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 ممخص البحث:

ىدفت الدراسة إلى تحديد المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج 
من المحكمين ( 22المممكة العربية السعودية, واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي, واشتممت عينة الدراسة )

( جامعات سعودية الستطالع 7المتخصصين في وسائل وتكنولوجيا التعميم وعمم النفس والمناىج وطرق التدريس في )
آرائيم وتضمينيا في قائمتي المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج 

م الباحث بتطبيق أداة الدراسة )باستخدام اسموب دلفاي( بعد التأكد من صدقيا وثباتيا, وقد المممكة العربية السعودية, وقا
 توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

( محاور وىي )المعايير المرتبطة بأىداف 6( معيارًا موزعة عمى )44قائمة بالمعايير التربوية اشتممت عمى ) -1
المرتبطة بالوظائف اإلدارية واإلشرافية, المعايير المرتبطة بالوظائف اإلعالمية, المدرسة االفتراضية, المعايير 

 المعايير المرتبطة بالعممية التعميمية, المعايير المرتبطة بالوظائف االتصالية, والمعايير المرتبطة بمصادر التعمم(.
ىي )واجية التفاعل لممدرسة ( محاور و 6( مواصفة موزعة عمى )83قائمة بالمواصفات الفنية اشتممت عمى ) -2

االفتراضية, التفاعمية, مواصفات عناصر واجيات المدرسة االفتراضية, مواصفات أساليب التصفح, مواصفات 
 أساليب المساعدة والتوجيو والبحث, والحماية واألمان(.

ضرورة مراعاة المعايير  --وفي ضوء ما توصمت إليو ىذه الدراسة من نتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات أبرزىا: 
 التربوية والمواصفات الفنية التي توصل إلييا الباحث عند تصميم المدارس االفتراضية.

جراء  - تبني وزارة التعميم المدرسة االفتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية بشكل موسع وا 
 التحسين والتطوير عمييا.

ية عمى المعايير التربوية والمواصفات الفنية لممدرسة االفتراضية بشكل مستمر في ضوء ما ضرورة المراجعة الدور  -
 يحدث من تطورات.

   المدرسة االفتراضية،المواصفات الفنية،المعايير التربويةالكممات المفتاحية: 

 

 المقدمة

واالتصاالت. حيث أصبح العالم اليوم قرية صغيرة شيد العالم في السنوات األخيرة ثورة تقنية في تكنولوجيا المعمومات 
تتالشى فييا الحواجز الزمانية والمكانية وأصبحت الدول تقاس وتصنف عالميًا بحسب توظيفيا لتكنولوجيا المعمومات 

جية واالتصاالت, ويعتبر التعميم من أىم الركائز الذي يساعد في ارتقاء ىذه الدول عن طريق توظيف المستحدثات التكنولو 
في نظاميا التعميمي. وأصبح لزامًا عمى وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية أن تتماشى مع ىذا التطور التكنولوجي 

 المتمثل في التعميم اإللكتروني لالستفادة منو وتوظيفو في العممية التعميمية ومواجية تحديات العصر.
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في اآلونة األخيرة مصطمح بيئات التعمم االفتراضية, ليشير إلى العديد ( "أنو انتشر 481م, 2115حيث أشار عزمي )     
من تطبيقات الحاسب اآللي وخاصة البيئات عبر االنترنت مثل المدارس االفتراضية, والتي تم تسخيرىا لخدمة العممية 

 اليب التعمم االلكتروني".التعميمية وأن ىناك العديد من الدراسات التي ذكرت بأن بيئات العمم االفتراضية ىي أحد أس

( أن من خصائص بيئات التعمم االفتراضية ىو الوصول إلى جميور عريض من 48م, 2111وقد أشار الشرىان )      
الطالب حيث أن الظروف القاىرة قد تفرض عمى اإلنسان االنتقال من بالده ألسباب متعددة ولكن ىذا النوع من التعميم ال 

حيث يستطيع متابعة تحصيمو العممي من أي مكان وأي زمان دونما انقطاع عن الدروس أو  يؤثر إطالقا عمى الطالب
؛ 39م, 2111اإلرشاد وبالتالي فمن يفقد بانتقالو أية ميزة أو خدمة تقدميا المدرسة أو الجامعة. ويتفق كل من )ابراىيم, 

ي المبررات الجغرافية والتي تتمثل في بعد ( عمى أن من مبررات األخذ بنظام التعميم االفتراض92م, 2111عبدالحي, 
 المسافات بين المتعممين والمؤسسة التعميمية.

ومن أمثمة بيئات التعمم االفتراضي؛ المدارس االفتراضية وىي تمك المواقع التي يستخدم فييا الحاسبات اإللكترونية      
ب, وىذه المدارس مشابية لممدارس التقميدية من حيث وشبكات االتصال المختمفة لتوصيل المعمومات إلكترونيًا إلى الطال

تواجد المعممين والطالب وذلك عن طريق شبكة اإلنترنت, وعممية التعمم فييا ال تتقيد بزمان ومكان محدد, حيث يستطيع 
التسجيل  الطالب الدخول إلى ىذه المدرسة عن طريق اإلنترنت ثم معرفة الدليل الخاص بيا والذي يشتمل عادة عمى )كيفية

   في المدرسة, ومعرفة قائمة المواد الدراسية, وحل الواجبات وأداء االختبارات والتواصل مع المعممين والطالب إلكترونيًا(  
 (.47م,2118) محمد,

ومن أمثمة ىذه المدارس, مدرسة فموريدا الثانوية االفتراضية التي تعتبر أول مدرسة عمى مستوى الواليات المتحدة      
م, والتي يشارك 2115مريكية تقدم تعميميا عن بعد, وأيضًا مدرسة ميسي الثانوية في اليابان التي افتتحت في عام األ

 الطالب فييا الدروس بشخصيات رسوم متحركة. 

رات وتعتمد المدارس االفتراضية في نجاحيا عمى مدى تحقيق المعايير التربوية, والتي تتمثل في التجديد التربوي لمتغي     
العممية والتكنولوجية وحاجة المدارس إلى التغير التربوي اليادف, حيث أن العممية التربوية ىي في األساس عممية متجددة, 
ومن المواصفات التي يجب تحقيقيا في المدارس االفتراضية تحقيق النمو الشامل والمتكامل لممتعممين وخصائصيم العممية 

التعميمية التي تحافظ عمى ىوية لغة وثقافة المجتمع, ومدى توفيرىا لممعرفة التي تمبي حاجات والثقافية, وكذلك إعداد المواد 
المتعممين والتعمم الذاتي والقدرة عمى البحث بحيث تكون عممية  التدريس عممية تفاعمية وتعاونية  تمبي عنصر الدافعية 

 لمتعمم.

ا وفق مجموعة من المواصفات الفنية والتي تتمثل في وجود دليل وكذلك من عوامل نجاح المدرسة االفتراضية تطويرى     
االستخدام والمحتوى الذي يرتبط باألىداف, والتفاعل المتكامل الذي يتضمن تعميمات توضح كيفية التجول داخل المدرسة 

ارجية ذات صمة, االفتراضية وتنوع صور التفاعل بداخميا من حيث وظائف األزرار والنقاط النشطة والربط مع مواقع خ
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وتصميم الصفحات المناسبة لممساحة المخصصة لمعرض في الشاشة بشكل جيد ومتناسق, وأيضًا توفير الكتابات النصية 
 الصحيحة والصور والرسومات ومقاطع الفيديو المناسبة لخصائص الفئة المستيدفة.

 ة افتراضية سعودية في التعميم العام السعودي وعمى حد عمم الباحث يوجد نقص في الدراسات المتعمقة بتصميم مدرس     
م( والتي ىدفت إلى تأسيس مدرسة ثانوية سعودية إلكترونية 2112ثانوي ( سوى دراسة )العطرجي,  –متوسط  –) ابتدائي 

الثانوية الميمية )تجريبية( تابعة لوزارة المعارف آنذاك تساند المدارس الثانوية التقميدية األساسية العادية من ناحية, والمدارس 
 .من ناحية أخرى, وكذلك إفادة طالب المنازل وأبناء المبتعثين بالخارج

ومما سبق وانطالقًا من برنامج خادم الحرمين الشريفين الممك عبد اهلل بن عبد العزيز لالبتعاث الخارجي, ليكون رافدًا      
ميمًا لدعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي واألىمي بالكفاءات المتميزة من أبناء الوطن, واإلسيام في تنمية الموارد 

عداد ىا, وتأىيميا بشكل فاعل لتصبح منافسًا عالميًا في سوق العمل ومجاالت البحث العممي, ومن البشرية السعودية, وا 
ىـ, تبين أن عدد الطالب 1434-1433خالل اطالع الباحث عمى إحصاءات التعميم العالي األخيرة  لمعام الدراسي 

ب في مرحمة البكالوريوس, طال 199,285المقيدون في الخارج )المبتعثون والدارسون عمى حسابيم الخاص( ىو 
دولة وىي )الجزائر, الكويت, سوريا, عمان, اإلمارات, المغرب, مصر, تونس, البحرين,  32والماجستير والدكتوراه في 

قطر, السودان, األردن, لبنان, اليمن, تركيا, باكستان, استراليا, نيوزيمندا, ماليزيا, اليند, اليابان, كوريا الجنوبية, الصين, 
 م(.2115ورة, ألمانيا, النمسا, بريطانيا, فرنسا, ايطاليا, أيرلندا, أمريكا وكندا( )التعميم العالي, سنغاف

ومن خالل دراسة استكشافية قام بيا الباحث عمى عدد من المبتعثين ممن لدييم أبناء في مرحمة الدراسة لمتعرف عمى      
تعرف عمى اتجاىاتيم نحو التعميم االفتراضي ومدى مساىمتو في تمبية أىم المشاكل التي تواجييم في تعميم أبنائيم وكذلك لم

احتياجاتيم, يالحظ أن أبرز المشاكل التي تواجييم عدم وجود مدارس ألبنائيم تتواكب مع مناىج المممكة العربية السعودية 
فتراضي فقد رحبوا بالفكرة بسبب أنو وخصوصًا في تعميم المواد اإلسالمية والمغة العربية, وعن مدى اتجاىيم نحو التعميم اال

يساعد في تجاوز الحدود الجغرافية لمتعمم وفق مناىج المممكة العربية السعودية. وكذلك حل العديد من المشاكل التي 
 تواجييم في تعميم أبنائيم مثل توفير معممين متخصصين لتعميميم.

