الت

 

 المراجع 
 القرآن الكرمي -1

طين للثقافة والفنون واآلداب، (،اجمللس الو 91رقم املعرفة )اجلالل،عبدالعزيز.تربية اليسر وختلف التنمية.الكويت،عامل  -2
 هـ.1405

 هـ.1422، 2عالم،طبكار،عبدالكرمي.العوملة،طبيعتها،وسائلها،حتدياهتا،التعامل معها.األردن،عمان،دار اإل   -3

 اجلالل،عبدالعزيز.تربية اليسر وختلف التنمية. مرجع سابق .    -4

                                                           

 .20. مرجع سابق ،صعوائقه،فوائدة،صائصه،خمفهومة .التعليم اإللكرتوين،عبداهلل،املوسى   (39)
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ـ ه1429 /12/1تكنولوجيا التعليم،موقع  -5
http://www.khayma.com/education%2Dtechnology/in10.htm. 

، 1ربيع،،هادي،مشعان.االجتاهات املعاصرة يف الرتبية والتعليم.عمان،األردن،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، ط -6
 هـ.1429

 م.1978،دار النهضة،2جابر وزميله،جابر عبداحلميد وأمحد كاظم،مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس،القاهرة،ط  -7

اللقاين، أمحد،حسني،واجلمل،علي،أمحد.معجم املصطلحات الرتبوية املعر فة يف املناهج وطرق التدريس.القاهرة،عامل   -8
 هـ.1423، 1الكتب،ط

، 219هـ،ص1425، 3.استخدام احلاسب اآليل يف التعليم.الريام،مكتبة تربية الغد،طزيز بدالع،ععبداهلل،املوسى  -9
ورقة عمل مقدمة إىل ندوة مدرسة .عوائقهه،فوائد،صائصهه،خمفهوم واملوسى، عبداهلل، عبدالعزيز. التعليم اإللكرتوين،

 .هـ17/8/1423-16يف الفرتة ، جامعة امللك سعودالريام، ،املستقبل

،الريام،مدارس امللك ندوة التعليم اإللكرتوينس،إبراهيم.التعليم اإللكرتوين واقع وطمود.ورقة عمل مقدمة إىل الراشد،فار  -10
 .هـ1424صفر  21 إىل 19من فيصل، خالل الفرتة 

، الريام، ندوة التعليم اإللكرتويناإللكرتوين)تقنية واعدة،وطريقة رائدة(.ورقة مقدمة إىل  لعريفي،يوسف،عبداهلل.التعليما  -11
 .هـ1424صفر  21ايل  19من مدارس امللك فيصل، 

، 2التصنيف(.الريام،دار النشر الدويل، ط -العالقة-قنديل،يس،عبدالرمحن.الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم)املضمون -12
 هـ.1419

 (.128هـ،عدد)1406املعرفة،الريام،الصفدي،أمحد،عصام.التعليم اإللكرتوين.تعلم مبعىن اخلربة. جملة  -13

،والفليح،خالد،عبدالعزيز.التعليم اإللكرتوين. حبث مقدم 6الراشد،فارس.التعليم اإللكرتوين واقع وطمود. مرجع سابق ،ص -14
ة بنني(، إىل اللقاء الثاين لتقنية املعلومات واالتصال يف التعليم، جدة، اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة )جد

 هـ.1425ربيع األول  2صفر إىل27من

 عثمان،هـ، و 1427، 1كمتور،عصام،إدريس.تكنولوجيا التعليم )أسس ومباد (.الريام،مكتبة الرشد، ط -15
 هـ،1427( صفر 1525جملة العامل الرقمي، العدد )محاد.التعليم اإللكرتوين:ماهيته.أهدافه. مميزاته،،عادل

http://www.al-jazirah.com/digimag/05032006/netc4htm. 

 هـ.1418، 4الفرا،عبداهلل،عمر.تكنولوجيا التعليم واالتصال.األردن،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط    -16

 كمتور،عصام.تكنولوجيا التعليم )أسس ومباد (. مرجع سابق .   -17

 ،هـ1429امللك خالد،مركز التعليم والتدريب اإللكرتوين،نشرة تعريفية عن التعليم اإللكرتوين، أهبا، جامعة  -18
http://www.kku.edu.sa/ELearning/ELearning/Default.asp. 

