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دراسة وصفية الستخذام أعضبء هيئة التذريس 
 الفصول الذكية جببمعة امللك سعود

 *أسماء بنت ناصز بن عبد هللا السعّيد

 

 

ـ الٟهى٫ الظ٦ُت بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص، ومضي وحىص  امللخص_ ؾٗذ الضعاؾت ئلى الخٗٝغ ٖلى مضي اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع

بُت في مجا٫ الٟهى٫ الظ٦ُت ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت  حٗؼي إلاخٛيراث@ ال٩لُت، الغجبت الٗلمُت، ؾىىاث الخبرة، الضوعاث الخضٍع

ـ الٟهى٫ الظ٦ُت بجامٗت اإلال٪  وج٣ىُاتها وأصواتها، ٦ما ؾٗذ ئلى جدضًض أهم اإلاٗى٢اث التي جدّض مً اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع

ُلي، في اؾدباهت ج٩ىهذ مً أعب٘ مداوع في مداولت لإلحابت ًٖ أؾئلت الضعاؾت، وجم ؾٗىص، و٢ض اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الخدل

( ًٖى هُئت جضَعـ ومً في خ٨مهً =?7خُث بلٜ ٖضص أٞغاص الُٗىت ) –والتي بلٛذ ٧امل مجخم٘ الضعاؾت–جىػَٗها ٖلى ُٖىت الضعاؾت 

ما٫( اى، والالحي ٌؿخسضمً الٟهى٫ الظ٦ُت،  مً ؤلاهار، في ال٩لُاث ؤلاوؿاهُت )التربُت، آلاصاب، ئصاعة ألٖا في حامٗت اإلال٪ ؾٗىص بالٍغ

%( مً مجخم٘ الضعاؾت، وطل٪ في الٟهل الضعاس ي ألاو٫ مً الٗام 48:<( ًٖى هُئت جضَعـ بيؿبت ٢ضعها )>>7واؾخجاب منهً )

وجىنلذ الضعاؾت ئلى ٖضة هخاةج هـ، وبٗض حم٘ البُاهاث جم جدلُلها باؾخسضام ٖضص مً ألاؾالُب ؤلاخهاةُت، :7:99/7:9الضعاس ي 

أبغػها@ أن اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَعـ لألحهؼة والخ٣ىُاث في الٟهل الظ٧ي أزىاء الٗملُت الخٗلُمُت ٧اهذ مخىؾُت وبك٩ل ئًجابي، 

ىص الضوعاث ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت حٗؼي إلاخٛيراث ال٩لُت أو اإلاإهل الٗلمي أو ؾىىاث الخبرة في الخضَعـ أو ختى وح

ضة آلُاث في مجا٫  بُت، ٦ما ٢ضمذ الضعاؾت ٖضة جىنُاث م٣ترخت في مجا٫ اؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت في الخٗلُم الٗالي، ٖو الخضٍع

غ مهاعاث ًٖى هُئت الخضَعـ هدى اؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت في الخٗلُم الٗالي  .جٍُى

 ٦4ُت، حامٗت اإلال٪ ؾٗىصصعاؾت ونُٟت، هُئت الخضَعـ، الٟهى٫ الظ :الكلماث املفتاحيت
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 الذكيت الفصول  التدريس هيئت أعضاء الستخدام وصفيت دراست

 سعود امللك بجامعت
 املقدمت. 1

 في هىاحي مخٗضصة،       
ً
ُا  مٗٞغ

ً
 ج٣ىُت وج٣ضما

ً
ٌكهض الٗهغ الخالي زىعة

ؾاؾُت لخُىع الضو٫ وج٣ضم ئط حٛيرث مٗها ال٨ثير مً اإلاٟاهُم ألا 

اإلاجخمٗاث، وأخضزذ هظه الثىعة مىاٞؿت بين الضو٫ للىنى٫ ئلى 

ألاًٞل والغقي باإلاجخمٗاث، وأنبدذ ال٣ىة والخ٣ضم ج٣اؽ بمضي 

الاهضماج في الخًاعة الٗملُت وألازظ بمُُٗاث الثىعة الخ٣ىُت، ومما ال 

٤ التر   .بُت والخٗلُمق٪ ُٞه أن بضاًت الخ٣ضم الخ٣ُ٣ُت ج٩ىن ًٖ ٍَغ

، ما ٢بل الجامعي أو        
ً
 أو زانا

ً
 ٖاما

ً
مثل الخٗلُم ؾىاء ٧ان حٗلُما ٍو

، ألاؾاؽ في بىاء ؤلاوؿان اإلاىاًَ ال٣اصع ٖلى الخٗامل م٘ الخ٣ىُاث 
ً
ٖالُا

الخضًثت والخٛيراث التي َغأث ٖلى الؿاخت الضولُت في ْل مجخم٘ 

ت  4اإلاٗٞغ

ت الظ       ي ًغج٨ؼ ٖلى اؾدثماع الخ٣ىُاث ٞالىلىج في ٖهغ اإلاٗٞغ

الخضًثت في قتى مىاحي الخُاة اإلاٗانغة، ًخُلب الاعج٣اء بالغؤٍت 

اإلاؿخ٣بلُت وئٖاصة الىٓغ في أؾالُب الٗملُاث الخ٣لُضًت ٖلى ٧اٞت 

 ].7ألانٗضة ]

اٖلُت اؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت في حامٗت           ول٩ي جؼصاص ٦ٟاءة ٞو

التي ويٗذ مً أحلها، وبالخالي جخُىع  اإلال٪ ؾٗىص، وجخد٤٣ ألاهضاٝ

وجخ٣ضم الٗملُت الخٗلُمُت ئلى ألامام؛ ًجب أن جؼصاص ج٩ىن هىا٥ 

صعاؾاث ج٠٣ ٖلى اؾخسضام هظه الٟهى٫ ومضي الاؾخٟاصة الٟٗلُت 

منها ومً الخ٣ىُاث اإلاىحىصة بها، ئط أن الخ٣ضم ال٨مي في مجا٫ ج٣ىُاث 

٢ضعاث أًٖاء هُئت الخضَعـ اإلاٗلىماث ئطا لم ًىا٦به ج٣ضم هىعي في 

ُٟها  ٖلى اؾخسضام هظه الخ٣ىُاث بمهاعة ٖالُت، ٞاهه لً ًخم جْى

ت، لظا ٞاهه ًجب  ٣ت الصخُدت لخضمت الٗملُت الخٗلُمُت والتربٍى بالٍُغ

إلاا هى مسُِ له،  والاؾتراجُجُاثأن جخىؾ٘ ؤلاحغاءاث وجدىٕى ألاصواث 

 .وهظا ما حؿعى الضعاؾت الخالُت لخد٣ُ٣ه

راَستم. 2  شكلت الّدِّ

مً زال٫ اؾخٗغاى بٌٗ الضعاؾاث وألابدار الؿاب٣ت في هظا        

اإلاجا٫، جخطر هىاحي ال٣هىع في اؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت بك٩ل 

   زام والخٗلم ؤلال٨ترووي بك٩ل ٖام، ٣ٞض أوص ى ٖبض الٗاَي 

٠ُ ج٣ىُاث الخٗلم 8والؿُض ] [ بًغوعة الخسُُِ الجُض لخْى

ِئت الخٗلم اإلاضمج و٦ُُٟت اؾخسضامها مً ٢ِبل أًٖاء ؤلال٨ترووي في ب

ـ، والخأ٦ض مً مهاعاتهم في اؾخسضام هظه الخ٣ىُاث، ٦ما  هُئت الخضَع

[ الباخثين بخىحُه أبداثهم ئلى الخٗلُم اإلاضمج ختى ًخم 9أوص ى ٖماقت ]

لى جهمُم ٖلمي ٌٗمل ٖلى هجاح جُب٣ُه  جُب٣ُه ٖلى أؾـ ٖلمُت ٖو

 .وجد٤ُ٣ أهضاٞه

ـ         وبىاء ٖلى ما ؾب٤ جخطر أهمُت خهى٫ أًٖاء هُئت الخضَع

ب ال٩افي واإلاىاؾب الؾخسضام همِ الخٗلُم اإلاضمج في  ٖلى الخضٍع

الٟهى٫ الظ٦ُت ومضي اؾخسضام هظه الٟهى٫ في الٗملُت الخٗلُمُت، 

٘ ٦ٟاءة  ٣ت الصخُدت لٞغ واإلاٗى٢اث التي جدى٫ صون اؾخسضامها بالٍُغ

 .الخٗلُم الٗاليالٗملُت الخٗلُمُت في 

راَستأ.   أسئلت الّدِّ

جداو٫ هظه الضعاؾت ون٠ وجدلُل اؾخسضام أًٖاء هُئت      

ـ الٟهى٫ الظ٦ُت بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص، مً زال٫ ؤلاحابت ٖلى  الخضَع

 :ألاؾئلت آلاجُت

ـ الٟهى٫ الظ٦ُت بجامٗت 4 1 ما مضي اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع

 اإلال٪ ؾٗىص؟

اؾبت لخدؿين اؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت في حامٗت ما اإلا٣ترخاث اإلاى4 2

 اإلال٪ ؾٗىص؟

راَستب.   أهداف الّدِّ

 :جداو٫ هظه الضعاؾت جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخالُت    

ـ الٟهى٫ الظ٦ُت  14 ت مضي اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع مٗٞغ

 .بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص

ـ الٟهى٫ الظ٦ُت 4 2 ت مٗى٢اث اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع مٗٞغ

 .اإلال٪ ؾٗىص بجامٗت

ت مضي الٗال٢ت بين اإلاخٛيراث الخالُت@ )ال٩لُت، الغجبت الٗلمُت، 4 3 مٗٞغ

بُت في مجا٫ الٟهى٫ الظ٦ُت وج٣ىُاتها  ؾىىاث الخبرة، الضوعاث الخضٍع

 .وأصواتها( واؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت

جدضًض اإلا٣ترخاث اإلاىاؾبت لخدؿين اؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت في 4 4

 .حامٗت اإلال٪ ؾٗىص

راَستج.  ت الّدِّ  أهميَّ

 :حؿخمض هظه الضعاؾت أهمُتها مما ًلي     

ير مٗلىماث حؿاٖض ٖلى الاؾخسضام الٟٗا٫  • حؿهم هظه الضعاؾت في جٞى

 .وؤلاًجابي للٟهى٫ الظ٦ُت في الخٗلُم الجامعي

ب أًٖاء هُئت  • حؿلِ هظه الضعاؾت الًىء ٖلى أهمُت جأهُل وجضٍع

ـ، واإلاٗى٢اث التي ًى  ـ ٖىض اؾخسضام الخضَع احهها أًٖاء هُئت الخضَع

 .الخ٣ىُاث وألاحهؼة الخضًثت

حؿخمض هظه الضعاؾت أهمُتها مً أهمُت الخٗلم ؤلال٨ترووي في الخٗلُم  •

مها ٖلى أؾـ ٖلمُت؛ ل٩ي  غ أصواجه وج٣ىُاجه وج٣ٍى الٗالي، وأهمُت جٍُى

اٖلُت ٖالُخين  .جخد٤٣ أهضاٞه ب٨ٟاءة ٞو

ت جخُلب خضازت ججغبت حامٗ • ت اإلال٪ ؾٗىص في الٟهى٫ الظ٦ُت مٗٞغ

ـ، ومٗى٢اث  مضي اؾخسضامها مً ٢ِبل أًٖاء هُئت الخضَع

 .اؾخسضامها، وحؿلُِ الًىء ٖلى هظه الخجغبت مً حمُ٘ حىاهبها

هضعة البدىر والضعاؾاث خى٫ أصواث وج٣ىُاث الخٗلم ؤلال٨ترووي  •

الضعاؾت  ، والتي جداو٫ هظه-في خضوص ٖلم الباخثت –والٟهى٫ الظ٦ُت

 في مجا٫ جُٟٗل أصواث ج٣ىُاث 
ً
مٗالجتها بما ًم٨ً أن ًجٗلها ئؾهاما

 .الخٗلم ؤلال٨ترووي في الخٗلُم الٗالي

الاؾخجابت لخاحت حامٗت اإلال٪ ؾٗىص، وبسانت ٖماصة الخٗلم  •

ٗها  ؤلال٨ترووي والخٗلُم ًٖ بٗض الضعاؾاث مُضاهُت جدىاو٫ مكاَع

ت ٍغ  .الخٍُى
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راَس د.   تمصطلحاث الّدِّ

 :الٟهى٫ الظ٦ُت

 ٠ ٟها بأجها@ ٞهى٫ جٟاٖلُت جدُذ للمٗلم الانُالحيالخٍٗغ @ ًم٨ً حٍٗغ

الاؾخٟاصة مً الخ٣ىُت بك٩ل ٞاٖل في الٗملُت الخٗلُمُت وحؿهُل 

أؾالُب الخٗلُم والخٗلم بك٩ل ئًجابي مً زال٫ صمجها بالخ٣ىُت، 

اصة ال٣ضعة الخدهُلُت للُالب ٖماصة الخٗلم ؤلا ل٨ترووي واإلادهلت هي ٍػ

 بأجها الٟهى٫ التي ًخم :والخٗلُم ًٖ بٗض ]
ً
ٟها ئحغاةُا م٨ً حٍٗغ [ ٍو

٤ صمج الخ٣ىُاث الخضًثت  ٞيها اؾخسضام همِ الخٗلُم اإلاضمج، ًٖ ٍَغ

دخىي الٟهل الظ٧ي ٖلى ٖضص مً ألاحهؼة التي  في الٟهل الخ٣لُضي، ٍو

 ،Data Show جِؿغ الٗملُت الخٗلُمُت، مثل@ حهاػ ٖغى البُاهاث

-E  ، واإلاىهت ؤلال٨تروهُتSmart Board والؿبىعة الظ٦ُت الخٟاٖلُت

Podium  وقب٨ت ؤلاهترهذ. 