 مشكمة الدراسة

ة السعودية متمثمة في اإلدارة العامة لممدارس السعودية في الخارج اىتمامًا بيذه أولت وزارة التعميم في المممكة العربي     
( مدرسة سعودية لتعميم أبناء السعوديين المتواجدين في الخارج طبقًا لممناىج السعودية, 21األمور مسبقًا وذلك بإنشاء )

سطنبول )تركيا(, الرباط )المغرب(, ( دولة وىي }إسالم أباد وكراتشي )باكستا17حيث تتواجد ىذه المدارس في ) ن(,أنقرة وا 
برلين وبون)ألمانيا(, جيبوتي)جيبوتي(, فيينا )فيينا(,كوااللمبور )ماليزيا(, مدريد )اسبانيا(, نيودليي )اليند(, الجزائر 

)روسيا(, واشنطن )الجزائر(, باريس )فرنسا(,بكين )الصين(, جاكرتا) اندونيسيا(, روما)ايطاليا(, لندن )بريطانيا(, موسكو 
 م(.2115)أمريكا({ )اإلدارة العامة لممدارس السعودية في الخارج, 
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( مدرسة؛  أن المدارس 21( دولة, والمدارس السعودية في الخارج )32ويتضح من خالل المقارنة بين دول االبتعاث )  
( دولة 21عدم وجود مدارس سعودية في )( دولة فقط, أي ما يعني 12السعودية المتواجدة حاليًا في دول االبتعاث تمثل )

( دولة ال تخدم سوى أبناء الطمبة المبتعثين المتواجدون بالقرب من 12متبقية, وأيضًا يتبين أن ىذه المدارس المتواجدة في )
لطمبة تمك المدارس فقط, ولذلك كانت اإلجراءات التي تتبعيا االدارة العامة لممدارس السعودية في الخارج لتعميم أبناء ا

المبتعثين المتواجدون في أماكن بعيدة عن مقر ىذه المدارس ىي استخدام اختبارات المنازل, وىي اختبارات تؤدى في نياية 
كل فصل دراسي أو عام دراسي وتستيدف الطالب الذي ال يستطيع االنتظام في الدراسة طيمة العام الدراسي, وىذا يشكل 

كيم الخبرة الكافية في توصيل المعمومات إلى أبنائيم كتمك الخبرات التي يمتمكيا المعمم ىاجسًا لمطمبة المبتعثين لعدم امتال
اثناء شرحو لمدرس, إضافة إلى المعاناة التي يواجيونيا في السفر إليصال ابنائيم إلى مقرات االختبارات, ولذلك تناول 

رسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج الباحث في دراستو تحديد المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمد
المممكة العربية السعودية تمبي تمك االحتياجات وتساىم في حل المشكالت التي تواجييم. ومما سبق يمكن تحديد مشكمة 

ة المبتعثين السؤال التالي: ما المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبالدراسة في 
 خارج المممكة العربية السعودية؟

 أهداف الدراسة 

 ىدفت الدراسة إلى:

 تحديد المعايير التربوية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية. -
 المممكة العربية السعودية.تحديد المواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج  -

 أسئمة الدراسة   

 من خالل ما سبق يمكن تحديد أسئمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 ؟ما المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية
 :سئمة الفرعية التاليةويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األ

 ما المعايير التربوية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية ؟ -1
 ما المواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية ؟ -2
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 أهمية الدراسة

 :فيما يميقد تسيم الدراسة 

 تجاوز المعاناة التي يعاني منيا الطمبة المبتعثين في عممية تعميم أبنائيم. -1
تجاوز الحدود الجغرافية المتمثمة في بعد المسافات بين المتعممين ) أبناء الطمبة المبتعثين ( والمؤسسات التعميمية  -2

 السعودية في دول االبتعاث.
 د انتياء فترة االبتعاث.استكمال دراسة أبناء الطمبة المبتعثين بع -3
 التغمب عمى مشكالت المدارس التقميدية. -4

 

 مصطمحات الدراسة

 Standardsالمعايير 

 عبارات لمحكم عمى جودة األشياء أو العناصر.

     Educational Standardsالمعايير التربوية 

الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية ىي مجموعة األسس الالزم تحقيقيا في المدرسة السعودية االفتراضية ألبناء 
السعودية من حيث أىداف المدرسة, والوظائف اإلدارية واإلشرافية واإلعالمية فييا, وارتباطيا بالعممية التعميمية واالتصالية 

 ومصادر التعمم .

  Technical Specificationsالمواصفات الفنية 

ء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية من بنية إلكترونية تتمثل في ما يمزم المدرسة السعودية االفتراضية ألبنا 
واجية التفاعل لممدرسة, والتفاعمية فييا, ومواصفات عناصر واجيات المدرسة, وأساليب التصفح والمساعدة والتوجيو 

 والبحث بداخميا, وتوفر نظام الحماية واألمان فييا.

  Virtual School  المدرسة االفتراضية

مدرسة شبيية بالمدارس التقميدية العامة التابعة لوزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية من حيث وجود الطالب والمعممين 
 ولكنيا تقدم عن بعد عمى شبكة االنترنت.
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 حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة عمى تحديد المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء  الحدود الموضوعية:
 الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية.

 ه.1437-1436طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  الحدود الزمانية:

في تحديد المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة اعتمدت الدراسة  الحدود المكانية:
المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية عمى عدد من المحكمين المتخصصين في وسائل وتكنولوجيا التعميم وعمم النفس 

جامعة شقراء, جامعة الممك خالد, جامعة ( جامعات سعودية وىي جامعة الممك سعود, 7والمناىج وطرق التدريس في )
 القصيم, جامعة الممك عبدالعزيز, جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز, كميات الشرق العربي لمدراسات العميا.

 منهج الدراسة 

سعودية اعتمدت الدراسة عمى استخدام  المنيج الوصفي التحميمي لتحديد المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة      
 افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية.

 

 االطار النظري والدراسات السابقة

 التعميم االفتراضي والمدرسة االفتراضية

انتشر في اآلونة األخيرة مصطمح التعميم االفتراضي والذي يعتبر أحد أساليب التعميم اإللكتروني عن بعد, ومن أمثمة      
التعميم االفتراضي استخدام الفصول االفتراضية, والمدارس االفتراضية, والجامعات االفتراضية, حيث تستخدم لخدمة العممية 

مية مرنة وفعالة يستطيع المتعمم الحصول عمى كل ما يريده من معمومات بأبسط وأسيل التعميمية وجعل عممية التعمم عم
 .     الطرق

 مفهوم التعميم االفتراضي    

( التعميم االفتراضي بأنو أحد أنواع التعميم اإللكتروني المعتمد عمى استخدام أدوات تقنية 6م, 2117يعرف السوداني)
سبيل إيصال جميع العموم والمعارف إلى الطالب في جميع أنحاء العالم, ويختصر  متطورة من خالل شبكة اإلنترنت في

 لممتعمم فترة البحث عن المعمومة واكتسابيا مقارنة بعمميات البحث في النظام التعميمي التقميدي.

إال ان الصف ىذا ( بأنو" نمط من التعميم أقرب إلى التعمم بالمواجية كما يجري في الصف, 17م, 2113ويعرفو العاني)  
افتراضي غير موجود إال في برامج الحاسوب الشبكي باإلنترنت وىو يسعى إلى اإلتقان والجودة بأقل قدر من الجيد والتكمفة 

 والوقت".
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ومن التعريفات السابقة لمتعميم االفتراضي نجد أنو يعتمد عمى التواصل بين المعمم والطالب عن طريق شبكة اإلنترنت سواًء  
جراء كانت  بطريقة تزامنية أو غير تزامنية عن طريق أدوات وبرمجيات تربط فيما بينيم بالصوت والصورة لشرح الدروس وا 

 النقاشات وتبادل المعمومات والممفات, كما لو أنيم في فصل حقيقي.

