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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ضوء ما حدث من إنعقـاد املـؤمتر    ولعل أهم التطورات واالهتمامات بالتعليم يف  
هـ ١٣٧٩ربيع الثاين سنة  ٢٠ – ١٢العاملي األول للتعليم اإلسالمي يف الفترة ما بني 



  - ٤ -

وحتت رعايتـه   -يرمحه اهللا تعاىل  – والذي دعا إىل هذا املؤمتر امللك خالد بن عبد العزيز
حتول هامة حيث أنه حيث اعترب أول مؤمتر من نوعه يهتم بالتعليم اإلسالمي ويعترب نقطة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ويف النصف الثاين من عقد التسعينات تقريباً تغريت كثري من مفاهيم هذا النوع من   
ومع منو اإلنترنت وازدياد أعداد املشتركني . رز مصطلحات وقضايا جديدة التعليم بل وأف
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  املصادر : أوالً 

  .القرآن الكرمي  *
  .السنة النبوية املطهرة  *
رياض الصاحلني من كـالم سـيد   ) . هـ٦٧٦(اإلمام النووي ، حمي الدين أيب زكريا  –

  .مكتبة السالم العاملية ، القاهرة ،املرسلني 
صـحيح  ، ) هـ٢٥٦(ام احلافظ ، أيب عبد اهللا حممد ابن إمساعيل البخاري املتوىف اإلم –

  .املكتبة العصريية، بريوت ، البخاري 
  :املراجع العربية :  ثانياًً
جممع اللغة  القاهرة ،  . املعجم الوسيط) . هـ ١٣٩٢(إبراهيم ، مصطفى وآخرون  .١

    . ٢العربية ، ج 
  .، دار إحياء التراث العريب، بريوت  العربلسنان ، ) هـ ١٤١٧( ابن منظور  .٢
فلسفة التربية اإلسالمية يف القرآن ) . هـ ١٤٠٩( أبو العينني ، علي خليل مصطفى  .٣

  .، املدينة املنورة ، مكتبة حليب  ٣، ط  الكرمي
املركز الوطين لتطوير التعليم عن د ، ) هـ ١٤٢٤(أبو عمه ، عبد الرمحن بن حممد  .٤

  .، الرياض ، وزارة التربية والتعليم  وين يف التعليم العايلوالتعليم اإللكتر
،  التعليم اإللكتروين ما له وعليـه ،  )هـ ١٤١٩(باناعمه ، عبد اهللا بن سعيد حممد  .٥

  .حبث مقدم للنشاط العلمي بوزارة املعارف ، اململكة العربية السعودية 
، الريـاض ، دار   وي اإلسـالمي رتتيف الفكر ال) هـ ١٤٠٣(د لطفي بركات ، أمح .٦

 .املريخ 
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، القاهرة ، دار الثقافة للنشـر   أصول الفقه) هـ ١٤٠٢(الربديسي ، حممد زكريا  .٧
 .والتوزيع 

، بـريوت ،   صحيح اجلامع الصغري وزيادته، ) م١٩٧٢(األلباين ، حممد ناصر الدين  .٨
 . ٢املكتب اإلسالمي ، ج

  .دينة املنورة ، املكتبة السلفية، امل جامع بيان العلم وفضله، ) م ١٩٦٨(ابن عبد الرب  .٩
جتارب عاملية يف التعليم اإللكتروين االنتقال من ، ) هـ ١٤٢٤( التدريب والتقنية  .١٠

  ) .٥٧(، اململكة العربية السعودية ، ع النظام التقليدي إىل احلياة الرقمية 
، الرياض ،  املدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة للمعلمالتودري ، عوض حسني ،  .١١

  .تبة الرشيد مك
، جملة التدريب  تقنية املدرسة اإللكترونية، ) هـ ١٤٢٤(التودري، عوض حسني  .١٢

  ) .٥٨(والتقنية ، ع 
، القاهرة  مناهج البحث يف التربية وعلم النفس، ) هـ ١٤١١(جابر عبد احلميد  .١٣

  .، دار النهضة العربية 
لشركة التونسية ا،  ، تونس تربية اإلنسان اجلديد، ) هـ١٣٨٨(اجلمايل ، فاضل  .١٤

  .للنشر والتوزيع
عقبات حتـول دون تطبيـق التعلـيم    ، ) هـ ١٤٢٣(احلجي ، أنس بن فيصل  .١٥

  ) .٩١(، جملة املعرفة ، ع  اإللكتروين يف اجلامعات العربية
مناهجنا التعليميـة وتكنولوجيـا التعلـيم    ، ) هـ ١٤٢٤(حسام، حممد مازن  .١٦

، الد األول ، اجلمعية املصرية  لعريباإللكتروين والشبكي لبناء جمتمع املعلومات ا
  .للمناهج وطرق التدريس 