راَسته.   حدود الّدِّ

 :جخمثل خضوص الضعاؾت في آلاحي    

ُت@ ج٣خهغ الضعاؾت ٖلى مضي اؾخسضام أًٖاء هُئت  - الخضوص اإلاىيٖى

ـ الٟهى٫ الظ٦ُت ومٗى٢اتها بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص  .الخضَع

ـ ؤلاهار، الخ - ضوص اإلا٩اهُت@ قملذ الضعاؾت أًٖاء هُئت الخضَع

الخانالث ٖلى الغجبت ألا٧اصًمُت@ أؾخاط، أؾخاط مكاع٥، أؾخاط 

مؿاٖض، مدايغ، مُٗض، في ألا٢ؿام ؤلاوؿاهُت )مغ٦ؼ الضعاؾاث 

اى، والالحي ٌؿخسضمً  الجامُٗت بٗلِكت( في حامٗت اإلال٪ ؾٗىص بالٍغ

 .الٟهى٫ الظ٦ُت

ب٣ذ هظه الضعاؾت زال٫ الٟهل الضعاس ي ألاو٫ الخضوص ال -
ُ
ؼماهُت@ َ

 .هـ :7:9/ 7:99مً الٗام الضعاس ي 

 إلاطار النظزي . 3

@ الخٗلم ؤلال٨ترووي في الخٗلُم الٗالي
ً
 أوال

  E-Learning مٟهىم الخٗلم ؤلال٨ترووي

٣ت للخٗلُم باؾخسضام آلُاث الاجها٫       ٟه بأهه ٍَغ ًم٨ً حٍٗغ

لكب٩اث والىؾاةِ اإلاخٗضصة وبىاباث ؤلاهترهذ، مً الخضًثت ٧الخاؾب وا

أحل ئًها٫ اإلاٗلىماث للمخٗلمين بأؾٕغ و٢ذ وأ٢ل ج٩لٟت، وبهىعة 

جم٨ً مً ئصاعة الٗملُت الخٗلُمُت ويبُها و٢ُاؽ وج٣ُُم أصاء 

 ٞالخٗلم ؤلال٨ترووي هى أؾلىب حٗلُمي خضًث ;اإلاخٗلمين اإلاالح ]
ً
[4 ئطا

٣ىُاث الخضًثت مً أحهؼة وقب٩اث ٢اةم ٖلى حسخير الىؾاةل والخ

واؾتراجُجُاث خضًثت إلًها٫ اإلاٗلىماث والخبراث للمخٗلمين في بِئت 

حٗلم مغهت ؾىاء ٧اهذ متزامىت أو ٚير متزامىت، بأ٢ل و٢ذ وحهض وأ٦بر 

 .ٞاةضة

ٟاث إلاٟهىم الخٗلم        ومما ججضع ؤلاقاعة ئلُه بٗض هظه الخٍٗغ

 للمىحىص، ٦ما أهه ؤلال٨ترووي، أن الخٗلم ؤلال٨تروو
ً

ي لِـ حٗلًُما بضًال

لِـ بالًغوعة حٗلُم مً الضعحت الثاهُت ٦ما ًغي البٌٗ، ول٨ً ًم٨ً 

اٖخباعه همِ حضًض وئياٞت للمىحىص إلاىاحهت مى٠٢ حضًض باٖضاصاث 

٩ىن ٖىهغ ج٣ضم بما ًدضزه مً  ئياُٞت، وهى ًخ٩امل م٘ اإلاىحىص ٍو

 ].>ئصاعة لل٨ٟغ وجدٍض للهمم ]

 :ٗلم ؤلال٨تروويأهمُت الخ

ئن أهمُت الخٗلم ؤلال٨ترووي جيب٘ مً ٧ىهه أخض الاججاهاث الخضًثت        

في مىٓىمت الخٗلُم الظي ٌٗمل ٖلى حُٛير الىمِ الخ٣لُضي ئلى همِ 

حٗاووي ٌكتر٥ ُٞه اإلاٗلم واإلاخٗلم في الٗملُت الخٗلُمُت لُىا٦ب 

مً الى٣اٍ الخُٛيراث الخ٨ىىلىحُت في هظا الٗهغ، وجخطر أهمُخه 

 :آلاجُت

غ مىٓىمت الخٗلُم الٗالي 4 1 الخٗلم ؤلال٨ترووي له صوع هام في جٍُى

بؿبب الخاحت اإلاتزاًضة لضٖم مغوهت الخٗلم، والخٗلم الظاحي، والخٗلم 

 ].=مضي الخُاة ]

الخٗلم ؤلال٨ترووي ًدؿً الجىصة الخٗلُمُت باؾخسضام الخاؾىب 4 2

رهذ وهٓام اإلاٗلىماث، بُغ١ ال اإلاخٟاٖل والاجها٫ مباقغة ٖبر ؤلاهت

ـ ألازغي، لظل٪ ٞهى مىاؾب لجمُ٘ اإلا٣غعاث  جمازله ٞيها َغ١ الخضَع

 ].<واإلاخٗلمين ]

ئًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت إلاك٨الث نٗىباث الخٗلم، خُث ئن بغامج 4 3

الخٗلم ؤلال٨ترووي حؿهم في الخٛلب ٖلى بٌٗ أوحه ال٣هىع ببرامج 

 ].?الخٗلُم الخ٣لُضًت ]

٣ت التي جىاؾبه، خُث حص4 4 جُ٘ اإلاخٗلم ٖلى ئصاعة حٗلمه وبالٍُغ

مثل ال٣غاءة واإلاغا٢بت والٟدو والاؾخ٨كاٝ ‘ ٌٗغى أؾالُب مخىىٖت

ا ] ًُ  ].71والبدث والاجها٫ واإلاىا٢كت وجىُٟظ الخجاعب ئل٨تروه

 مباقًغا 4 5
ً

 للمٗلىماث، وه٣ال
ً
حٗل الٗملُت الخٗلُمُت أ٦ثر ئزاعة وجبؿُُا

ض مً للخبراث باؾخ سضام الىؾاةِ اإلاخٗضصة وطل٪ لخدٟيز اإلاخٗلمين إلاٍؼ

 .الخٗلم

ا@ الٟهى٫ الظ٦ُت في الخٗلُم الٗالي ًُ  :زاه

 : Smart Classrooms مٟهىم الٟهى٫ الظ٦ُت

ٟها بأجها بِئاث حٗلُمُت جٟاٖلُت مضٖىمت بالخ٣ىُاث        ًم٨ً حٍٗغ

خهلت بكب٨ت اإلا E-Podium الخٗلُمُت اإلاخُىعة ٧اإلاىهت الال٨تروهُت

  Data Showالاهترهذ وهٓام ئصاعة اإلادايغة، وحهاػ ٖغى البُاهاث

ير Interactive Board والؿبىعة الخٟاٖلُت ، وتهضٝ هظه البِئاث ئلى جٞى

ـ، وجدٟيز  حٗلُم مخميز مً زال٫ جدؿين أصاء أًٖاء هُئت الخضَع

 ].77الُالب ٖلى الخٗلم ]

هم البِئاث الخٟاٖلُت التي جُب٤ وجمخاػ الٟهى٫ الظ٦ُت بأجها أخض أ     

مٟهىم الخٗلم اإلاضمج، والظي ٣ًىم ٖلى الضمج بين الخٗلُم الخ٣لُضي 

الهٟي والخٗلُم ؤلال٨ترووي بما ًىاؾبه مً أصواث وج٣ىُاث 

٣ت متزامىت  واؾتراجُجُاث، ٦ما ًم٨ً للمخٗلمين ٞيها أن ًخٗلمىا بٍُغ

٣ت ٚير متزامىت، ٦ما  ًم٨ً أن ًضعؽ ٧ل باؾخسضام الكب٩اث أو بٍُغ

ت  .منهم بمٟغصه أو م٘ مجمٖى

وال ٣ًخهغ ججهيز الٟهى٫ الظ٦ُت ٖلى جؼوٍض ال٣اٖاث باألحهؼة       

غ اإلا٣غعاث  واإلالخ٣اث الخانت بها، بل ألاهم مً هظا ٧له جٍُى

والخهمُم اإلابخ٨غ لبرامج الىؾاةِ اإلاخٗضصة الخٟاٖلُت ٖلى أؾـ 

ب، م٘ جؼوٍض ٖلمُت، وجدمُلها ٖلى ئؾُىاهاث ليزع أ و مىا٢٘ الٍى

ُٟها بك٩ل  بُت في ج٣ىُاث الخٗلُم واإلاٗلىماث، وجْى اإلاٗلمين ببرامج جضٍع

غ مىٓىمت الخٗلُم ٩٦ل ]  ].78ؾلُم في جٍُى

 :ألاهضاٝ الخٗلُمُت الؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت

ًيبغي أن ًإصي اؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت في الٗملُت الخٗلُمُت ئلى        

 :لخالُتجد٤ُ٣ ألاهضاٝ ا

الخٗٝغ ٖلى مؿخدضزاث الخ٣ىُاث الخٗلُمُت، وعبُها بىا٢٘ 4 1

 .اإلاخٗلمين وخُاتهم الُىمُت
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ت 4 2 ا٦دؿاب مٗاٝع ومهاعاث اإلاؿخدضزاث والىٓم الخ٣ىُت اإلاخىٖى

ت ]  ].71وجُب٣ُاتها التربٍى

اصة ال٨ٟاءة والٟاٖلُت للٗملُت 4 3 ازخهاع الى٢ذ والجهض م٘ ٍػ

ٗما٫ أؾالُب جضَعـ خضًثت ومبؿُت، الخٗلُمُت، مً زال٫ اؾخ

ُضًى  .ووؾاةِ حٗلُمُت جٟاٖلُت مً نىث ونىعة ٞو

تهُئت بِئت حٗلُمُت جٟاٖلُت بين اإلاٗلم واإلاخٗلمين، مً زال٫ ج٣ىُاث 4 4

 .ٕ في مهاصع اإلاٗلىماث والخبرةى ىئل٨تروهُت حضًضة، والخ

 .جىمُت الٗمل الجماعي والخٗاووي لضي اإلاخٗلمين4 5

ت والخٗلُمُت بين الٗلم واإلاخٗلمين مً زال٫ جباص٫ ال4 6 خبراث التربٍى

 .مكاع٦ت الجمُ٘ أزىاء اؾخسضام الٟهل الظ٧ي وج٣ىُاجه

حٗل اإلاخٗلم هى اإلادىع الغةِس ي للٗملُت الخٗلُمُت، ٞاإلاٟترى مً 4 7

اإلاٗلم أن ٩ًىن هى اإلاىحه واإلاضًغ للٗملُت الخٗلمُت، واإلاخٗلم هى الظي 

ىا٢لًبدث ًٖ اإلاٗلىمت َو  .كاع٥ ٍو

تجىمُت ال٣ضعاث 4 8 التي ٖاوى اإلاجخم٘ مً وأصها بم٣غعاث  الابخ٩اٍع

 ].78الخٟٔ والاؾخٓهاع والخل٣ين الخ٣لُضًت ]

حسجُل وئٖاصة ٖغى ما ًخم قغخه في الٟهى٫ الظ٦ُت في أي و٢ذ 4 9

٣اث الغ٢مُت ٖلى  ٤ وي٘ اإلادخىي واإلاٞغ ًدخاحه اإلاخٗلم، وطل٪ ًٖ ٍَغ

 .ما ٌؿهل ونى٫ اإلاخٗلمين لهاقب٨ت ؤلاهترهذ، م

 :ألاؾـ الخٗلُمُت الؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت

ـ ٢بل وأزىاء وبٗض اؾخسضام أحهؼة         ًيبغي ٖلى ًٖى هُئت الخضَع

 :وج٣ىُاث الٟهل الظ٧ي مغاٖاة بٌٗ ألاؾـ الخالُت

ا٦دؿاب اإلاهاعاث الٟىُت والخ٣ىُت ال٩اُٞت للخٗامل م٘ أحهؼة الٟهل 4 1

 .الظ٧ي

ضًض ألاهضاٝ ؤلاحغاةُت للمدايغة، وازخُاع ألاحهؼة الخٗلُمُت جد4 2

 ].79اإلاىاؾبت لخد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ ]