 مفهوم بيئات التعمم االفتراضية 

ى عدد من العناصر التي تساعد كل من المعمم والمتعمم تعرف بيئات التعمم االفتراضية عمى أنيا تمك البيئات القائمة عم
عمى التفاعل بصورة إلكترونية في العممية التعميمية, وكذلك تعرف بأنيا نظام ينقل أدوات التعمم إلى الطالب من خالل 

    (.Sneha & Nagaraja, 2013, 1705)االستعانة بشبكة اإلنترنت باستخدام أدوات التواصل المتوفرة بيا 

 مثمة لألنظمة التي تستخدم في بيئات التعمم االفتراضيةأ

                                       WebCTنظام ويب سيتي  Moodle          نظام مودل             Blackboardنظام إدارة التعمم بالك بورد 
    Dokeosنظام دوكيوز                                     ATutorنظام أتوتر   

 المعايير التربوية والفنية لمتعميم االفتراضي

يعد تحديد المعايير الخاصة بالتعميم االفتراضي أمًرا عمى قدر كبير من األىمية؛ إذ أنو يساعد عمى تقديم الدعم الفني 
 ,.Xiaohua et al)المناسب, كما أنو يساعد عمى توفير عدد من اإلرشادات األمنية أثناء التعامل مع بيئات التعمم اإللكتروني 

2013, 75 .) 

ناك عدد من المعايير التربوية والفنية الخاصة بالتعمم االفتراضي أوردىا فارلمس واباستالكس ويمكن القول بأن ى
(Varlamis & Apostolakis, 2010, 26-28 :عمى النحو التالي ) 

حيث ترتبط الجودة الخاصة بالعممية التعميمية بشكل كبير بمدى قدرتيا عمى تحقيق األىداف  المعايير التربوية: (1
 التي ينبغي أن تكون لكافة األفراد. التربوية و 

تعتبر المعايير الفنية والتقنية ىي األساس الذي يتم االعتماد عميو في تحقيق التواصل بين األفراد  المعايير الفنية: (2
في التعميم االفتراضي, ولكي يتم تمبية ذلك الجانب فإنو ينبغي االعتماد عمى عدد من أدوات تكنولوجيا المعمومات 

 االت عالية الجودة. واالتص
إن نجاح التعميم االفتراضي يعتمد عمى مقدار الدعم الذي يحصل عميو األفراد, األمر الذي  المعايير االجتماعية: (3

يؤكد عمى ضرورة مشاركة أكبر عدد من األفراد من المجتمع المحيط في عممية التقييم التي ينبغي أن تمتاز 
ة من شأنيا أن تساعد عمى تحديد جوانب القصور في البرامج المقدمة بالموضوعية, وىنا نجد أن تمك المشارك

 وتقديم الحمول المناسبة ليا.
ومن خالليا يمكن التعرف عمى أبرز التحديات التي تواجو بيئات التعمم والتي قد تتمثل في  المعايير التنظيمية: (4

 محدودية االتصال باإلنترنت, وقمة المصادر التعميمية المتاحة.
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 المعايير العالمية لمتعميم االفتراضي

  SCORMأواًل: معايير سكورم  

ويعني  ((SCORM Sharable Content Object Reference Modelإن مصطمح سكورم في حد ذاتو يمثل اختصاًرا لعبارة 
"النموذج المرجعي لمشاركة كائنات المحتوى", وتعتبر تمك المعايير واحدة من أكثر المعايير انتشاًرا فيما يتعمق بتحديد 

 & Lieponieneمواصفات حقائب التعمم. وتعتمد سكورم بوضع ثالثة معايير أساسية لضمان جودة التعميم االفتراضي)

Kulvietiene,2010 , 324:وىي  ) 

  نموذج تجميع المحتوىContent Aggregation model (CAM)  

  وقت التطبيق في البيئة الفعميةthe Run-time Environment (RTE) 

  التسمسل والتصفحSequencing and Navigation (SN)  

الفتراضي, والتي يتم وبالتالي يمكن النظر إلى سكورم عمى أنيا مجموعة من المعايير والمواصفات التي تم تحديدىا لمتعميم ا
عمى أساسيا تحديد سبل التواصل بين المستخدم وبين النظام المستضيف لو, وعادة ما يتم دعميا من جانب نظام إدارة 

  (.Silva et al., 2015, 1203)التعمم 

 IMSثانيًا: المعايير الخاصة باالتحاد العالمي لمتعميم 

غير الربحية التي تم تكريسيا من أجل تطوير وتعزيز المعايير والمواصفات يعد االتحاد العالمي لمتعميم أحد المنظمات 
 (. Caeiro-Rodríguez et al., 2012, 152).الخاصة بالتعمم من خالل التكنولوجيا, خاصة فيما يتعمق بتطبيقات التعمم عن بعد

 IEEE LTSCترونيات ثالثًا: معايير لجنة تكنولوجيا التعميم التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء واإللك

يعتبر معيد ميندسي الكيرباء واإللكترونيات أحد المنظمات الدولية التي تعمل عمى تطوير عدد من المعايير والتوصيات 
التقنية التي يمكن االستعانة بيا في مجال نظم الكيرباء واإللكترونيات واالتصاالت. ويتضمن ذلك المعيد لجنة معايير 

 ,Joe Gorup)ي تستيدف وضع عدد من المواصفات لتحقيق أفضل الممارسات في البيئات التربوية تكنولوجيا التعميم الت

2007, 1.) 
 مفهوم المدرسة االفتراضية

بدأت حقبة المدرسة االفتراضية في عقد التسعينيات من القرن الماضي حيث كان الطالب يتمكنون من متابعة دراستيم      
وأصبح ىذا النوع من التعمم يغني عن الذىاب إلى المدرسة التقميدية من أجل الدراسة آنذاك, ومع عبر "التعمم بالمراسمة", 

تطور وسائل التواصل واالتصال أصبحت المعارف والعموم تنقل بأبسط الطرق وأسيميا إلى المتعمم, وقد تطور مفيوم 
ازليم وكأنيم متواجدون عمى مقاعد فصوليم في المدرسة االفتراضية لتصبح تمك المدرسة التي يدرس فييا الطالب من من

المدرسة التقميدية ويتواصمون تواصاًل مباشرًا مع المعمم عن طريق الصوت والصورة وكل ذلك عن طريق شبكة اإلنترنت 
 (.52م, 2112)أحمد,
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 متطمبات نجاح المدرسة االفتراضية

الليا, ولتحقيق النجاح في المدرسة االفتراضية يجب لكل مشروع متطمبات يجب توفيرىا لتحقيق اليدف المرجو منو من خ
 توفير المتطمبات البشرية والفنية والتقنية لتعمل معًا في سبيل تحقيق أىداف ىذه المدرسة.

 متطمبات بشرية

 .المعمم, حيث يجب أن تكون لديو الخبرة والقدرة عمى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة .1
 الطالب, حيث يجب أن يكون قادرًا عمى التعمم الذاتي والمعرفة باستخدام الحاسوب.  .2
لماميم بتكنولوجيا التعميم وعممية  .3 الطاقم الفني, حيث يجب أن يكونوا متخصصين في الحاسب اآللي والشبكات, وا 

 التعميم والتعمم.
م, 2112لتعميم في المدرسة االفتراضية )أحمد, الطاقم اإلداري المركزي, وىو المسئول عن متابعة عممية التعمم وا .4

54  .) 

 متطمبات تقنية وفنية

حاسب آلي وممحقاتو مزود بجميع البرامج الالزمة لجميع أطراف العممية التعميمة المتمثمة في) الطالب, المعمم,  .1
 (.الطاقم اإلداري والفني

 سرعة اتصال باإلنترنت مناسبة. .2
ة لغات, ومن خالليا يتم نشر اإلرشادات ومتابعة االستفسارات األكاديمية من موقع إلكتروني آمن تتوفر فيو عد .3

 قسم البيانات والمعمومات الخاصة بيا.
توفير خريطة لكل قسم من أقسام المدرسة االفتراضية تحتوي عمى تبويبات خاصة بو وبأقسامو الفرعية, وتوفير  .4

 لمناىج والمقررات.قاعدة البيانات لمعمومات أطراف العممية التعميمية وا
البريد اإللكتروني, لوحة اإلعالنات اإللكترونية, خدمة  توفير أدوات التواصل بين أطراف العممية التعميمية مثل: .5

الندوات والمناقشات, االجتماعات والمؤتمرات , قواعد بيانات األسئمة واألجوبة التي تتعمق بالمواد واألسئمة التي 
 .(9 – 8م, 2117لتسجيل اإللكتروني  ) حمدان, تطرح بصورة متكررة , خدمة ا

 خصائص المدرسة االفتراضية

؛  وحمدان, 9م, 2113؛ وطنطاوي, 111م, 2115من خصائص المدرسة االفتراضية التي ذكرىا كل من اليادي )
 :( ما يمي9م, 2117

الوصول إلى جميور عريض من الطالب, حيث أن الظروف القاىرة قد تفرض عمى اإلنسان االنتقال من بالده  .1
ألسباب متعددة, لكن ىذا ال يؤثر إطالقًا عمى الطالب في المدرسة االفتراضية حيث يستطيع متابعة تحصيمو 
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التالي لن يفقد الطالب بانتقالو أية العممي من أي مكان وفي أي زمان دون االنقطاع عن الدروس أو اإلرشاد وب
 .ميزة أو خدمة تقدميا المدرسة

ترسيخ مفيوم عممية التعميم مدى الحياة, من خالل تمبية حاجات المتعممين المذين ليس ليم االستطاعة عمى  .2
 االلتحاق بالتعميم في المدرسة التقميدية. 