  - ١٨٦ -

نظام وسياسة التعليم يف اململكـة  ، ) هـ ١٤١٦( احلقيل ، سليمان عبد الرمحن  .١٧
  .، الرياض ، مكتبة امللك فهد الوطنية  ٩، ط  العربية السعودية

مستحدثات تكنولوجيـا التعلـيم يف عصـر    : )م٢٠٠٦(احللفاوي، وليد سامل  .١٨
  .دار الفكر للطباعة والنشر: ، عماناملعلوماتية

تكنولوجيا التعليم والتـدريس والتربيـة   ، ) هـ ١٤٢٣(احلمدان ، حممد زياد  .١٩
  .، الفيحاء ، دار التربية احلديثة  اإللكترونية عن بعد

،  أصول التربية اإلسـالمية ، ) هـ ١٤٢١(اخلطيب ، حممد شحات ، وآخرون  .٢٠
  .للنشر  ، الرياض ، دار اخلرجيي ١ط

فصول يف تـدريس  ). م٢٠٠٥(اخلليفة، حسن جعفر وهاشم، كمال الدين حممد  .٢١
 .ثانوي، الرياض، مكتبة الرشيد -متوسط – التربية اإلسالمية ابتدائي

، الريـاض ، مكتبـة    علم أصول الفقه) . هـ ١٤٠٦(خالف ، عبد الوهاب  .٢٢
  . ١٧الصفحات الذهبية ، ط 

، واقع وطموح ورقة  التعليم اإللكتروين، ) هـ ١٤٢٤(الراشد ، فارس إبراهيم  .٢٣
هـ ١٤٢٤صفر  ٢١ – ١٥(عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكتروين خالل الفترة 

  .مدارس امللك فيصل ، الرياض ) 
الدراسـة اإللكترونيـة احلـل يف    ، ) هـ ١٤٢٣( الرافعي ، عمر بن عبد اهللا  .٢٤

  ) .٩١(، جملة املعرفة ، ع  )اخللوط(
: ،عمانطرائق وأساليب التدريس املعاصرة):م٢٠٠٦(سلمان  الربيعي، حممد داود .٢٥

  .عامل الكتب احلديث للنشر ولتوزيع
تقييم جتربة التعلـيم اإللكتـروين يف   ، ) هـ ١٤٢٦(الزامل ، زكريا بن عبد اهللا  .٢٦

  بعض مؤسسات التعليم العايل 
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،  ١، ط رؤية جديدة يف التعليم اإللكتروين، ) هـ١٤٢٦( زيتون ، حسن حسني  .٢٧
  .رياض ، الدار الصلولتية للنشر والتوزيع ال

دليـل منـاهج البحـث التربـوي     ، ) هــ  ١٤١١( زيدان ، حممد مصطفى  .٢٨
  .، جدة ، عامل املعرفة للنشر والتوزيع  واالختبارات النفسية

، الرياض ، مكتبة  ١، ط وسائل وتكنولوجيا التعليم، ) هـ١٤٢٤(سامل ، أمحد  .٢٩
  .الراشد 

، مكتبة الرشد، تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروين. )٢٠٠٤(سامل، أمحد سامل  .٣٠
  .الطبعة األوىل

السلطان ، عبد العزيز بن عبد اهللا ، والفنتـوخ ، عبـد القـادر بـن عبـد اهللا       .٣١
، رسالة اخلليج  مشروع املدرسة اإللكترونية: اإلنترنت يف التعليم هـ ، ١٤٢٠(

  ) .٧١(العريب ، ع 
  . ٤، القاهرة ، ط  مقدمة يف التربية،  )هـ ١٤٢٥(سلطان، حممد مصطفى  .٣٢
، جملـة   التعليم اإللكتروين على اإلنترنت) هـ١٤٢٤(السلطي ، مؤنس حممد ،  .٣٣

  ) .٥٦(العلوم والتقنية ، ع 
،  االجتاهات احلديثة يف التعليم اإللكتـروين  )م٢٠٠١(سيمونيان ، جورج نوبار ، .٣٤

مشس ، املؤمتر القومي الثـاين  القاهرة ، مركز تطوير التعليم اجلامعي ، جامعة عني 
 .ملركز تطوير التعليم اجلامعي ، خمرجات التعليم اجلامعي يف ضوء معطيات العصر 

، القـاهرة ، دار   الثقافة والتربية يف العصور والوسـطى مسعان ، وهيب إبراهيم ،  .٣٥
  .املعارف 