ت الخايغة، 4 3 ا للمماعؾت التربٍى ًُ أن ٩ًىن الاؾخسضام امخضاًصا َبُٗ

ا، ولِـ مجغص ئياٞت صون  وهظا ٌٗجي أن ٩ًىن الاؾخسضام مبرًعا جغبىًٍ

 ].:7مىاؾبت ]

اإلاخٗلمين، خُث ًم٨ً اؾخسضام أحهؼة جدضًض خاحاث وزهاةو 4 4

ً  .وج٣ىُاث مُٗىت لبٌٗ اإلاخٗلمين صون آزٍغ

اث ٦بيرة أو 4 5 جدضًض همِ وأؾلىب الخٗلُم ؾىاء ٧ان في مجمٖى

 ].78نٛيرة، أو بك٩ل ٞغصي مؿخ٣ل ]

 .جدضًض اإلاضة الؼمىُت اإلاىاؾبت للٗغى وحؿلؿل الخى٣ل بين ألاحهؼة4 6

الؾخسضام ألاحهؼة الخٗلُمُت، خُث  جىُٓم بِئت الٗغى اإلاىاؾبت4 7

حكتر٥ ألاحهؼة الخٗلُمُت في بٌٗ ألاؾاؾُاث لخىُٓم بِئت الٗغى، 

ت، ومهضع ال٨هغباء، ٦ما جدخاج بٌٗ  مثل@ ؤلاياءة، واإلا٣اٖض، والهٍى

الم الخام لل٣اٖت ]  ].79ألاحهؼة ئلى ؤلْا

ـ وقب٩اث 4 8 ًى هُئت الخضَع الخٗاون الخٗلُمي بين اإلاخٗلمين ٖو

ت وجىلُض ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث اإلا ٠ُ اإلاٗٞغ ٗلىماث لالؾخضال٫ وجْى

 ].71الجضًضة ]

ـ والٟهى٫ الظ٦ُت ا@ أًٖاء هُئت الخضَع
ً
 :زالث

ـ  :صوع أًٖاء هُئت الخضَع

ـ الظي ٌؿخسضم همِ الخٗلُم ؤلال٨ترووي        ئن لًٗى هُئت الخضَع

ت، ط٦غها ٦ ت مخىٖى  ؼي ـً م٨ُىــل مـــاإلاضمج في الٟهل الظ٧ي أصواًعا حىهٍغ

م٨ً جلخُهها ُٞما ًلي>7[؛ وأبى الٗال ];7]  :[ ٍو

ت الخٗلُمُت •  .الٗمل ب٨ٟاءة ٦مغقض ومىحه خاط١ للٗملُت التربٍى

ت زهاةو واخخُاحاث اإلاخٗلمين في ْل الخٛيراث الخ٣ىُت التي  • مٗٞغ

 .ًىاحهها اإلاخٗلمين في اإلاجخم٘

ب وجىحُه اإلاخٗلمين ٖلى ٦ُُٟت اؾخسضا • م الخ٨ىىلىحُا الخضًثت جضٍع

 .واؾخسضام اإلاٗلىماث والاؾخٟاصة منها فى خُاتهم الٗملُت

ض مً الٗلىم والخ٣ىُاث الخضًثت، والخضعب ٖلى ٦ُُٟت  • اؾدُٗاب اإلاٍؼ

ـ في  ت الخٗلم الظاحي، ٞال ًم٨ً لًٗى هُئت الخضَع الخٗلم م٘ اؾخمغاٍع

ها في مإؾؿاث ٨ًدؿب التيالى٢ذ الخالي أن ٨ًخٟي باإلاٗاٝع واإلاهاعاث 

ماصة الخٗلم  غ اإلاهاعاث ٖو ـ ٦ٗماصة جٍُى ئٖضاص ًٖى هُئت الخضَع

 .ؤلال٨ترووي

ت جدىاؾب م٘ الخ٣ىُاث  • ؿُت مخىٖى جُب٤ُ مهاعاث وأهماٍ جضَع

 .الخضًثت واإلادخىي الخٗلُمي وخاحاث اإلاخٗلمين

ا@ ججغبت حامٗت اإلال٪ ؾٗىص في الٟهى٫ الظ٦ُت ًٗ   عاب

اصة في الخٗلُم  صأبذ حامٗت اإلال٪        ؾٗىص ٖلى أن ج٩ىن لها الٍغ

الٗالي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ئط قهضث الجامٗت مىظ ئوكائها 

، مما حٗلها =;?7هـ / ==79ٖام )
ً
 و٦ُٟا

ً
م( جُىًعا وهمًىا مًُغًصا، ٦ما

جدخل م٩اهت مخميزة بين مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي في اإلامل٨ت، و٢ض 

الخهيُٟاث الٗاإلاُت للجامٗاث ٖلى  خهلذ ٖلى مغا٦ؼ مخ٣ضمت في

مؿخىي الجامٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت والؿٗىصًت، وحٗخبر حامٗت اإلال٪ 

ـ؛  ؾٗىص مً أبغػ حامٗاث اإلامل٨ت مً خُث ٖضص أًٖاء هُئت الخضَع

ؿُت ٞيها أ٦ثر مً ) ( ًٖى، 111:ئط ًبلٜ ٖضص أًٖاء الهُئت الخضَع

بلٜ ٖضص َالبها في الى٢ذ الغاهً أ٦ثر مً  ( َالب1111=) ٍو
ً
البت  ا َو

ت =7] [، ٦ما جميزث الجامٗت بدكٗب وحٗضص الخسههاث الىٍٓغ

( ٧لُت، خهل ال٨ثير منها :8والٗلمُت وج٩املها؛ ئط جبلٜ ٖضص ال٩لُاث )

 .ٖلى اٖخماص صولي وأ٧اصًمي مً ٢ِبل بٌٗ اإلاىٓماث اإلاخسههت

اصي الٗهغي للجامٗت خغنذ الج       م٘ هظا الضوع الٍغ
ً
امٗت وجماقُا

غ مىٓىمت الخٗلُم والخٗلم، وهدُجت  اصة اإلادلُت والٗاإلاُت في جٍُى ٖلى الٍغ

ش  هـ باوكاء  <7:8/ :/7لظل٪ ٣ٞض أنضع مجلـ الجامٗت ٢غاًعا بخاٍع

اصة في  ٖماصة الخٗلم ؤلال٨ترووي والخٗلُم ًٖ بٗض؛ وطل٪ لخد٤ُ٣ الٍغ

غ أؾالُب الخٗلُم والخٗلم مً زال٫ بِئاث الخٗلم  جدؿين وجٍُى

ؤلال٨ترووي ال٣اةمت ٖلى ج٣ىُاث اإلاٗلىماث والاجهاالث الخضًثت، وحؿعى 

الٗماصة لخد٤ُ٣ ٖضة أهضاٝ بالخٗاون م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت 

 :بالجامٗت، مً أهمها

 .وي٘ زُت اؾتراجُجُت لبرامج الخٗلم ؤلال٨ترووي في الجامٗت •

ؼ جُب٣ُاث الخٗلم ؤلال٨ترووي •  .ئًجاص بِئت مىاؾبت لخٍٗؼ

وي٘ اإلاٗاًير الٟىُت والىٓامُت لخُب٣ُاث الخٗلم ؤلال٨ترووي ٖلى  •

 .مؿخىي الجامٗت

الخيؿ٤ُ بين ٧لُاث الجامٗت وأ٢ؿامها ُٞما ًخٗل٤ بسُِ وبغامج  •

 .الخٗلم ؤلال٨ترووي والخٗلُم ًٖ بٗض

ـ في مجا٫ جىمُت  • ًاء هُئت الخضَع ير الضٖم الٟجي والبكغي أٖل جٞى

 .مهاعاتهم الخ٣ىُت

غ جى  • ـ في مجا٫ جٍُى ًاء هُئت الخضَع ٞير الضٖم الٟجي والبكغي أٖل

 .اإلا٣غعاث ؤلال٨تروهُت واإلادخىي الغ٢مي
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ؤلاقغاٝ ٖلى أهٓمت الخٗلم ؤلال٨ترووي والخٗلُم ًٖ بٗض بالخيؿ٤ُ م٘  •

 .الجهاث طاث الهلت

ؼ الخٗاون م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت بالخٗلم ؤلال٨ترووي والخٗلُم  • حٍٗؼ

ا بما ًدىاؾب م٘ أهضاٝ الٗماصةًٖ بٗض صاز ًُ ا وزاعح ًُ  .ل

راَساث السابقت. 4  الّدِّ

ـ  @ صعاؾاث جىاولذ ٞاٖلُت ومضي اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع
ً
أوال

  للخ٣ىُاث الخٗلُمُت في الٟهى٫ الضعاؾُت

[ بين الباخث مضي الٟغ١ في الخدهُل بين <7صعاؾت ٧اعجغ ]      

لٟهى٫ الخ٣لُضًت، والُالب الظًً الُالب الظًً صعؾىا باؾخسضام في ا

ٌ بجامٗت  Capella صعؾىا في الٟهى٫ الظ٦ُت، لُالب ٧لُت الخمٍغ

University( َالب، و٢ض اؾخيخجذ الضعاؾت 799، والظًً بلٜ ٖضصهم )

ا حٗؼي لٗامل الجيـ والٗمغ، ئال أجها  ًُ ٖضم وحىص ٞغو١ صالت ئخهاة

ًم الضعوؽ بُيذ أن الٟهى٫ الظ٦ُت هي البضًل اإلاىاؾب لخ٣ض

 .واإلادايغاث ًٖ الٟهى٫ الضعاؾُت الخ٣لُضًت

[ والتي ٧اهذ بٗىىان "مؿخ٣بل بِئاث ?7صعاؾت ؾُُٟىضً٪ ]      

الخٗلُم في ال٩لُاث الصخُت@ أزغ الٟهى٫ الظ٦ُت ٖلى ؤلاهجاػاث 

ألا٧اصًمُت للُالب في ال٩لُت الصخُت"، هضٞذ ئلى جدضًض مضي ٞٗالُت 

ٌ، و٢ض قملذ  الٟهى٫ الظ٦ُت ٖلى الخدهُل الضعاس ي لُالب الخمٍغ

( َالًبا مً ال٩لُاث الصخُت، واؾخسضمذ >>ُٖىت البدث الٗكىاةُت )

بي في الضعاؾت، و٢ض أْهغث الىخاةج أن اإلادايغاث التي  اإلاىهج الخجٍغ

اصة في ؤلاهجاػاث ألا٧اصًمُت  حُٗى في الٟهى٫ الظ٦ُت جإصي ئلى ٍػ

، ٦ما أجها أون ذ باٖخماص جُب٤ُ بِئاث للُالب بك٩ل ٦بير وملخّى

الٟهى٫ الظ٦ُت لجمُ٘ اإلادايغاث في ال٩لُاث الصخُت ٦م٨مل وصاٖم 

 .للخٗلُم الخ٣لُضي

ا@ صعاؾاث جىاولذ اإلاٗى٢اث والهٗىباث التي جىاحه أًٖاء هُئت  ًُ زاه

ـ ٖىض اؾخسضام الخ٣ىُاث الخٗلُمُت في الٟهى٫ الضعاؾُت  الخضَع

لتي جىاولذ الخدضًاث التي جىاحه [ وا81صعاؾت عوبغحؿىن وآزغون ]      

ُاهُا ٖىض جًمين الخ٣ىُاث الخٗلُمُت في  اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت في بٍغ

ب اإلاٗلمين ٖلى  الٟهى٫ الضعاؾُت، خُث بُيذ الضعاؾت أن جضٍع

الخ٣ىُاث الخضًثت ًجب أن ًأحي في اإلا٣ام ألاو٫ إلاغاخل جًمين هظه 

أهم الخدضًاث التي الخ٣ىُاث في الٟهى٫ الضعاؾُت، ٦ما بُيذ أن مً 

جىاحه اإلاٗلمين في ٖملُت اؾخسضام الخ٣ىُاث الخٗلُمُت هى ٖضم وحىص 

الضٖم اإلاؿخمغ لهم ٖىض جُب٤ُ اؾخسضام هظه الخ٣ىُاث، ٦ظل٪ وحىص 

ضم ج٩امل ؤلازىان م٘  غ الخ٣جي ٖو غ اإلانهي والخٍُى ٞجىة بين الخٍُى

هاعاث بًٗهم البٌٗ ًإصي ئلى وحىص زلل في ا٦دؿاب ال٨ٟاًاث واإلا

ا ٖضم ئقغا٥ اإلاٗلمين  ًً الالػمت الؾخسضام الخ٣ىُاث، ومً الخدضًاث أً

في زُت الخًمين وفي نى٘ ال٣غاع بكأن ٦ُُٟت جُب٤ُ الخ٣ىُاث 

 .الخضًثت في هظه اإلاإؾؿاث

[ والتي هضٞذ الى ال٨ك٠ ًٖ الخدضًاث التي 87صعاؾت ال٣باوي ]      

