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 ألعضاء التنمية املهنية حتقيق يف عن بعد اإللكرتوني التدريب دور
  "تصور مقرتح" هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود

  :المستخلص
 عن بعد في تحقيق التنمية اإللكتروني دور التدريب معرفة الدراسة إلى هدفت

 وتقديم تصور ملك سعود ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الةالمهني
 على لإلجابة ذلك تم صياغة عدد من األهداف التفصيلية ولتحقيق ،لتعميق هذا الدور

 ألعضاء مهنية التنمية الق عن بعد في تحقياإللكتروني ريب دور التدما: الدراسة سؤال
 أعضاء آراء على الوقوف وكذلكهيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود؟ 

 عن اإللكتروني التدريب أهمية ،د عن بعاإللكتروني التدريس نحو استخدام التدريب هيئة
 اإللكتروني التي تحد من استخدام التدريب الصعوباتو ،بعد في تحقيق التنمية المهنية

 وقد. عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود
 عضو )١٢٠(حيث تكونت عينتها من . هج الوصفي التحليلياعتمدت الدراسة على المن

 البيانات التي تم لتحليلو. البيانات االستبيان كأداة لجمع استخدام وتم. هيئة تدريس
 تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم قدتجميعها ف

  ). SPSS( بالرمز  يرمز لها اختصاراًوالتياإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 معظم أفراد عينة الدراسة أن:  أظهرت الدراسة عددا من النتائج من أهمهاوقد

 اتجاه عضو هيئة التدريس الذي يستجيب لكل ما هو جديد في مجال بالسعادةيشعرون 
 هيئة التدريس باالشتراك في برامج أعضاءوينصحون  ،تكنولوجيا التعليم والتدريب

فإن  ، حديثة في التعليم والتدريباستراتيجياتأما من ناحية . عن بعد اإللكترونيالتدريب 
. إتقانها عن بعد نظام يساعد المتدربين على اإللكترونيمعظم العينة تعتقد أن التدريب 

 اإللكتروني أفراد العينة يعتقدون أن من الصعوبات التي تواجه التدريب موأخيراً فإن معظ
 ألهمية استخدام هذه التقنية ألعضاء هيئة التدريس  البرامج الدعائيةقلةعن بعد 
وأوصت .  عن بعداإللكتروني الخبرة في التعامل مع نظام التدريب قلةو ،بالجامعة

 عن بعد وأهميته في التنمية المهنية اإللكترونيالدراسة بضرورة نشر ثقافة التدريب 
عرف على اتجاهات أعضاء وكذلك القيام ببحوث للت.  هيئة التدريس في الجامعاتعضاءأل

 للمقارنة مع اتجاهاتهم نحو دور خاصةهيئة التدريس في جامعات أخرى حكومية و
 عن بعد في تحقيق التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في اإللكترونيالتدريب 

  . سعوديةمختلف مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية ال
  أعضاء هيئة تدريس  ،تنمية مهنية ني،لكتروإتدريب :  المفتاحيةالكلمات

                                                        
 جامعة الملك سعود-ي عمادة البحث العلم– هذا البحث من قبل مركز بحوث الدراسات اإلنسانية دعم   
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Abstract 
The study aimed to identify the role of E-training of 

professional development form the point of view of the faculty 
members in the college of education of King Saud University. 
Detailed aims formed to answer the main question of the study: 
What is the role of E-training in achieving professional 
development for the faculty members in the college of education in 
King Saud University? Also, the importance of the E-training in 
maintaining professional development, and the difficulties that 
challenge using the E-training from the faculty members' point of 
view in the College of Education of King Saud University.  

The study conducted with the descriptive analytical 
approach, using a questionnaire as a tool to collect study data and 
then analyze it statistically by SPSS software. Study participants 
consist of 120.  