سبو لمتعمم دون التقيد بجداول محددة مع المعممين مرونة التعميم حيث يستطيع المتعمم اختيار الوقت الذي ينا .3
 وكذلك ليس ىناك ارتباط بتحديد المكان. 

تواصل الطالب ذوي الخمفيات االجتماعية والثقافية واالقتصادية المختمفة معا, وصواًل لمتماسك والترابط والمساواة  .4
 .االجتماعية

 مميزات المدرسة االفتراضية

؛ 56م, 2112العديد من المميزات واإليجابيات والتي أوردىا كل من أحمد )المدرسة االفتراضية ليا 
 (  كالتالي:4م, 2111؛ وشبات ومشتيى,284م,2111والحارثي,

 .ال يحتاج الطالب الذىاب إلى المدرسة, فيمكنو متابعة دروسو من خالل شبكة اإلنترنت -1
 ال يستطيعون االنتظام في المدرسة التقميدية. تحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية لمطالب ذوي اإلعاقة المذين -2
 تساعد في تقديم التعميم إلى عدد كبير من الطالب في أماكن مختمفة وبنفس الوقت. -3
تساعد عمى تجنب ازدحام الطالب في فصول المدارس التقميدية, وىذا يسيم في حل بعض مشكالت نظام التعميم  -4

 التقميدي.
 م ال تتوفر عادة في المدارس التقميدية. توفر برامج وطرق حديثة في التعمي -5
 تتسم بالمرونة, بسماحيا لمطالب بالحصول عمى المعمومات بأي وقت وأي مكان. -6
 تمكن الطالب من خالل األدوات والبرامج المستخدمة الحصول عمى تغذية راجعة فورية عن أدائو.  -7
يق وسائل التواصل اإللكترونية في المدرسة تيسر عممية تواصل واتصال الطالب فيما بينيم وبين معممييم عن طر  -8

 االفتراضية.
السرعة في , و سرعة ومرونة عممية تطوير المناىج و الحصول الفوري عمى أحدث التعديالت الُمدخمة عمييا -9

جراء التعديالت بشكل مستمر.  تطوير المناىج وا 

 تجارب لممدارس االفتراضية

 مدرسة فموريدا االفتراضية

فموريدا االفتراضية أول مدرسة تقدم تعميميا عن بعد في الواليات المتحدة األمريكية وتستمر الدراسة فييا ما تعتبر مدرسة 
( مادة معتمدة لمطالب 151( أسبوعًا, يقوم عمييا معممين مدربين عمى التعميم عن بعد حيث يتم تقديم )18إلى  16بين )

 أما الطالب من خارج الوالية فعمييم دفع الرسوم. عمى الموقع, والدراسة فييا مجانية لطالب الوالية
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 مدرسة ميشيغان االفتراضية

م  وتشغيميا من 2111مدرسة ميشيغان االفتراضية تم تمويميا من قبل الييئة التشريعية لوالية ميشيغان األمريكية في عام 
لثانوية, وىدفيا مساعدة الطالب ودمج قبل جامعة ميشيغان االفتراضية حيث أنيا خاصة بالطالب في المرحمة المتوسطة وا

 التكنولوجيا في عمميم وحياتيم.

 مدرسة جورجيا االفتراضية

م من قبل حاكم والية جورجيا األمريكية سوني بيردو, حيث تعتبر أول مدرسة افتراضية رسمية 2115تم اعتمادىا في عام 
( ألف طالب لمدراسة 31م( التحق )2115 –م 2114( معمم وحسب إحصائيات )251في الوالية, ويتواجد في المدرسة )

 ألف طالب.  111م حتى آخر احصائية  تجاوز 2115فييا, ومجموع الطالب المذين التحقوا لمتعميم من خالل منذ 

 مدرسة ميسي الثانوية االفتراضية

رسوم متحركة, وال  في اليابان افتتحت أول مدرسة ثانوية افتراضية في العالم يشارك فييا الطالب الدروس بشخصيات
يحتاجون لمحضور إلى المدرسة إال مرة واحدة كل ستة أشير لالمتحان, وتشرف عمى المدرسة االفتراضية ىيئة تعميمية 
تحاول استقطاب الطالب الذين ال يمتحقون بالمدارس الثانوية, حيث يقدر عددىم بنحو مئة ألف طالب سنويًا, وتفتح 

ى مدار الساعة, وال يحتاج الطالب لمدراسة فييا سوى لعشرين دقيقة يوميًا. وحضور الصفوف المدرسة االفتراضية أبوابيا عم
يكون من خالل شخصيات كرتونية يختار الطالب ىيئتيا بنفسو من بين نحو مئتي شخصية, أما الدروس فتأتي عبر 

 لصف.فيديوىات مسجمة, وعندما يمل الطالب من الدراسة يمكنو أن يتحاور مع زمالئو في ا

 دراسات سابقة اهتمت بمعايير التعميم االفتراضي

م( التي ىدفت إلى تحديد 2116من الدراسات التي تناولت معايير التعميم االفتراضي, دراسة )حجازي وىنداوي,      
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك   Blackboard Collaborateمعايير جودة الفصول االفتراضية 

 ( مؤشرًا لجودة الفصول االفتراضية.121( معايير تتضمن عدد )11, حيث اشتممت قائمة عمى )سعود

م( التي ىدفت إلى تحديد معايير الجودة في نظم إدارة التعمم اإللكتروني, حيث تم 2111كذلك دراسة )أبو خطوة ,     
من المعايير لمحكم عمى جودة نظام إدارة  توزيع المعايير عمى عشرة محاور أساسية بحيث يحتوي كل محور عمى مجموعة

التعمم الخاص بالدراسة, والمحاور العشرة الرئيسية كالتالي: )بنية نظام إدارة التعمم, الدعم واإلرشاد, المرونة والتوافقية, 
دارة المقررات الدرا دارة التكنولوجيا , الخصوصية واألمن, المشاركة والتعاون, إدارة القبول والتسجيل, بناء وا  سية, بناء وا 

 االختبارات, متابعة أداء المتعمم وكتابة التقارير(. 

م( التي اشتممت عمى معايير تطوير 2111ومن الدراسات التي تناولت معايير التعميم االفتراضي دراسة )حامد,      
( 88دراسة مرحمة التحميل في )الفصول االفتراضية لممعاقين سمعيًا طبقًا لمراحل نموذج التصميم التعميمي. حيث تناولت ال
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( معايير, 3( معيارًا, ومرحمة العرض في)21( معيارًا, ومرحمة االنتاج والتجريب في )615معيارًا, ومرحمة التصميم في )
 ( معايير.3(معايير, وأخيرًا مرحمة التقويم والتي احتوت عمى )3ومرحمة التطبيق والدعم الفني والتي احتوت عمى )

يتضح أن المدارس االفتراضية تتفق في كثير من العناصر المقدمة خالل نظاميا اإللكتروني من حيث توفر مما سبق      
وسائل االتصال والدعم الفني, والترابط مع وسائل التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر, والتعريف عن المدرسة 

المدرسة, كما أنيا توفر نظام معمومات آمن لمطالب والمعممين ودورىا, وكذلك احتوائيا عمى اإلعالنات واألخبار المتعمقة ب
وكل العاممين فييا لمدخول إلى حسابيم الخاص, وتوفر ىذه المدارس دليل لممستخدمين في كيفية االستخدام, وتوفير 

متواصل مع أولياء خاصية البحث داخل الموقع, وتوفير التقويم الدراسي الخاص بنظام الدراسة لدييا, كما أنيا توفر نظام ل
األمور لمتابعة أبنائيم الطالب, وتتوفر في كل مدرسة نظام إلدارة التعمم اإللكتروني لعرض المقررات وتوفير وسائل 

 االتصال التزامنية والغير تزامنية التي يستخدميا الطالب والمعممين لمتواصل فيما بينيم.

من خالل نتائج الدراسات السابقة باعتبارىا نتائج بحوث مجازة عمميًا في بيئتيا األصمية, وكذلك ما ذكرتو المؤسسات      
العالمية لمعايير التعميم االفتراضي, واالطالع عمى نماذج المدارس االفتراضية؛ توصل الباحث الى اشتقاق المعايير 

درسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية, وذلك التربوية والمواصفات الفنية الخاصة لم
( والتي كانت تشير إلى "فيم اإلسالم  28م, البند 1995استنادًا عمى وثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية ) 
كسابو فيمًا صحيحًا متكاماًل, وغرس العقيدة اإلسالمية ونشرىا, وتزويد  الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية وبالمثل العميا, وا 

المعارف والميارات المختمفة, وتنمية االتجاىات السموكية البناءة, وتطوير المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا, وتييئة الفرد 
 ليكون عضوًا نافعًا في بناء مجتمعو".

