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  :مستخلص الدراسة 
رة             في  مشكلة الدراسة    تمثلت      ه المبك يم االلكتروني في بدايات وهو  ،انه مازال التعل

ى مز  ة إل ة    بحاج ث والدراس ارب والبح ن التج د م ى(ي ـ١٤٢٣،الموس د ،ه العوي
فالمتأمل في واقع تقنية التعليم في المملكة يدرك تمامًا بأن المجال            ،)هـ١٤٢٤،والحامد

ستمرة       ة وم ة مكثف ود تطويري ى جه ة إل ة ماس صالح(بحاج ـ١٤٢٠،ال ار ،)ه وباعتب
د           ة العه ة حديث إن   ،تجارب التعليم اإللكتروني في المملك ذا ف وفر    ل تها يمكن أن ي دراس

ا                  ستفادة منه دروس الم ومن  ،معلومات مفيدة حول تلك التجارب بهدف استخالص ال
ة                  بين تلك التجارب      يم اإللكتروني في آلي ة التعل ي، تجرب يم اإللكترون في مجال التعل

دارس         ض الم اض ، وبع ة بالري ة التقني اض ، والكلي ات بالري صاالت والمعلوم االت
دارس الظه ة آم ة الخاص دارس المملك اض ران وم ة بالري ك األهلي دارس المل وم

صــل  ات ،  (في ة المعلوم صاالت وتقني ـ ١٤٢٤وزارة االت ذلك ).ه تل ة حاول  الدراس
   . بالرياضألهليةايم اإللكتروني في مدارس المملكة الحالية معرفة واقع استخدام التعل

ى مدى استخدام طرق التعل              وقد هدفت الدراسة إلى      في  يم االلكتروني    التعرف عل
ة ي، والمدرس يم اإللكترون تخدام التعل اط اس ى أنم رف عل ي ،التع روق ف ى الف وعل

اختالف خصائصهم الشخصية والو            ة اتجاهات أفراد الدراسة نحو محاورها ب  و ،ظيفي
رف عل ي ىالتع ية الت ستويات الدراس االت والم يم  المج ا التعل ستخدم فيه  ي
ى إي      وهدفت  اإللكتروني، ى التعرف عل لبيات     إل ات وس ات   جابي يم استخدام التعل   ومعوق
  ـ:وسعت الدراسة لتحقيق أهدافها اإلجابة عن األسئلة التالية،في المدرسة  اإللكتروني

 التعليم االلكتروني في المدرسة ؟ما مدى استخدام طرق  )١
  ما هي أنماط استخدام التعليم االلكتروني في المدرسة؟ )٢
د          )٣ ر الجنس       )٠و٠٥(مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن ين متغي ب

 وبين استخدام التعليم االلكتروني؟
ستوى     )٤ د م صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف ل توج ر   )٠و٠٥(ه ين متغي ب

 التخصص وبين استخدام التعليم االلكتروني؟
ر المؤهل       )٠و٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         )٥ ين متغي ب

 روني؟العلمي وبين استخدام التعليم االلكت
رة        )٠و٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         )٦ ر الخب ين متغي ب

 وبين استخدام التعليم االلكتروني؟
دورات   )٠و٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       )٧ بين متغير ال

 التدريبية وبين استخدام التعليم االلكتروني؟
 ؟ التعليم اإللكترونيما مجاالت ومستويات الدراسة التي يستخدم فيها  )٨
 .ما إيجابيات وسلبيات استخدام التعليم اإللكتروني في المدرسة ؟ )٩

  ما معوقات استخدام التعليم االلكتروني في المدرسة؟) ١٠   
  :وجاءت أهم نتائج الدراسة آما يلي 

ت         ة  بين دارس المملك ي م ي ف يم االلكترون تخدام طرق التعل دى اس ق بم ا يتعل فيم
ة ا نأ،الدراس ت  أهمه ى االنترن ة عل ع للمدرس ود موق ي ،وج ت ف بكة إنتران وفر ش وت

ل  دى  ،المعام ه ل ي ذ     وأن ا ف ي بم ب اآلل تخدام الحاس ة اس ة بكيفي ات معرف ك المعلم ل