Results revealed that most of the study members feel glad 
towards the faculty member who responds to all new trends in the 
educational and training technology fields, and they advise the 
faculty members to contribute in E-training. Regarding the new 
strategies in education and training, most of the participants think 
that the E-training assess trainees to master it. Finally, most of the 
participants members think that there are some difficulties faces 
E-training, mostly the lack of advertising, and the lack of 
experience in dealing with E-training system. In the light of the 
study results, the study insists on the importance of extending 
remote electronic training and its importance in professional 
development of faculty members. And to make researches to 
recognize the tendency of faculty members of other governmental 
and private universities to compare them with their tendency 
towards the role of remote electronic training to achieve the 
professional development of the faculty members in various 
institutions of higher education in the Kingdom of Saudi Arabia. 
Key words: training, electronic training, E-training, professional 
development, Faculty members.  
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:مقدمة  
 عالمنا المعاصر تطوراً نوعياً وكمياً غير مسبوق في مجاالت تقنية يشهد

 توانعكس. المعلومات واالتصاالت واستخداماتها في ميادين التعليم والتدريب والتثقيف
 شبكة اإلنترنت التي ساعدت على تيسير أساليب تخداممظاهر هذا التطور من خالل اس

 مستويات التعليم والتدريب من دون قىعى لتحقيق أر التي تساإللكترونيالتعلم والتدريب 
  . والمكانانتقيد بحدود الزم

وشهدت السنوات األخيرة طفرة هائلة في المستحدثات التكنولوجية المرتبطـة          
خاصة ونحن نعيش ثورة المعلومات من حيث وفرتها ومن حيث حجمها  ،بمجال التدريب

مة التدريب على اختالف مستوياتها في      ولقد تأثرت عناصر منظو    ،وتدفقها واسترجاعها 
العديد من الدول بهذه المستحدثات حيث أدى ظهور المستحدثات التكنولوجية إلى ظهور            

وذلك لتوفير الفـرص   ،مفاهيم جديدة في ميدان التدريب حيث نشأ نمط التدريب عن بعد      
رتها تكنولوجيـا   التدريبية مع االستفادة بالتقنيات الحديثة والتطورات المستمرة التي وف        

التـدريب  : منهـا  ،ولقد تنوعت أساليب التدريب عـن بعـد        ، مجال التدريب  فيالتعليم  
االجتماع بالكمبيوتر من    ،اإلنترنت ،ةاإللكترونيالمكتبة   ،التليفزيون التفاعلي  ،بالمراسلة

 Videoباإلضافة إلى شبكة المؤتمرات بالفيـديو   ،Desk Top Conferencingبعد 
Conferencing،    مجـال  فيوغيرها من المفاهيم المرتبطة بالمستحدثات التكنولوجية 

 فـي ويمكن القول أن أسباباً عديدة عجلت بظهور المستحدثات التكنولوجيـة           . التدريب
 يسمى بعصر ثورة    والتي نعيش فيه    الذي مقدمتها طبيعة العصر     فيمجال التدريب لعل    

ـ جـال   م فـي  نتجت عن التقدم الهائل      والتياالتصاالت   ات حيـث أدت ثـور   اإللكتروني
 األجهزة  في المستحدثات التكنولوجية والمتمثل     في المادياالتصاالت إلى ظهور الجانب     

 تطوير الممارسات التدريبية إمكانيةالحديثة ولقد أدى ظهور مجال تكنولوجيا التعليم إلى 
 ،٢٠٠٥ ،بـدر (بصورة منهجية نظامية تسمح بزيادة فعالية وكفاءة المواقف التدريبية          

٤ .(  
 كبيرا في عمال شبكة االنترنت من أهم مستجدات هذا العصر وسوف تؤدي إن

 فاستخدام ،العاليوخاصة في مراحل التعليم الجامعي  ،المتعارفةتغيير الطريقة التعليمية 
يعمل على تنمية  ،التعليم المعلومات واالتصاالت في التكنولوجيأعضاء هيئة التدريس 