جامعي لضي أًٖاء هُئت جىاحه اؾخسضام الخٗلم اإلاضمج في الخٗلُم ال

ت، ؾىاء ٧اهذ جدضًاث  ـ ومٗاوهيهم ب٩لُاث حامٗت الاؾ٨ىضٍع الخضَع

ت، أم احخماُٖت، أو  ت، أم جغبٍى ت، أم ج٨ىىلىحُت، أم ئصاٍع بكٍغ

ا٢خهاصًت، و٢ض أؾٟغث هخاةج البدث ًٖ وحىص ٞغو١ بين الخ٨غاعاث 

َخى٢ٗت لُٗىت البدث ٖلى الٗباعاث 
ُ
الخٓت والخ٨غاعاث اإلا

ُ
الخانت اإلا

 
ً
بجملت جدضًاث اؾخسضام الخٗلم اإلاضمج في الخٗلُم الجامعي ازخالٞا

طاث صاللت ئخهاةُت، ومً زم جدضًض ٢اةمت بجملت جدضًاث اؾخسضام 

الخٗلم اإلاضمج في الخٗلُم الجامعي، ٦ظل٪ أؾٟغث الىخاةج ًٖ ٖضم 

ـ   بين مخىؾُي صعحاث أًٖاء هُئت الخضَع
ً
وحىص ٞغ١ صا٫ ئخهاةُا

ـ ومٗاوهيهم  ومٗاوهيهم بال٩لُاث الٗملُت وصعحاث أًٖاء هُئت الخضَع

ت ٖلى اؾدباهت جدضًاث اؾخسضام الخٗلم اإلاضمج في  بال٩لُاث الىٍٓغ

الخٗلُم الجامعي، ٦ما أؾٟغث الىخاةج ٦ظل٪ ًٖ ٖضم وحىص ازخالٝ 

طي صاللت ئخهاةُت في جدضًض جدضًاث اؾخسضام الخٗلم اإلاضمج في 

ء هُئت الخضَعـ ومٗاوهيهم ٌٗؼي لٗامل الخٗلُم الجامعي لضي أًٖا

 أؾٟغث الىخاةج ًٖ ٖضم وحىص ازخالٝ طي صاللت 
ً
الجيـ، وأًًا

ئخهاةُت في جدضًض جدضًاث اؾخسضام الخٗلم اإلاضمج في الخٗلُم 

ـ ومٗاوهيهم ٌٗؼي لٗامل الخبرة، و٢ض  الجامعي لضي أًٖاء هُئت الخضَع

ي جىاحه اؾخسضام أونذ الضعاؾت بًغوعة الخٛلب ٖلى الخدضًاث الت

 لٟىاةضه ومميزاجه 
ً
الخٗلم اإلاضمج في هٓام الخٗلُم الجامعي هٓغا

الٗضًضة، م٘ يغوعة ئحغاء مغاحٗاث وحٗضًالث مؿخمغة للخٗلُم 

الجامعي لُىا٦ب ما ًدضر مً جُىعاث، ٦ظل٪ أوص ى البدث بًغوعة 

ؿُت حٗخمض ٖلى اؾخسضام  وي٘ هماطج وجهىعاث الؾتراجُجُاث جضَع

ـ ومٗاوهيهم في الخٗلم اإلا ُٟه مً ٢ِبل أًٖاء هُئت الخضَع ضمج وجْى

 .م٣غعاث صعاؾُت مسخلٟت

[ في صعاؾخه ما ًىاحهه جُب٤ُ الخٗلم اإلاضمج مً 88وط٦غ الكُىر ]      

ت، ومٗى٢اث مخٗل٣ت باإلادخىي الخٗلُمي والتي  ت وبكٍغ مٗى٢اث ججهيًز

ـ جدى٫ صون جُب٤ُ الخٗلم اإلاضمج مً وحهت هٓغ أًٖاء هُئت ا لخضَع

في ٧لُاث ئٖضاص اإلاٗلمين بالضمام، و٢ض اج٤ٟ ٚالبُت أٞغاص الضعاؾت 

%( في ٧ىن ُٚاب الضٖم اإلاالي هى اإلاٗى١ الخ٣ُ٣ي لخىُٟظ  ?>بيؿبت )

الخٗلم اإلاضمج ببرامجهم وألا٢ؿام التي ٌٗملىن ٞيها، ٦ما بُيذ الضعاؾت 

دت ٦بيرة مً الُٗىت ال٩لُت جغي أن جبّجي أؾلىب الخٗل م اإلاضمج أن قٍغ

٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ وػاعة الخٗلُم الٗالي ولِـ ٖلى ال٩لُت اإلاٗىُت، ول٩ي ًخم 

 مً ٢ِبل وػاعة الخٗلُم الٗالي 
ً
 حٗلُمُت

ً
جُب٣ُه ال بض أن ًخم ئ٢غاع ؾُاؾت

غ له  ٞى ت ٖلى جل٪ ال٩لُاث، ومً زم ًإّمً ٍو بىنٟها الهُئت اإلاكٞغ

أزغي جمثل ٢ىاٖت  الضٖم ال٩افي، وفي اإلا٣ابل بُيذ الضعاؾت وحهت هٓغ 

%( منهم بأن اإلاباصعاث =4>7%(، وجغصص ):4;8أ٦ثر مً عب٘ أٞغاص الُٗىت )

الخانت بال٩لُاث اإلاٗىُت ٢ض حؿهم في ٞ٪ ال٨ثير مً اإلاًٗالث التي 

 .جىاحه ٖغى اإلااصة الخٗلُمُت بأؾلىب الخٗلم اإلاضمج

ا@ صعاؾاث جىاولذ ٦ال اإلادىعًٍ
ً
     زالث

[ خى٫ ججغبت الٟهى٫ الظ٦ُت في الؿىت 89صعاؾت اإلاهىا ]      

اى، هضٞذ  ت ب٣ؿم الُالباث بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص بالٍغ الخدًيًر

ـ هدى اؾخسضام  ت اججاهاث أًٖاء هُئت الخضَع الباخثت ئلى مٗٞغ

ت اإلاٗى٢اث التي جىاحه أًٖاء هُئت الخضَعـ  الٟهى٫ الظ٦ُت، ومٗٞغ

لضعاؾت ٖلى ٖىض اؾخسضامهم للٟهى٫ الظ٦ُت، خُث أحغث الباخثت ا

ت ب٣ؿم الُالباث، :<) ـ في الؿىت الخدًيًر ( ًٖى هُئت جضَع

واؾخسضمذ اإلاىهج الىنٟي في الضعاؾت، و٢ض جبين أن هخاةج الضعاؾت 

ْهغث ئًجابُت خى٫ اججاهاث أٞغاص ُٖىت الضعاؾت هدى اؾخسضام 

الٟهى٫ الظ٦ُت، وبُيذ أن أبغػ اإلاٗى٢اث التي جىاحه أًٖاء هُئت 

ـ الؾخسض ب اإلاىاؾب الخضَع ير الخضٍع ام الٟهى٫ الظ٦ُت هي ٖضم جٞى
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ير اخخُاحاتهم مً  ضم جٞى وال٩افي، وه٣و الهُاهت الضوعٍت لألحهؼة، ٖو

٘  .صٖم ٞجي ومخُلباث ماصًت بك٩ل ؾَغ

[ وا٢٘ اؾخسضام :8وفي صعاؾت ممازلت جىاو٫ ٞيها السخُباوي ]      

ت بجامٗت اإلال٪  ؾٗىص مً وحهت الؿبىعة الخٟاٖلُت في الؿىت الخدًيًر

ـ، خُث اجبٗذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي،  هٓغ أًٖاء هُئت الخضَع

ـ بٗماصة الؿىت 1<وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ) ( ًٖى هُئت جضَع

ت للُالب بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص، و٢ض أْهغث الضعاؾت في  الخدًيًر

هخاةجها جٟاٖل أًٖاء هُئت الخضَعـ الؾخسضام الؿبىعة الظ٦ُت، خُث 

%( منهم ٌؿخسضمىن الؿبىعة الخٟاٖلُت بك٩ل ًىمي، <4?>أن وؿبت )

%( منهم ملمين حًضا ب٨ُُٟت اؾخسضامها، ٦ما أقاعث ئلى >4;9ووؿبت )

وحىص أزغ ئًجابي ٖلى مؿخىي جدهُل الُالب مً وحهت هٓغ أًٖاء 

ـ، ٦ما بُيذ الضعاؾت أن مً أهم مٗى٢اث اؾخسضام  هُئت الخضَع

ب ال٩افي خى٫ ٦ُُٟت الؿبىعة الخٟاٖلُت هى ٖضم الخهى٫ ٖ لى الخضٍع

 .اؾخسضامها، وي٠ٗ ؤلاإلاام بمميزاتها وزهاةهها

 :التعقيب على الدراساث السابقت

غبُت وأحىبُت،  • ذ الضعاؾاث الؿاب٣ت ما بين صعاؾاث مدلُت ٖو جىٖى

وهظه ئقاعة ئلى أهمُت اؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت والخ٣ىُاث بك٩ل ٖام 

 .في الخٗلُم

الخٔ مً زال٫  • ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت مً الىاخُت ال٨مُت  َإلالا ًُ

ـ للٟهى٫  أن الضعاؾاث التي ها٢كذ اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع

م٨ً  ا مدضوصة و٢لُلت حًضا، ٍو ًُ غب ا ٖو ًُ الظ٦ُت في الٗملُت الخٗلُمُت مدل

ئعحإ هظا الى٣و اإلاخضوي في ٖضص الضعاؾاث الٗلمُت اإلاخٗل٣ت بهظا 

لخ٣ىُت في مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي اإلادلُت الجاهب ئلى أن اؾخسضام ا

والٗغبُت وبسانت في الٟهل الظ٧ي ال ًؼا٫ في بٌٗ منها ًسُى مغاخله 

 .ألاولى

ُت ٣ٞض جغ٦ؼ اهخمام الضعاؾاث  • أما مً خُث اإلاٗالجت اإلاىيٖى

ـ للخ٣ىُاث  الؿاب٣ت ٖلى اؾخُإل مضي اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع

؛ وال٣باوي [:8] ؛ السخُباوي[89] ً اإلاهىافي الخٗلُم ٦ما في صعاؾت ٧ل م

[، ئياٞت ئلى طل٪ مداولت بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت 88] [؛ والكُىر87]

ـ  ئبغاػ الخدضًاث واإلاٗى٢اث اإلاهاخبت الؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع

[ 88] ؛ الكُىر[23]للخ٣ىُاث الخٗلُمُت، و٢ض اج٣ٟذ م٘ صعاؾت اإلاهىا، 

ب الضٖم اإلااصي لخُب٤ُ اؾخسضام ٖلى أن أبغػ اإلاٗى٢اث هى ُٚا

 .الخ٣ىُاث الخٗلُمُت

[؛ ?7[؛ وؾُُٟىضً٪ ]<7أ٦ضث الضعاؾاث الؿاب٣ت ٦ضعاؾت ٧اعجغ ] •

ٖلى وحىص جدؿً وجُىع في مؿخىي الخدهُل ألا٧اصًمي لضي الُالب 

الظًً جل٣ىا حٗلُمهم في بِئت الخٗلم اإلاضمج والٟهى٫ الظ٦ُت 

ضًثت، ٦ما أْهغث صعاؾت وباؾخسضام الخ٣ىُاث الخٗلُمُت الخ

[ ووحىص اججاهاث ئًجابُت لضي الُالب واعجٟإ مؿخىي :8السخُباوي]

 .الغيا لضحهم هدى اؾخسضام الخ٣ىُاث في الخٗلُم

م :8] [؛ والسخُباوي89بُيذ الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاهىا ] • [ أهه ٚع

ـ للخ٣ىُاث الخٗلُمت  .ازخالٝ صعحت اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع

ٚالبُت الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي أو  اؾخسضمذ •

اإلاؿخي مً زال٫ عنض آعاء مجخم٘ الضعاؾت، في خين أن بٌٗ 

بي  .الضعاؾاث اؾخسضمذ اإلاىهج الخجٍغ

جٟاوجذ الضعاؾاث الؿاب٣ت في حجم الُٗىت، ٞمنها ال٨بير ومنها  •

يها اإلاخىؾِ ومنها الهٛير، أما في الضعاؾت الخالُت ٞذجم الُٗىت ٞ

 .مىاؾب للمىهج اإلاؿخسضم

جخ٤ٟ هظه الضعاؾت م٘ مٗٓم الضعاؾاث في اؾخسضام الاؾدباهت ٦أصاة  •

 .للضعاؾت

[ في 88؛ والكُىر ][87] جخ٤ٟ الضعاؾت الخالُت م٘ صعاؾت ال٣باوي •

ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗى٢اث والخدضًاث التي ًىاحهها أًٖاء هُئت الخضَعـ 

