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 الذكي اإللكرتوني التعلن إدارة نظام تطبيق هتطلباث
 الزياض مبدينت األهليت املدارس يف (classera) الكالسريا

المتطمبات الالزمة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى   _صخممال
في المدارس  classera) لتطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي )

األىمية بمدينة الرياض، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى المعكقات التي 
في ) تحكؿ دكف تطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي )الكالسيرا

 .المدارس األىمية بمدينة الرياض
ه األىداؼ استخدـ الباحث المقابمة كأداة لدراستو، كلتحقيؽ ىذ      

كتككف مجتمع الدارسة مف مديرم المدارس األىمية المطبقة لنظاـ 
( مديران، كقد أجريت 15) الكالسيرا بمدينة الرياض، كبمغ عددىـ

 .مجتمع الدراسة أفراد المقابمة لكافة
 : كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية

أظيرت النتائج أف المتطمبات البشرية جاءت في المرتبة األكلى . 1
بيف متطمبات تطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسيرا بمتكسط 

(، يمييا 5.8) (، يمييا المتطمبات التقنية بمتكسط حسابي6.6) حسابي
(، كتأتي المتطمبات اإلدارية 3.6) المتطمبات المالية بمتكسط حسابي

تبة األخيرة بيف متطمبات تطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي في المر 
 (.2.6) الكالسيرا بمتكسط حسابي

بينت النتائج أف المعكقات المالية جاءت في المرتبة األكلى بيف  .2
معكقات تطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسيرا بمتكسط 

(، ثـ 5.6) ابي(، يمييا المعكقات التقنية بمتكسط حس8) حسابي
(، كتأتي المعكقات اإلدارية 5.4) المعكقات البشرية بمتكسط حسابي

في المرتبة األخيرة بيف معكقات تطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي 
 (.  2.4) الكالسيرا بمتكسط حسابي

 الكممات المفتاحية_ إدارة التعمـ اإللكتركني، الكالسيرا.
 . المقدمة1

نيضة تقنية غير مسبكقة، كتطكران تكنكلكجيان يشيد العالـ      
ممحكظان في كثير مف المجاالت، خصكصان ما يتعمؽ 

 .باالتصاالت كتقنيات المعمكمات كشبكات اإلنترنت
بالتزامف مع ىذا التطكر اليائؿ في مجاؿ التعميـ كالتعمـ      

كالتعميـ عف بعد الذم كاف في السابؽ ضربان مف الخياؿ كحممان 

حقيقو في أرض الكاقع، كلكنو أصبح اليـك كاقعان نعيشو يصعب ت
كنراه كنمارسو كنستخدمو في كثير مف مصادر تعممنا كتعميمنا، 
بؿ تعدل األمر ذلؾ إلى إنشاء جامعة كاممة تعنى بالتعميـ عف 
بعد كالتعمـ اإللكتركني كىي الجامعة السعكدية اإللكتركنية التي 

ىػ لتككف مكاكبة لما 1432صدر األمر الكريـ بتأسيسيا عاـ 
نعيشو مف تقدـ تقني كتكنكلكجي، كرأينا استخدـ كثير مف 
تطبيقات كبرامج كأنظمة التعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد 

المستخدـ في غير كاحدة  Blackboard) كنظاـ )البالؾ بكرد
مف جامعاتنا كمدارسنا، كغير ذلؾ مف تطبيقات كأنظمة التعمـ 

عميـ عف بعد في مختمؼ المجاالت التعميمية اإللكتركني كالت
 .كالتدريبية

كمع كؿ ىذا التطكر كاف البد مف مزيد مف التفرد كالتميز      
في تطبيقات كأنظمة التعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد بحيث 
تككف مالمسة بشكؿ أكبر لحاجات الجيؿ القادـ كتطكير قدراتو 

عو الحديث، كقد أكدت بما يالئـ عصره كيكافؽ بيئتو كمجتم
[ أف اإلنساف ال يستطيع أف يتذكر أكثر مف 1] دراسة شكرم

%( مما يسمعو كيراه، أما في حالة الدمج ما 40 إلى 20%)
% تقريبان 70بيف السمع كالرؤية كالعمؿ فإف النسبة قد تصؿ إلى 

كتزداد ىذه النسبة كمما اشتركت حكاس أكثر، كىذا ما تسعى إليو 
رامج كاألنظمة التعميمية كمنيا بال شؾ بؿ مف العديد مف الب

أكثرىا تميزان كتفردان )نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي( أك ما 
الذم يقدـ تجربة تعميـ ذكية  classera) يعرؼ بػ )الكالسيرا

متطكرة تجمع بيف التعميـ عف بعد كبيف استخداـ الصكت 
عميـ لتقدـ تجربة كالصكرة كالفيديك كالمؤثرات المختمفة في الت

متميزة كمتفردة كمكاكبة ليذه الثكرة التقنية كالمعرفية، كسنحاكؿ 
في ىذه الدراسة التعرؼ عمى ىذا النظاـ كمتطمبات كعكائؽ 

 .تطبيقو
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 مشكمة الدراسة. 2
في ضكء التقدـ الكبير في تقنية المعمكمات كاالتصاالت،      

التعمـ اإللكتركني خصكصان ما يتعمؽ ببرامج كتطبيقات كأنظمة 
كالتعميـ عف بعد كما تـ تقديمو عف نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني 

يتبيف أف مدارس التعميـ العاـ في المممكة ) الذكي )الكالسيرا
العربية السعكدية بيف طرفي نقيض، فأحدىما ال يكترث بتقنيات 
التعميـ كيقمؿ مف أىميتيا كال يسعى لتطبيقيا، كالطرؼ اآلخر 

بأىميتيا كجدكل استخداميا كتطبيقيا، كلكف يعترض  مؤمف
طريقو مجمكعة مف العقبات كالمعكقات المختمفة ما بيف إدارية 
كتقنية كمالية كبشرية، فالكاقع الحالي المشاىد كالممكس أف ىناؾ 
شح كبير جدان، في تطبيؽ ىذا النكع مف التعميـ، كيمكف القكؿ 

 يكترثكف لمثؿ ىذه أف كثير مف مديرم كمديرات المدارس ال
األساليب كالبرامج التعميمية، كقد يعزل ذلؾ لنقص المعمكمات 
في ىذه الجانب، كنقص التكعية بأىمية ىذه البرامج كما لتطبيقيا 
مف أثر كبير في تقدـ العممية التعميمية برمتيا، في ظؿ ذلؾ كمو 
تجمت لدل الباحث مشكمة البحث كالمتمثمة في إيجاد متطمبات 

برنامج الكالسيرا الستيفائيا، كمعكقات تطبيقو إليجاد  تطبيؽ
 .حمكؿ ليا

 أسئمة الدراسةأ. 
 :سعت الدراسة لإلجابة عف السؤاليف التالييف

ما المتطمبات الالزمة لتطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني . 1
 في المدارس األىمية بمدينة الرياض؟) الذكي )الكالسيرا

ما المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ . 2
في المدارس األىمية بمدينة ) )الكالسيرااإللكتركني الذكي 

 الرياض؟
 أهمية الدراسةب. 
تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا في ككنيا تبحث متطمبات      

 )الكالسيراتطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي 
(classera رنامج الذم يعد ثكرة في برامج التعمـ كىك الب

اإللكتركني كالتعميـ عف بعد ألنو يقرب المسافات بيف الطالب 
كالمعمـ كالمنيج كيجمعيـ في فصكؿ افتراضية عمى شبكة 

اإلنترنت ميما كانت المسافة بينيـ دكف التقيد بكقت معيف أك 
ثير مكاف معيف، كما أنو يجمع الكثير مف الكسائط التعميمية كالك

مف الكتب اإلثرائية في مختمؼ المجاالت التي تيـ الطالب 
كالمعمـ، كما أف ىذه الدراسة تحاكؿ كشؼ ما يعيؽ تطبيؽ ىذا 
يجاد الحمكؿ  النظاـ مف معكقات إدارية كتقنية كمالية كبشرية كا 

 .المناسبة ليا
 أهداف الدراسةج. 

 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى
التعرؼ عمى المتطمبات الالزمة لتطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ . 1

في المدارس األىمية بمدينة ) )الكالسيرااإللكتركني الذكي 
 .الرياض

التعرؼ عمى المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ نظاـ إدارة . 2
في المدارس  classera) )الكالسيراالتعمـ اإللكتركني الذكي 

 .األىمية بمدينة الرياض
 د الدراسةحدو د. 

 :الحدكد المكانية
اقتصر تطبيؽ الدراسة عمى مديرم المدارس األىمية النيارية 
االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية التي قامت بتطبيؽ برنامج 

 .الكالسيرا بمدينة الرياض
 :الحدكد الزمانية -

طبقت ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ 
 .ىػ1436ىػ/1435الدراسي الجامعي 

مدير مدرسة أىمية  15الحدكد البشرية: طبقت الدراسة عمى عدد 
 .طبقت نظاـ الكالسيرا في مدينة الرياض

 :مصطمحات الدراسة
  classera: الكالسيرا •

ىك نظاـ تعمـ إلكتركني ذكي، يشكؿ مظمة افتراضية      
متكاممة كشاممة لكؿ أطراؼ كأنشطة العممية التعميمية بشكؿ 
سيؿ كميسر، كيجمع بيف ىذه األطراؼ في فصكؿ افتراضية 
 عمى اإلنترنت يمكف الكصكؿ إلييا مف خالؿ الحاسب اآللي أك
 .األجيزة المكحية أك أجيزة الجكاؿ في مختمؼ األكقات كاألماكف
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 :التعمـ اإللكتركني •
يعرؼ بدر خاف التعمـ اإللكتركني بأنو "طريقة إبداعية      

عمية، متمركزة حكؿ المتعمميف كمصممة مسبقا لتقديـ بيئة تفا
بشكؿ جيد كميسرة ألم فرد كفي أم مكاف كأم كقت، باستعماؿ 
خصائص كمصادر اإلنترنت كالتقنيات الرقمية بالتطابؽ مع 
مبادئ التصميـ التعميمي المناسبة لبيئة التعمـ المفتكحة، كالمرنة، 