مما يوفر لهم فرصاً  ،حياتهموتوظيفها في  ،التكنولوجيا في استخدام هذه مهارات الطلبة
 & ,Bach, Haynes(أكبر في الحصول على وظائف تناسب متطلبات سوق العمل 

Smith, 2007 (  
 اليوم باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعد عن اإللكتروني التدريب ويمثل

 أنوذلك لما يحققه من مرونة في  ،المستمرة المهنيةمجاالً خصباً للتنمية  ،واالتصاالت
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وأيضاً يعتبر نظام يحوي العديد من  ،مكان الوقت والزمان في أي بيختار المتدر
المصادر التدريبية المتنوعة التي توفر قدر كبير من التفاعل والنشاط خالل عملية 

  )٢٠١٣ ، خطوةأبو( والتدريب التدرب
ر البنية التعليمية لتنمية وتنوير العقول  مفتاح التقدم اإلنساني هو تطويويعد

 األساس للتنمية االقتصادية والسياسية جرالبشرية وألن التنمية البشرية هي ح
ها وتجديدها بما يتواكب مع مستجدات ئ تطوير هذه العقول وبناواالجتماعية لذلك البد من

  ).٢٠١٠ ،قحطانيال (والتدريب التعليم اتكنولوجي
ربوي في عصرنا الحاضر موضوعا أساسيا من موضوعات ويعتبر التدريب الت

وقد أصبح . اإلدارة نظرا لما له من ارتباط مباشر بالكتابة اإلنتاجية وتنمية الموارد البشرية
ا هالمتقدمة من ،التدريب التربوي يحتل مكانة الصدارة في أولويات عدد كبير من دول العالم

وسد العجز والقصور  ،لسبل المهمة لتكوين جهاز كفؤباعتباره أحد ا ،والنامية على السواء
اإلداري وويهدف التدريب التربوي  ،لتحمل أعباء التنمية االقتصادية واالجتماعية في هذه الدول

إلى تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات واألساليب المختلفة المتجددة عن طبيعة أعمالهم 
ومحاولة تغيير سلوكهم واتجاههم بشكل  ، وقدراتهمالموكولة لهم وتحسين وتطوير مهاراتهم

  ).٤- ٣ ،٢٠١٠ ،الكردي(اإلنتاجية  رفع مستوي األداء والكفاءة يوبالتال ،إيجابي
 ليس فقط عبارة عن عمليات تعلم معارف وطرق  واإلداريوالتدريب التربوي

يتخطى ذلك وسلوكيات جديدة تؤدي إلى تغيرات في قابلية األفراد ألداء أعمالهم وإنما 
والمهمة واألهداف واالستراتيجيات والممارسات والسياسات  إلى تعلم الرؤى والرسالة

وهو بذلك عنصر مهم من عناصر التنمية اإلدارية . والفلسفات فهو نمذجة للسلوك
لذا فإن المنظمات التي تتبنى تطبيق المفاهيم والمصطلحات الحديثة تحتاج . للمنظمات

سلوك واتجاهات وقيم وقناعات األفراد العاملين من خالل غرس إلى إحداث تغيير في 
مهارات هذه المفاهيم مثل التعاون والعمل الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرار والرقابة 
الذاتية وأهمية العمل وفتح قنوات االتصال وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل تهيئة 

 يتوقع المهارات بصورة سليمة فال معنى أن  على تلك تربوياً وإدارياًاألفراد وتدريبهم
وإال سيؤدي ذلك  ،من العاملين أداء أعمالهم بمهارة عالية دون أن يتم تدريبهم مسبقا

 .)١٥ ،٢٠١٥ ،الخاجة (إلى مقاومة أي عملية تطوير

 فالتنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس تستهدف تجديد ولذلك
 ،العلميوالبحث  ،والتدريس ،التدريبه في مجاالت ورفع جودت ،المهنيأدائهم 