الٟهى٫ الضعاؾُت، ٦ما جخ٤ٟ  ٖىض اؾخسضامهم للخ٣ىُاث الخٗلُمُت في

 .مٗهم في اؾخسضام هٟـ اإلاىهج

[ م٘ الضعاؾت الخالُت في :8] ؛ والسخُباوي[89] جخ٤ٟ صعاؾت اإلاهىا •

اإلاىهج وبٌٗ ألاهضاٝ ٧ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗى٢اث التي جدى٫ صون 

ـ للخ٣ىُاث صازل الٟهى٫ الظ٦ُت، ئال  اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع

الًىء ٖلى مضي الاؾخسضام ولِـ ٣ِٞ أن الضعاؾت الخالُت حؿلِ 

اججاهاتهم الؾخسضامها، ٦ظل٪ حؿلِ الًىء ٖلى ٖضة ٖىامل مإزغة 

يرها، وفي  بُت ٚو ٖلى اؾخسضام الخ٣ىُاث ٧الٗمغ والخبرة والضوعاث الخضٍع

  .مجخم٘ أ٦بر مً مجم٘ الضعاؾخين

جأحي هظه الضعاؾت مإ٦ضة لبٌٗ ما جىنلذ ئلُه الضعاؾاث الؿاب٣ت  •

ةج، ومىضخت إلاضي الازخالٝ م٘ بًٗها آلازغ بازخالٝ البِئت مً هخا

 .واإلاىهج اإلاُب٤ في الضعاؾت

 الطزيقت وإلاجزاءاث. 5

راَستأ.   منهج الّدِّ

حٗخمض الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي، الظي ال ٣ًخهغ ٖلى ون٠       

الٓاهغة وحم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث ٣ِٞ، بل ًخٗضي طل٪ ئلى جهي٠ُ 

، والىنى٫ اإلاٗلىماث، 
ً
 ونُٟا

ً
وجىُٓمها، وجٟؿيرها، والخٗبير ٖنها ٦مُا

غ الىا٢٘ الظي ؾخبرػه هظه الضعاؾت  .ئلى اؾخيخاحاث حؿاٖض في جٍُى

راَست وعينتهاب.   مجتمع الّدِّ

ـ ؤلاهار،         ًخ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً حمُ٘ أًٖاء هُئت الخضَع

ع٥، أؾخاط والخانالث ٖلى الضعحت ألا٧اصًمُت@ أؾخاط، أؾخاط مكا

مؿاٖض، مدايغ، مُٗض، في ال٩لُاث ؤلاوؿاهُت )التربُت، آلاصاب، ئصاعة 

ما٫( بجامٗت اإلا اى، والالحي ٌؿخسضمً الٟهى٫ ألٖا ل٪ ؾٗىص بالٍغ

هـ، :7:99/7:9الظ٦ُت زال٫ الٟهل الضعاس ي ألاو٫ مً الٗام الضعاس ي 

ـ ومً في خ٨مهً، و٢ض جم =?7والبالٜ ٖضصهً ) ( ًٖى هُئت جضَع

الا٢خهاع ٖلى ال٩لُاث ؤلاوؿاهُت صون ال٩لُاث اإلاخسههت في الٗلىم 

اؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت الُبُُٗت؛ لخ٩ىن بٌٗ الخبرة في مجا٫ 

ـ في ال٩لُاث ؤلاوؿاهُت ٢بل ال٩لُاث ألازغي،  لضي أًٖاء هُئت الخضَع

خُث جم ججهيز واؾخسضام الٟهى٫ الظ٦ُت في ال٩لُاث ؤلاوؿاهُت ٢بل 

ال٩لُاث ألازغي بٟهلين صعاؾُين، و٢ض اؾخسضمذ الضعاؾت حمُ٘ أٞغاص 

 .اإلاجخم٘

راَست ج.   أداة الّدِّ

ٗت الىنُٟت للضعاؾت ٣ٞض اؾخسضمذ الضعاؾت هًٓغا للُبُ       

 .الاؾدباهت ٦أصاة لجم٘ البُاهاث الالػمت لخد٤ُ٣ أهضاٝ هظه الضعاؾت

عاَؾت  :نض١ أصاة الّضِ

ٖضث ل٣ُاؾه، ومً أحل        
ُ
نض١ ألاصاة ٌٗجي صختها في ٢ُاؽ ما أ

 :الخد٤٣ مً نض١ الاؾدباهت، جم ئحغاء ازخباعاث الهض١ الخالُت
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 :ي الهض١ الٓاهغ 

للخد٤٣ مً الهض١ الٓاهغي لألصاة )نض١ اإلاد٨مين( مً خُث      

صعحذ 
ُ
اإلاًمىن والهُاٚت، ومىاؾبت ٣ٞغاتها ومداوعها للُبٗض الظي أ

( مد٨مين مً طوي <يمىه، جم ٖغى الاؾدباهت بهىعتها ألاولُت ٖلى )

لب منهم الخ٨م ٖلى مضي 
ُ
الازخهام في الجامٗاث الؿٗىصًت، َو

 .ٖباعة و٢ضعتها ٖلى ٢ُاؽ ما ُويٗذ ل٣ُاؾهنالخُت ٧ل ٣ٞغة و 

و٢ض جم اؾدبٗاص بٌٗ الٗباعاث التي أحم٘ اإلاد٨مىن ٖلى      

اؾدبٗاصها، وجم حٗضًل بٌٗ الٗباعاث التي ا٢ترح اإلاد٨مىن يغوعة 

حٗضًلها، وجم ئبضاء الغأي ًٖ مضي ٦ٟاًت الٗباعاث لخُُٛت ٧ل مدىع 

لتي اهتهذ ئليها ألاصاة بٗض مً مداوع الضعاؾت، ٩ٞان مجمٕى ال٣ٟغاث ا

( ٣ٞغة، لخٓهغ الاؾدباهت بهىعتها النهاةُت لدكمل باإلياٞت ::الخد٨ُم )

  4ئلى البُاهاث ألاولُت زالزت أحؼاء عةِؿت

 :الهض١ البىاتي

بٗض الىٓغ في حٗضًالث اإلاد٨مين، جم جُب٤ُ الاؾدباهت ٖلى ُٖىت       

خم٘ الضعاؾت، وجم ( ًٖى مً مج1;ٖكىاةُت اؾخُالُٖت م٩ىهت مً )

لب منهً ؤلاحابت ٖلى مدخىي ألاؾئلت، وبٗض 
ُ
اؾترحاٖها منهً، َو

اؾخٗاصتها جم ٢ُاؽ نض١ الاحؿا١ الضازلي لألصاة مً زال٫ بُاهاث 

اؾخجاباث أٞغاص الضعاؾت، وطل٪ بدؿاب مٗامالث الاعجباٍ بين ٧ل 

 ٖباعة مً ٖباعاث اإلادىع والضعحت ال٩لُت للمدىع الظي جيخمي ئلُه،

 Pearson  باؾخسضام مٗامل الاعجباٍ بيرؾىن 

عاَؾت  :زباث أصاة الّضِ

ُٖض       
ُ
ٌكير الثباث ئلى ئم٩اهُت الخهى٫ ٖلى الىخاةج طاتها ُٞما لى أ

جُب٤ُ ألاصاة ٖلى هٟـ ألاٞغاص، وللى٢ٝى ٖلى زباث أصاة الضعاؾت جم 

(، وجم 1;اؾخسضام الُٗىت الٗكىاةُت الاؾخُالُٖت طاث الدجم )

، خُث ًىضر Cronbach's alpha ضام مٗامل ألٟا ٦غوهباراؾخس

 .( ٢ُمت مٗامل الثباث ل٩ل حؼء مً أحؼاء أصاة الضعاؾت7الجضو٫ )

 1جدول 

 قيم معامالث الثباث لكل محور من محاور الاستبانت

 معامل الثباث املحور 

 :91<14 صعحت اؾخسضام ألاحهؼة والخ٣ىُاث في الٟهل الظ٧ي أزىاء الٗملُت الخٗلُمُت

 <:<>14 مضي الخٗامل م٘ ألاحهؼة والخ٣ىُاث في الٟهل الظ٧ي أزىاء الٗملُت الخٗلُمُت

ـ الٟهى٫ الظ٦ُت بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص  :?<<14 مٗى٢اث اؾخسضام أًٖاء هُئت الخضَع

 صعحت إلادىع  الثباث مٗامل ٢ُم أن( 7) ع٢م الجضو٫  مً ًخطر      

 الخٗلُمُت الٗملُت أزىاء الظ٧ي لالٟه في والخ٣ىُاث ألاحهؼة اؾخسضام

 الٟهل في والخ٣ىُاث ألاحهؼة م٘ الخٗامل مضي وإلادىع  ،(:91<14) بلٜ

 اؾخسضام مٗى٢اث وإلادىع  ،(<:<>14) بلٜ الخٗلُمُت الٗملُت أزىاء الظ٧ي

ـ هُئت أًٖاء  بلٜ ؾٗىص اإلال٪ بجامٗت الظ٦ُت الٟهى٫  الخضَع

 الضعاؾت أصاة أن ٖلى ٫ًض مما ومُمئىت، مغجٟٗت ٢ُم وهي ،(:?<<14)

 .الثباث مً ٖالُت بضعحت جخمخ٘

عاَؾت أصاة جُب٤ُ  :الّضِ

 مىحهت زُاباث ئٖضاص جم الاؾدباهت وزباث نض١ مً الخأ٦ض بٗض         

 ٞيها، مكاع٦تهً وأهمُت الضعاؾت هظه أهمُت لكغح الُٗىت؛ أٞغاص لجمُ٘

ا٢ها وجم   لهً وجىػَٗها الضعاؾت اؾدباهت م٘ ئٞع
ً
 ٣ًمً ختى مىاولت

 ًٖ الؼمُالث ببٌٗ باالؾخٗاهت شخص ي بك٩ل وطل٪ وئٖاصتها، بخٗبئتها

٤  الضعاؾت، مجخم٘ ٧امل هي الضعاؾت ُٖىت ٧اهذ و٢ض اإلاىاولت، ٍَغ

ضصهً  أي البُاهاث م٨خملت اؾدباهت( >>7) اؾترحإ جم و٢ض ،(=?7) ٖو

ًبا،%( 48:<) بلٛذ اؾترحإ بيؿبت ٗض ج٣ٍغ
ُ
 وؿب مً اليؿبت هظه وح

ٛها جم و٢ض الؿلى٦ُت، البدثُت الٗلىم في اإلا٣بىلت صوصالغ   وجدلُلها جَٟغ

ا ًُ  .الضعاؾت هخاةج ئلى للخىنل ئخهاة

عاَؾت هخاةج ٖغى  ومىا٢كتها الّضِ

ـ هُئت أًٖاء اؾخسضام مضي ما :ألاو٫  الؿإا٫ ئحابت  الٟهى٫  الخضَع

اى؟ ؾٗىص اإلال٪ بجامٗت الظ٦ُت  بالٍغ

ـ هُئت أًٖاء اؾخسضام مضي ٖلى للخٗٝغو         الٟهى٫  الخضَع

اى، ؾٗىص اإلال٪ بجامٗت الظ٦ُت  اإلاخىؾُاث خؿاب جم بالٍغ

ت والاهدغاٞاث الخؿابُت،  الضعاؾت ُٖىت أٞغاص الؾخجاباث اإلاُٗاٍع

 (94)و( 8) الجضولين في ٦ما الضعاؾت، مداوع  مً ألاو٫  اإلادىع  لٗباعاث

 2 جدول 

 التعليميت العمليت أثناء الذكي الفصل في اثوالتقني ألاجهزة استخدام حول  العينت أفزاد رأي

الانحزاف  املتوسط درجت الاستخدام العبارة

 املعياري 

 الترجيب

  
 
  منخفضت متوسطت عاليت عاليت جدا

 
    منخفضت جدا

 حهاػ ٖغى البُاهاث

Data Show 

٥ :8 ;= ;7 77 ; 94=8 7417 7 

% 8;49 9:49 914= <4< 9 

 الؿبىعة الظ٦ُت

Smart Board 

٥ 7> :: <8 7? 89 941? 747< 8 

% 714> 8<4; 9=49 774: 794? 