 ].2] كالمكزعة"
بأنو تقديـ العممية التعميمية كيعرفو الباحث اجرائيان        

)محتكل، تعميـ، تعمـ، أنشطة، إدارة( بكاسطة التقنيات كاألجيزة 
اإللكتركنية كتطبيقات كبرمجيات الحاسب اآللي المختمفة عبر 
الشبكات العالمية أك المحمية أك االتصاالت، بشكؿ يسمح 
لممتعمـ بإدارة تعممو مف أم مكاف كفي الكقت كالسرعة التي 

بو، كالتفاعؿ مع المحتكل أك أقرانو أك المعمـ بصكرة متزامنة تناس
 .أك غير متزامنة

 Learning Management  نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني •

System (LMS) 
نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني  (Paulesen) يعرؼ باكلسف     

بأنو مصطمح يطمؽ عمى مجمكعة مف التطبيقات التي تُنظـ، 
مات التعمـ اإللكتركني عبر اإلنترنت أك الشبكات كتقدـ خد

المحمية لمطالب كالمعمميف كاالدارييف، كتشمؿ ىذه الخدمات 
التحكـ بالدخكؿ، كتقديـ محتكل التعمـ، كأدكات االتصاؿ، كتنظيـ 

  ].3مجمكعات المستخدميف ]
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

مع االنفجار التقني كالمعرفي الذم يعيشو العالـ في مختمؼ      
المجاالت نتيجة لمتطكر المتسارع لمتقنية كاألجيزة الحاسكبية 
كالذكية كانتشار التطبيقات المختمفة ليا كسيكلة الحصكؿ عمييا 
كالتعامؿ معيا ككذا انتشار استخداـ اإلنترنت، كالشؾ أف مجاؿ 

لتطكر مما أدل إلى ظيكر أنماط التعميـ كالتعمـ شممو ىذا ا
جديده في التعميـ كالتعمـ كاف منيا التعمـ اإللكتركني كالذم 

بشكؿ كبير في العقديف األخيريف كظير لو أنظمة متعددة  انتشر
كمختمفة إلدارتو كمف اشيرىا نظاـ البالؾ بكرد كالمكدؿ كنظاـ 

ىك الكالسيرا كىك نظاـ جديد ظير في السنكات الخمس األخيرة ك 
 .مجاؿ دراستنا في ىذا البحث

 التعمـ اإللكتركني
بالنظر إلى التطكر التاريخي لمتعمـ اإللكتركني يالحظ أف       

العديد مف األدبيات تناكلتو بأشكاؿ مختمفة إال أف أغمبيا اتفقت 
عمى ِقدـ ظيكر المؤشرات التي تدؿ عمى استخدامو فتذكر يماني 

ني بدأ منذ ستينيات القرف [ أف استخداـ التعمـ اإللكترك 4]
الماضي حيث بدأ باالستعانة بالحاسب اآللي في العممية 

 .التعميمية
كقد كاف استخداـ التقنية في المؤسسات التربكية مقتصر      

عمى األمكر المالية في الجامعات االمريكية الكبيرة، ثـ استخدـ 
يمية، في المشركعات البحثية، ثـ استخدـ في برمجة المكاد التعم

كفي بداية السبعينيات مف القرف الماضي بدأ استخدامو عمى 
ـ زاد انتشار استخداـ الحاسب 1997مستكل المدارس، كفي عاـ 

دخاؿ  في التعميـ، كذلؾ نتيجة التطكر في الحكاسيب كا 
التحسينات عمى خصائص ىذه األجيزة كرافؽ ذلؾ انخفاض 

 ].5مستمر في اسعار تكمفة الحصكؿ عمى االجيزة ]
 :مفيـك التعمـ اإللكتركني

التعمـ اإللكتركني ىك" طريقة إبداعية لتقديـ بيئة تفاعمية،      
متمركزة حكؿ المتعمميف، كمصممة مسبقا بشكؿ جيد، كميسرة 
ألم فرد كفي أم مكاف كأم كقت، باستعماؿ خصائص 
كمصادر اإلنترنت كالتقنيات الرقمية بالتطابؽ مع مبادئ 

المناسبة لبيئة التعمـ المفتكحة، كالمرنة، التصميـ التعميمي 
 ].2] كالمكزعة"

[ بأنو عبارة عف أم محتكل تعميمي أك 6] كيعرفو راندلكؼ     
خبرة تعميمية يتـ تكصيميا عف طريؽ التقنية اإللكتركنية، كالتي 
تتضمف اإلنترنت، كالفيديك، كمؤتمرات الفيديك، كاألقمار 

 .، كغرؼ المحادثةاالصطناعية، كالبريد االلكتركني
 :أىداؼ التعمـ اإللكتركني
 ري عمى مجمكعة مف األىداؼ، كقد ذكيرتكز التعمـ اإللكتركن

 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ التعمدػػػػد مف أىػػػك العديػػػ[ نقال عف اليكنسك7] الريس
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 :اإللكتركني كمف أىميا
يسيـ في إنشاء بنية تحتية كقاعدة مف تقنية المعمكمات  -١

جتمع الجيؿ الجديد قائمة عمى أسس ثقافية بغرض إعداد م
 .لمتطمبات القرف الحادم كالعشريف

تنمية االتجاه اإليجابي نحك تقنية المعمكمات مف خالؿ  - ٢
 .استخداـ الشبكة مف قبؿ أكلياء األمكر كالمجتمعات المحمية

محاكاة المشكالت كاألكضاع الحياتية الكاقعية داخؿ البيئة  - ٣
  .امؿ معيا كحمياالمدرسية، كاستخداـ مصادر الشبكة لمتع

إعطاء الشباب االستقاللية كاالعتماد عمى النفس في   -٤
البحث عف المعارؼ كالمعمكمات التي يحتاجكنيا في بحكثيـ 
كدراستيـ، كمنحيـ الفرصة لنقد المعمكمات، مما يساعد عمى 

عداد شخصيات عقالنية كاعية  .تعزيز ميارات البحث لدييـ كا 
مف الخيارات المستقبمية الجيدة منح الجيؿ الجديد متسع   -٥

ا ال محدكدة  (.)اقتصادينا كثقافينا كعممينا كاجتماعينا كفرصن
 :مميزات التعمـ اإللكتركني

التعمـ اإللكتركني لو العديد مف المميزات لعؿ مف أىميا ما ذكره 
 :[ أنو8سالـ ]

يكفر التعميـ اإللكتركني بيئة تفاعمية بيف المعمـ كالمتعمـ   -١
 .المتعمـ كزمالئوكبيف 

يعتمد التعميـ اإللكتركني عمى مجيكد المتعمـ في تعميـ   -٢
 (.نفسو )تعميـ ذاتي

 .يتميز التعميـ اإللكتركني بالمركنة في الزماف كالمكاف  -٣
 .قمة تكمفة التعميـ اإللكتركني بالمقارنة بالتعميـ التقميدم  -٤
 .سيكلة تحديث البرامج كالمكاقع اإللكتركنية - ٥

 :صعكبات تطبيؽ التعمـ اإللكتركني
التعمـ اإللكتركني كغيره مف طرؽ التعمـ األخرل يكاجو بعض 
الصعكبات كذكر سالـ، كزيتكف مجمكعة مف المعكقات التي 

 :تحكؿ دكف بمكغ التعميـ اإللكتركني ألىدافو كأكجزىا فيما يمي
 .عدـ كفاية الككادر البشرية •
 .حاجز المغة •
 ].9كالممانعة مف قبؿ المحافظيف مف رجاؿ التعميـ ]المقاكمة  •

 .ضعؼ البنية التحتية في غالبية الدكؿ النامية •
 .عدـ إلماـ المتعمميف بميارات استخداـ التقنيات الحديثة •
أعضاء ىيئة التدريس باستخداـ الكسػػػػػائط  اقتناععدـ  •

 ].8] اإللكتركنيػػػػػػة الحديثػػػػة في التدريػػػػس أك التدريب
 :متطمبات استخداـ التعمـ اإللكتركني

ىناؾ العديد مف المتطمبات األساسية الستخداـ التعمـ اإللكتركني 
كتتنكع بيف متطمبات بنية تحتية كككادر بشرية كبرمجيات 

[ متطمبات استخداـ التعمـ اإللكتركني 10ية، كحدد الفرا ]حاسكب
 :فيما يمي

 .أجيزة الحاسب اآللي -
 .شبكة اإلنترنت -
 .الشبكة الداخمية لممدرسة -
 .األقراص المدمجة -
 .الكتاب اإللكتركني -
 .المكتبة اإللكتركنية -
 .المعامؿ اإللكتركنية -

[ أنو كي يمكف استخداـ التعمـ اإللكتركني 11] ذكرت المبيريؾ
 :يجب تكفر عددنا مف المككنات حددتيا في

 :مككنات أساسية - أ
)عضك ىيئة التدريس(: كيتطمب فيو تكفر الخصائص  المعمـ .1

 :التالية
 .القدرة عمى التدريس كاستخداـ تقنيات التعميـ الحديثة
نترنت كالبريد معرفة استخداـ الحاسب اآللي بما في ذلؾ اإل

 .اإللكتركني
 :المتعمـ: كيتطمب فيو تكفر الخصائص التالية. 2

 .ميارة التعمُّـ الذاتي
معرفة استخداـ الحاسب اآللي بما في ذلؾ اإلنترنت كالبريد 

 .اإللكتركني
 :طاقـ الدعـ التقني: كيتطمب فيو تكفر الخصائص التالية. 3

 .كنات اإلنترنتالتخصص بطبيعة الحاؿ في الحاسب اآللي كمك
 ـػػػػمعرفة ببرامج الحاسب اآللي التي يمكف استخداميا في تصمي
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 .كتقديـ التعميـ اإللكتركني 
 .الطاقـ اإلدارم المركزم. 4
 :تجييزات أساسية - ب
 .األجيزة الخدمية. 1
 .محطة عمؿ المعمـ. ٢
 .محطة عمؿ المتعمـ. ٣
 .تكفر شبكة اإلنترنت. ٤

 أدكات التعمـ اإللكتركني
بيا الكسائؿ أك القنكات اإللكتركنية التي تستخدـ في  يقصد

االتصاؿ التعميمي كنقؿ الرسائؿ التعميمية بيف أطراؼ العممية 
 .التعميمية لتحقيؽ التعمـ
[ أىـ ما يميز أدكات التعمـ اإللكتركني 12كيذكر عبد الحميد ]
 :الخصائص التالية

 .كظيفتيا األساسية ىك تحقيؽ التفاعؿ اإلنساني -
 .يتـ تصميميا بشكؿ يكفر المركنة في االتصاؿ كالتفاعؿ -
 .إمكانية عمؿ بعض ىذه األدكات مع بعض بشكؿ متكامؿ -
إمكانية استخداـ بعضيا كبديؿ عف األخرل منيا بحسب  -

 .الحاجة إلييا كطريقة بناء المقرر اإللكتركني
يتـ اختيار األدكات كفؽ اعتبارات عديدة منيا خصائص  -

كخصائص المحتكل كالبيئة التعميمية كالمصادر  المتعمميف
 .التعميمية المتاحة عمى اإلنترنت
 أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني

ظير استخداـ أنظمة إدارة التعمـ بعد منتصؼ التسعينات، كتزايد 
الدكر الذم تقـك بو ىذه األنظمة في مؤسسات التعميـ العالي. 