لها صفات  ،ومتنوعةبأساليب حديثة  ،ومهاراتهم بقدراتهم االرتقاءومساعدتهم في 
 ،الحربي (وتحدياته العصر الحديث راتاالستمرارية والمرونة وتتواكب مع متغي

٢٠٠٦.(  
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عربية  في المملكة الالمسئولين حظي أعضاء هيئة التدريس بعناية ولقد
وتحسين العمل التربوي  ،وذلك من حيث التنمية المهنية المستمرة من جهة ،السعودية

 هيئة التدريس يعد عضووذلك ألن النمو المهني المستمر ل ،وتطويره من جهة أخرى
 ،فهو يتعامل مع أهداف متجددة ومتغيرة باستمرار ، عملهة طبيعتقتضيها الزمة رةضرو

 يلغي أو يقلل الحاجة الملحة ال ،بلغ مستواه وتنوعت أساليبهواإلعداد األكاديمي مهما 
أو بما توفره الجامعات من برامج  ،سواء كان باالعتماد الذاتي ،للنمو المهني المستمر

  ).٢٠٠٣ ،الحليبي( الجامعي التعليمية والمهنية األستاذتدريبية وفرص لتلبية احتياجات 
يس في الجامعات أحد أهم المحاور في  التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدرتعدو

 في تطوير البيئة موالذي يسه ،تطوير التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية
 المهنية ككل ويمكنه من االستفادة من التكنولوجيا في تحقيق األهداف ةالتعليمي

 عالقة  العديد من الدراسات على المستوى العربي والعالمي في وجودواتفقت. لألعضاء
 العالي وتطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس تعليمبين الجودة النوعية لل

 ،رضوان. ( والحاسوب واإلنترنتاإللكترونيوإكسابهم مهارات استخدام تقنيات التعليم 
٢٠٠٩(.  

كما تعد التنمية المهنية للمعلم السبيل لتطوير وإصالح التعليم لمواجهة 
 اآلونة المعاصرة العديد من فيحيث يشهد المجتمع  ،المجتمع يشهدها التيالتغيرات 

 ،واالنفتاح على الثقافات األخرى ،واتفاقية الجات ،المتغيرات المجتمعية منها الخصخصة
 في من حيث دوره التعليميمما كان له انعكاس على النظام  ،وتحقيق الديمقراطية

: ٢٠٠١ ،حافظ( متطلبات السوق وإتاحة فرص تعليمية متوافقة مع االجتماعي،الحراك 
٥٧٣(،   

 : الدراسةمشكلة
أن األساليب التقليدية في التدريب ) ٢٠١٣ ، أبو خطوةفي( قنديل راسة دأكدت

 هناك أصبحتحيث . ال تتماشى مع التطورات العالمية والثورة المعرفية والتكنولوجية
تي ال تقتصر على  عملية التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الإلىحاجة ماسة 
 ع أدائهم المهني ورفلتجديد أثناء الخدمة إلىوإنما تمتد  ، التقليدييباإلعداد والتدر

جودته في مجاالت التدريس والبحث وخدمة المجتمع ومساعدتهم في النمو واالرتقاء 
 تتوجه العديد من الدول في العالم إلى حيث). ٢٠٠٦ ،الحربي( ومهاراتهم قدراتهمب

 عن بعد لعضو هيئة التدريس والتوسع في استخدامه اإللكترونيم التدريب األخذ بنظا
  . كأحد مداخل التنمية المهنية في العصر الحديث

 المنعقدة الميداني ندوة التدريب في) ١٩٠ص ،٢٠٠٨( دت فاطمة الكنينكما أك
 التطبيقي بالجانب االهتمام على ضرورة الميدانيبشأن تطوير وتحديث برامج التدريب 
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يخدم الكفايات   بكليات التربية على ماالمهني التربوي مقررات اإلعداد في والميداني
 برامج فيكما أوصت بزيادة الترابط بين المقررات التخصصية  ،المهنية للطالب المعلم