 الىؾاةِ اإلاخٗضصة

Multimedia 

٥ 7? :< ;7 91 81 941> 747> 9 

% 774: 8=4= 914= 7>47 78 

 اإلاىهت ؤلال٨تروهُت

E- Podium 

٥ = :; << 89 8; 84?7 741> : 

% :48 8=47 9?4> 794? 7;47 

 ; 7: 9: :? 9< 99 84=; 7488 ٥ Internet قب٨ت ؤلاهترهذ
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% >4: 814; 8?4; 874= 7?4? 

 ال٩اميرا الىزاة٣ُت

Document Camera 

٥ 7 8 77 ;1 718 74:? 14=8> < 

% 14< 748 <4< 9147 <74: 

 ?8<14، الاهدغاٝ اإلاُٗاعي الٗام = :<84اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام = 

 في والخ٣ىُاث ألاحهؼة اؾخسضام أن (8) الجضو٫  زال٫ مًًخطر     

 خؿب ًترجب الُٗىت أٞغاص لضي الخٗلُمُت الٗملُت أزىاء الظ٧ي الٟهل

٤ الخؿابي اإلاخىؾِ  :الخالي الخىاػلي الترجِب ٞو

 بلٜ خُث ألاو٫، الترجِب في حاء Data Showالبُاهاث ٖغى حهاػ4 1

 .ٖالُت له الاؾخسضام صعحت أن ٖلى ًض٫ مما( 8=94) الخؿابي اإلاخىؾِ

 بلٜ خُث الثاوي، الترجِب في حاء Smart Board الظ٦ُت الؿبىعة4 8

 له الاؾخسضام صعحت أن ٖلى ًض٫ مما( ?941) الخؿابي اإلاخىؾِ

 .مخىؾُت

 بلٜ خُث الثالث، الترجِب في حاء Multimedia اإلاخٗضصة الىؾاة4ِ 3

 له الاؾخسضام صعحت أن ٖلى ًض٫ مما( <941) الخؿابي اإلاخىؾِ

 .تمخىؾُ

 بلٜ خُث الغاب٘، الترجِب في حاء E- Podium ؤلال٨تروهُت اإلاىهت4 4

 .مخىؾُت الاؾخسضام صعحت أن ٖلى ًض٫ مما( 7?84) الخؿابي اإلاخىؾِ

 اإلاخىؾِ بلٜ خُث الخامـ، الترجِب في حاء Internet ؤلاهترهذ قب٨ت4 5

 .مخىؾُت له الاؾخسضام صعحت أن ٖلى ًض٫ مما( ;=84) الخؿابي

 الؿاصؽ، الترجِب في حاء  Document Cameraالىزاة٣ُت يراال٩ام4 6

 الاؾخسضام صعحت أن ٖلى ًض٫ مما( ?:74) الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ خُث

  مىسًٟت له
ً
 والبالٜ الٗام الخؿابي اإلاخىؾِ مً ًخطر ٦ما  .حضا

 – 7>84) الخماس ي اإلا٣ُاؽ ٞئاث مً الثالثت الٟئت في ٣ً٘ أهه ،(:<84)

 هُئت أًٖاء اؾخسضام صعحت أن ئلى حكير لتيا الٟئت وهي ،(94:1

ـ  الخٗلُمُت الٗملُت أزىاء الظ٧ي الٟهل في والخ٣ىُاث لألحهؼة الخضَع

 .ٖام بك٩ل مخىؾُت ٧اهذ

 3 جدول 

 الذكي الفصل في التعليميت والتقنياث ألاجهزة مع التعامل مدى حول  العينت أفزاد رأي

الانحزاف  املتوسط درجت التعامل العبارة

 ياري املع

 الترجيب

 
 
  دائما

 
  غالبا

 
  أحيانا

 
  نادرا

 
 أبدا

 7 >;<14 8?94 8 71 ;8 1? ?9 ٥ أؾخُُ٘ حكُٛل أحهؼة الٟهى٫ الظ٦ُت4

% 894; ;:48 7;47 < 748 

أخٟؼ الُالباث للمكاع٦ت في ئحغاء ٖغويهم 

 وأوكُتهم باؾخسضام ألاحهؼة4

٥ :9 :> :? 8: 8 94<9 741; 8 

% 8;4? 8>4? 8?4; 7:4; 748 

أهٕى في أؾالُب الخضَعـ ٖىض اؾخسضام 

 الٟهى٫ الظ٦ُت4

٥ 9> ;> :: 88 : 94<8 741; 9 

% 884? 9:4? 8<4; 7949 84: 

اث اإلادايغة ٖلى ؤلاهترهذ  أ٢ىم بخدمُل مدخٍى

 لخ٩ىن مخاخت للُالباث ُٞما بٗض4

٥ :; := 9= 8< 77 94;9 7488 : 

% 8=47 8>49 8849 7;4= <4< 

أؾخُُ٘ الخى٣ل بؿهىلت في اؾخسضام ألاحهؼة 

٤ أصواث اإلاىهت ؤلال٨تروهُت4  ًٖ ٍَغ

٥ 7: <= := 98 < 9491 14??: ; 

% >4: :14: 8>49 7?49 94< 

أؾخسضم الٟهل الظ٧ي في ج٣ضًم ألاوكُت 

 الخٗلُمُت اإلاهاخبت للم٣غع4

٥ 8= :: :? 9< 71 948; 747: < 

% 7<49 8<4; 8?4; 874= < 

أؾخسضم اإلا٣غع ؤلال٨ترووي في ج٣ضًم اإلادايغة 

 مً اإلادخىي الخ٣لُضي4
ً
 بضال

٥ 87 :; ;8 8> 81 9477 747? = 

% 784= 8=47 9749 7<4? 78 

أل٣ي بٌٗ مدايغاحي في الٟهل الظ٧ي صون 

 اؾخسضام ألاحهؼة4

٥ 7; :1 9: ;7 8< 84>1 7488 > 

% ? 8:47 814; 914= 7;4= 

ة للخٗامل م٘ أي ُٖل َاعب لضي ال٣ضع 

 لألحهؼة أزىاء اإلادايغة4

٥ 9 8? ;: :7 9? 84:? 741> ? 

% 74> 7=4; 984; 8:4= 894; 

أؾخسضم أصواث بغهامج الؿبىعة الخٟاٖلُت 

Smart Notebook4 

٥ ? 8; :> 9: ;1 84:; 7487 71 

% ;4: 7;47 8>4? 814; 9147 

زىاء ج٣ضًم أواحه نٗىبت في الخد٨م باألحهؼة أ

 اإلادايغة4

٥ 7 7= :< >8 81 849= 14>:? 77 

% 14< 7148 8=4= :?4: 78 

جخىاٞغ لضي خ٣ُبت جدىي مؿخلؼماث الٟهل 

 الظ٧ي)مثل @ أ٢الم ال٨خابت باللمـ(

٥ 1 ; 79 :> 711 74;9 14=<= 78 

% 1 9 =4> 8>4? <148 

 71;14الٗام = ، الاهدغاٝ اإلاُٗاعي 9417اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام = 

 :ًلي ما ًخطر( 9) الجضو٫  زال٫ مً

ت والاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث جغاوخذ•   م٘ الخٗامل إلاضي اإلاُٗاٍع

٣ًا الظ٧ي الٟهل في والخ٣ىُاث ألاحهؼة ( 7) مً الٗباعاث في للترجِب ٞو

  اــــمــم ،(7488 – >;<14) مُٗاعي  وباهدغاٝ ،(9;94 - 8?94) بين( :) وختى
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 .ٚالًبا مٗها ًخٗاملً الُٗىت أٞغاص أن ٌٗجي

 الخؿابُت اإلاخىؾُاث بلٛذ ٣ٞض( <) وختى( ;) مً ألازغي  والٗباعاث•

 أن ٌٗجي مما ،(7488 -:??14) مُٗاعي  وباهدغاٝ ،(1<84 – 9491) لها

 .أخُاًها مٗها ًخٗاملً الُٗىت أٞغاص

 هال الخؿابُت اإلاخىؾُاث بلٛذ ٣ٞض( 77) وختى( ?) مً الٗباعاث أما•

 أٞغاص أن ٌٗجي مما ،(?:<14 -<741) مُٗاعي  وباهدغاٝ ،(=849 – ?:84)

 .مٗها ًخٗاملً ما هاصًعا الُٗىت

 وباهدغاٝ( 9;74) لها الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ ٣ٞض( 78) الٗباعة أما•

 .مٗها ًخٗاملً ال الُٗىت أٞغاص أن ٌٗجي مما ،(=>=14) مُٗاعي 

 الظ٧ي الٟهل في الخ٣ىُاثو  ألاحهؼة م٘ الخٗامل مضي جغجِب جم و٢ض 

٤ الُٗىت أٞغاص لضي الخٗلُمُت الٗملُت أزىاء  الخىاػلي الترجِب ٞو

 :٧الخالي الخؿابُت للمخىؾُاث

 أٞغاص أن ٖلى ًض٫ مما ،(8?94( )7) لل٣ٟغة الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ•

، الظ٦ُت الٟهى٫  أحهؼة حكُٛل ٌؿخًُٗ الُٗىت
ً
 هظا أزظ و٢ض ٚالبا

  .ئًجابي بك٩ل مٗه لخٗاملا في وؿبت أٖلى اإلادىع 

 أن ٖلى ًض٫ مما ،(9>94( )9)و( 8) لل٣ٟغجين الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ•

  الُٗىت أٞغاص
ً
 ٖغويهم ئحغاء في للمكاع٦ت الُالباث ًدٟؼن  ما ٚالبا

ً ألاحهؼة، باؾخسضام وأوكُتهم ىٖى ـ أؾالُب في ٍو  ٖىض الخضَع

  .الظ٦ُت الٟهى٫  اؾخسضام

 أٞغاص أن ٖلى ًض٫ مما ،(9;94( ):) ةلل٣ٟغ  الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ•

  الُٗىت
ً
اث بخدمُل ٣ًمً ما ٚالبا  لخ٩ىن  ؤلاهترهذ ٖلى اإلادايغة مدخٍى

 .بٗض ُٞما للُالباث مخاخت

 أٞغاص أن ٖلى ًض٫ مما ،(9491( );) لل٣ٟغة الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ•

  الُٗىت
ً
 ًٖ ألاحهؼة اؾخسضام في بؿهىلت الخى٣ل أؾخُُ٘ ما أخُاها

٤  .ؤلال٨تروهُت اإلاىهت ثأصوا ٍَغ

 أٞغاص أن ٖلى ًض٫ مما( ;948( )>) لل٣ٟغة الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ•

 اإلاهاخبت الخٗلُمُت ألاوكُت ج٣ضًم في الظ٧ي الٟهل ٌؿخسضمً الُٗىت

  للم٣غع 
ً
 .أخُاها

 أٞغاص أن ٖلى ًض٫ مما ،(9477( )=) لل٣ٟغة الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ•

  اإلادايغة ج٣ضًم يف ؤلال٨ترووي اإلا٣غع  ٌؿخسضمً الُٗىت
ً
 مً بضال

  الخ٣لُضي اإلادخىي 
ً
 .أخُاها

 أٞغاص أن ٖلى ًض٫ مما ،(1<84( )<) لل٣ٟغة الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ•

  الُٗىت
ً
 اؾخسضام صون  الظ٧ي الٟهل في مدايغاحي بٌٗ ًل٣ين أخُاها

 .والخ٣ىُاث ألاحهؼة

 أٞغاص أن ٖلى ًض٫ مما( ?:84( )?) لل٣ٟغة الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ•

  ُىتالٗ
ً
غ ما هاصعا  لألحهؼة َاعب  ُٖل أي م٘ للخٗامل ال٣ضعة لضحهً جخٞى

 .اإلادايغة أزىاء

 أٞغاص أن ٖلى ًض٫ مما ،(;:84( )71) لل٣ٟغة الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ•

  الُٗىت
ً
 Smart  الخٟاٖلُت الؿبىعة بغهامج أصواث ٌؿخسضمً ما هاصعا
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      أن ٖلى ًض٫ مام ،(=849( )77) لل٣ٟغة الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ•

 ــــه تــــالُٗى غاصـــأٞ
ً
  ج٣ضًم أزىاء باألحهؼة الخد٨م في تـــنٗىب ًــــًىاحه اـــم اصعا

 .اإلادايغة

 أٞغاص أن ٖلى ًض٫ مما ،(9;74( )78) لل٣ٟغة الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ•