ىيئة التدريس كخاصةن  كلقد ُطكرت ىذه األنظمة لتساعد أعضاء
ذكم الميارات الحاسكبية المنخفضة عمى إدارة المقررات 

 ].13اإللكتركنية ]

 :مفيـك أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني
[ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني بأنو 3يعرؼ باكلسف ]     

مصطمح يطمؽ عمى مجمكعة مف التطبيقات التي تُنظـ، كتقدـ 
ني عبر اإلنترنت أك الشبكات المحمية، خدمات التعمـ اإللكترك 

 لمطالب كالمعمميف كاإلدارييف، كتشمؿ ىذه الخدمات التحكـ
بالدخكؿ، كتقديـ محتكل التعمـ، كأدكات االتصاؿ، كتنظيـ 

 .مجمكعات المستخدميف
 Learning Management نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني

System (LMS)  
 عبارة عف برنامج (LMS) االلكتركنيإف نظاـ إدارة التعمـ      

Software  ممساعدة في إدارة كمتابعة كتقييـ التدريب لصمـ
كالتعميـ المستمر كجميع أنشطة التعمـ في المنشأة، لذا فيك يعتبر 

دارة جميعحالن استراتيجي كجو التعمـ في أ ان لمتخطيط كالتدريب كا 
 التخيمية أك القاعات  onlineالمنشأة بما في ذلؾ البث الحي

virtual classroom  ،أك المقررات المكجو مف قبؿ المدربيف
ركز كثيران عمى المحتكل، ال مف حيث يال (LMS)  كما أف

تككينو كال مف حيث إعادة استخدامو كال حتى مف حيث تطكير 
 ].14المحتكل ]

 Learning Content نظاـ إدارة محتكل التعمـ

Management System (LCMS)  
[ بأنو برنامج يمنح المؤلفيف كالمصمميف 14] عرفو غزيؿي     

التعميمييف كاختصاصي المكاد القدرة عمى إنشاء كتطكير كتعديؿ 
المحتكل التعميمي بشكؿ أكثر فاعمية، كيككف ذلؾ بكضع 

يحكم العناصر التعميمية لجميع المحتكل  repository مستكدع
عادة الممكف، بحيث يسيؿ التحكـ فييا كتجميعيا  كتكزيعيا كا 

استخداميا بما يناسب عناصر العممية التدريبية كالتعميمية مف 
 مدرب كمتدرب كمصمـ تعميمي كخبير لممقرر. أم أف

(LCMS) عمى نحك مغاير مف (LMS)  يركز عمى المحتكل
 .التعميمي

 & LMS[ أنو يمكف الدمج بيف15] كيذكر الحربي     

LCMS فإدارة أنظمة التعمـ LMS دة تكفر البيئة التي الجي
دارة المناشط  تمكف المنظمة مف التخطيط لتكفير المحتكل كا 
التعميمية كفؽ ما يخدـ المتعمميف كما أنيا تدعـ أنظمة التأليؼ 

 LMS وLCMS  كتدمج بسيكلة مع أنظمة إدارة المحتكل
بكاسطة خصائص تقنية كمعايير متفؽ عمييا  LCMS تدمج مع

المياـ المتعمقة بإدارة المحتكل مف كؿ  LCMS بحيث تتكلى
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كتجميع كفؾ تجميع  repository تخزيف المحتكل في المستكدع
شراؾ المحتكل داخؿ خطة تعميمية مع متابعة أداء  المحتكل كا 

 .المتعمميف خالؿ المقرر
 أنكاع أنظمة التعمـ اإللكتركني

 [ أف ىناؾ نكعاف ألنظمة إدارة التعمـ:16] يذكر السامرائي      
األكلى تجارية أم أف الحصكؿ عمييا يككف مقابؿ ثمف معيف 

، Executable كىذه األنظمة ال تباع إال في صيغتيا التنفيذية
 .أما الثانية فيي مفتكحة المصدر كغالبا ما تككف مجانية

كسيتناكؿ ىذا البحث النكع األكؿ التجارم كمف أمثمتو نظاـ 
 .الكالسيرا كنظاـ البالؾ بكرد

 Classsera  الكالسيرا
ىك نظاـ تعمـ إلكتركني تجارم يصدر عف شركة       

Classsera  ،كىك عبارة عف نظاـ إدارة تعمـ إلكتركني ذكي
يشكؿ مظمة افتراضية متكاممة كشاممة لكؿ أطراؼ كأنشطة 
العممية التعميمية بشكؿ سيؿ كميسر، كيجمع بيف ىذه األطراؼ 

عمى اإلنترنت يمكف الكصكؿ إلييا مف  افتراضيةفي فصكؿ 
خالؿ الحاسب اآللي أك األجيزة المكحية أك أجيزة الجكاؿ في 

 .مختمؼ األكقات كاألماكف
أنظمة إلدارة المحتكل التعميمي  اكيكفر نظاـ الكالسير       

كنظاـ معمكمات الطالب، كنظاـ اإلرشاد الطالبي، كنظاـ 
رير كالشيادات كنظاـ التحضير اليكمي كنظاـ إلدارة التقا

ممراسالت الداخمية كغيرىا مف األنظمة اإلدارية المساعدة في ل
 .إدارة شؤكف الطالب كالعامميف

المذككرة في النشرة التعريفية  بعض مميزات نظاـ الكالسيرا
 ]:17] لمشركة كفي مكقعيا عمى االنترنت

 .كاجية مستخدـ حديثة كسيمة االستخداـ -
اد الطالبي كأكلياء األمكر كاإلدارة تكفير أنظمة لإلرش -

 .المدرسية
تكفير نظاـ القياس كالتحميؿ اإلحصائي لنكاتج العممية  -

 .التعميمية
 .إمكانية تحميؿ كرفع الممفات مف قبؿ المعمـ كالمتعمـ -

تكفير غرؼ النقاش الحية كالمباشرة لجميع مستخدمي النظاـ  -
 .مف طالب كمعمميف كأكلياء أمكر

 .ميزة الفصكؿ افتراضيةتكفر  -
 .إمكانية تقديـ أغمب المكاد العممية بشكؿ ألعاب ممتعة حية -
تعدد الخبرات حيث كفر إمكانية لممتعمـ بالتكاصؿ مع أكثر  -

مف معمـ يتبع لمؤسسة تعميمية أخرل تستخدـ نظاـ الكالسيرا 
لنفس المادة اك المنيج مف أم مكاف في العالـ كلـ يتقيد بمعمـ 

 .ة المسجؿ بيا المتعمـالمؤسس
إمكانية حفظ المسيرة التعميمية لممتعمـ بحيث يمكف لممتعمـ  -

الرجكع لمكاد مناىج في عامو الدراسي الماضي كاالستعانة بيا 
 .في تعممو في عامو الدراسي الحالي

تكفير بنؾ مف األسئمة لكافة المكاد العممية كاألدبية كلمختمؼ  -
 .المراحؿ التعميمية

لممعمـ إمكانية تطبيؽ استراتيجيات تعمـ مختمفة مثؿ  يتيح -
 .التعمـ التعاكني

تكفير المعامؿ االفتراضية التي يستخدميا الطالب في  -
 .التجارب العممية

تكامؿ مع مستندات جكجؿ كاالستفادة مف الخدمات التي  -
 يقدميا مكقع جكجؿ

حتكم تكفير مكتبة رقمية باستخداـ تقنية الحكسبة السحابية ت -
اآلالؼ مف المكاد التعميمية ضمف عشر مكتبات فرعية ىي 
مكتبات المكاد التفاعمية، كالفالشات التعميمية، المرئيات، 
كالصكتيات، كالكتب كالكثائؽ، كالبرامج التعميمية، كااللعاب 

 ].17التعميمية، كالصكر، كالمكاقع العممية ]
 معكقات استخداـ أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني 

ال شؾ أنو مع ظيكر أم تقنية جديدة ال بد مف ظيكر      
بعض المعكقات التي تحد مف استخداميا عمى الكجو المطمكب 
أك تحد مف تحقيؽ االستفادة القصكل المرجكة مف استخداميا كلـ 
تكف أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني بمنأل عف ظيكر بعض 

ـ الكالسيرا يعتبر المعكقات التي تحد مف استخداميا كلككف نظا
حديثان نسبيان فمـ يتمكف الباحث مف الحصكؿ عؿ أم دراسات 
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تطرقت لو كبالتالي تـ االستعانة بدراسات طبقت عمى أنظمة 
تعمـ الكتركني أخرل مثؿ البالؾ بكرد كالكيب ستي كنظاـ جسكر 
حيث أف أغمب أنظمة إدارة التعمـ االلكتركني متشابية بشكؿ 

 .مبدأ كتتعرض لنفس المعكقاتكبير كتعمؿ بنفس ال
في ذكر معكؽ متعمؽ بالطالب  [18] الجرؼ، كتفردت     

تمثؿ في ككف أكثرىـ تقميدييف كال ييتمكف باستخداـ التقنية في 
 .التعميـ كليس لدييـ خبره في ىذا النمط مف التعميـ

[ بتقسيـ المعكقات إلى مادية تمثمت في 19] كتفرد بركات     
 كاتصاؿغياب البنية األساسية مف تكفير أجيزة كشبكات 

باإلنترنت كارتفاع تكمفة االتصاؿ باإلنترنت كغياب الدعـ الفني، 
كمعكقات شخصية تمثمت بالخكؼ مف التقنية لدل بعض 
أعضاء ىيئة التدريس كمقاكمة المجتمع لمتعمـ اإللكتركني 