 اجراءات الدراسة

التالية من أجل الوصول إلى قائمتي المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية اتبع الباحث الخطوات 
 ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية:

( من المحكمين المتخصصين في وسائل وتكنولوجيا التعميم وعمم النفس والمناىج وطرق 22تم اختيار عدد ) -1
جامعات سعودية الستطالع آرائيم؛ حيث تم االتفاق معيم بتزويد الباحث بآرائيم معتمدين عمى ( 7التدريس في )

 خبراتيم العممية والعممية الخاصة بموضوع الدراسة في كل جولة يتم تطبيقيا.
مبتعثين الدراسات السابقة في مجال المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة ال -2

 خارج المممكة العربية السعودية.
اعتماد القائمة النيائية لما تم جمعة من آراء خالل الجوالت والمقابالت الشخصية التي قام بيا الباحث حول  -3

قائمتي المعايير والمواصفات الفنية ومتطمبات تطبيقيا بعد إجراء التحميل اإلحصائي لممعمومات في كل جولة 
 يم في الجوالت المتكررة.وعرض المعمومات عمي
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تحديد قائمتي المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة  -3
 العربية السعودية وفقًا عمى آراء المحكمين وبناء عمى ما توصل إليو الباحث من استنتاجات.

ير تربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة وقد عمل الباحث عمى إعداد قائمة بالمعاي
المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية ثم قام بتحكيميا من قبل مجموعة من المتخصصين في وسائل وتكنولوجيا 

لتين أساسيتين؛ ( جامعات سعودية وفقًا ألسموب دلفاي وعمى جو 7التعميم وعمم النفس والمناىج وطرق التدريس في )
وقد استخدم الباحث أكثر من وسيمة اتصال لتسييل وصول النموذج المقترح لمخبراء تبعًا ألوضاعيم ومدى قربيم أو 

 بعدىم عن البيئة محل الدراسة, كالمقابمة المباشرة أو االتصال عبر الياتف أو استخدام الفاكس أو البريد اإللكتروني.

 فإن الدراسة في جانبيا الميداني استعانت باألداة التالية:في إطار المنيجية السابقة و 

  قائمة تحديد المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة
 العربية السعودية.

 واتبع في بناء القائمة الخطوات التالية :

 بناء االستبانة من خالل اإلفادة من اإلطار النظري والدراسات السابقة واألدوات المشابية .  -
عرض االستبانة بصورتيا األولية عمى عدد من المحكمين المتخصصين في وسائل وتكنولوجيا التعميم وعمم   -

لقياسيا ومدى وضوح النفس والمناىج وطرق التدريس لمتعرف عمى مدى مالءمة وأىمية العبارات لما وضعت 
 صياغتيا.  

" المعدل ويتكون من عدة جوالت  لمتأكد من صحة المعايير التربوية  Delphi methodاستخدام أسموب دلفاي "   -
 والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية.

( محاور في قائمة 8( محكمين لقياس صدق وثبات االستبانة, احتوت عمى )6تم توزيع استبيان مبدئي عمى ) حيث
( محاور في قائمة المواصفات الفنية لممدرسة االفتراضية, وىنا نوضح ما كانت عميو االستبانة في 9المعايير التربوية و)

 صورتيا األولية.
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 ( هيئة االستبانة المبدئية7جدول )

 المحور م

 صحة العبارة درجة االرتباط أىمية العبارة

 التعديل المقترح
 ميمة

غير 
 ميمة

 مرتبطة
غير 
 مرتبطة

 صحيحة
غير 
 صحيحة

        عبارة    )المعيار / المواصفة( 

 أواًل: االستبانة الخاصة بالمعايير التربوية:
عرضيا عمى المحكمين تمت ( محاور وبعد 8( معيارًا موزعة عمى )57تضمنت االستبانة في صورتيا األولية عمى )

 االجراءات اآلتية:

عادة تسمية بعض 13تم حذف ) - ( معيارًا شاممة حذف محورين كاممين لعدم أىميتيا وارتباطيا بموضوع الدراسة, وا 
 المحاور, كما تم نقل بعض المعايير من محور إلى محور آخر.

( معيار اتفق عمى سالمة صياغتيا وتعديل 37)( معيار وارتباطيا بالمحاور, منيا 44تم االتفاق عمى أىمية ) -
 ( معايير.7صياغة )

( معايير موزعة عمى عدة محاور وفقًا ألراء المحكمين وتعد من الضروري تمبيتيا في موضوع 11اضافة ) تم -
 الدراسة. 

 
 قائمة المعايير التربوية األولية(: آراء المحكمين في 7شكل ) 
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 بالمواصفات الفنية:ثانيًا: االستبانة الخاصة 
( محاور وبعد عرضيا عمى المحكمين تمت 9( مواصفة موزعة عمى)125تضمنت االستبانة في صورتيا األولية عمى )

 اإلجراءات اآلتية:

( مواصفة لمتشابو والتكرار فييا وكذلك لعدم أىميتيا, أيضًا تم دمج بعض المحاور وتقسيميا تحت 27تم حذف ) -
 ( محاور في قائمة المواصفات الفنية.6دد المحاور  )مسمى محور واحد لتصبح ع

( مواصفة اتفق عمى سالمة صياغتيا 93( مواصفة وارتباطيا بالمحاور, منيا )98تم االتفاق عمى أىمية ) -
 ( مواصفات.5وتعديل صياغة )

ضوع ( مواصفات موزعة عمى عدة محاور وفق أراء المحكمين وتعد من الضروري تمبيتيا في مو 4نم إضافة ) -
 الدراسة. 

 آراء المحكمين في قائمة المواصفات الفنية األولية :(6شكل )                          

 الجولة األولى اجراءات 

قام الباحث بمراجعة وتحميل ما تم التوصل إليو من التحكيم المبدئي لألداة بعد وصول التغذية الراجعة من قبل 
المحكمين الذين قاموا بتحكيم االستبانة بصيغتيا األولية وقد توصل الباحث إلى قائمة الجولة األولى بعد مراعاة ما تم 

 اصر القائمة. تقديمو من أفكار وتعديالت ساعدت عمى تكامل عن

وقام الباحث في ضوء نتائج االستبانة المبدئية ببناء قائمة الجولة األولى وفقًا آلراء عينة االستبانة المبدئية حيث وزعت 
( 5( استبانة حيث تم استبعاد )24( جامعات سعودية, وتم استالم )7( استبانة عمى عدد من المحكمين في )31)

( محكمًا فييا وقد 19جابة عمييا من قبل المحكمين وبذلك أصبح العدد النيائي )استبانات منيا لعدم اكتمال اإل
( 6( مواصفة فنية موزعة عمى )112( محاور و)6( معيارًا تربويًا موزعة عمى )54تضمنت استبانة الجولة األولى )

 .محاور

98 93 

5 

27 

4 

0

20

40

60

80

100

120

المواصفات المتفق على 
أهميتها وارتباطها 

 بالمحاور

المعايير المتفق على 
 سالمة صياغتها

المعايير التي أعيدت 
 صياغتها

المواصفات الغير مهمة 
 والغير مرتبطة

 المواصفات المضافة

 المعايير المتفق على سالمة صياغتها المواصفات المتفق على أهميتها وارتباطها بالمحاور

 المواصفات الغير مهمة والغير مرتبطة المعايير التي أعيدت صياغتها

 المواصفات المضافة



   
   

 
 

 العدد التاسع     
  2102 – 7 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

 المبتعثين خارج المممكة العربية السعوديةقائمة المعايير التربوية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة تحميل : أ

 
 (: آراء المحكمين عمى قائمة الجولة األولى لممعايير التربوية4شكل )

: تحميل قائمة المواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية ب
 السعودية

 
 آراء المحكمين عمى قائمة الجولة األولى لمموصفات الفنية :(3شكل )

 نتائج الجولة األولى 

بعد تطبيق أداة الدراسة عمى جميع خبراء المحكمين في الجولة األولى قام الباحث باستخراج النتائج اإلحصائية لموقوف 
سة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة عمى مدى توافق رأي المحكمين عمى المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدر 

 المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية ؛ وبشكل عام يمكن استعراض مدى موافقة الخبراء في النسب التالية:
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( استبانة تحوي قائمة بالمعايير التربوية وقائمة 19بمغ عدد االستبانات المستممة في الجولة األولى ) -
 عودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية.بالمواصفات الفنية لمدرسة س

شممت الجولة األولى خبراء ومتخصصين في المجال التربوي من مختمف جامعات المممكة العربية  -
 السعودية.

( عبارة بنسبة 121%( فأكثر )95بمغ عدد العبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاق بين الخبراء من ) -
 من عبارات النموذج. %(75)
( عبارات؛ 3%( )95%( إلى )85بمغ عدد العبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاق بين الخبراء أقل من ) -

 %( من عبارات النموذج.2بنسبة )
( عبارة؛ بنسبة 38%( فأكثر )85بمغ عدد العبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاق بين الخبراء أقل من ) -

 %( من عبارات النموذج23)
بعد مراجعة النتائج اإلحصائية وما تم تقديمو من مقترحات وأفكار من المحكمين تم عمل بعض التعديالت  -

التي ساعدت في تكامل المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة 
 المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية.