م ، حبـث مقـد   التعليم اإللكتروين يف الواقع السعوديالشمراين ، ناصر حممد ،  .٣٦
  .جلامعة امللك سعود 
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التعليم اإللكتروين يف املدارس السعودية قبـل أن  ) هـ ١٤٢٣( الشهري ، فايز  .٣٧
  ) .٩١(جملة املعرفة ، ع  هل وضعنا القضبان ؟ –نشتري القطار 

 ، طـرابلس ،  ٥، ط  فلسفة التربية اإلسالمية) م١٩٧٧( الشيباين ، عمر حممد  .٣٨
  عالن املنشأة العلمية للنشر والتوزيع واإل

، ، عمـان ،التعليم عن بعد والتعليم املفتوح). م٢٠٠٧(عامر، طارق عبدالرؤوف  .٣٩
  .، الطبعة العربية دار البازوري العلمية األردن،

،  التعليم اإللكتروين والتعلم التقليـدي ) هـ١٤٢٣(العبادي ، حمسن بن حممد  .٤٠
  ) . ٩١(، جملة املعرفة ، ع  ماهو االختالف

،  مدرسة ١٨٠التربية تبدأ التعليم اإللكتروين يف ، ) هـ٦١٤٢(العبيد ، عبد اهللا  .٤١
  ) .١٣٥٦٨(جريدة الرياض ، ع 

التعليم اإللكتروين تقنيـة واعـدة   ) هـ ١٤٢٤( العريفي ، يوسف بن عبد اهللا  .٤٢
، ورقة عمل مقدمة لندوة التعلـيم اإللكتـروين خـالل الفتـرة     وطريقة رائدة 

  ) .هـ ١٤٢٤صفر ١٩/٢١(
،  اجتاهات حديثة يف تقنية التعليم) هـ ١٤٠٩(ن بن سليمان العريين ، عبد الرمح .٤٣

  ) .٢٨(رسالة اخلليج العريب ، ع 
، الرياض ،  التربية اإلسالمية مصادرها وتطبيقها) هـ١٤٢٥(عطية ، عماد حممد  .٤٤

  ) .٢(مكتبة الرشد ، ط 
، القاهرة ، مكتبة األجنلـو   يف أصول التربية، ) هـ١٤٠٤(عفيفي ، حممد اهلادي  .٤٥

  .صرية امل
ـ ١٤٢٧(العقيل ، عبد اهللا بن عقيـل   .٤٦ التربيـة اإلسـالمية ، مفهومهـا    ، ) هـ

  ) .١(، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط  وخصائصها ، مصادرها وأصوهلا
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، القـاهرة ، دار   أصول التربية اإلسـالمية ، ) هـ١٤٠٨(علي ، سعيد إمساعيل  .٤٧
  .الثقافة للطباعة والنشر 

أصول التربية ، ) هـ ١٤٢٦(يخ ، عمرو يوسف عمرو ، حممد بن عبد اهللا ، الش .٤٨
  .، بيشه  ٢ط اإلسالمية ،

التعليم اإللكتـروين يف كليـة االتصـاالت    ) هـ ١٤٢٤( العويد ، حممد صاحل  .٤٩
دراسة حالة ، ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكتروين ، :  واملعلومات بالرياض

  .هـ ١٤٢٤صفر  ١٩/٢١(مدارس امللك فيصل ، الرياض خالل الفترة 
اإلنترنت يف مراكز مصـادر التعلـيم جتـارب    ، ) هـ١٤٢٦(العويشق ، صاحل  .٥٠

  ) .١٠(، ع  وأفكار املعلوماتية
تطـور  ، ) هـ١٤٢٢(الغامدي ، محدان بن أمحد وعبد اجلواد ، نور الدين حممد  .٥١

  .، الرياض ، مكتبة امللك فهد الوطنيةنظام التعليم يف اململكة العربية السعودية 
، إلسـالمية  أصول التربيـة ا ، ) هـ١٤٢١(روس إبراهيم وآخرون حم، الغبان  .٥٢

  . ٣الرياض ، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع ، ط 
التعليم اإللكتروين مدخل إىل التدريب غـري  ، ) هـ١٤٢٤(الغراب ، إميان حممد  .٥٣

  .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية : ، القاهرة  التقليدي
التعليم االلكتروين يف مدارس وجامعات ) هـ١٤٢٧(الفراء ، عبد اخلالق جهاد  .٥٤

  ) .١٨٩(، جملة العامل الرقمي ، ع  اململكة العربية السعودية
طرق التـدريس يف القـرن الواحـد    ):م٢٠٠٥(فرج، عبد اللطيف بن حسني  .٥٥

  .دار املسرية لنشر والتوزيع: ، عمانالعشرينو
 .، القاهرة  حمليطالقاموس ا، ) هـ١٣٧٢(الفريوز آبادي ، جمد الدين حممد  .٥٦
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، بريوت ، مؤسسة  ٢، ط مباحث يف علوم القرآن، ) هـ١٤٠٣(القطان ، مناع  .٥٧
  .الرسالة 