ره ترؼ كليس تعمـ ككذلؾ عدـ الكعي بأسس استخداـ كاعتبا
النظاـ، كمعكقات إدارية تمثمت بعدـ تكفر الدعـ الكافي مف 
األقساـ كمقاكمة بعض المسؤكليف عف األقساـ ألم تغيير أك 

 .تطكير، لشعكرىـ بتيديد مراكزىـ المكتسبة
  الدراسات السابقة

مدل استخداـ [ ىدفت إلى التعرؼ عمى 18] دراسة الجرؼ     
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية لمتعميـ اإللكتركني 

 ,Blackboard في المقررات التي يدرسكنيا عمى بكابات مثؿ

Webct  كفي اإلجابة عمى سؤاؿ ما المعكقات التي تحكؿ دكف
استخداـ أعضاء ىيئة التدريس لمتعميـ اإللكتركني؟ كاف مف 

ىيئة تدريس متخصصكف في  نتائج البحث أف ىناؾ أعضاء
تقنيات التعميـ كالبعض األخر غير متخصص في تقنيات التعميـ 
كلكف لديو فكرة عف طريقة استخداـ المقررات اإللكتركنية إال أنيـ 
ال يستخدمكنيا أك أنيـ استخدمكىا فترة قصيرة ثـ تكقفكا عف 

 :استخداميا كذلؾ لعدة عكامؿ منيا
التقنية تتمثؿ في عدـ كجكد قصكر في البنية التحتية  -

 .اإلمكانات مف معامؿ لمحاسب اآللي كاتصاؿ سريع باإلنترنت
 ف كال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعكامؿ تتعمؽ بالطالب مف ككف الكثير منيـ تقميديي -

 طػػػػػػػػييتمكف باستخداـ التقنية في التعميـ كليس لدييـ خبرة في النم

 .الجديد مف التعمـ
ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات  [19دراسة بركات ]     

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ سعكد نحك استخداـ نظاـ 
إدارة التعمـ اإللكتركني جسكر الذم يتبع المركز الكطني لمتعمـ 
اإللكتركني كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي كاستخدـ مقياس 
الستطالع الرأم مف ثالثة محاكر كطبؽ الدراسة عمى عينة 

عضك ىيئة تدريس مف مختمؼ الكميات كتـ إعداد  (40)قكاميا 
المقياس بصكرة إلكتركنية كأرسؿ ليـ برابط عبر البريد 
اإللكتركني المسجؿ عمى النظاـ، كقاؿ في نتائج ىذه الدراسة أنو 
عمى الرغـ مف االتجاىات اإليجابية لدل أعضاء ىيئة التدريس 

سكر إال أنو الحظ نحك استخداـ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني ج
ضعؼ تفعيؿ النظاـ بشكؿ كاؼ، كقد أرجع أعضاء ىيئة 

دارية  .التدريس ذلؾ نتيجة لمعكقات مادية كشخصية كا 
[ ىدفت إلى معرفة كجية 20دراسة ىيردز فيمد كآخركف ]     

في كمية التربية في جامعة ككيزالند  كاألكاديمييفنظر الطالب 
 Queensland University of)أستراليالمتكنكلكجيا في 

Technology)  حكؿ نظاـ البالؾ بكرد، حيث كجيت ليـ
المشاركة في استبياف عمى اإلنترنت لمحصكؿ عمى ردكد حكؿ 
التعميـ كالتعمـ باستخداـ أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني البالؾ 

 Blackboard  بكرد
كتككنت عينة الدراسة مف الطالب الذيف أكممكا ثالث أك أربع  -

( كمف درجة 324 = )ف سنكات في درجة البكالكريكس الجامعية
 ( كطالب الدراسات العميا )ف96 = )ف الدبمـك الذيف أكممكا سنة

 .مف األكاديمييف 43( كعدد 39 =
كجاء في إجابات الطالب عمى تساؤؿ حكؿ الجكانب التي  -

يركف مف كجية نظرىـ أنيا صالحو في البالؾ بكرد كتساعدىـ 
 ـ؟في تعممي

كانت ىناؾ بعض اإلجابات التي تصؼ أنو لـ يكف ىناؾ  -
اتساؽ كتناسؽ في كيفية تنظيـ المكاد في مكاقع مختمفة مف 
البالؾ بكرد باإلضافة إلى عدـ دمج نظاـ البالؾ بكرد بشكؿ 

 ادةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيد مع أنظمة إدارة الجامعة األخرل، كالحاجة إلى إع
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 .التسجيؿ الدخكؿ كالخركج إدخاؿ كممات المركر
باإلضافة إلى كجكد نظره إيجابية الستخداـ البالؾ بكرد لما  -

 .يتمتع بو مف مركنة كسيكلة
كجاء في نتائج كتكصيات الدراسة أنو البد مف التركيز عمى  -

 .جانب التدريب لالستخداـ التقنية
كاألكاديمييف بحاجة إلى التدريب عمى استخداـ التقنية كالنظاـ  -

الدعـ كالتشجيع إذا ما أرادت الجامعة كما أنيـ بحاجة إلى 
المضي قدما نحك مزيد مف التفاعمية كابتكار أساليب تربكية 

 .معتمدة عمى االستفادة مف اإلنترنت
 التعميؽ عمى الدراسات السابقة

يجابيو كتكجو إيتضح مف الدراسات السابقة أف ىناؾ نظرة      
اإللكتركني  لدل مجتمعات الدراسات نحك استخداـ أنظمة التعمـ

كممارسة ىذا النمط مف التعميـ في العممية التعميمية كاتضح ذلؾ 
 [ كدراسة ىيردز فيمد كآخركف19في كؿ مف دراسة بركات ]

[20.[ 
كعمى الرغـ مف كجكد بعض المعيقات التي تضعؼ مف      

استخدامو إال أف ىذا ال يقمؿ مف التأكيد عمى أف ىناؾ تكجو 
 .التعمـ اإللكتركني كالتكسع فيوبشكؿ عاـ نحك استخداـ 

كما تبيف مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة أنو يكجد جكانب 
اتفاؽ كجكانب اختالؼ مع الدراسة الحالية حيث تتفؽ في عدة 

 :جكانب منيا
ف كالن مف الدراسات السابقة كالحالية تناكلت أنظمة إدارة التعمـ إ

حكؿ دكف استخداـ لكتركني كالكقكؼ عمى المعكقات التي تاإل
أنظمة التعمـ اإللكتركني في العممية التعميمية حيث اتفقت مع 

 ].19] بركات كمع دراسة [18] الجرؼ، دراسة
كتمثمت جكانب االختالؼ بأف الدراسة الحالية حكؿ      

لكتركني في التعميـ األىمي في مدارس استخداـ أنظمة التعمـ اإل
قة كانت في التعميـ العالي، التعميـ العاـ كأف الدراسات الساب

كاختمفت الدراسة الحالية في أنيا ىدفت لمعرفة المتطمبات 
كالمعيقات  الكالسيرا الالزمة لتطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني

 [18] الجرؼ، التي تحكؿ دكف تطبيقو بينما كانت دراسات

حكؿ معرفة كجيات  [20]ىيردزفيمد كزمالؤه ك  [19] كبركات،
 البالؾ بكرد كمدل استخداـ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركنينظر 

Blackboard  كاختمفت الدراسة الحالية في ككف مجتمع الدراسة
 ىك مديرم المدارس األىمية بالرياض بينما كاف مجتمع دراسات

ىك  [20]ىيردزفيمد كزمالؤه ك  [19] كبركات، [18] الجرؼ،
 .األساتذة كالطالب في التعميـ العالي

كقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في       
بمكرة مشكمة الدراسة، كتحديد أىدافيا، كبياف أىميتيا، كاختيار 
منيج الدراسة، كبناء أداتيا، كتحديد خطة المعالجة االحصائية، 

سات السابقة بالدراسة الحالية بما يحقؽ الترابط اكربط نتائج الدر 
مي، كما أفادت الدراسات السابقة في في مجاؿ البحث العم

 .اإلطار النظرم لمدراسة الحالية
 . الطريقة واالجراءات4

 منهج الدراسةأ. 
بما أف ىذه الدراسة أقيمت لمتعرؼ عمى متطمبات تطبيؽ نظاـ 

في المداس األىمية   (classera)إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي
الدراسة ىك: منيج  بمدينة الرياض، فإف المنيج المستخدـ ليذه
 .البحث الكصفي لمناسبتو لمكضكع الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسة ب.
تككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المدارس األىمية      

( 15المطبقة لنظاـ الكالسيرا بمدينة الرياض كالذم يبمغ عددىـ )
كقاـ الباحث باختيار عينة  مدير مدرسة بحسب كزارة التعميـ.

مدير مدرسة  15متاحو كشممت جميع أفراد المجتمع كعددىـ 
 .أىمية مطبقة لنظاـ الكالسيرا بمدينة الرياض

 أداة الدراسة ج.
 :كصؼ األداة •
تضمف المقابمة مجمكعة مف األىداؼ التي تحقؽ أىداؼ  

البحث، كتـ تحديد الكقت المستغرؽ إلجرائيا مع كؿ مدير، 
 .كتحتكم عمى ثمانية أسئمة مفتكحة

 إجراءات الدراسة
 :تصميـ دليؿ المقابمة كأداتيا -



 (classera)  
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كيتضمف الدليؿ عددان مف األمكر اليامة التي يجب تكضيحيا 
لممقاَبؿ قبؿ البدء بالمقابمة كاألسئمة المطركحة، كسيتككف دليؿ 

 :المقابمة مما يمي
 .خطاب مف الجية الرسمية لتسييؿ ميمة الباحث •
خطاب األداة بصياغة الباحث مكجو لممقاَبؿ يحتكم عمى  •

 .طمب المكافقة إلجراء المقابمة
 :دليؿ المقابمة كيتضمف ما يمي •

O تكضيح اليدؼ مف إجراء المقابمة. 
O تحديد الكقت المستغرؽ لممقابمة. 
أسئمة المقابمة كالتي تككنت مف أسئمة شبو محددة تتمحكر  •

تفاد الباحث في صياغة األسئمة مف حكؿ مكضكع معيف، كقد اس
 .سؤاؿ المتخصصيف في مجاؿ التعمـ االلكتركني الذكي

النيائية كقد تككف دليؿ المقابمة بشكمو النيائي مف المككنات 
 (1) المكضحة في الجدكؿ رقـ