م اإللكرتوين يف املدارس اإلعدادية املصرية على التحصيل الدراسي للطالب واجتاهاهتم زين الدين،حممد،حممود.أثر جتربة التعلي -19
 هـ.1426حنوها.حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين لكلية الرتبية النوعية،جبامعة قناة السويس،مصر، 

 . مرجع سابق .عوائقه،فوائدة،صائصه،خمفهومة .التعليم اإللكرتوين،عبداهلل،املوسى   -20

 هـ.1398، 1جليار،سيد،إبراهيم.دراسات يف التجديد الرتبوي.القاهرة،مكتبة غريب،طا   -21

 هـ.1423، 1تركي،عبدالفتاد،إبراهيم.فلسفة الرتبية مؤتلف علمي نقدي.القاهرة،مكتبة األجنلو املصرية،ط -22

 الفرا،عبداهلل.تكنولوجيا التعليم واالتصال. مرجع سابق . -23

 يل يف التعليم. مرجع سابق ..استخدام احلاسب اآلعبداهلل،املوسى -24
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 .استخدام احلاسب اآليل يف التعليم. مرجع سابق .عبداهلل،املوسى  -25

املوسى،عبداهلل.استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب واإلنرتنت يف التعليم.حبث مقدم لندوة حنو رؤية مستقبلية ملسار التعليم  -26
 هـ.1427للتعليم برابطة العامل اإلسالمي ، مكة املكرمة ،  العام يف العامل اإلسالمي ،اهليئة اإلسالمية العاملية

 .استخدام احلاسب اآليل يف التعليم. مرجع سابق .عبداهلل،املوسى   -27

 الفرا،عبداهلل.تكنولوجيا التعليم واالتصال. مرجع سابق . -28

 الراشد،فارس.التعليم اإللكرتوين واقع وطمود. مرجع سابق . -29

، 1 اململكة العربية السعودية يف مائة عام.الريام،ألوان لإلعالن والعالقات العامة،طوزارة املعارف،مسرية التعليم يف -30
،حبث مقدم بداياته، مسريته، حاضره تعليم البنات يف اململكة العربية السعودية.عبداهلل، عبدامللك، دهيشهـ ، و 1422

 هـ.1419، 1هـ(،مكة املكرمة،ط1419-1319اململكة العربية السعودية يف مائة عام)ملؤمتر 

وأين جيب أن  احمليسن، إبراهيم،عبداهلل. تعليم املعلوماتية يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية: أين حنن اآلن؟ -31
  ،15/2الرتبوية والدراسات اإلسالمية(، العدد جملة جامعة امللك سعود )العلوم .حبث منشور يف نتجه؟نظرة دولية مقارنة

 الراشد،فارس.التعليم اإللكرتوين واقع وطمود. مرجع سابق . ،و2الريام ،ص، هـ13/6/1422بتاريخ 

 هـ.1425، 1سالمة،عبداحلفيظ،حممد.تطبيقات احلاسوب يف التعليم.الريام،دار اخلرجيي للنشر،ط -32

، 1الطلبة للحاسب اآليل)برنامج وطين(.الريام،شركة احلصيين واليحىي التجارية، طمشروع عبداهلل بن عبدالعزيز وأبنائه  -33
 هـ.1421

العواد،خالد،إبراهيم.مشروع حتويل املكتبة املدرسية إىل مركز مصادر تعلم. ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التدريبية )التكنولوجيا  -34
 -إيسيسكو-ا يف دمشق املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافةاحلديثة وتطبيقاهتا يف مراحل التعليم العام(، اليت عقدهت

 هـ.1423، 1ألكسو ،منشورات اإليسيكو،ط –بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

حممد ، والزكري، 67وزارة املعارف.تطور التعليم تقرير وطين عن التعليم يف اململكة العربية السعودية. مرجع سابق ،ص -35
إبراهيم. توظيف تقنية املعلومات.ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التدريبية )التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاهتا يف مراحل التعليم 

بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية  -إيسيسكو-العام(، اليت عقدهتا يف دمشق املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
 هـ.1423، 1ألكسو ،منشورات اإليسيكو،ط –والثقافة والعلوم 

،  ـه1423الصاد،بدر.اإلطار املرجعي الشامل ملراكز مصادر التعلم.الريام،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،)د.ط(  -36
 ووزارة املعارف.موسوعة تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية يف مائة عام. مرجع سابق .
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