 د  

في  ، يوجد بالمدرسة شبكة انترنت متاحة للمعلمات          آما،ياالنترنت والبريد االلكترون  
ه في الفصل     تبين عدم توافر جهاز حاسب آلي لكل طالب          حين أنه  م    ،وطالب و أن المعل

   . و المعلمة ال يطلبون  من الطالب أو الطالبات تسليم الواجبات على أقراص مدمجة
ة              أما من ناحية   دارس المملك م       ، أنماط استخدام التعليم اإللكتروني في م ه من أه فأن

  .أنماط التعليم االلكتروني المستخدمة في المدرسة التعلم التعاوني
ل   ٠٫٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         ينت الدراسة       وقد ب  فأق

و   اث نح ذآور واإلن ين ال د(ب ة ،   ىم ي المدرس ي ف يم االلكترون رق التعل تخدام ط  اس
  .ثلصالح اإلنا)  تروني في المدرسةأنماط استخدام التعليم اإللكو

ة                 آما بينت    د مستوى دالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ين    ٠٫٠٥عدم وجود ف ل ب  فأق
راد الدراسة نحو   يم االلكتروني في المدرسة ،   (أف اط ومدى استخدام طرق التعل أنم

ة    ي المدرس ي ف يم اإللكترون تخدام التعل اختالف )  اس رات ب دة متغي و ،التخصص(ع
  ).و عدد الدورات التدريبية،و الخبرة،المؤهل العلمي

يم اإللكتروني       يتعلق بمجاالت ومستويات الدراسة التي        أما فيما        ا التعل ستخدم فيه  ي
ة  ت الدراس م بين ي  أن أه ي ف يم اإللكترون ا التعل ستخدم فيه ي ي ية الت االت الدراس المج

يم االلكتروني هي           .المدرسة هي مواد الحاسب اآللي     ستويات استخدامًا للتعل وأآثر الم
  .صفوف المرحلة الثانوية

ل      و يم  فيما يتعلق بإيجابيات وس أوضحت الدراسة أن   ، اإللكتروني بيات استخدام التعل
م تخدامه  أه ات اس ه ،ايجابي عأن ن يرف ي ومهارات  م ة الحاسب اآلل ستوى ثقاف د هم  عن

ة مشوقة      ي وآذلك،المتعلم ساعد    وهو ،قدم المادة العلمية بطريق تعلم ي اظ   ىعل  الم  االحتف
رات أطول     ه    بالمعلومات لفت ا أن تعل             آم ستمرة للم ة والم ة الفوري ة الراجع دم التغذي  م يق

وجود األمية  ، ه   سلبيات استخدام  أما بالنسبة ألبرز  ، التعلم ىيزيد من دافعية المتعلم إل    و
درتهم عل          ىااللكترونية لد  ل من ق اء األمور يقل اً   ىأولي ائهم إلكتروني ة أبن ضاً ، متابع  أي

ة     وحدوث ،المتعلم ىيؤثر صحيًا عل  آثرة استخدام األجهزة االلكترونية       األعطال الفني
ل   وقت   تمضيةوأن   ،التعليميةالعملية  عيق  تفي األجهزة    ة       طوي ام وسائل التقني د  أم يزي

يم اإللكتروني    و ، من العزلة االجتماعية لدى المتعلم      فيما يتعلق بمعوقات تطبيق التعل
وافقين إل          بينت الدر  في مدارس المملكة     راد الدراسة م ين         ىاسة أن أف ى أثن ا عل  حد م

ة   يتمثال في   ،معوقات  المن   زة الحاسب           المخصص قل أمين أجه ة تحول دون ت ات المالي
ام              وأيضا   ، لكل طالب وطالبة   اآللي يم الع ررات التعل ة في مق ادة العلمي  تعيق آثافة الم

د من            ،استخدام التعليم االلكتروني   آذلك تبين أن أفراد الدراسة غير موافقين على العدي
  . سلبيات ومعوقات تطبيق التعليم االلكتروني

  
  
  
  
  
  
  