 الجولة الثانية  اجراءات

الباحث بمراجعة وتحميل ما تم التوصل إليو من التحكيم الستبانة الجولة األولى بعد وصول التغذية الراجعة من قبل قام 
المحكمين الذين قاموا بتحكيم االستبانة الخاصة بالجولة األولى وقد توصل الباحث إلى استبانة الجولة الثانية بعد 

عمى تكامل عناصر االستبانة وقد تكونت االستبانة في الجولة الثانية  مراعاة ما تم تقديمو من أفكار وتعديالت ساعدت
 ( محاور.6( مواصفة فنية موزعة عمى )85( محاور و)6( معيارًا تربويًا موزعة عمى )48)

 : تحميل قائمة المعايير التربوية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعوديةأ
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 : تحميل قائمة المواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعوديةب

 آراء المحكمين عمى قائمة الجولة الثانية لممواصفات الفنية :(2شكل )

 نتائج الجولة الثانية 

بعد تطبيق أداة الدراسة عمى جميع خبراء المحكمين في الجولة الثانية قام الباحث باستخراج النتائج اإلحصائية لموقوف      
عمى مدى توافق رأي المحكمين عمى المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين 

 المممكة العربية السعودية؛ وبشكل عام يمكن استعراض مدى موافقة الخبراء في النسب التالية:خارج 

( استبانة تحوي قائمة بالمعايير التربوية وقائمة بالمواصفات 17بمغ عدد االستبانات المستممة في الجولة الثانية ) -
 المممكة العربية السعودية.الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج 

 شممت الجولة الثانية خبراء ومتخصصين في المجال التربوي من مختمف جامعات المممكة العربية السعودية. -
%( من 92( عبارة بنسبة )124%( فأكثر )95بمغ عدد العبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاق بين الخبراء من ) -

 عبارات النموذج.
( عبارات؛ بنسبة 3%( )95%( إلى )85صمت عمى نسبة اتفاق بين الخبراء أقل من )بمغ عدد العبارات التي ح -

 %( من عبارات النموذج.2)
%( 6( عبارات؛ بنسبة )8%( فأكثر )85بمغ عدد العبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاق بين الخبراء أقل من ) -

 .من عبارات النموذج
مقترحات وأفكار من المحكمين تم عمل بعض التعديالت التي  بعد مراجعة النتائج اإلحصائية وما تم تقديمو من -

ساعدت في تكامل المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج 
 المممكة العربية السعودية.
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 نتائج الدراسة

فتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية تمثل الشكل النيائي لقائمة المعايير التربوية لمدرسة سعودية ا
 السعودية فيما يمي:

القائمة األولى: قائمة المعايير التربوية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية  -أ
 السعودية

 المحور األول: معايير مرتبطة بأهداف المدرسة االفتراضية

 أىداف المدرسة االفتراضية مع فمسفة وتوجيات نظام التعميم في المممكة العربية السعودية.أن تتفق  -1
 أن تتفق أىداف المدرسة االفتراضية مع القيم الدينية لنظام التعميم في المممكة العربية السعودية. -2
 المممكة العربية السعودية. أن تتفق أىداف المدرسة االفتراضية مع القيم االجتماعية والثقافية لنظام التعميم في -3
 أن ترسخ المدرسة االفتراضية قيم االنتماء والمواطنة لممتعمم. -4

 المحور الثاني: معايير مرتبطة بالوظائف اإلدارية واإلشرافية

 :يجب أن تتضمن الوظائف اإلدارية واإلشرافية في المدرسة االفتراضية عمى ما يأتي

 بناًء عمى األدوار المناطة بكل منيم.إعطاء الصالحيات لمنسوبي المدرسة  -5
 توفير أدوات تتيح عممية متابعة اداء المعممين والطالب داخل نظام المدرسة. -6
 توفير اسم مستخدم وكممة مرور خاصة بالطالب والمعممين واإلداريين. -7
داري. -8  توفير بريد إلكتروني خاص لكل طالب ومعمم وا 
 من المعمم والطالب واإلداري. توفير دليل االستخدام الخاص بالمدرسة لكل -9

 إمكانية تعديل بيانات الممف الشخصي لممعمم والطالب واإلداري. -11
 توفير نظام يمكن أولياء األمور من متابعة أداء ابنائيم الطالب. -11
دارة الجودة عمى المدرسة ككل. -12  توفير أنظمة لممتابعة وا 
 توفير أنظمة إلصدار التقارير واإلحصائيات. -13
 دارة الصفوف اإللكترونية مثل )أنظمة التحضير ودعم أداء الطالب(.توفير أنظمة إل -14
 توفير نظام الستقبال شكاوى واقتراحات الطالب وأولياء األمور. -15
توفير نظام آمن لمعمومات الطالب والذي  يحتوي عمى األدوات التالية:) بيانات الطالب, معمومات  -16

و, المواد المسجمة, التكاليف والميام, الجدول الدراسي, التحاق الطالب, عنوان الطالب, حضور الطالب وغياب
رسال الرسائل في البريد اإللكتروني(  تقارير الطالب, مشاىدة وا 
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توفير نظام آمن لمعمومات المعممين والذي يحتوي عمى األدوات التالية:)بيانات المعمم, عنوان المعمم,  -17
رسال الرسائل في البريد اإللكتروني, الجدو  ل الدراسي, مشاىدة بيانات الطالب, إدخال واعتماد مشاىدة وا 

 الدرجات, األنشطة والميام(

 المحور الثالث: معايير مرتبطة بالوظائف اإلعالمية

 :يجب أن تتضمن الوظائف اإلعالمية في المدرسة االفتراضية عمى ما يأتي

 توفير قسم خاص بمعمومات عن المدرسة. -18
 يحتوي عمى جميع المعمومات والخدمات التي يحتاجونيا.توفير قسم خاص بالطمبة والمعممين  -19
 تخصيص مساحة كافية إلعالنات المدرسة. -21
 عرض شريط خاص بأخبار المدرسة. -21
 توفير دليل لمتواصل مع جميع أقسام المدرسة. -22
 توفير استطالعات لمرأي والتصويت عمييا. -23
 عرض أىم األدلة والموائح واألنظمة التي تخدم منسوبي المدرسة. -24
 توفير روابط ألىم المواقع ذات العالقة. -25
 عرض التقويم الدراسي الخاص بالمدرسة. -26

 المحور الرابع: معايير مرتبطة بالعممية التعميمية

 :يجب أن تتضمن العممية التعميمية في المدرسة االفتراضية عمى ما يأتي

 كاناتيم الفردية المختمفة.تييئة المدرسة االفتراضية بطريقة تتناسب مع ميارات الطالب وقدراتيم وام -27
 تناسب العممية التعميمية مع خصائص المتعممين وخبراتيم حسب المراحل الدراسية المختمفة. -28
 شمول العممية التعميمية عمى مستويات متنوعة من الجوانب )المعرفية, والميارية, والوجدانية(. -29
 توفير أسموب التعمم الذاتي لمطالب. -31
 تسجيميم.توفير نظام لقبول الطالب و  -31
 (.Moodle, Blackboardتوفير نظام مناسب إلدارة التعمم االلكتروني مثل نظام ) -32
 التنوع في عرض المحتوى التعميمي المقدم من خالل نظام إدارة التعمم االلكتروني. -33
 اجراء االختبارات وحل الواجبات إلكترونيًا من خالل نظام إدارة التعمم االلكتروني. -34
 الدرجات من خالل مركز التقديرات. اصدار التقارير ورصد -35

 المحور الخامس: معايير مرتبطة بالوظائف االتصالية

  :يجب أن تتضمن وظائف االتصاالت في المدرسة االفتراضية عمى ما يأتي
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 إرسال رسائل إلكترونية لمطالب وأولياء األمور عن أي تطور حدث في المدرسة. -36
 الفيس بوك, توتير, اليوتيوب(الترابط مع الشبكات االجتماعية  مثل )  -37
توفير أدوات االتصال المتزامنة مثل )المحادثة بالنصوص, المحادثة بالصوت, المحادثة بالصوت  -38

 والصورة, المؤتمرات الصوتية, مؤتمرات الفيديو, الموح األبيض التشاركي(
مشاركة الممفات, توفير أدوات االتصال الغير متزامنة مثل )البريد االلكتروني, مجموعات النقاش,  -39

 ممفات الوسائط(

 المحور السادس: معايير مرتبطة بمصادر التعمم

 :يجب أن تتضمن مصادر التعمم في المدرسة االفتراضية عمى ما يأتي

 توفير مكتبة إلكترونية خاصة بالمقررات التعميمية لمصفوف الدراسية بالمدرسة. -41
 المقررات الدراسية.توفير مواقع ألىم المكتبات اإللكترونية المرتبطة ب -41
 توفير مواقع لتحميل الكتب التعميمية إلثراء المقررات الدراسية بالمدرسة. -42
 توفير روابط لمعامل العموم االفتراضية المرتبطة بالمحتوى العممي لممقررات الدراسية. -43
 توفير روابط لمعامل المغات. -44

افتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية القائمة الثانية: قائمة المواصفات الفنية لمدرسة سعودية  -ب
 السعودية

 المحور األول:  واجهة التفاعل لممدرسة االفتراضية

 مواصفات تصميم الصفحة الرئيسية لممدرسة االفتراضية - أ

 :يجب أن يراعى عند تصميم الصفحة الرئيسية المدرسة االفتراضية ما يأتي

 التعقيد. البساطة والوضوح والبعد عن -1
 االتزان في توزيع عناصر واجية المدرسة لتتناسب مع المساحات الفارغة.  -2
االتساق واالنسجام بين عناصر واجية المدرسة من حيث الخط ونوعو واأللوان واأليقونات واألشكال حتى تكون  -3