، الرياض  ١ط ،) ٨(ج  ، لسان العرب، ) هـ١٤٢٧(القاضي ، خالد بن رشيد  .٥٨
  ) .٨(، دار األخيار ، اجلزء 

لعـام  التعليم اإللكتروين يف التعلـيم ا ) هـ ١٤٢٥(القميزي ، محد بن عبد اهللا  .٥٩
  .، جملة املعلوماتية باململكة العربية السعودية 

. استخدام التعلـيم اإللكتـروين يف التـدريس   ). م٢٠٠٨(الكنعان، هدى حممد  .٦٠
، اإلدارة العامة للتربية والتعليم، ورقة عمـل مقدمـة مللتقـى التعلـيم     الرياض

 .٢١/٥/١٤٢٩-١٩خالل الفترة من  اإللكتروين

االتصال اإللكتـروين  ) . هـ١٤٢٦(لياء عبد اهللا الل ، زكريا حيي واجلندي ، ع .٦١
  .مكتبة العبيكان : الرياض .  وتكنولوجيا التعليم

كيـف  : التعليم اإللكتروين حتد جديد للتربويني ) هـ ١٤٢٣(مارتني ، ساشيل  .٦٢
  ) ٩١(، جملة املعرفة ، ع نثبتهم أمام الفوضى املعلوماتية 

المية أصوهلا وتطورها يف الـبالد  التربية اإلس، ) هـ١٤٢٣(مرسي ، حممد منري  .٦٣
  .عامل الكتب : ، القاهرة  العربية

الصحاح يف اللغـة العربيـة والعلـوم    ) هـ ١٣٩١(مرعشلي ، ندمي وآخرون  .٦٤
  .، بريوت ، دار احلضارة العربية  للجوهرة

 استخدام احلاسب اآليل يف التعليم، ) هـ١٤٢٥(املوسى ، عبد اهللا بن عبد العزيز  .٦٥
  .مكتبة تربية الغد : اض ، الري) ٣(، ط 
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ـ ١٤٢٥(املوسى ، عبد اهللا بن عبد العزيز واملبارك ، أمحد بن عبد العزيز  .٦٦ ، ) هـ
مكتبة امللـك فهـد   : ، الرياض ) ١(، ط  التعليم اإللكتروين األسس والتطبيقات

  .الوطنية للنشر 
 استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب). م٢٠٠٢(عبد اهللا بن عبد العزيز ، املوسى .٦٧

  .مكتب التربية العريب لدول اخلليج: الرياض. دراسة ميدانية_ يف التعليم األساسي
 ٢ط، أصول التربية اإلسالمية وأسـاليبها ) هـ ١٤٠٣(النحالوي ، عبد الرمحن  .٦٨

 .دار الفكر: دمشق

  .، عمان ، دار عمار ٢، ط أسس التربية )هـ ١٤٠٩(إبراهيم ، ناصر  .٦٩
مفهوم التعليم اإللكتروين ، كيـف ميكـن   ، ) هـ ١٤٢٤(النمله ، عبد العزيز  .٧٠

، ورقة عمل مقدمة لندوة التعلـيم اإللكتـروين ،    اإلفادة من التعليم اإللكتروين
 .مدارس امللك فيصل ، الرياض 

، القاهرة  التعليم اإللكتروين عرب شبكة اإلنترنت، ) م٢٠٠٥(اهلادي ، حممد حممد  .٧١
  .، الدار املصرية اللبنانية 

،  التعليم اإللكتروين هل يهدد إمرباطورية املعلمني، ) هـ ١٤٢٥(واحة احلاسب  .٧٢
  ) .٢٥(ع

، الريـاض ، دار   أهداف التربية اإلسالمية وغايتها) هـ ١٤١٠( جلن ، مقداد اي .٧٣
 .اهلدى للنشر والتوزيع 

  :الرسائل العربية : ثالثاً 
ـ ) هـ ١٤٢٦(آل مزهر ، سعيد حممد علي  .٧٤ يم إدارة التعليم اإللكتروين يف التعل

، منوذج تنظيمي مقترح ، رسالة دكتوراه ، اململكة العام باململكة العربية السعودية 
  .العربية السعودية ، جامعة امللك سعود ، قسم اإلدارة التربوية 
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مدى إمكانية استخدام التعليم االلكتروين يف تدريس ). ٢٠١٠(جغدمي، عبد اهللا  .٧٥
من وجهة نظر معلمي ومشـريف التربيـة   مواد التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية 

، رسالة ماجستري غري منشـورة، جامعـة أم   اإلسالمية يف منطقة جازان التعليمية
  . القرى