 1جدول 
 يوضح دليل المقابمة

 
 أهداف المقابمة

  التعرف عمى( المتطمبات الالزمة لتطبيق نظام إدارة التعمم اإللكتروني الذكيclasseraفي المدارس األهمية بمدينة الرياض؟ ) 
 ( التعرف عمى المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام إدارة التعمم اإللكتروني الذكيclassera في المدارس األهمية بمدينة )

 الرياض؟
الكقت المستغرؽ 

 لممقابمة
 ( دقيقة45( إلى )30كقت المقابمة ما بيف ) ستغرؽا

 
 
 
 
 

 أسئمة المقابمة

في المدارس األىمية بمدينة الرياض؟، مع  classera) ما المتطمبات البشرية الالزمة لتطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي ) (1
 ترتيبيا أكلكيان مف كجية نظركـ؟

في المدارس األىمية بمدينة الرياض؟ مع ترتيبيا  classera) دارة التعمـ اإللكتركني الذكي )ما المتطمبات التقنية الالزمة لتطبيؽ نظاـ إ (2
 أكلكيان مف كجية نظركـ؟

في المدارس األىمية بمدينة الرياض؟ مع ترتيبيا  classera) ما المتطمبات اإلدارية الالزمة لتطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي ) (3
 مف كجية نظركـ؟ أكلكيان 

في المدارس األىمية بمدينة الرياض؟ مع ترتيبيا   classera) ما المتطمبات المالية الالزمة لتطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي ) (4
 أكلكيان مف كجية نظركـ؟

في المدارس األىمية بمدينة  classera) ما أبرز المعكقات البشرية التي تحكؿ دكف تطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي ) (5
 الرياض؟ مع ترتيبيا أكلكيان مف كجية نظركـ؟

في المدارس األىمية بمدينة الرياض؟  classera) ما أبرز المعكقات التقنية التي تحكؿ دكف تطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي ) (6
 مع ترتيبيا أكلكيان مف كجية نظركـ؟

في المدارس األىمية بمدينة  classera) ة التي تحكؿ دكف تطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي )ما أبرز المعكقات اإلداري (7
 الرياض؟ مع ترتيبيا أكلكيان مف كجية نظركـ؟

رياض؟ في المدارس األىمية بمدينة الclassera) ما أبرز المعكقات المالية التي تحكؿ دكف تطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني الذكي ) (8
 مع ترتيبيا أكلكيان مف كجية نظركـ؟

 ومناقشتها . النتائج5
 ما" عمى ينص كالذم األكؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج عرض

 الذكي اإللكتركني التعمـ إدارة نظاـ لتطبيؽ الالزمة المتطمبات
 "الرياض بمدينة األىمية المدارسفي  classera)  )الكالسيرا

 
 في التكرارات بحساب الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عمى لإلجابة    

 المقابمة محاكر مف محكر لكؿ الحسابية كالمتكسطات العبارات
 :التالية النتائج استعراض خالؿ مف يتضح كىذا
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 2 جدول
 الكالسيرا الذكي اإللكتروني التعميم نظام لمتطمبات الحسابية المتوسطات

 الترتيب المتوسط متطمبات تطبيق نظام التعميم اإللكتروني الذكي الكالسيرا
 1 6.6 المتطمبات البشرية
 2 5.8 المتطمبات التقنية
 3 3.6 المتطمبات المالية
 4 2.6 المتطمبات اإلدارية

 المتطمبات أف يتبيف( 2) الجدكؿ استعراض خالؿ مف     
 نظاـ تطبيؽ متطمبات بيف األكلى المرتبة في جاءت البشرية
(، 6.6) حسابي بمتكسط الكالسيرا الذكي اإللكتركني التعميـ

 كتأتي(، 5.8) حسابي بمتكسط التقنية المتطمبات يمييا
 نظاـ تطبيؽ متطمبات بيف األخيرة المرتبة في اإلدارية المتطمبات

 (.2.6) حسابي بمتكسط الكالسيرا يالذك اإللكتركني التعميـ
 3 جدول

 الكالسيرا الذكي اإللكتروني التعميم نظام تطبيق لمتطمبات التكرارات عدد
 )عدد المؤيدين )التكرارات العبارة ـ
  المتطمبات البشرية: أ
 10 معمميف مؤىميف لمتعامؿ مع برامج الحاسب اآللي. 1
 10 طالب قادريف عمى التعامؿ مع برامج الحاسب اآللي. 2
 7 كجكد مشرؼ لتكجيو المعمميف كمتابعتيـ. 3
 3 أكلياء أمكر متابعيف ألبنائيـ. 4
 3 مدير داعـ الستثمار التقنية في التعميـ. 5
 المتطمبات التقنية: ب
 9 تكافر أجيزة حاسب آلي بتقنية عالية. 1
 9 كسرعة عالية.شبكة انترنت بجكدة  2
 5 تكافر فريؽ لمدعـ الفني المستمر 3
 3 مقر مجيز لممعمميف لمتعامؿ مع الحاسب اآللي. 4
تكافر معامؿ حاسكبية مجيزة الستخداـ التقنيات  5

 الحديثة.
3 

 المتطمبات اإلدارية: ج
تكفر برامج تدريبية متخصصة في التعامؿ مع  1

 متطمبات البرنامج.
3 

 3 إدارية متسمسمة لخدمة البرنامج.إجراءات  2
 3 مشرؼ متابع لعممية التطبيؽ. 3
 2 برامج تكعية كرعاية لمتحفيز بتفعيؿ البرنامج. 4
 2 نظاـ اتصاؿ ادارم فعاؿ. 5
 المتطمبات المالية: د
 9 دعـ مالي لتأسيس البنية التحتية لمنظاـ. 1
تكفير ميزانية خاصة ألعماؿ الصيانة لمتطمبات  2

 البرنامج.
4 

تقديـ حكافز مادية لممميزيف في استخداـ البرنامج  3
 أكلياء أمكر( –طالب  –)معمميف 

2 

 2 مخصص مالي لبرامج التكعية كالدعاية لمبرنامج. 4
 1 مقابؿ مادم ثابت لمعامميف عمى البرنامج. 5
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 ما( 3) بالجدكؿ المكضحة النتائج استعراض خالؿ مف يتبيف
 :يمي
 :البشرية بالمتطمبات يتعمؽ فيما: أكالن 
( كىك )معمميف مؤىميف 1حصؿ كالن مف المتطمب رقـ ) .1

( كىك 2لمتعامؿ مع برامج الحاسب اآللي( كالمتطمب رقـ )
)طالب قادريف عمى التعامؿ مع برامج الحاسب اآللي( عمى 

نظاـ التعميـ المرتبة األكلى بيف المتطمبات البشرية لتطبيؽ 
اإللكتركني الذكي الكالسيرا في المدارس األىمية بمدينة الرياض، 
كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أف المعمميف المؤىميف 
لمتعامؿ مع برامج الحاسب اآللي سيككنكف أحد الركائز األساسية 
في كؿ مدرسة بالمراحؿ التعميمية الثالث في مجاؿ تطبيقات 

ي مجاؿ التعميـ اإللكتركني، كما أف معمـ تقنية المعمكمات كف
الحاسكب يمكنو تقديـ الدعـ التقني لمعممي المكاد األخرل في 
المدرسة في جكانب البحث عف المعمكمات، كالطرؽ المتنكعة في 
تقديـ الدركس لمطمبة كعرضيا، كلذلؾ كاف تكفيره مف أىـ 

 ا.متطمبات تطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسير 
( كىك "كجكد مشرؼ لتكجيو المعمميف 3حصؿ المتطمب رقـ ). 2

البشرية لتطبيؽ نظاـ  متطمبات كمتابعتيـ" بالمرتبة الثانية بيف
في المدارس األىمية بمدينة  التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسيرا

الرياض، كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أف المشرؼ يمعب 
نجاحيا كيدعـ التغيير  دكرا ىاما في تسيير العممية التربكية كا 
االيجابي كىك المسؤكؿ عف تكفير بيئة تربكية إيجابية كصحية 
تعمؿ عمى التطكير الميني لممعمميف كتطكير المنياج كتحسينو 

ر الكقت لمتخطيط المشترؾ بيف المعمميف كالقياـ بكرشات كتكفي
عمؿ ليـ كتشجيعيـ عمى استخداـ كتفعيؿ التعميـ اإللكتركني 
كخاصة الكالسيرا كما أنو المسؤكؿ عف إيجاد الحمكؿ السميمة 
لممشكالت التي تكاجو العامميف معو أك تالميذ مدرستو، كىك 

يتابع أدائيـ ككيفية المكجكد مع المعمميف يزكرىـ في فصكليـ ك 
 .تصرفيـ مع المشاكؿ التي تحدث في الصؼ

( كىك )أكلياء أمكر متابعيف 4حصؿ كالن مف المتطمب رقـ ). 3
( كىك )مدير داعـ الستثمار التقنية 5ألبنائيـ( كالمتطمب رقـ )

في التعميـ( عمى المرتبة األخيرة بيف المتطمبات البشرية لتطبيؽ 

الذكي الكالسيرا في المدارس األىمية  نظاـ التعميـ اإللكتركني
المدير  أف بمدينة الرياض، كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى

الداعـ الستثمار التقنية في التعميـ لو دكر كبير في نجاح عممية 
تطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسيرا كذلؾ ألف ىذه 

ة المستعممة، الكسائط كالتقنيات تساىـ في تكسيع أنظمة التربي
كتخمؽ إمكانات ككسائؿ تعميـ جديدة، كتساعد عمى زيادة قدرة 
االستيعاب لدل مختمؼ األجياؿ كالمراحؿ التربكية، كتخمؽ 
قامة  كسائؿ إيضاح جديدة في نقؿ المحاضرات كسماعيا كا 
لقاء المحاضرات كغير ذلؾ. كما تساعد ىذه التقنيات  الندكات كا 

ة، يشكؿ الحاسب العمكد الفقرم ليا. في إيجاد مكاد تعميمية جديد
كتككف المكاد التطبيقية سيمة االستيعاب، كمساعدة لممكاد 
النظرية في شرح المكضكعات المختمفة، حيث أشار إلى ذلؾ 

 .ثمثي أفراد الدراسة تقريبا
 :ثانيان: فيما يتعمؽ بالمتطمبات التقنية

سب ( كىك )تكافر أجيزة حا1حصؿ كالن مف المتطمب رقـ ). 1
( كىك )شبكة انترنت بجكدة 2آلي بتقنية عالية( كالمتطمب رقـ )