 منسجمة فيما بينيا.
 الترابط بين عناصر واجية المدرسة. -4
 لتحقيق األىداف المحددة.التكامل بين عناصر الواجية  -5
 الشمولية بحيث تغطي عناصرىا كل متطمبات المستخدمين.  -6
 قابمية التعديل والحذف أو االضافة لمواكبة التطورات. -7
 قدرة المستخدمين عمى التعامل مع عناصرىا بشكل فردي. -8
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 مواصفات تصميم الصفحات الفرعية لممدرسة االفتراضية - ب

 :الصفحات الفرعية لممدرسة االفتراضية ما يأتييجب أن يراعى عند تصميم 

 البعد عن تعقيد أو ازدحام عناصرىا. -9
 إثارة انتباه المتعمم نحو موضوع التعمم وليس نحو الشكل. -11
 ترابط الصفحات فيما بينيا داخل الموقع. -11
 ارتباط كل الصفحات بالصفحة الرئيسية لممدرسة االفتراضية. -12
 ناصر.التمايز البصري بين الخمفية والع -13
 توفير شريط أيقونات أعمى كل صفحة إلتاحة التنقل بين صفحات المدرسة. -14
 اختيار األلوان اليادئة الغير مزعجة في التصميم. -15

 مواصفات تصميم عنوان المدرسة االفتراضية  - ج

 :يجب أن يراعى عند تصميم شعار المدرسة االفتراضية عمى ما يأتي

 واضح.كتابة اسم المدرسة االفتراضية بشكل  -16
 (  يعبر عن محتوى المدرسة االفتراضية.Logo)تصميم شعار  -17
 (. Bannerالبساطة في تصميم شعار المدرسة ) -18
 التمايز البصري بين لون الخمفية والنصوص المكتوبة عمييا. -19
توفير شريط لمقوائم أسفل عنوان المدرسة في كل الصفحات إلتاحة حرية االنتقال بين عناصرىا بكل  -21

 يسر وسيولة.

 المحور الثاني: التفاعمية 

 :يجب أن تتضمن مواصفات التفاعل في المدرسة االفتراضية عمى ما يأتي

 التنقل بين أقسام المدرسة بسيولة من خالل النقر عمى عناصرىا. -21
 تحكم الطالب في اختيار األقسام الفرعية لممدرسة حسب رغبتو. -22
 استعراض الموضوعات التي يريد الطالب قراءتيا. -23
 النصوص باستخدام لوحة المفاتيح.إدراج  -24
 الرد عمى الموضوعات المطروحة باستخدام البريد اإللكتروني والمحادثة...... إلخ -25
 إجراء محادثات فورية مع أي طالب أو معمم سواء بالكتابة أو الصوت أو الفيديو. -26
 ظيور إرشادات لمطالب في حالة كتابة بيانات خاطئة أو موجودة بالفعل. -27
 الطالب إلى بعض اإلجراءات التباعيا في حالة نسيانو لكممة المرور الخاصة بو.توجيو  -28
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 تنبيو الطالب بالرسائل الخاصة الواردة إليو. -29
 ظيور رسالة التأكيد عند تسجيل الطالب الخروج من المدرسة. -31

 المحور الثالث: مواصفات عناصر واجهات المدرسة االفتراضية

 النصوص المكتوبة -أ

 :يراعى عند إدراج النصوص في المدرسة االفتراضية ما يأتييجب أن 

 ظيورىا بشكل واضح ومقروء. -31
 أن تكون النصوص صحيحة لغويًا  وواضحة المعاني. -32
مراعاة حركة عين القارئ, أي محاذاة النص لميمين لتحديد نقطة تبدأ عندىا العين في القراءة لمنص  -33

 اإلنجميزي.العربي, ومحاذاة النص لميسار في حالة النص 
 اختيار أنواع الخطوط المألوفة بحد أقصى ثالثة أنواع, وتجنب استخدام الخطوط المزخرفة. -34
 اختيار حجم خط مناسب لتحقيق القراءة المريحة بحد أقصى ثالثة أحجام. -35
 تباين ألوان النصوص المكتوبة مع خمفية المدرسة. -36

 الصور والرسوم الثابتة -ب

 :ر والرسوم الثابتة في المدرسة االفتراضية ما يأتييجب أن يراعى عند إدراج الصو 

 وضوح اليدف من الصورة و الرسوم الثابتة لدى المتعمم. -37
 ارتباط وظيفة الصورة والرسوم الثابتة مع الموضوع. -38
 تناسب الصور و الرسوم الثابتة من حيث الحجم والمساحة مع بقية العناصر في صفحة المدرسة. -39
 ابتة من حيث ألوانيا وتمايزىا والبعد عن األلوان الرمزية.تناسق الصور و الرسوم الث -41
 استخدام الصور البسيطة بداًل من المركبة. -41
 مراعاة وضع الصورة داخل إطار حتى ال يتشتت االنتباه.  -42
 ظيور تمميح نصي مكتوب في مكان الصورة لمداللة عمييا. -43
 استخدام الرسوم والصور الرقمية لنقائيا. -44

 المتحركة الفيديو والرسوم -ج

 :يجب أن يراعى عند إدراج الفيديو والرسوم المتحركة في المدرسة االفتراضية ما يأتي

 استخدام مقاطع الفيديو بشكل وظيفي وحسب الحاجة. -45
 وضوح محتوى الفيديو, وخموه من عناصر تشتت االنتباه. -46
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 إمكانية التحكم في عرض الصوت من خالل شريط التحكم بالصوت. -47
 بين الصوت ولقطة الفيديو.مراعاة التزامن  -48
 وضوح وبساطة الرسم المتحرك. -49
 إثارة الرسوم المتحركة انتباه المتعمم نحو الشكل والمضمون. -51
 مالءمة حجم الصورة المتحركة لبقية عناصر الصفحة. -51

 الصوت  -د

 :يجب أن يراعى عند إدراج الصوت في المدرسة االفتراضية ما يأتي

 وضوح الصوت. -52
 ظيفة المصاحب ليا.تناسب الصوت مع الو  -53
 تناسب سرعة الصوت مع خصائص المتعممين في جميع المراحل الدراسية المختمفة. -54
 إمكانية التحكم في إيقاف وضبط الصوت من خالل شريط التحكم بالصوت. -55

 الروابط -ه

 :يجب أن يراعى في روابط المدرسة االفتراضية ما يأتي 

 عمل الروابط بشكل صحيح عند الضغط عمييا. -56
 يز لون الروابط عن باقي المحتوى النصي في المدرسة.تمي -57
 ظيور تغير واضح في لون الرابط أن تم الضغط عميو من قبل. -58
 مراعاة ثبات الروابط الرئيسية في كل صفحات المدرسة. -59
 إتاحة رابط العودة إلى الصفحة الرئيسية في كل صفحات المدرسة. -61
 أو رسوم.تنوع أشكال الروابط سواء كانت نصية, أو صور,   -61
 متابعة تحديث الروابط بانتظام. -62
 مراعاة توسيط الكممات أو الصور والرسوم داخل الروابط. -63
 مراعاة وجود مساحات كافية ومناسبة بين الروابط. -64

 المحور الرابع: مواصفات أساليب التصفح

 :يجب أن تتضمن مواصفات أساليب التصفح في المدرسة االفتراضية عمى ما يأتي

التصفح داخل المدرسة االفتراضية مثل استخدام خرائط المفاىيم والصور, والعالمات تنوع أساليب  -65
 اإلرشادية.
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 أن يكون عنوان الصفحة الرئيسية لممدرسة االفتراضية في شبكة اإلنترنت معبرًا عن المدرسة.  -66
 إمكانية التجول بين أقسام المدرسة بسيولة. -67
 مخمف.إمكانية استعراض صفحة سبق زيارتيا بالرجوع ل -68
 إمكانية العثور عمى طالب بعينو من قائمة الطالب. -69
 توفير تسجيل فيديو تعميمي لتوضيح كيفية التجول في صفحات و أقسام المدرسة. -71

 المحور الخامس: مواصفات أساليب المساعدة، والتوجيه، والبحث

 :ة عمى ما يأتييجب أن تتضمن مواصفات أساليب المساعدة, والتوجيو, والبحث في المدرسة االفتراضي

 توفير دليل لممستخدم في المدرسة. -71
 صياغة تعميمات المساعدة بشكل إجرائي يمكن اتباعيا خطوة بخطوة. -72
 ظيور رسائل تنبييية عند حدوث خطأ ما وبيان نوع الخطأ, وكيفية عالجو. -73
 ظيور أساليب المساعدة والتوجيو في كل صفحات المدرسة. -74
خمي( داخل المدرسة, أو )الخارجي( عمى الشبكة دون الخروج من إدراج خاصية إمكانيات البحث )الدا -75

 النظام.
إدراج خاصية إمكانية البحث المتقدم في كل صفحات المدرسة وذلك لتوفير الوقت والجيد عمى  -76

 المستخدم.
 تضمين رابط يسمى ) اتصل بنا( لالستفسار عن بعض األمور. -77

 المحور السادس: الحماية واألمان 

 :الحماية واألمان في المدرسة االفتراضية عمى ما يأتييجب أن تتضمن 

 توفير نظام آمن لممدرسة. -78
 خمو المدرسة من أخطاء التصميم والبرمجة. -79
 توفير نظام لمتحقق من شخصية كل رواد المدرسة حتى ال يتم التالعب أو التجسس عمى بياناتيم. -81
 لنظام التشغيل أو متصفح اإلنترنت. مراعاة أمان موقع االرتباط في المدرسة بحيث ال يسبب مشكالت -81
 ,Internet Explorer Netscape, Operaتوافق المدرسة مع معظم متصفحات شبكة االنترنت مثل:  -82