مطالـب اسـتخدام التعلـيم    ، ) هـ ١٤٢٧(احلريب، حممد بن حنت بن صاحل  .٧٦
اإللكتروين لتدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية مـن وجهـة نظـر املمارسـني     

الة دكتوراه ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، قسـم املنـاهج   ، رسواملختصني 
 .وطرق التدريس ، مكة املكرمة 

مدى فاعلية الربامج الدينية بالقنوات التلفزيونية ) هـ١٤٢٧(خوج ، فخرية أمحد  .٧٧
، مكـة   الفضائية بدول جملس التعاون اخلليجي يف حتقيق أهداف التربية اإلسالمية

 . ١فهد الوطنية ، ج  املكرمة ، مكتبة امللك

االجتاهات والتطـويرات احلديثـة يف خدمـة التعلـيم     " اخلليفة ، هند سليمان  .٧٨
ورقة عمل مقدمة  "اإللكتروين ، دراسة مقارنة بني النماذج األربع للتعليم عن بعد 

-٢٢(املوافـق  ) هـ ١٧/٨/١٤٢٣-١٦(لندوة مدرسة املستقبل خالل الفترة 
 .، جامعة امللك سعود ، الرياض  كلية التربية) . م٢٣/١٠/٢٠٠٢

تطوير برامج التعليم الثانوي ) هـ١٤٢١(عبد الوهاب ، نداء بنت جعفر زكريا  .٧٩
، رسـالة   للبنات وعالقته بالتعليم العايل وخطط التنمية باململكة العربية السعودية

ماجستري ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، قسم اإلدارة التربوية والتخطـيط ،  
 .املكرمة  مكة

ـ ١٤٢٣(العطرجي ، عبد اهللا مراد أمني  .٨٠ املدرسـة الثانويـة السـعودية    ، ) هـ
ـ   االفتراضية على االنترنت) التجريبية (اإللكترونية  قبل ، ت، ندوة مدرسـة املس

 .الرياض ، جامعة امللك سعود 
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توجهات معلمي املدارس األساسية يف ). ٢٠٠٦(العمري، أكرم والعمري، حممد  .٨١
، جملـة  د األوىل حنو تنمية املوارد البشرية الحتياجات التعلم اإللكتروينمديرية إرب

  ). ٢(، عدد )٧(العلوم التربوية والنفسية، جملد 
كفايات التعليم اإللكتروين ودرجة توافرها لدى معلمي ). ٢٠٠٩(العمري، علي  .٨٢

امعة أم ، رسالة ماجستري غري منشورة، جاملرحلة الثانوية مبحافظة املخواة التعليمية
 .القرى، مكة املكرمة

ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم " التعليم اإللكتروين رؤية من امليدان " الفرا ، حيي  .٨٣
-٢١(املوافـق  ) هــ  ١٤٢٤صـفر  ٢١-١٩(اإللكتروين خالل الفترة من 

 .مدارس امللك فيصل ، الرياض  )م ٢٣/٤/٢٠٠٤

تطـوير طريقـة   : ين التعليم اإللكتـرو ) هـ١٤٢٣(املبرييك ، هيفاء بنت فهد  .٨٤
، ندوة  احملاضرة يف التعليم اجلامعي باستخدام التعليم اإللكتروين مع منوذج مقترح

-١٦(جامعـة امللـك سـعود ، يف الفتـرة     : مدرسة املسـتقبل ، الريـاض   
 ) .هـ١٧/٨/١٤٢٣

مفهومـه ،  : التعليم اإللكتروين ، ) هـ١٤٢٣(املوسى ، عبد اهللا بن عبد العزيز  .٨٥
، ندوة مدرسة املستقبل ، الرياض ، جامعـة امللـك    ه وعوائقهخصائصه ، فوائد

  .سعود
جتديد منظومة التعليم الثانوي يف ضـوء  ) هـ ١٤٢٥( متويل ، نبيل عبد اخلالق  .٨٦

) ٤٦(، تصور مقترح ، جملة كلية التربية بالزقازيق ، ع مفهوم التعليم اإللكتروين 
  .، مصر 
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،  عليم اإللكتروين تـرف أم ضـرورة  الت) هـ١٤٢٣(احمليسن ، إبراهيم عبد اهللا  .٨٧
ورقة عمل مقدمة إىل ندوة مدرسة املستقبل ، جامعة امللك سعود خالل الفترة من 

  ) .هـ ١٧/٧/١٤٢٣-١٦(
٨٨.   
تطور تعليم البنات يف التعلـيم قبـل   ، ) هـ ١٤٠٧(املرزوقي ، آمال بنت محزة  .٨٩

مشـس ، كليـة    ، رسالة دكتوراه ، جامعة عني اجلامعي باململكة العربية السعودية
  .التربية ، قسم أصول التربية ، مصر 