 سيقوم التيوما يتم تدريسه بمرحلة التعليم العام  ،إعداد الطالب المعلم من جانب
 فيمع ضرورة توفر العمق والشمول  ،رج من جانب آخربالتدريس فيها بعد التخ

  .المقررات التخصصية
 العلميالمؤتمر  المؤتمرات والدراسات السابقة ومنهاأوصت العديد من 

 ،)٢٠٠٥( ومتطلبات الجودة الشاملة اإللكتروني العاشر لتكنولوجيا التعليم السنوي
 العربي الوطن في التربوير  وتحديات التطوياإللكترونيمؤتمر تكنولوجيا التعليم و
ودراسة  ،)٢٠١١( والتعليم عن بعد اإللكتروني للتعلم الثاني الدوليالمؤتمر و ،)٢٠٠٩(

تصميم وتطوير ضرورة ب) ٢٠١٠(وسعود ،)٢٠٠٩(والعمودى  ،)٢٠٠٢(فخرو 
 التفاعلية وتوظيفها بشكل فاعل لتحقيق األهداف التعليمية اإللكترونيمجتمعات التعلم 

 إلكساب الطالب الميدانيوبذل مزيد من الجهود لتطوير برامج التدريب  ،المطلوبة
 اإللكترونيوأهمية التحول من التعلم  ،المعلمين المهارات والكفاءات الالزمة للتدريس

E-learning التشاركي اإللكتروني إلى التعلم Electronic Collaborative 
Learningلمشاركة المجتمعية هدفا تربويا رئيسا  باعتبار أن نمط التعلم التشاركى وا

  .يضاف إلى الهدف السلوكي واإلدراكي في هياكل التعليم المعاصرة
و  ،٢٠٠٦ ،وعبد العاطي ،٢٠٠١ ،الجرف( دراسة كالً من أوصتوكذلك 

 يمكن أن يؤديه توظيف الذيعلى أن الدور الفعال ) ٢٠١٠ ،الرميحو ،٢٠٠٨ ،الزعانين
 ، التدريس بما يقدم للمتعلم من تعلم نشطفير شبكة اإلنترنت ة عباإللكترونيالمحتويات 

بناء قائم على التفاعل المستمر بين المتعلم والمادة من جهة وبين المتعلم والمعلم 
 التعلم بما يتوافق مع سرعة الطالب فيفضال عن المرونة  ،والزمالء من جهة أخرى

ة اإللكترونينة بالمصادر والمراجع الذاتية مما يزيد من دافعيته نحو التعلم واالستعا
 رفع كفاءة التعلم وتحسين بيئة التعلم فيثر أ المحتوى مما يكون له اكبر فيالمتوفرة 

كذلك قابليته للقياس حيث تأسيس المتعلمين وتسجيل نجاحهم وتقدمهم أوالً . والتعليم
  .بأول
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ريس على تشجيع وتوعية أعضاء هيئة التد     ) ٢٠٠٩ ،توني(وقد أوصت دراسة  
ة وذلك لتسهيل وتحسين العملية     اإللكتروني الجامعات باالستفادة من تقنية المحتويات       في

ة اإللكترونيالتعليمية التقليدية المعتمدة على التعلم المباشر حيث أن استخدام المحتويات           
واثبـت أن البرنـامج      ،تتميز بسهوله االستعمال وسرعة نقـل وتحـديث المعلومـات         

 اإللكتروني إكساب المتعلمين مهارات تصميم وإنتاج المحتوى      فيءته   له كفا  يالكمبيوتر
واتضح ذلك من خالل الفروق الواضحة بين أداء الطالب لتصميم وإنتاج المحتويات قبل            

  .وبعد تطبيق البرنامج
حياتهم المهنيـة  ل إعدادهم إلى أن الطالب المعلمين في      بعض الدراسات وتشير  