Google Chrome, Firefox 
االلتزام بكافة األنظمة والقوانين وشروط االستخدام حسب الموائح التنفيذية لممواقع اإللكترونية داخل  -83

 .السعودية وخارجيالمممكة العربية 
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 التوصيات

من خالل ما توصمت إليو الدراسة من نتائج حول المعايير التربوية والمواصفات الفنية لمدرسة سعودية افتراضية ألبناء 
 الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية التي تم تحميميا فإن الباحث يقدك عددًا من التوصيات تتمثل فيما يمي: 

  ة مراعاة المعايير التربوية التي توصل إلييا الباحث عند تصميم المدارس االفتراضية.ضرور 
 .ضرورة مراعاة المواصفات الفنية التي توصل إلييا الباحث عند تصميم المدارس االفتراضية 
 جراء تبني وزارة التعميم المدرسة االفتراضية ألبناء الطمبة المبتعثين خارج المممكة العربية السعودية ب شكل موسع وا 

 التحسين والتطوير عمييا.
  المراجعة الدورية عمى المعايير التربوية والمواصفات الفنية لممدرسة االفتراضية بشكل مستمر  في ضوء ما يحدث

 من تطورات.
 .عدادىم لمتعمم التعاوني قبل بدء التعمم  تدريب الطالب عمى ميارات التعامل مع بيئات التعمم االفتراضية وا 
 جيع البحوث والدراسات التطبيقية التي تستيدف تحسين وتطوير وتصميم المدارس االفتراضية.تش 

 الدراسات المقترحة

 .دراسة نموذج مقترح إلنشاء المدارس االفتراضية 
 .دراسة تصميم تطبيقي لممدارس االفتراضية 
 .دراسة تحديد الكفايات الالزمة لممعممين واإلداريين نحو التعميم االفتراضي 
 .دراسة مدى فاعمية المدارس االفتراضية في تمبية احتياجات الطالب 
 .دراسة االتجاىات العالمية الحديثة نحو تطوير المدارس االفتراضية 
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 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية 

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.. اإلسكندرية: دار المكتبات والتعميم في البيئة االفتراضيةم(. 2111إبراىيم, السعيد.)

مؤتمر التعميم العالي في القرن الحادي م(. معايير الجودة في نظم إدارة التعمم اإللكتروني, 2111أبو خطوة, السيد )مايو,
والعشرين: التحديات واالستشرافات، الندوة األولى في تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في التعميم والتدريب في 

 عمان: جامعة العموم اإلسالمية العالمية. -. األردن7161ن الفترة م

 59-51, 36 رسالة التربية.م(. المدارس االفتراضية ومدرسة المستقبل. 2112أحمد, ىدى. )

م عمى 27/7/2115.., رابط الكتاب اإللكتروني, تم استرجاعو في  المعرفة قوة والحرية أيضام(, 2111الحارثي, فيد )
 http://books.google.com.sa/books?id=...Cw&redir_esc=y    الرابط

تطوير الفصول االفتراضية لممعاقين سمعيًا في ضوء االتجاهات العالمية الحديثة وأثرها عمى م(. 2111حامد, محمد. )
 . رسالة دكتوراه غير منشورة. تكنولوجيا التعميم, كمية التربية, جامعة حموان, مصر.ياتجاهاتهم نحو التعمم االلكترون

من وجية   Blackboard Collaborateم(. معايير جودة الفصول االفتراضية 2116حجازي, طارق وىنداوي, سعد.) فبراير, 
جميورية ودة التعميم العالي. المؤتمر العربي السادس لضمان جنظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود. 

 السودان: جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا. 

المؤتمر السنوي الثالث " التعميم عن بعد ومجتمع المعرفة ) متطمبات الجودة م( 2117حمدان, محمد. )مايو, 
 . ( القاىرة: مركز التعميم  المفتوح جامعة عين شمس7-5", في الفترة ) واستراتيجيات التطوير(

؟ مقترح لتأسيس جامعة العراق االفتراضية: التعميم االفتراضي تقنية تربوية أم طريقة تدريسم( 2117السوداني, حسن.)
 www.annabaa.org/nbahome/nba76/ivu.htmم عمى الرابط 1/8/2115تم استرجاعو في 

دراسة  -م(.تقنية الصفوف االفتراضية في التعميم الجامعي بين الواقع والمأمول 2111مشتيى, صبري. ) شبات, جالل,
 , جامعة القدس المفتوحة.مقدمة لميوم الدراسي بعنوان : التعميم اإللكتروني في الجامعات الفمسطينيةحالة , 

 . القاىرة: العربية لمنشر والتوزيع.في التعميم الجامعيالجامعة االفتراضية أحد األنماط الجديدة م(. 2111الشرىان, جمال.)

. جامعة مجمة كمية التربيةم(. مشروع الجامعة المصرية كصيغة جديدة لمتعميم عن بعد. 2113طنطاوى, محمد.)
 (. سبتمبر .39الزقازيق.)ع 

http://books.google.com.sa/books?id=...Cw&redir_esc=y
http://www.annabaa.org/nbahome/nba76/ivu.htm
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ع  متعميم المفتوح والتعميم عن بعد,, إصدار الشبكة العربية لآفاقم(. اقتصاديات التعميم االفتراضي. 2113العاني, قتيبة )
 . نيسان. األردن.71

. القاىرة: مكتبة التعميم عن بعد في الوطن العربي وتحديات القرن الحادي والعشرونم(. 2111عبدالحي, رمزي. )
 األنجمو المصرية.

 (. القاىرة: يسطرون لمطباعة والنشر.2. )طبيئات التعمم التفاعميةم(. 2115عزمي, نبيل. )

. بحث م(. المدرسة الثانوية السعودية اإللكترونية )التجريبية( االفتراضية عمى االنترنت2112العطرجي, عبداهلل.) أكتوبر, 
م عمى 29/4/2115الرياض. تم استرجاعو في  . كمية التربية, جامعة الممك سعود:مقدم لندوة مدرسة المستقبل

 http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/242081الرابط

فعالية استخدام نموذج قائم عمى مهارات التعمم اإللكتروني في بيئة التعمم االفتراضية في تنمية م(. 2118محمد, خالدة.)
دكتوراه غير منشورة, كمية التربية, جامعة  , رسالةردنمهارات التفكير العميا لدى طالب الصف العاشر األساسي باأل 

 عين شمس.

 م(. التعميم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت. القاهرة: الدار المصرية المبنانية. 6115الهادي، محمد.)

 . الرياض: مطابع البيان.4. طوثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية السعوديةم(. 1995وزارة المعارف. )
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Xiaohua, Y., Yunhe, L., Zhiting, Z. & Yonghe, W. (2013). The Change Idea of Virtual Learning Tools Standards 

Development: Current Situation and System Framework. Modern Distance Education Research. 2. 
 ثالثًا: المواقع اإللكترونية

 م عمى الرابط29/4/2115اإلدارة العامة لممدارس السعودية في الخارج. تم استرجاعو في 
http://www.gdssa.gov.sa/home/   

 عمى الرابط م29/4/2115التعميم العالي بالمممكة العربية السعودية. تم استرجاعو في 
http://he.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Information-

affairs/HESC/Ehsaat/Pages/default.aspx 
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Study Title: "Determining educational standards and technical 

specifications for a Saudi virtual school for the children of 

Students on scholarships outside the Kingdom of Saudi Arabia" 

 

Abstract 

The study aimed at Determining educational standards and technical specifications for a Saudi virtual school for 

the children of Students on scholarships outside the Kingdom of Saudi Arabia,  and used the descriptive 

approach as a method for the study, the study sample included (22) specialized arbitrators in education means 

and technology, psychology and curriculum and teaching methods in (7) Saudi universities to explore their 

opinions and included them in the two lists of educational standards and technical specifications for a Saudi 

virtual school for the children of Students on scholarships outside the Kingdom of Saudi Arabia. The researcher 

applied the study tool (Delphi rounds forms) after making sure of its validity and reliability. The study concluded 

a set of findings, including:  

1- A list of educational standards included (44) standard distributed on (6) axes which are (Standards 

related to the objectives of the virtual school, Standards related to administrative and supervisory 

functions, Standards related to the informational functions, Standards related to the educational 

process, Standards related to the communicative functions and Standards related to learning 

sources). 

2- A list of technical specifications included (83) Specification distributed on (6) axes which are (The 

interface of the virtual School, interaction, Specifications of the interfaces elements of the virtual 

school, Specifications of browsing methods, Specification of assistance and guidance and research 

methods and Protection and security). 

In light of the findings of this study, the researcher presented a set of recommendations including:  

- The need to take into accounts the educational standards and technical specifications reached by the 

researcher at the virtual schools design. 

- The adoption of the Ministry of Education to virtual school for the children of students on scholarships 

outside Saudi Arabia extensively and make improvement and development on them. 

- The need for periodic review of the educational standards and technical specifications of virtual school 

continuously in the light of developments. 
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