التعليم اإللكتـروين ملواجهـة   ) هـ ١٤٢٦(مياين ، هناء بنت عبد الرحيم حممد  .٩٠
التحديات اليت تواجه التعليم العايل السعودي يف ضوء متطلبات عصـر ثقافـة   

 ، رسالة ماجستري ، جامعة أم القرى ، كليـة التربيـة ، قسـم اإلدارة    املعلومات
  .التربوية والتخطيط ، مكة املكرمة 
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  )١(ملحق رقم
  االستبانة
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  المملكة العربیة السعودیة 
  وزارة التعلیم العالي    
  جامعة أم القرى     
  كلیة التربیة للبنات    

  قسم التربیة وعلم النفس 
  
  

  احملترم.......................الدكتور
  :حتية طيبة وبعد
  :بإجراء دراسة بعنوانتقوم الطالبة 
تفعيل للتعليم اإللكتروين بالتعليم الثانوي العام باململكة العربية السعودية يف " 

وذلك استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري  " ضوء أهداف التربية اإلسالمية
أن جناح ، وأكون ممتنةً لتفضلكم باإلجابة على هذه االستبانة، وال شك التربية إسالمية يف 

مؤكداً بأن مجيع اإلجابات سيتم استخدامها . هذه الدراسة يتوقف على مشاركتكم الفاعلة
مع خالص امتناين وتقديري . ألغراض البحث العلمي فقط وستبقى يف إطار السرية التامة

  لتعاونكم
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

  الطالبة
  أنسام حممد حسني دوم 
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  نةتعلیمات االستبا
 تطبيـق  واقع جمال: جماالت ثالثة على موزعة فقرة) ٥٠( على االستبانة هذه تشتمل

 يقـيس  وجمـال  السعودية العربية اململكة يف العامة الثانوية املدرسة يف اإللكتروين التعليم
 التعليم مفهوم تفعيل ضوء يف اململكة يف الثانوي التعليم عليها يكون أن جيب اليت الصورة

 العامـة  الثانوية املدرسة يف اإللكتروين التعليم تطبيق تواجه اليت املعيقات وجمال ،اإللكتروين
  :التالية الدرجات وفق وذلك السعودية العربية اململكة يف

  غري موافق بشدة    غري موافق،   غري متأكد،  موافق بشدة،   موافق ، 
  
  

  .لفقرة املناسبةمقابل ا) x(يرجى اإلجابة عن فقرات هذه االستبانة بوضع إشارة 
  

 الرقم

  
 الدرجة الفقرات

موافق  موافق 
 بشدة

غري 
 متأكد

غري موافق  غري موافق
 بشدة

 واقع تطبيق التعليم اإللكتروين على املدرسة الثانوية العامة يف اململكة العربية السعودية :المجال األول

تشرح املعلمة الدرس من خالل أساليب التعليم املعتادة  ١
 )والتدريب واملمارسة -واحلوار – املناقشة – الشرح(

     

٢ 
تشرح املعلمة الدرس باستخدام احلاسب ويقوم بعرض 

 .الكمبيوتر الدرس على الطالبات  من خالل

     

٣ 
 Blended  تستخدم املعلمة التعليم املدمج

Learning يف شرح الدروس. 

     

ويتشارك  تحتل املعلمة التمارين الكترونيا مع الطالبا ٤
 .معهم يف احلل

     

٥ 
املدرسة جمهزة باألدوات اليت يتطلبها التعليم 

 .اإللكتروين
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٦ 

تشجع املعلمة الطالبات على التعليم الذايت والتعلم 
وسط اموعات من خالل مشاركة زمالئه يف بلد 

خالل الشبكة أو من خالل مؤمترات الفيديو  آخر من
 .علومةيف مشاهدة فيديو عن امل

     

٧ 
تتابع املعلمة طالباا يف املنزل باستخدام شبكة 

 .االنترنت

     

٨ 

توفر املدرسة نظام تفاعلي يعتمد على بيئة 
الكترونية متكاملة، ويستهدف بناء املقررات 
الدراسية بطريقة يسهل توصيلها، بواسطة 
الشبكات اإللكترونية، وباالعتماد على الربامج 

 .ختلفةوالتطبيقات امل

     

٩ 
حترص املعلمة على إثراء املعلومات من خالل 

 .الروابط إىل مصادر املعلومات يف مواقع خمتلفة

     

١٠ 

حترص املعلمة على استخدام تقنيات املعلومات 
واالتصاالت التفاعلية مثل النترانت، اإلذاعة، 

 .القنوات احمللية أو الفضائية،األقراص املمغنطة

     

١١ 

وزارة التعليم العام املناهج حبيث تتضمن  تقدمي
احملتـوى الرقمي يف بيئة متعـدد الوسـائط 

