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 واقع ومستقبل التعليم االلكتروني في جامعة الطائف

 

 د / مجدي حسين السيد النحيف

 

 ربية السعودية المملكة الع -األستاذ بجامعة الطائف

 

 مقدمة: 

لطالد  ا النظدام هدذا يلدزم االنتظدام   حيد  هدو قريد  زمدن إلد  الجامعدا  فدي بد  المعمدو  الوحيدد الدراسي النظام كان

 عددة سبا وأل الدراسي  بالجدو  مسبقا   محددة أوقا  في (في معظم األحيان يوميا  ) مستمرة بصورة امعةإل  الج بالحضور

 النظام. لهذا بديلة أو مساندة دراسية أنظمة إل  استحدا  الجامعا  لجأ 

 يعداني لتديا والصعوبا  من المشكال  كثير ح  عل  يساعد اإللكتروني التعليم نظام بتطبيق الجامعا  السعودية وقيام

 هدو كما ستمرةم بصورة الجامعة إل  بالحضور الطال  يلزم ال التعليم اإللكتروني إن حي  الدراسة   في االنتظام نظام منها

 أحدد أو الجامعدة فدي مقدر تعقدد التدي المحاضدرا  وبعد  للمعامد  الطدال  بحضدور عدادة ويكتفدي فدي االنتظدام  الحدا 

 نيا  تلفزيو المصورة عر  المحاضرا  يتم حي  الحاس  اآللي أجهزة ضرا  بواسطةالمحا للطال  متابعة فروعها.ويمكن

أو  إللكتروندي ا البريدد خدال  مدن وطالبد  األسدتاذ بدين التواصد  ويتم إلكترونيا   سبق تخزينها والتي شرائح عل  أو المسجلة

 . اإلنترن  نقاش عل  مجموعة تكوين

عيد يييام ضني  يتير،   وني  يي  ضعيل الجامعيال ضالمملكية العرضيية السيعودية مولقد تم استخدام أساليب التعليم اإللكتر

لية التسسيسيية الولي  ضالتوييع مع شيركة ميتييور الماليزيية عقيد تنايي  المرح 2006وزار، التعليم العال  ي  أواخر عام 

لكتروني  لتعلييم اإللمركزيية للمركز الوطن  للتعليم اإللكترون  والتعلييم عين ضعيد  الي ي يإيدف يلي  ييجياد نيوا، لح يانة 

تعلييم  نيو  مين الوالتعليم عن ضعد لمؤسسال التعليم الجيامع  وتوحييد جإيود المؤسسيال السياعية لتضني  تقنييال  ي ا ال

سسيال ن ضعيد لمؤعيويغط  العقد المرحلة التسسيسيية الولي  مين مشيرو  المركيز اليوطن  للتعلييم اإللكتروني  والتعلييم 

 -اإللكتروني  ، التعليملكة  ويتم تناي  المشرو  عل  ثالث مراحل رئيسية   : تصميم نظام يدارالتعليم الجامع  ي  المم

لكترونيي  متييدرب عليي  مإييارال التعليييم اإل 1000موظييف وأكيياديم  عليي  نظييام يدار، التعليييم وأكثيير ميين1500وتييدريب 

 .ج اإللكترون ضناء المنإ -والتعليم عن ضعد

لبرمجيددا  ورا هامددا جدددا فددي عمليددة التعلدديم  وقددد كددان للتطددور الكبيددر فددي مجددا  اويلعدد  الددتعلم اإللكترونددي حاليددا د

صو  عل  والحاسو  وشبكا  االتصا  دورا جوهريا في نشأة مفهوم التعلم االلكتروني الذي اختصر المسافا  وجع  الح

 .المعلوما  أمرا سهال

 مشكلة الدراسة:

  تحدد  مشكلة البح  في السؤا  التالي

 قب  ؟ما واقع توظيف التعليم االلكتروني بجامعة الطائف  والصعوبا  التي تواج  استخدام    وتطلعا  المست- 

 . لإلجابة عن السؤا  الرئيس للبح  يتطل  اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية

 لطائف ؟. ما واقع استخدام تقنية التعليم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة ا1

 . ما الصعوبا  التي تحد من استخدام التعليم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ؟2
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 . ما أراء الطال  حو  واقع استخدام تقنية التعليم االلكتروني في العملية التعليمية ؟3

 م؟. ما أراء الطال  حو  الصعوبا  التي تحد من استخدام هذه التقنيا  في خدمة التعلي4

 لتعليم اإللكتروني:اتكمن أهمية البح  النظرية والعملية في تقديم نموذج  :أ مية الدراسة

ن والتعلديم عد استثمار تقنيا  التعلديم االلكتروندييتمش  البح  الحالي مع االتجاها  الحديثة في بناء وتطوير توظيف   1
 .بعد لتوفير التعليم والتدري  للطاقا  البشرية

 اإللكتروني يمبالتعل خاصة مناهج لوضع الجامعة في اإللكتروني التعليم عل  القائمين مساعدةالي في قد يسهم البح  الح  2
 .ومعلوماتي تقني تطور من يشهده ما و العصر طبيعة مع يتناس  بما

 . يمالتعلد فدي الحديثدة والتكنولوجيدا  اإللكتروندي التعلديم اسدتخدام علد  الجامعدة في التدريس هيئة أعضاء وتشجيع دعم  3
 العدالي منهدا نظدام التعلديم يعداني نظدرا لمسداهمت  فدي تددعيم بعد  اسدتراتيجيا  تفريدد التعلديم وحد  المشدكال  التدي

  . نفس  والتعلم الذاتي عل  االعتماد عل  وتحفيزه الطال  التقليدي.ومساعدة
 يهدف البح  إل : أ داف الضحث

 .التعليم االلكتروني التعريف بنظام   1
 امعة الطائفالالتي تواج  تطبيق التعليم االلكتروني من قب  نظر أعضاء هيئة التدريس والطال  بج تحديد المعوقا   2

. 
   والحصو  عل  تعليم عالي الجودةمن خال  الرؤية المستقبليةللتحسين الحلو  والمقترحا   تقديم بع   3
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