 Induction إلـى المهنـة      فعـاالً لذي يوفر لهم دخـوالً      في برامج التدريب الميداني ا    
 النظامية فـي    الدراسةيواجهون مشكالت في التفاعل الفعال والتوافق المرن في بيئات          

 ،عليـان  (المملكة العربية السعودية شأنهم شأن غيرهم في كثير مـن بلـدان العـالم             
  ).٢٠١١ ،وآخرون ،؛ زير٢٠٠٧ ،؛ العميرين٢٠٠٩ ،وآخرون

 فـي فعالية شبكة المعلومات الدوليـة       إلي  والبحوث السابقة  دراساتالوتشير  
 ،)٢٠٠٢ ،علـى (دراسة كـل مـن       أكدت   ؛ حيث ن بعد مالتدريب  تقديم برامج التعليم و   

علـى فاعليـة التـدريب       ،)٢٠٠٥ ،عبد العزيز (ودراسة   ،)٢٠٠٣ ،مصطفى(ودراسة  
 ,Elizabeth(دراسة  وأظهرت ، زيادة التحصيل المعرفيفيبشبكة المعلومات الدولية 

Stacey & Mary, Rice, 2002 (  تعلم في شبكة المعلومات الدوليةفاعلية استخدام 
  .العمليةمهارات ال

وفي ضوء ما أوصت به الدراسات السابقة وما توصلت إليه بعض الدراسات 
 وضرورة االستفادة من التكنولوجيا الحديثة من اإللكترونياألخرى من فاعلية التدريب 

 وما توصلت إليه بعض الدراسات من معاناة منظومة تدريب المعلمين من بعض جهة
 مشكلة الدراسة الحالية من خالل ما تعاني منه منظومة تدريب أعضاء تبرز ،المشكالت

 والطلب المتزايد عليه باستمرار الحالية والحاجة إلى تنميتهم المهنية سهيئة التدري
والتي تتطلب البحث عن نظم  ، تخصصاتهمالزدياد أعضاء هيئة التدريس وتنوع

 عن اإللكتروني التدريب يصبحوأساليب جديدة لتدريب أعضاء هيئة التدريس وبالتالي 
  : هذا المنطلق تم صياغة مشكلة البحث وهيومن. بعد أحد مخارج هذه المشكلة

 ألعضاء هيئة هنية عن بعد في تحقيق التنمية الماإللكتروني دور التدريب ما
  يس بكلية التربية في جامعة الملك سعود؟التدر

  : التاليةاألسئلة من السؤال الرئيس ويتفرع
 عن اإللكتروني آراء أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التدريب اتجاهات ما -١

  بعد؟
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 عن بعد في تحقيق اإللكتروني التدريب رؤية أعضاء هيئة التدريس لدورما  -٢
 التنمية المهنية؟

 في تحقيق التنمية المهنية ألعضاء اإللكترونيم التدريب استخدا معوقات ما -٣
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة هيئة التدريس 

 الملك سعود؟ 

 في تحقيق التنمية المهنية اإللكتروني دور التدريب عميقما التصور المقترح لت -٤
  .ألعضاء هيئة التدريس

  
  

  : الدراسةأهداف
 الرئيسي المتمثل في الكشف عن دور الهدفسة إلى تحقيق  هذه الدراتسعى

 وتقديم تصور مقترح التدريب عن بعد في تحقيق التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس
  : التاليةاألهدافويتفرع عنه  ،لتعميق هذا الدور

 اإللكتروني أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التدريب اتجاهات تعرف. 

 عن بعد في تحقيق اإللكترونيلتدريب ل يئة التدريسرؤية أعضاء ه تعرف 
 .التنمية المهنية

 عن بعد من وجهة اإللكتروني التي تحد من استخدام التدريب معوقاتال تعرف 
 . نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود

 هنية  في تحقيق التنمية الماإللكتروني دور التدريب تقديم تصور مقترح لتعميق
 .للمعلمين

  : الدراسةأهمية
 التعليم العالي محلياً وعالمياًفي االهتمام بالتنمية المهنية تزايد . 