@ مثل) الظ٧ي الٟهل مؿخلؼماث جدىي  خ٣ُبت لضحهً جخىاٞغ ال الُٗىت

 اإلاداوع  بين وؿبت أ٢ل اإلادىع  هظا أزظ و٢ض ،(اللمـب ال٨خابت أ٢الم

 .ؾلبي بك٩ل

 في ٣ً٘ أهه ،(9417) والبالٜ الٗام الخؿابي اإلاخىؾِ مً ًخطر ٦ما      

 الٟئت وهي( 94:1 – 7>84) الخماس ي اإلا٣ُاؽ ٞئاث مً الثالثت الٟئت

ـ هُئت أًٖاء حٗامل مضي أن ئلى حكير التي  ألاحهؼة م٘ الخضَع

 .أخُاًها ٧اهذ الخٗلُمُت الٗملُت أزىاء الظ٧ي الٟهل يف والخ٣ىُاث

 :الثاوي الؿإا٫ ئحابت

 حامٗت في الظ٦ُت الٟهى٫  اؾخسضام لخدؿين اإلاىاؾبت اإلا٣ترخاث ما

 ؾٗىص؟ اإلال٪

ذو       ـ هُئت أًٖاء ا٢تراخاث جىٖى  الؾخسضام باليؿبت الخضَع

 في جمثلذ خُث ؾٗىص، اإلال٪ بجامٗت الخٗلُم في الظ٦ُت الٟهى٫ 

 وججهيزاث لالؾخسضام، ومغخلي ٢بلي وئٖضاص الخدخُت، للبيُت م٣ترخاث

ت، ماصًت وخىاٞؼ ٞجي، وصٖم ماصًت،  اإلا٣غعاث في الىٓغ وئٖاصة ومٗىٍى

 هُئت وأًٖاء الُالب وتهُئت الظ٦ُت، الٟهى٫  م٘ لخخىا٤ٞ واإلاىاهج

 .الخضَعـ

٤ ا٢تراخاتهم وجلخهذ        :ًلي ُٞما اإلاٟخىح الؿإا٫ ٖلى ئحاباتهم ٞو

ت بًغوعة الىعي بث ٖلى الٗمل•  .الخٗلُم في الخ٣ىُت اؾخسضاماث مٗٞغ

بُت الضوعاث ج٨ث٠ُ•  الخ٣ىُاث اؾخسضاماث مجاالث في الخضٍع

 .الظ٦ُت والٟهى٫  الخٗلُمُت

ير•  مثل اإلاسخهت، الجهاث مً لُلبها الخاحت صون  ؤلاعقاصًت ألاصلت جٞى

يرها  .الجامٗت مى٢٘ ٖلى جٞى

ـ هُئت أًٖاء حصجُ٘•  مً الظ٦ُت الٟهى٫  اؾخسضام ٖلى الخضَع

الن زال٫ تواإلا اإلااصًت الخىاٞؼ ًٖ ؤلٖا  .ٗىٍى

ير•  .ٖضصها وػٍاصة اإلادايغاث، لجمُ٘ الظ٦ُت الٟهى٫  جٞى

ير ٖلى الٗمل•  اؾخسضام جُب٤ُ مخُلباث م٘ جدىاؾب جدخُت بيُت جٞى

ٗت ئهترهذ قب٨ت@ مثل الظ٦ُت، الٟهى٫   .ؾَغ

 .الُالباث ٖضص م٘ ًدىاؾب بما تالظ٦ُ الٟهى٫  ججهيز•

ير• ٤ ًٖ وؤلاعقاصي الٟجي الضٖم جٞى  الخىانل قب٩اث ٍَغ

 .الاحخماُٖت

 هُئت ًٖى ٖلى لِؿهل ئل٨ترووي بك٩ل الضعاس ي واإلاىهج اإلا٣غع  جىاٞغ•

ـ  .الخ٣ىُت اؾخسضام الخضَع

الن•  .الظ٦ُت للٟهى٫  واؾخسضام جُب٤ُ ألًٞل حاةؼة ًٖ ؤلٖا

 الؾخسضام وألا٩ٞاع الخُب٣ُُت الضعوؽ لخباص٫ الٗمل وعف ٣ٖض•

 .الظ٧ي الٟهل في الخ٣ىُت

 الٟهى٫  اؾخسضام جُب٤ُ لخبجي وال٩لُاث لأل٢ؿام ٖمل زُت وي٘•

 .مغاخل ٖلى الظ٦ُت

م٨ً      ـ هُئت أًٖاء وعي أن ال٣ى٫  ٍو  الخ٣ىُاث بأهمُت الخضَع

 ًٓهغ زام بك٩ل الظ٦ُت والٟهى٫  ٖام بك٩ل الخضًثت الخٗلُمُت

ا ًُ  ئط الظ٦ُت، للٟهى٫  الٟٗا٫ الاؾخسضام هدى م٣ترخاتهم زال٫ مً حل



85 

بت ْهغث  ٦ما الؿإا٫، هظا ًٖ ئحاباتهم في لضحهم والضاُٞٗت الٚغ

غح م٣ابلتهم زال٫ ْهغث  ٖمل زُت لىي٘ واؾخٗضاصهم آعائهم َو

جي، بك٩ل الظ٦ُت الٟهى٫  الؾخسضام مىاؾبت  هظا أن وخُث جضٍع

 ٖلى ٞان الخضًثت؛ الاجها٫ وؾاةلو  الخ٣ىُاث جُىع  م٘ ًؼصاص الىعي

 ًسضم ئًجابي بك٩ل اإلا٣ترخاث هظه جدبجى أن الٗالي الخٗلُم مإؾؿاث

ؿاهم الخٗلُمُت، الٗملُت  والتي اإلاسخلٟت الخٗلُم مك٨الث خل في َو

 الخبجي ٖملُت ٧اهذ لى ختى الخ٣لُضي، الخٗلُم ْل في مخىاحضة ٧اهذ

 ألامثل والاؾخسضام ٤ُالخُب لًمان مخٗضصة وزُىاث مغاخل ٖلى هظه

 .اإلاسخلٟت الخٗلُمُت للخ٣ىُاث

 نتائجالملخص  .5

 :الضعاؾت ُٖىت أٞغاص بىن٠ اإلاخٗل٣ت الىخاةج( أ

لى اليؿبت جمثلذ•  هُئت أًٖاء ُٞه ٌؿخسضم الظي لل٣ؿم ألٖا

ـ ت اللٛت ٢ؿم الظ٦ُت للٟهى٫  الخضَع  ٦ما ،%?794 بيؿبت الاهجليًز

غح٘ ،%>14 بيؿبت لخٗلُما ج٣ىُاث في ألاصوى اليؿبت جخمثل  ئلى طل٪ ٍو

ضم ألاػمت الخجهيزاث ه٣و  ج٣ىُاث ل٣ؿم الظ٦ُت الٟهى٫  جىاٞغ ٖو

 .الخٗلُم

لى اليؿبت أن جبين•  ٖلى الخانالث هً الضعاؾت ُٖىت أٞغاص مً ألٖا

 (4%48;:) وؿبتهً وبلٛذ مدايغ عجبت

لى اليؿبت أن اجطر• ( %48;:) جبلٜ والتي الضعاؾت ُٖىت أٞغاص مً ألٖا

 .ؾىىاث ; مً أ٢ل لضحهً الخبرة ؾىىاث

لى اليؿبت أن جبين• %( 47:=) جبلٜ والتي الضعاؾت ُٖىت أٞغاص مً ألٖا

 .ؾٗىصًت حامٗت مً ٖلمي مإهل آزغ ٖلى خانالث

ت وؿبت هىا٥ أن اجطر•  ٖلى جضعبً الالحي الُٗىت أٞغاص مً مدؿاٍو

 .ٖليها ًخضعبً لم والالحي وأصواتها، وج٣ىُاتها الظ٦ُت الٟهى٫  اؾخسضام

لى اليؿبت أن اجطر• ب ٖلى خهلً الالحي الُٗىت أٞغاص مً ألٖا  جضٍع

 وؿبتهً جبلٜ والتي وأصواتها وج٣ىُاتها الظ٦ُت الٟهى٫  اؾخسضام ٖلى

 .ؾٗىص اإلال٪ حامٗت صازل مً ٖلُه خهلً ،%(>74?)

لى اليؿبت أن اجطر•  ٖلى جضعبً الالحي مً%( <4=;) جبلٜ والتي ألٖا

 التي الؿاٖاث ٖضص ٧ان وأصواتها وج٣ىُاتها الظ٦ُت هى٫ الٟ اؾخسضام

 في جخمثل أزغي  وؿبت جلخه ُٞما ؾاٖاث، ; مً أ٢ل ٞيها جضعبً

 .ؾاٖاث 71 مً أ٢ل ؾاٖاث بٗضص ٞيها جضعبً%( 49=9)

عاَؾت بأؾئلت اإلاخٗل٣ت الىخاةج( ب  :الّضِ

ـ هُئت أًٖاء اؾخسضام بمضي ًخٗل٤ ُٞما -7  الظ٦ُت الٟهى٫  الخضَع

 :ؾٗىص اإلال٪ مٗتبجا

ـ هُئت أًٖاء اؾخسضام صعحت أن الىخاةج زال٫ مً اجطر•  الخضَع

 ٧اهذ الخٗلُمُت الٗملُت أزىاء الظ٧ي الٟهل في والخ٣ىُاث لألحهؼة

 ٖغى لجهاػ اؾخسضام وؿبت أ٦بر ٧اهذ و٢ض ٖام، بك٩ل مخىؾُت

 مً ٧ل اؾخسضام جالها ٖالُت، اؾخسضام بضعحت Data Showالبُاهاث

 Multimedia اإلاخٗضصة والىؾاةِ Smart Board الظ٦ُت الؿبىعة

 –الترجِب ٖلى- Internet  وؤلاهترهذ E- Podium ؤلال٨تروهُت واإلاىهت

 ٧ان ٣ٞض الىزاة٣ُت ال٩اميرا اؾخسضام أما مخىؾُت، اؾخسضام بضعحت

 .حًضا مىسًٟت بضعحت اؾخسضاًما ألا٢ل

  يـــٞ تـــبؿهىل لـــالخى٣ ًــــُٗــٌؿخ الُٗىت أٞغاص أن الىخاةج زال٫ مً جبين•

٤ ًٖ ألاحهؼة اؾخسضام ؿخسضمً ؤلال٨تروهُت، اإلاىهت أصواث ٍَغ  َو

ؿخسضمً الخٗلُمُت، ألاوكُت ج٣ضًم في الظ٧ي الٟهل  اإلا٣غع  َو

  ؤلال٨ترووي
ً

 .مخىؾُت بضعحت الخ٣لُضي اإلادخىي  مً بضال

ـ هُئت أًٖاء ٚالب أن الىخاةج زال٫ مً اجطر• غ ال الخضَع  جخٞى

 ال٨خابت أ٢الم@ مثل) الظ٧ي الٟهل مؿخلؼماث جدخىي  خ٣ُبت حهًلض

 (4بٗض ًٖ الخد٨م وحهاػ باللمـ،

ـ هُئت أًٖاء اؾخسضام بمٗى٢اث ًخٗل٤ ُٞما -8  الٟهى٫  الخضَع

 :ؾٗىص اإلال٪ بجامٗت الظ٦ُت

 .الخٗلُم في الخضًثت الخ٣ىُاث اؾخسضام ٖلى حصج٘ التي الخىاٞؼ ٢لت -

بُ الضوعاث ٢لت -  .الظ٦ُت الٟهى٫  مجا٫ في الالػمت تالخضٍع

ـ هُئت ًٖى لضي الالػمت الخ٣ىُت اإلاهاعاث ي٠ٗ -  الؾخسضام الخضَع

 .الظ٦ُت الٟهى٫ 

 الٟهل في الخضًثت الخ٣ىُاث اؾخسضام مً ح٤ُٗ الٗلمُت اإلااصة ٦ثاٞت -

 .الظ٧ي

ض الظ٦ُت الٟهى٫  وأحهؼة ج٣ىُاث اؾخسضام -  .ألا٧اصًمُت أٖباتي مً ًٍؼ

@ الخالُت اإلاخٛيراث بين ئخهاةُت صاللت ٞغو١ بىحىص ٗل٤ًخ ُٞما -9

بُت الضوعاث الخبرة، ؾىىاث الٗلمُت، الغجبت ال٩لُت،)  واؾخسضام( الخضٍع

 :الظ٦ُت الٟهى٫ 

 :ًلي ما الضعاؾت هخاةج زال٫ مً جبين 

 أًٖاء اؾخسضام مضي) خى٫  ئخهاةُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم •

ـ هُئت  مخٛير بازخالٝ( ؾٗىص اإلال٪ امٗتبج الظ٦ُت الٟهى٫  الخضَع

 .ال٩لُت

 اؾخسضام مٗى٢اث) خى٫  ئخهاةُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم•

ـ هُئت أًٖاء  بازخالٝ( ؾٗىص اإلال٪ بجامٗت الظ٦ُت الٟهى٫  الخضَع

 .ال٩لُت مخٛير

 أًٖاء اؾخسضام مضي) خى٫  ئخهاةُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم•

ـ هُئت  مخٛير بازخالٝ( ؾٗىص اإلال٪ بجامٗت الظ٦ُت الٟهى٫  الخضَع

 .الٗلمُت الغجبت

 اؾخسضام مٗى٢اث) خى٫  ئخهاةُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم•