كسرعة عالية( عمى المرتبة األكلى بيف المتطمبات التقنية لتطبيؽ 
نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسيرا في المدارس األىمية 
بمدينة الرياض، كقد ذكر أغمب أفراد الدراسة تفسيرا ليذا كىك 

ى المعمـ بأم كقت كأم مكاف حيث يمكف إمكانية الكصكؿ إل
لمطالب التكاصؿ مع المعمـ بسيكلة كبأقؿ جيد كأسرع كقت 
خارج ساعات العمؿ مف خالؿ البريد اإللكتركني ككسائؿ 

 .االجتماعي كغيرىـ. لتكفير الكقت كالجيد عمى المتعمـ االتصاؿ
( كىك" تكافر فريؽ لمدعـ الفني 3حصؿ المتطمب رقـ ) .2

بالمرتبة الثانية بيف التقنية لتطبيؽ نظاـ التعميـ المستمر" 
اإللكتركني الذكي الكالسيرا في المدارس األىمية بمدينة الرياض. 
كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى مكاجية المشاكؿ الفنية كالتي 
ر ذكر منيا أفراد الدراسة انقطاع االتصاؿ عند تقديـ المنيج عب

نترنت( ككذلؾ أثناء البحث الشبكة العالمية لممعمكمات )اإل
رساؿ الرسائؿ اإللكتركنية كصعكبة الدخكؿ إلى  كالتصفح كا 

 .الشبكة في بعض األحياف
 يفػػػ( كىك )مقر مجيز لممعمم4حصؿ كالن مف المتطمب رقـ ). 3
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( كىك )تكافر 5لمتعامؿ مع الحاسب اآللي( كالمتطمب رقـ ) 
معامؿ حاسكبية مجيزة الستخداـ التقنيات الحديثة( عمى المرتبة 
األخيرة بيف المتطمبات التقنية لتطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركني 
الذكي الكالسيرا في المدارس األىمية بمدينة الرياض. كيعزك 

استخداـ التقنيات الحديثة في  الباحث السبب في ذلؾ إلى أف
المدارس قد تحتاج إلى مقر يسيؿ عمى المعمميف التعامؿ مع 
البرنامج أثناء الدكاـ الرسمي بسالسة كتسيـ في الحصكؿ عمى 
الدعـ كالمشكرة بشكؿ عاجؿ مف خالؿ الزمالء كالمسؤكليف داخؿ 
 .المدرسة، كما أنيا تكفر عمييـ استخداـ شبكة النت الخاصة بيـ

 :الثان: فيما يتعمؽ بالمتطمبات اإلداريةث
( كىك )تكفر برامج تدريبية 1حصؿ كالن مف المتطمب رقـ ). 1

متخصصة في التعامؿ مع متطمبات البرنامج( كالمتطمب رقـ 
( كىك )إجراءات إدارية متسمسمة لخدمة البرنامج( كالمتطمب 2)

ألكلى ( كىك )مشرؼ متابع لعممية التطبيؽ( عمى المرتبة ا3رقـ )
بيف المتطمبات اإلدارية لتطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي 
الكالسيرا في المدارس األىمية بمدينة الرياض، كيعزك الباحث 
السبب في ذلؾ إلى أف الفائدة المرجكة مف استخداـ أم كسيمة 
تعميمية يتكقؼ عمى حسف تكظيفيا في العممية التعميمية، كأف 

ميما كانت طاقاتيا يذىب بالفائدة  التكظيؼ السيئ لمكسيمة
المتكخاة، كمف ىنا نستطيع أف نقكؿ إف برنامج الكالسيرا مع ما 
يتميز بو مف سيكلة كعمى الرغـ مف طاقاتو كقدراتو. ال يمكف أف 
يستفاد منو كما ينبغي بدكف كجكد البرامج التعميمية المتخصصة 

برنامج ال في التعامؿ مع متطمبات البرنامج. إف مجرد كجكد ال
يعد سببا تربكيا الستخدامو، بؿ عمى المعمـ أف يدقؽ كيمحص 
كيقـك باختيار البرامج التي تتناسب مع المادة الدراسية مف حيث 
المحتكل كاألىداؼ كنكعية الدارسيف، كبمقارنة ىذه النتيجة مع 
نتائج الدراسات السابقة نجد أنيا قد اتفقت مع نتائج دراسة 

[( كالتي كانت قد شممت كؿ 20] ف،)ىيردز فيمد كآخرك 
األكاديمييف كالطالب في كمية التربية في جامعة ككيزالند 
لمتكنكلكجيا في استراليا حيث أظيرت نتائج الدراسة أنو البد مف 
التركيز عمى جانب التدريب الستخداـ التقنية، كاألكاديمييف 

بحاجة إلى التدريب عمى استخداـ التقنية كالنظاـ كما أنيـ 
بحاجة إلى الدعـ كالتشجيع إذا ما أرادت الجامعة المضي قدما 
نحك مزيد مف التفاعمية كابتكار أساليب تربكية معتمدة عمى 

 .االستفادة مف االنترنت
( كىك )برامج تكعية كرعاية 4حصؿ كالن مف المتطمب رقـ ). 2

( كىك)نظاـ اتصاؿ 5لمتحفيز بتفعيؿ البرنامج( كالمتطمب رقـ )
ؿ( في المرتبة األخيرة بيف المتطمبات اإلدارية لتطبيؽ إدارم فعا

نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسيرا في المدارس األىمية 
بمدينة الرياض، كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أنو لكي يتـ 
تطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسيرا البد مف تعديؿ 

االبتكار ككضع طرؽ جديدة  كؿ القكاعد القديمة التي تعكؽ
تنيض باالبتكار في كؿ مكاف كزماف كتكفير نظاـ اتصاؿ إدارم 

ظيار الكفاءة كالبراعة  .فعاؿ لمتقدـ بالتعميـ كا 
 :رابعان: فيما يتعمؽ بالمتطمبات المالية 
( كىك " دعـ مالي لتأسيس البنية 1حصؿ المتطمب رقـ ). 1

المتطمبات المالية لتطبيؽ التحتية لمنظاـ " بالمرتبة األكلى بيف 
نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسيرا في المدارس األىمية 
بمدينة الرياض. كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف التعمـ اإللكتركني 
كالتعمـ المتنقؿ يحتاجاف إلى تكمفة عالية كخاصة في بداية 
تطبيقيما كذلؾ لتجييز البنية التحتية حيث يتطمب نمكذج التعمـ 

نتاج برمجيات تعميمية، كتصميـ ا إللكتركني حاسبات مكتبية، كا 
مناىج إلكتركنية تنشر عبر االنترنت، كمناىج إلكتركنية غير 
معتمدة عمى اإلنترنت، كتدريب المعمميف كالطالب عمى كيفية 
التعامؿ مع التقنيات الحديثة المستخدمة، كبحاجة أيضا إلى 

لمساعديف مف جية كبيف تكفير بيئة تفاعمية بيف المعمميف كا
 .المتعمميف مف جية أخرل، ككذلؾ بيف المتعمميف فيما بينيـ

( كىك " تكفير ميزانية خاصة ألعماؿ 2حصؿ المتطمب رقـ ). 2
الصيانة لمتطمبات البرنامج " بالمرتبة الثانية بيف المتطمبات 
المالية لتطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسيرا في 

األىمية بمدينة الرياض. كيرل الباحث أنو مف الكاجب المدارس 
تكفير ميزانية خاصة ألعماؿ الصيانة لمتطمبات البرنامج مثؿ 
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جيزة الحاسب اآللي التالفة ككذلؾ تكفير البرامج أإصالح 
 .الالزمة لمتطمبات تطبيؽ البرنامج كغير ذلؾ

( كىك )تقديـ حكافز مادية 3حصؿ كالن مف المتطمب رقـ ). 3
أكلياء  –طالب  –مميزيف في استخداـ البرنامج )معمميف لم

)مخصص مالي لبرامج التكعية  ( كىك4أمكر( كالمتطمب رقـ )
كالدعاية لمبرنامج( في المرتبة الثالثة بيف المتطمبات المالية 
لتطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسيرا في المدارس 

ث السبب في ذلؾ إلى أف األىمية بمدينة الرياض، كيعزك الباح
األنظمة كالحكافز التعكيضية مف المتطمبات التي تحفز كتشجع 
الطالب كالمعمميف عمى التعميـ اإللكتركني. حيث الزاؿ التعميـ 
اإللكتركني حديثا بحكـ تجدده المستمر كتحديثات أنظمتو مما 
يتطمب مكاكبة ىذه المستجدات ببرامج تكعكية مستمرة، كما أف 

ت في قضية الحكافز التشجيعية لبيئة التعميـ ىي إحدل عدـ الب
 .العقبات التي تعكؽ فعالية التعميـ اإللكتركني

( كىك "مقابؿ مادم ثابت لمعامميف 5حصؿ المتطمب رقـ ). 4
عمى البرنامج" بالمرتبة األخيرة بيف المتطمبات المالية لتطبيؽ 

في المدارس األىمية  نظاـ التعميـ اإللكتركني الذكي الكالسيرا
بمدينة الرياض كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف المقابؿ المادم الذم 
يحصؿ عمييا العاممكف عمى البرنامج يعتبر مف العكامؿ التي 
تساعد عمى نجاح البرنامج كذلؾ ألف تحفيز المكظفيف يعمؿ 
عمى دفعيـ إلنجاز أم عمؿ يطمب منيـ في حاؿ حصكليـ 

 .عمى مقابؿ مادم عنو
عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كالذم ينص عمى "ما  .2

المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني 
 ."في المدارس األىمية بمدينة الرياض الكالسيرا الذكي

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب التكرارات في 
ف محاكر المقابمة العبارات كالمتكسطات الحسابية لكؿ محكر م

 :كتتضح النتائج مف خالؿ الجداكؿ التالية
 4 جدول

 المتوسطات الحسابية لمعوقات نظام التعميم اإللكتروني الذكي الكالسيرا
 الترتيب المتوسط معوقات تطبيق نظام التعميم اإللكتروني الذكي الكالسيرا

 1 8 المعكقات المالية
 2 5.6 المعكقات التقنية
 3 5.4 المعكقات البشرية
 4 2.4 المعكقات اإلدارية