مكتوبـة أو منطوقـة، مؤثرات  نصـوص 
صوتية، رسومــات خطيــة بكافة 

صــور  ،أمناطها، صــور متحركــة
 اخل.....ثابتــة، لقطــات فيديــو

      
 

١٢ 

ينة توفر املدرسة للمعلمة مصادر متعددة ومتبا
للمعلومات تتيح فرص املقارنة واملناقشة 

 .والتحليل والتقييم

     

١٣ 
تستخدم معلمة املدرسة الثانوية املخترب 

 .االفتراضي لتدريس املنهاج
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١٤ 
من الصعب تطبيق التعليم اإللكتروين نظرا 

 .الجتاهات املعلمات السلبية حنو تطبيقه

     

١٥ 

كتروين نظرا من الصعب تطبيق التعليم اإلل
الجتاهات الطالبات السلبية حنو استخدام أدوات 

 .التعليم اإللكتروين

     

١٦ 
تستخدم معلمة املدرسة الثانوية السبورة الذكية 

 .يف تدريس املنهاج

     

١٧ 
  تستخدم معلمة املدرسة الثانوية  نظارات

 .العرض اإللكترونية يف تدريس املنهاج

     

١٨ 
درسة الثانوية شاشات العرض تستخدم معلمة امل

 .باختالف أنواعها يف تدريس املنهاج

     

١٩ 

التصویر المجسم تستخدم معلمة املدرسة الثانوية 

  يف تدريس )Holography(الھولوغرافي 
 .املنهاج 

     

٢٠ 
تفتقر املدارس الثانوية يف اململكة العربية 
السعودية إىل توفر املعلمات الذين ميتلكون 

 .ة على استخدام التقنية املطلوبةالقدر

     

  
الصورة اليت جيب أن يكون عليها التعليم الثانوي يف اململكة يف ضـوء تفعيـل مفهـوم التعلـيم     : اال الثاين
  اإللكتروين

 

٢١ 

ميكن الدمج بني التعليم التقليدي والتعليم 
االلكتروين  كمرحلة انتقالية للتحول الكامل 

 .يف تدريس املنهاجللتعليم االلكتروين 

     

٢٢ 

  حيتاج تفعيل التعليم اإللكتروين إىل فتره انتقالية
تكون مبثابة تدريب جيد يتم فيها التخلص من  

 . التقليدية املتبعة الطرق

     



  - ٢٠٤ -

٢٣ 

حيتاج تفعيل التعليم اإللكتروين إىل إجياد طرق 
أكثر سهوله وأدق لإلشراف والتقومي التربوي 

  . ونيةأسس الكتر تقم على
  
 

     

٢٤ 
حيتاج تفعيل التعليم اإللكتروين التدريب على 

 .املتابعة املنزلية للطالبات

     

٢٥ 
يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين تطبيق شامل 

  ..للتعليم اللكتروين
 

     

٢٦ 

يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين توجيه اهتمام 
يتم النوع من التعليم لكي  التعلم العام إىل هذا

تطبيقه على أسس علمية وعلى تصميم علمي 
 .يعمل على جناحه

     

٢٧ 

البد من استخدام تقنيات املعلومات 
واالتصاالت التفاعلية مثل النترانت، اإلذاعة، 

 .القنوات احمللية أو الفضائية، األقراص املمغنطة

     

٢٨ 

سهولة إتاحة احملتوى التعليمي الرقمي للمتعلم 
ئط املعتمدة على الكمبيوتر من خالل الوسا

واليت تتكامل مع بعضها البعض . وشبكاته
  .لتحقيق أهداف تعليمية حمددة

 

     

٢٩ 

سهولة ومرونة التحديث املستمر للمناهج مع 
إمكانية مواكبة التطورات العلمية دون كلف 

 .إضافية
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٣٠ 

حتقيق مستوى أعلى من التفاعل بني املتعلـم 
 واحملتـوى، من جهة، واملعـلمة

والـزمـيالت، و املؤسسة التعليمية، والربامج 
 .والتطبيقات من جهة ثانية

     

٣١ 

يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين إعادة هندسة 
العملية التعليمية بتحديد دور املُعلمة واملُتعلم 

 .واملؤسسة التعليمية

     

٣٢ 

  يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين استخدام 
لتعليم اإللكتروين يف ربط وتفاعل وسائط ا

املُتعلم، واملؤسسة  املُعلمة،(املنظومة التعليمية 
 ).التعليمية، والبيت، واتمع، والبيئة

     

  

  

٣٣ 

يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين تبادل اخلربات 
 .التربوية من خالل وسائط التعليم اإللكتروين

     