ـ هُئت أًٖاء  بازخالٝ( ؾٗىص اإلال٪ بجامٗت الظ٦ُت الٟهى٫  الخضَع

 .الٗلمُت الغجبت مخٛير

 أًٖاء اؾخسضام مضي) خى٫  ئخهاةُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم•

ـ هُئت  مخٛير بازخالٝ( ؾٗىص اإلال٪ بجامٗت ٦ُتالظ الٟهى٫  الخضَع

 .الخضَعـ في الخبرة ؾىىاث

 اؾخسضام مٗى٢اث) خى٫  ئخهاةُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم•

ـ هُئت أًٖاء  بازخالٝ( ؾٗىص اإلال٪ بجامٗت الظ٦ُت الٟهى٫  الخضَع

 .الخضَعـ في الخبرة ؾىىاث مخٛير

 أًٖاء اؾخسضام مضي) خى٫  ئخهاةُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم•

ـ هُئت  مخٛير بازخالٝ( ؾٗىص اإلال٪ بجامٗت الظ٦ُت الٟهى٫  الخضَع

بُت الضوعاث  .الخضٍع

 اؾخسضام مٗى٢اث) خى٫  ئخهاةُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم•

ـ هُئت أًٖاء  بازخالٝ( ؾٗىص اإلال٪ بجامٗت الظ٦ُت الٟهى٫  الخضَع

بُت الضوعاث مخٛير  .الخضٍع
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 توصياثال .6

غة ئهترهذ وقب٨ت ماصًت، ججهيزاث مً املتمخ٩ جدخُت بيُت جأمين•  مخٞى

 .صاةم بك٩ل

•ً ٤ ج٩ٍى  هٓام واؾخسضام ٧لُت، أو ٢ؿم ل٩ل مخ٩امل ٞجي صٖم ٍٞغ

ُا٫ ًٖ لإلباٙل اإلاباقغ البالٚاث  زال٫ مً جدضر التي واإلاكا٧ل ألٖا

 .الخ٣ىُت ألاحهؼة اؾخسضام

غ ٖماصاث نالخُاث مؿخىي  جىؾُ٘• ـ هُئت ًٖى جٍُى  في الخضَع

 اؾخسضام ٖلى لإلقغاٝ الظ٦ُت والٟهى٫  ؤلال٨ترووي الخٗلم ا٫مج

ـ هُئت أًٖاء  .الظ٦ُت للٟهى٫  الخضَع

 والخ٣ىُاث الظ٦ُت الٟهى٫  مهاعاث ٖلى ٢اةم ٢ُاؽ ازخباع بىاء•

ـ هُئت أًٖاء وئلؼام الخٗلُمُت،  ٦كٍغ باحخُاػه الجضص الخضَع

ـ لهُئت لالهًمام  .الخضَع

ا
ً
عاَؾت م٣ترخاث@ زالث  :الّضِ

 :الخالُت والضعاؾاث البدىر باحغاء البدثي اإلاجا٫ في الضعاؾت جىص ي    

 و٧لُت الٗلمُت، ال٩لُاث@ مثل أزغي  ٧لُاث في الضعاؾت جُب٤ُ ئٖاصة4 1

 .اإلاجخم٘ وزضمت الخُب٣ُُت الضعاؾاث

 الٟهى٫  اؾخسضام جدبجى أزغي  حامٗاث ٖلى الضعاؾت جُب٤ُ ئٖاصة4 2

 .الخٗلُمُت والخ٣ىُاث الظ٦ُت

 وحهت مً الجامٗاث في الظ٦ُت الٟهى٫  ٞاٖلُت ًٖ لل٨ك٠ صعاؾت4 3

 .والُالباث الُالب هٓغ

ب ئل٨ترووي مى٢٘ بىاء4 4  اؾخسضام مهاعاث ٖلى ٢اةم بٗض، ًٖ للخضٍع

 ئ٦ؿاب في ٞاٖلُخه مضي وصعاؾت الخٗلُمُت، والخ٣ىُاث الظ٦ُت الٟهى٫ 

ـ هُئت أًٖاء  .اإلاهاعاث لهظه الخضَع

بيجض بغهامج بىاء4 ; ـ هُئت أًٖاء اؾخسضام مهاعاث ٖلى ٢اةم ٍع  الخضَع

 4ٞاٖلُخه مضي وصعاؾت الظ٦ُت، للٟهى٫ 

 املزاجع

 أ. املزاجع العزبيت

م(4 الىضوة ؤلا٢لُمُت خى٫ اؾخسضام 8119الُٟىمي، هبُل4 ) [1]

ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث في الخٗلُم ؤلال٨ترووي4 صمك٤@ 

 4لالجهاالثالضولي  الاجداص

م(4 أزغ اؾخسضام  <811ٖبض الٗاَي، خؿً؛ والؿُض، ٖبض اإلاىلى4 ) [2]

في جىمُت مهاعاث جهمُم  ٧ل مً الخٗلم ؤلال٨ترووي والخٗلم اإلاضمج

ب الخٗلُمُت لضي َالب الضبلىم اإلاهىُت  وئهخاج مىا٢٘ الٍى

واججاهاتهم هدى ج٨ىىلىحُا الخٗلم ؤلال٨ترووي4 بدث م٣ضم في 

لخ٨ىىلىحُا4 حامٗت  مُٗت الٗغبُتاإلاإجمغ الٗلمي الثالث للج

 ال٣اهغة@ مهغ4

لُم ال٨ترووي اإلاضمج@ ويغوعة الخٗم(4 ?811ٖماقت، مدمض4 ) [3]

اإلاخبٗت واًجاص َغ١ ا٦ثر ؾهىله  الخسلو مً الُغ١ الخ٣لُضًت

م التربىي ج٣ىم ٖلى أؾـ ئل٨تروهُت4 مجلت  وأص١ لإلقغاٝ والخ٣ٍى

اى4 (4 وػاعة التربُت87اإلاٗلىماجُت4 الٗضص )   والخٗلُم@ الٍغ

(4 الٟهى٫ م 8177ٖماصة الخٗلم ؤلال٨ترووي والخٗلُم ًٖ بٗض4 ) [4]

ش الضزى٫ ئلى اإلاى٢٘  الظ٦ُت4 حامٗت اإلال٪ ؾٗىص4 جاٍع

 هـ، مخىاٞغ ٖلى الغابِ@ 78/7:99/?8

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Elearn/Pag

es/smartclass.aspx 

م4 اإلاالح، م [5] ت لخ٣ىُاث 8171)دمض ٖبض ال٨ٍغ م(4 ألاؾـ التربٍى

 الخٗلُم ؤلال٨ترووي4 ٖمان@ صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػ4َ٘

ً الضًً، مدمض مدمىص4 ) [6] م(4 جُىٍغ ٦ٟاًاث اإلاٗلم للخٗلُم  ;811ٍػ

ٖبر الكب٩اث في مىٓىمت الخٗلُم ٖبر الكب٩اث4 ال٣اهغة@ ٖالم 

 ال٨خب4

م(4 الخٗلُم ؤلال٨ترووي في اإلامل٨ت الٗغبُت ?811ألاإلاعي، ٖلي ٖبضه4 ) [8]

اى@ الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون4  الؿٗىصًت4 الٍغ

م(4 مً الىؾاةل الخٗلُمُت ئلى  8171)نبري، ماهغ ئؾماُٖل4  [9]

اى@ م٨خبت الك٣غي لليكغ والخىػ84َ٘-7ج٨ىىلىحُا الخٗلُم   4 الٍغ

ب ػاهغ4 ) [10] ؤلال٨ترووي مً م(4 الخٗلُم  ?811ئؾماُٖل، الٍٛغ

 الخُب٤ُ ئلى الاختراٝ والجىصة4 ال٣اهغة@ ٖالم ال٨خب4

ؼ ٖمغ4 ) [11] م(4 مكغوٕ اإلاضًىت الجامُٗت  8178الؿضخان، ٖبض الٍٗؼ

اى4 ٕ )  (4=777الظ٦ُت4 عؾالت الجامٗت4 حامٗت اإلال٪ ؾٗىص، الٍغ

م(4 ج٨ىىلىحُا الخٗلُم ومهاصع الخٗلم  ?811)ؾغاًا، ٖاص٫ الؿُض4  [12]

ت وجُب٣ُاث ٖملُت4 ٍؤلا اى@ 8ل٨ترووي@ مٟاهُم هٍٓغ ، الٍغ

 م٨خبت الغقض4

( 8م(4 الىؾاةل وج٣ىُاث الخٗلُم ) ?811)ؾالم، أخمض مدمض4  [13]

اى@ م٨خبت الغقض4 -اإلاؿخدضزاث-اإلاٟاهُم   الخُب٣ُاث4 الٍغ

م(4 جُب٣ُاث الخاؾىب في  :811ؾالمت، ٖبض الخاٞٔ مدمض4 ) [14]

اى@ صاع  جي لليكغ والخىػ4َ٘الخٗلُم4 الٍغ  الخٍغ

م(4 الخٗلُم ؤلال٨ترووي  =811أبى الٗال، ؾهير ٖبض الل4٠ُُ ) [16]

ومخُلباث جُب٣ُه في الخٗلُم الجامعي4 اإلاإجمغ ال٣ىمي الؿىىي 

 الغاب٘ ٖكغ، حامٗت ٖين قمـ، مهغ4

م(4 الخٗلُم ؤلال٨ترووي وحاةؼة هُئت ألامم 8177الؿلىم، ٖثمان ) [17]

خالت الخٗلُم ؤلال٨ترووي بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص4 اإلاخدضة@ صعاؾت 

اى@  اإلاإجمغ الثاوي للخٗلُم ؤلال٨ترووي والخٗلم ًٖ بٗض4 الٍغ

 حامٗت اإلال٪ ؾٗىص4

ج  8177ال٣باوي، هجىان خامض4 ) [21] م(4 جدضًاث اؾخسضام الخٗلم اإلاٍؼ

ـ ومٗاوهيهم ب٩لُاث  في الخٗلُم الجامعي لضي أًٖاء هُئت الخضَع

ت، مهغ4 حامٗت الاؾ٨ىض ت4 بدث ٚير ميكىع4 حامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع  ٍع

م(4 مٗى٢اث اؾخسضام الخٗلم  <811الكُىر، ٚؿان ؾُٗض ) [22]

ـ4 عؾالت ماحؿخير ٚير  اإلاضمج مً وحهت هٓغ أًٖاء هُئت الخضَع

4ً  ميكىعة، ٧لُت التربُت، حامٗت الخلُج الٗغبي، البدٍغ

ٟهى٫ الظ٦ُت م(4 صعاؾت ججغبت ال 8178اإلاهىا، ؾاعة مدمض4 ) [23]

ت ب٣ؿم لُالباث بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص4 عؾالت  بالؿىت الخدًيًر

اى4  ماحؿخير ٚير ميكىعة، حامٗت اإلال٪ ؾٗىص، الٍغ

ؼ4 ) [24] م(4 وا٢٘ اؾخسضام الؿبىعة 8177السخُباوي، أًمً ٖبض الٍٗؼ

ت بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص مً وحهت  الخٟاٖلُت في الؿىت الخدًيًر

ـ4 ع  ؾالت ماحؿخير ميكىعة4 حامٗت هٓغ أًٖاء هُئت الخضَع

اى  4اإلال٪ ؾٗىص، الٍغ
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A DESCRIPTIVE STUDY OF THE 

EXTENT OF FACULTY'S USE OF 

SMART CLASSROOMS IN KING 

SAUD UNIVERSITY 
ASMAA' N. ALSAEED 

King Saud University 
 

ABSTRACT_ This study aimed to identify the extent of faculty's use of smart classrooms in King 

Saud University and If there are differences with statistical significance related with the following 

variables: college, scientific rank, years of experience, training courses in the field of smart 

classrooms and its technologies and tools, as well as, the study aimed to determine the major 

obstacles which reduce faculty's using of smart classrooms in King Saud University. the study used 

the descriptive analytical approach in a questionnaire consisted of four axes for answering study's 

questions, the questionnaire is distributed on study's sample which reached the whole population 

of study were the number of individuals' sample reached (197) female members in the faculty and 

their affiliates in the Humanitarian collage (Education, Arts, Business Administration) in King 

Saud University in Riyadh, who are using smart classrooms, (166) members in the faculty are 

responded with percentage of (84.2%) from the population in the first semester of 2012/2013, and 

after collecting data, it has been analyzed by using some statistical means. The study reached 

some important results such as the following: Faculty's use of equipment's and technologies in 

smart class during the instructional process was intermediate in positive way, There were no 

differences with statistical significance related with the variables of college, scientific rank, years 

of experience in instruction and having training courses, and the study also represent some 

proposed recommendations in the field of smart classrooms' using in the higher education, as well 

as, some mechanics in the field of development of faculty's' skills for using the smart classrooms in 

the higher education 

KEYWORDS: Descriptive Study, Faculty's, Smart Classrooms, King Saud University. 

 
 

 