 المعكقات أف يتبيف( 4) الجدكؿ استعراض خالؿ مف      
 نظاـ تطبيؽ معكقات بيف األكلى المرتبة في جاءت المالية
 يمييا(، 8) حسابي بمتكسط الكالسيرا الذكي اإللكتركني التعميـ

 البشرية المعكقات ثـ(، 5.6) حسابي بمتكسط التقنية المعكقات

 المرتبة في اإلدارية المعكقات كتأتي(، 5.4) حسابي بمتكسط
 الذكي اإللكتركني التعميـ نظاـ تطبيؽ معكقات بيف األخيرة

 (.2.4) حسابي بمتكسط الكالسيرا

 5 جدول
 الكالسيرا الذكي اإللكتروني التعميم نظام تطبيق لمعوقات التكرارات عدد

 )التكرارات( عدد المؤيدين العبارة م
 المعوقات البشرية: أ
 12 ضعؼ التأىيؿ لممتعامميف مع البرنامج 1
 4 اتجاىات المتعمميف نحك التغيير التقني الحديث 2
 3 صعكبة إيجاد فرؽ عمؿ لمصيانة. 3
 3 أكلياء األمكر مع أبنائيـ حكؿ البرنامج. ضعؼ تفاعؿ 4
 المعوقات التقنية: ب
 9 قمة تكفر األجيزة الالزمة. 1
 9 قمة تكفر اتصاؿ بسرعة عالية. 2
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 6 صعكبة كجكد صيانة مستمرة لألجيزة. 3
 2 قمة كجكد المشرؼ لتكجيو المعمميف. 4
 2 صعكبة معالجة جكانب القصكر في البرنامج. 5
 المعوقات اإلدارية: ج
 3 صعكبة تكفير األذكنات الالزمة لتطبيؽ البرنامج مف الجيات العميا 1
 3 ضعؼ إيماف بعض اإلدارييف بجدكل البرنامج. 2
 3 قمة كجكد البرامج التدريبية. 3
 2 قمة كجكد برامج تكعية بأىمية البرنامج كمزاياه. 4
 1 القصكر في الييكؿ اإلدارم لمبرنامج 5
 المعوقات المالية: د
 10 التكمفة المالية الكبيرة. 1
 10 قمة الدعـ المالي الالـز لتطبيؽ البرنامج. 2
 4 قمة الدعـ المالي الالـز لتحفيز العامميف عميو. 3
 ما( 5) بالجدكؿ المكضحة النتائج استعراض خالؿ مف يتبيف
 :يمي
 :البشرية بالمعكقات يتعمؽ فيما: أكالن 
 مع لممتعامميف التأىيؿ ضعؼ" كىك( 1) رقـ المعكؽ حصؿ. 1

 لتطبيؽ البشرية المعكقات بيف األكلى المرتبة عمى" البرنامج
 األىمية المدارس في الكالسيرا الذكي اإللكتركني التعميـ نظاـ
 إلماـ ضعؼ مع أنو إلى ذلؾ الباحث كيعزك الرياض، بمدينة

 التدريبية الدكرات تكفير في نقص فيناؾ البرنامج، مع المتعامميف
 بشكؿ البرنامج مع التعامؿ كيفية عمى المتعامميف لتعميـ الالزمة
 .صحيح

 المتعمميف اتجاىات) كىك( 2) رقـ المعكؽ مف كالن  حصؿ. 2
 المعكقات بيف الثانية المرتبة عمى( الحديث التقني التغيير نحك

 في الكالسيرا الذكي اإللكتركني التعميـ نظاـ لتطبيؽ البشرية
 ذلؾ في السبب الباحث كيعزك الرياض، بمدينة األىمية المدارس

 التقني التغيير عممية يقبمكف ال المتعمميف بعض ىناؾ أف إلى
 الستخداميا أعمى كمجيكد تدريب إلى تحتاج ألنيا كذلؾ الحديث
 حد إلى النتيجة ىذه كتتفؽ البرنامج تطبيؽ أماـ عقبة يشكؿ كىذا
 تكصمت التي[ 18] الجرؼ دراسة نتائج إليو تكصمت ما مع ما
 ىيئة أعضاء استخداـ دكف تحكؿ التي المعكقات أف إلى

 مف بالطالب تتعمؽ عكامؿ إلى ترجع اإللكتركني لمتعميـ التدريس
 التعميـ في التقنية باستخداـ ييتمكف كال تقميدييف منيـ الكثير ككف
 لـ منيـ ككثير التعمـ، مف الجديد النمط في خبرة لدييـ كليس

 طريؽ عف الحديثة التعميمية البرامج استخداـ عمى يتدربكا
 .المدارس

 فرؽ إيجاد صعكبة) كىك( 3) رقـ المعكؽ مف كالن  حصؿ. 3
 أكلياء تفاعؿ ضعؼ) كىك( 4) رقـ كالمعكؽ( لمصيانة عمؿ

 بيف األخيرة المرتبة عمى( البرنامج حكؿ أبنائيـ مع األمكر
 الذكي اإللكتركني التعميـ نظاـ لتطبيؽ البشرية المعكقات
 لكلي أف كالشؾ الرياض، بمدينة األىمية المدارس في الكالسيرا
 مف لالستفادة الصحيح التكجيو أبنائو تكجيو في كبير دكر األمر
 بالفائدة عميو ليعكد المطمكب بالشكؿ كاستخدامو البرنامج ىذا

 فإف كبالتالي البرنامج، ىذا استخداـ مف كالمقصكدة الكبيرة
 باألثر يعكد البرنامج ىذا تجاه األمكر أكلياء تفاعؿ ضعؼ
 .أبنائيـ عمى السمبي
 :التقنية بالمعكقات يتعمؽ فيما: ثانيان 

 األجيزة تكفر قمة) كىك( 1) رقـ المعكؽ مف كالن  حصؿ. 1
 عالية بسرعة اتصاؿ تكفر قمة) كىك( 2) رقـ كالمعكؽ( الالزمة
 التعميـ نظاـ لتطبيؽ التقنية المعكقات بيف األكلى المرتبة عمى

. الرياض بمدينة األىمية المدارس في الكالسيرا الذكي اإللكتركني
 إلى يعتمد البرنامج تطبيؽ أف إلى ذلؾ في السبب الباحث كيعزك
 الكافي بالعدد الالزمة الحديثة األجيزة تكفير عمى كبيرة حد

 كىك كالجيد الكقت لتكفير عالية بسرعة اتصاؿ تكفير ككذلؾ
 نتائج مع النتيجة ىذه كبمقارنة البرنامج، تطبيؽ مف الغرض
[ 18] الجرؼ دراسة نتائج مع اتفقت أنيا نجد السابقة الدراسات
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 أعضاء استخداـ دكف تحكؿ التي المعكقات أف إلى تكصمت التي
 التحتية البنية في قصكر سببيا اإللكتركني لمتعميـ التدريس ىيئة
 معامؿ مف االمكانات كجكد عدـ في تمثمت كالتي التقنية

 عدـ الى باإلضافة باإلنترنت، سريع كاتصاؿ اآللي لمحاسب
 أك المنزؿ في كالطالبات االستاذات لبعض االنترنت خدمة تكافر
 كما. المنزؿ في حاسب أجيزة يممكف ال الطالبات بعض أف حتى
 ىذه تكصمت كالتي [19] بركات ىشاـ دراسة نتائج مع تتفؽ

 كاؼ بشكؿ النظاـ تفعيؿ ضعؼ أىميا نتائج عدة إلى الدراسة
 نتائج عدة إلى ذلؾ في السبب التدريس ىيئة أعضاء أرجع كقد

 لدل باإلنترنت االتصاؿ خدمة أك حاسب أجيزة تكافر عدـ أىميا
 .الطالب بعض

 مستمرة صيانة كجكد صعكبة) كىك( 3) رقـ المعكؽ حصؿ. 2
 نظاـ لتطبيؽ التقنية المعكقات بيف الثانية المرتبة عمى( لألجيزة
 بمدينة األىمية المدارس في الكالسيرا الذكي اإللكتركني التعميـ
 الرأسمالية التكمفة إلى ذلؾ في السبب الباحث كيعزك. الرياض
 تتـ أف البدييي فمف إتمامو، حتى تنفؽ التي البرنامج لمككنات
 المؤثرات جميع مف القيمة الباىظة المككنات تمؾ عمى المحافظة

 كتتـ. االفتراضي عمرىا إنقاص أك تمفيا إلى تؤدم التي
 الصحيحة الصيانة بإجراء المككنات ىذه عمى المحافظة
. استثناء بدكف البرنامج مككنات لجميع كالمدركسة المخططة
 يتجاىمكف البرنامج تطبيؽ عمى القائميف أف في تكمف كالمشكمة

 أنكاعيا بجميع الصحيحة الصيانة دكر األحياف بعض في
 العادة في تمجأك  الربح لزيادة المصركفات تقميص بدافع المختمفة

 كىي( اإلسعافية) القديمة التقميدية الصيانة نظاـ اعتماد إلى
 ما أضعاؼ تدفع كعندىا. العطؿ حدكث كقت اإلصالح صيانة

 الصحيحة الصيانة تطبيؽ تجاىؿ نتيجة أمكاؿ مف تكفيره تـ
 .البرنامج تطبيؽ عقبات مف ىذا يعد كبالتالي أنكاعيا، بجميع

 المشرؼ كجكد قمة) كىك( 4) رقـ المعكؽ مف كالن  حصؿ. 3
 معالجة صعكبة) كىك( 5) رقـ كالمعكؽ.( المعمميف لتكجيو
 المعكقات بيف األخيرة المرتبة عمى( البرنامج في القصكر جكانب
 في الكالسيرا الذكي اإللكتركني التعميـ نظاـ لتطبيؽ التقنية

 ذلؾ في السبب الباحث كيعزك. الرياض بمدينة األىمية المدارس
 تكاجو التي المشكالت حؿ في كبير دكر لو مشرؼال أف إلى

 كتغيير كالمتابعة التكجيو خالؿ مف ليـ الدعـ كتكفير المعمميف
 تأثير مف يممكو كلما المدرسة في الجماعي العمؿ كقيادة المفاىيـ
 في كتجكيده أدائيـ عف مسؤكليتو بحكـ المعمميف عمى مباشر

 كمتابعة اليادفة االقتراحات كتقديـ التدريبية البرامج تقكيـ)
 المعمميف تدريب لو، تطبيقيـ كمدل البرنامج تطبيؽ في المعمميف