٣٤ 

ين تنمية مهارات يتطلب تفعيل التعليم اإللكترو
وقدرات الطالبات وبناء شخصيام إلعداد 
جيل قادر على التواصل مع اآلخرين وعلى 
التفاعل مع متغريات العصر من خالل الوسائل 

 .التقنية احلديثة

     

٣٥ 

يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين نشر الثقافة 
التقنية مبا يساعد يف خلق جمتمع إلكتروين قادر 

 .مستجدات العصر على مواكبة

     

٣٦ 

تطوير مهارة استخدام احلاسوب يف ااالت 
العلمية والتعليمية باملدارس الثانوية يف اململكة 

 .العربية السعودية بشكل عام
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٣٧ 

يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين استمرار 
تدريس مادة احلاسوب من املرحلة األوىل وحىت 

 . املرحلة النهائية

     

٣٨ 

مراعاة أن يكون املنهاج املقترح يف املراحل 
الدراسية كافة موجه حنو النظم والتطبيقات 

واليت ميكن تطوير   والربامج شائعة االستخدام،
مهارات الطالبات يف استخدام احلاسوب من 

  . خالل تعلمها
 

     

٣٩ 
يتطلب تفعيل التعليم اإللكتروين تطوير 

 .خدام االنترنتمعلومات الطالبات  يف جمال است

     

٤٠ 

تامني خدمة االتصال بشبكة االنترنت يف كل 
صف، على ان تكون موجهه لإلغراض العلمية 

ويفضل دائما حجب خدمة . والتعليمية فقط
 Messengerالتحاور من خالل برامج 

كوا تشتت اهتمام الطالبات لقضايا ال ختدم 
 .العملية التعليمية

     

 ه تطبيق التعليم اإللكتروني في المدارس الثانوية بالمملكةالمعيقات التي تواج

      ضعف البنية التحتية يف غالبية املدارس السعودية ٤١

      صعوبة االتصال باالنترنت ورسومه املرتفعة ٤٢

التكلفة العالية يف تصميم وإنتاج الربجميات  ٤٣
 التعليمية

     

٤٤ 
السعودية  عدم اقتناع املعلمات يف املدارس 

باستخدام الوسائط االلكترونية احلديثة يف 
 التدريس أو التدريب
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الطالبات مبهارات استخدام التقنيات  عدم إملام ٤٥
 احلديثة

     

عدم وعي اهليئة اإلدارية بأمهية التعامل  ٤٦
 االلكتروين،  وعدم اإلملام مبتطلبات هذا التعامل

     

٤٧ 

س من التقليل من ختوف أعضاء هيئة التدري
دورهم يف العملية التعليمية وانتقال دورهم إىل 
مصممي الربجميات التعليمية واختصاصي 

 تكنولوجيا التعليم

     

      صعوبة تطبيق أدوات ووسائل التقومي ٤٨

نظرة أفراد اتمع إىل التعليم االلكتروين عن بعد  ٤٩
 بأنه ذو مكانة أقل من التعليم النظامي

     

عدم اعتراف اجلهات الرمسية يف بعض الدول  ٥٠
 بالشهادات اليت متنحها املدارس
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  )٢(ملحق رقم

  أمساء السادة احملكمني
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  أمساء السادة احملكمني 
  مكان العمل   االسم 

التربية جبامعـة  أستاذ مساعد بقسم التربية اإلسالمية بكلية   خالد رمضان عبد الفتاح . د – ١
  .امللك عبد العزيز 

  أستاذ مساعد بقسم التربية جامعة امللك عبد العزيز  أمحد نبوي عبده. د – ٢
أستاذ بكلية التربية قسم التربية اإلسالمية جبامعـة امللـك     خالد عبد احلميد عثمان. د – ٣

  .عبدالعزيز 
اإلسـالمية جبامعـة امللـك    أستاذ مساعد بقسم التربيـة    عاصم عبد القادر نصر . د – ٤

  .عبدالعزيز 
  .أستاذ ووكيل كلية التربية جبامعة بنها   أشرف أمحد عبد القادر . د – ٥
  .أستاذ دكتور بقسم التربية اإلسالمية جبامعة األزهر   .شكري وزير . د – ٦
  .أستاذ دكتور بقسم التربية اإلسالمية باجلامعة األردنية   أمنار الكيالين . د.أ – ٧
  .أستاذ مشارك بقسم التربية جامعة آل البيت   حممد عبود حراحشة. د – ٨
  .أستاذ مشارك بقسم التربية جامعة عمان العربية   .عاطف مقابله . د – ٩

  .أستاذ مشارك بقسم التربية جامعة الريموك   .حممد رضوان . د – ١٠
  .التطبيقية  لقاءبأستاذ مساعد بقسم التربية جامعة ال  سهي خطاطبه. د – ١١
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