 كمف( كصيانتيا بالمادة الخاصة الحديثة األجيزة استخداـ عمى
 كجكد فعدـ المعمميف لتكجيو مشرؼ كجكد أىمية تبرز ىنا

 .الكالسيرا برنامج تطبيؽ معكقات أحدل تمثؿ مشرؼ
 :اإلدارية بالمعكقات يتعمؽ فيما: ثالثان 
 تكفير صعكبة) كىك( 1) رقـ المعكؽ مف كالن  حصؿ. 1

 كالمعكؽ( العميا الجيات مف البرنامج لتطبيؽ الالزمة األذكنات
( البرنامج بجدكل اإلدارييف بعض إيماف ضعؼ) كىك( 2) رقـ

 عمى.( التدريبية البرامج كجكد قمة) كىك( 3) رقـ كالمعكؽ
 التعميـ نظاـ لتطبيؽ اإلدارية المعكقات بيف األكلى المرتبة

. الرياض بمدينة األىمية المدارس في الكالسيرا الذكي اإللكتركني
 البرنامج تطبيؽ كمفة ارتفاع إلى ذلؾ في السبب الباحث كيعزك
 كسائؿ استخداـ في كالمتعمميف المعمميف بعض مستكل كتدني
 ىذا يحتاجيا التي التدريبية البرامج تدني كأيضان  الحديثة، التقنية

 .البرنامج لتطبيؽ إدارية معكقات يشكؿ ىذا ككؿ البرنامج
 بأىمية تكعية برامج كجكد قمة) كىك( 4) رقـ المعكؽ حصؿ. 2

 اإلدارية المعكقات بيف الثانية المرتبة عمى( كمزاياه البرنامج
 المدارس في الكالسيرا الذكي اإللكتركني التعميـ نظاـ لتطبيؽ
 إلى ذلؾ في السبب الباحث كيعزك. الرياض بمدينة األىمية
كذلؾ  كمميزاتو توبأىمي تكعية برامج كجكد كعدـ البرنامج حداثة
 عنو يعممكف ال أشخاص عمى البرنامج تطبيؽ أماـ ان عائق يشكؿ
 البرنامج بأىمية تكعية بحمالت القياـ الكاجب مف لذلؾ شيء أم

 كالتدريب التعمـ في كالتقنية العممية الطرؽ بأحدث األخذ كضركرة
 كتطبيؽ لتعميـ قكية دفعة إعطاء في تساىـكالتي سكؼ  المستمر
 .العربية المنطقة في البرنامج
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 اإلدارم الييكؿ في القصكر) كىك( 5) رقـ المعكؽ حصؿ. 3
 لتطبيؽ اإلدارية المعكقات بيف األخيرة المرتبة عمى( لمبرنامج
 األىمية المدارس في الكالسيرا الذكي اإللكتركني التعميـ نظاـ
 ىيكؿ تكافرذلؾ الى أف عدـ  الباحث كيعزك. الرياض بمدينة
 المتعمميف استفادة كمدل البرنامج كمتابعة بتطبيؽ ييتـ إدارم
 منح لعدـ كذلؾ البرنامج ىذا تطبيؽ أماـ إعاقة يشكؿ منو

 المتعمقة النتائج كبمقارنة تطبيقو في الكافي االىتماـ البرنامج
 اتفقت قد أنيا نجد السابقة الدراسات بنتائج اإلدارية بالمعكقات

 ضعؼ إلى نتائجيا أشارت كالتي [19] بركات دراسة نتائج مع
 السبب التدريس ىيئة أعضاء أرجع كقد كاؼ بشكؿ النظاـ تفعيؿ
 استخداـ بأسس الكعي ضعؼ) أىميا نتائج عدة إلى ذلؾ في

 تفعيؿ كرفض بأىمية األقساـ رؤساء بعض كعي ضعؼ النظاـ،
 بالتعمـ التدريس ىيئة أعضاء اقتناع عدـ، اإللكتركني التعميـ

 (.تقميعة مجرد كاعتباره األصؿ مف اإللكتركني
 :المالية بالمعكقات يتعمؽ فيما: رابعان 

( الكبيرة المالية التكمفة)كىك( 1) رقـ المعكؽ مف كالن  حصؿ. 1
( البرنامج لتطبيؽ الالـز المالي الدعـ قمة كىك( 2) رقـ كالمعكؽ

 التعميـ نظاـ لتطبيؽ المالية المعكقات بيف األكلى المرتبة في
. الرياض بمدينة األىمية المدارس في الكالسيرا الذكي اإللكتركني

 تكمفة إلى يحتاج البرنامج تطبيؽ أف إلى السبب الباحث كيعزك
 بتقنيات حاسكب أجيزة كتكفير معمكمات إلنشاء كبيرة مالية

عداد البرنامج لتطبيؽ الالزمة البرامج كتكفير حديثة،  دكرات كا 
تكفير  عمى بالقدرة يرتبط كىذا البرنامج عمى لمتدريب تدريبية
 قبؿ مف المالي الدعـ انخفاض أف كما لذلؾ، الالزمة المبالغ
 ىذه كتتفؽ البرنامج، تطبيؽ اماـ عائؽ يشكؿ العميا اإلدارة
 ضعؼ إلى أشارت كالتي [19] بركات، دراسة نتائج مع النتيجة
 السبب التدريس ىيئة أعضاء أرجع كقد كاؼ بشكؿ النظاـ تفعيؿ
 لالتصاؿ نسبيان  العالية التكمفة أىميا نتائج عدة إلى ذلؾ في

 الكاؼ الدعـ تكفر عدـ الدكؿ، ببعض مقارنة االنترنت بخدمة
 .العممي القسـ مف
 لتحفيز الالـز المالي الدعـ قمة" كىك( 3) رقـ المعكؽ حصؿ. 4

 نظاـ لتطبيؽ المالية المعكقات بيف الثانية بالمرتبة" عميو العامميف
 بمدينة األىمية المدارس في الكالسيرا الذكي اإللكتركني التعميـ
 عاـ بشكؿ يؤثر التحفيز أف إلىالسبب  الباحث كيعزك. الرياض
 العمؿ، أك البيت في سكاء اإلنساف بو يقـك الذم اإلنجاز عمى

 نجاح إلى يؤدم مما فعمو عمى يقدـ اّلذم لمشيء محبا كيجعمو
 عمى العامميف لتحفيز الالـز المالي الدعـ تكافر فعدـ البرنامج
 .تطبيقو أماـ عائؽ يعد البرنامج

 . التوصيات6
 .التعميـ مف النكع ىذا صناعة في التربكييف مساىمة ضركرة. 1
 كالتي التعميـ مف النكع ليذا التحتية البنية تكفير ضركرة. 2

 خطكط تكفير ككذلؾ المدربة البشرية الككادر إعداد في تتمثؿ
 مكاف مف التعميـ ىذا نقؿ عمى تساعد التي المطمكبة االتصاالت

 .آلخر
 لالستفادة كاإلدارييف كالمعمميف الطالب لتدريب برامج كضع. 3

 .التقنية مف القصكل
 .التعميـ ليذا الالزمة البرامج إنتاج. 4
 متطمبات مع التعامؿ في متخصصة تدريبية برامج تكفير. 5

 .كالمعمميف لمطالب البرنامج
 لمنظاـ التحتية البنية لتأسيس ميزانية تخصيص يتـ أف. 6

 .البرنامج لمتطمبات الصيانة كأعماؿ
 .العميا الجيات مف البرنامج لتطبيؽ الالزمة األذكنات تكفير. 7
 يتمقكف الذيف الطمبة لمساعدة المادم الدعـ برامج زيادة. 8

 بااللتحاؽ ليـ تسمح ال المادية حالتيـ ألف قصيرة دكرات
 .المكثفة بالدكرات

 الذكي التعميـ كخاصة اإللكتركني بالتعميـ المجتمع تثقيؼ. 9
 .أكبر بشكؿ ليـ كشرحو الكالسيرا

 البرامج بث لتتبادؿ بعضيا مع العربية الدكؿ تتعاكف أف. 10
 .االلكتركني التعميـ استخداـ تكمفة يخفض مما
 الفني الدعـ يقدـ أف لالتصاالت العربي االتحاد عمي. 11

 االلكتركني التعميـ استخداـ في ترغب التي لمدكؿ كاالستشارات
 .عربية بحث كمحركات عربية كخكادـ عربية مكاقع كبناء
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 التعميـ مف النكع ليذا الالزمة اآللي الحاسب أجيزة تكفير. 12
 .عالية بتقنية األجيزة ىذه تككف أف عمى
 الحاسب برامج مع لمتعامؿ المؤىميف المعمميف استقطاب. 13
 .اآللي
 اآللي الحاسب تعميـ كيفية عمى الدراسية المكاد تتضمف أف. 14

 .لمطالب
 الرامية الجيكد احتضاف لمبرمجيات العربي االتحاد عمي. 15
 البيئة مع تتناسب عربية تشغيؿ كنظـ عربية برمجيات نتاجإ إلي

 .العربية
 ىذا مع لمتفاعؿ المجتمع أفراد لدل االجتماعية التعبئة. 16
 .التعميـ مف النكع
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E-LEARNING EDUCATION 

(CLASSERA) IN RIYADH PRIVATE 

SCHOOLS 

ABDURRAHMAN ALHABEEB 
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ABSTRACT_ The purpose of this study is to identify the requirements for the implementation of 

the Smart E-learning Education (Classera) in Riyadh Private schools. It also identifies the 

obstacles that stand in the way of implementing this Electronic based system (Classera) in Riyadh 

Private schools. 

To accomplish these goals, researcher has used the interviews as a tool. The interview was held 

for all the study society in Riyadh Private schools that have implemented (Classera). 

The study has concluded the following: 

1- all results showed that the human resources requirements were required first for the 

implementation of (Classera) with a calculated average of 6.6. Technical requirements came next 

by a calculated average of 5.8. The administration came the least requirements for the 

implementation of (Classera) with a calculated average of 2.6.  

2- all results showed that the financial requirements were the first obstacle for the implementation 

of (Classera) with a calculated average of 8.00 Technical obstacle came the second with a 

calculated average of 5.6. Then the human resources with an average of 5.4. Finally the 

administration came the least as an obstacle with a calculated average of (2.4). 

Keyword_ E-Learning Education, Classera. 

 

 