  االنفجار المتمثلة في تدريب المعلمينقد تساهم في حل المشكالت التي تواجه 
 .اإللكتروني دريبالمعرفي وتوظيف ذلك من خالل الت

 التعرف على أهمية التنمية قد تفيد هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس في 
 . عن بعد في تحقيقهااإللكترونيالمهنية واآلليات اإلجرائية الستخدام التدريب 
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 التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم ب في نيالمعني إفادة
نحو تصميم برامج التدريب عن بعد واالستفادة من مزاياها في تحقيق  ،العالي

 . ج التدريبية وتقليل الكلفة المادية لها والتوسع بهافاعلية البرام

  يمكن استفادة الجهات المسئولة بالتصور المقترح في تعميق دور التدريب
 . في تحقيق التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريساإللكتروني

  : الدراسةمصطلحات
 يحتاجون يالت والمهارات الخبرات المتدربين إكساب إلى تهدف عملية هو: التدريب

 على قدراتهم لتحسين أو أعلى لوظائف لتجهيزهم أو ،أفضل بشكل أعمالهم ألداء إليها
 ويعرف). ٢٠١٣ ،الشرعة. (بها يعملون التي المنظمة تواجه التي المشكالت مواجهة

 والنشاطات الخبرات جميع بأنه التدريب (Cowling & Mailer, 1998) من كل
 إكساب خالل من السلوك وأنماط األداء على التأثير ىإل الهادفة المنظمة التعليمية
  .الجديدة واالتجاهات والمهارات المعارف

أنه عملية منظمة ومستمرة تهدف إلى تطوير معارف ب:  إجرائياًعرفيو
  .  المهنية ألعضاء هيئة التدريسالتنميةومهارات وقدرات وأداء المتدربين لتحقيق 

 التدريبية التي تهدف إلى تقديم محتوى تدريبي ليةالعم:  عن بعداإللكتروني التدريب
من خالل أي وسيط من آليات االتصال الحديثة من أجهزة حاسوب وشبكة إنترنت 

وهو نظام تدريبي بين متدربين  ،متدربلتخطي المسافة الجغرافية بين المدرب وال
لب على ومدربين يفصلهم المكان والزمان من أجل تمكين األفراد من التدريب والتغ

  )٢٠١٢ ،زين. (ظروف الوقت والمكان
ملية التي يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات بأنه الع: إجرائيا يعرفو

 هيئة عضوالتي تُمكن  ،المعتمدة على تقنية الحاسب اآللي وشبكاته ووسائطه المتعددة
وذلك في  ،رها مصادمعالتدريس من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله 

وبأعلى مستويات الجودة من دون تقيد بحدود  ،وبأقل جهد مبذول ،أقصر وقت ممكن
  . والزمانكانالم

 التعليمية لتنمية ت تلك الجهود المقصودة التي تقوم بها المؤسساهي:  المهنيةالتنمية
وهي علمية مستمرة  ،العاملين بها مهنياً بما يمكنهم من تحقيق أهداف مؤسساتهم

. نظمة وهادفة لالنتقال بالعاملين إلى مستوى أفضل بشرط توافر القدرة والرغبةوم
  )٢٠١٠ ،كردي(
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يتم فيها تطوير  ،عملية موجهة ومستمرة ومنظمةبأنها :  إجرائياًوتعرف
 هيئة التدريس بها إلى حد يمكنهم من تحقيق أهداف مؤسساتهم التعليمية بشكل أعضاء
  . أفضل
  : الدراسةحدود

 عن بعد في تحقيق التنمية المهنية اإللكترونيدور التدريب  ذه الدراسة هتتناول
 جامعة بيةحيث طبقت هذه الدراسة في كلية الترب ،التربيةألعضاء هيئة التدريس بكلية 

في الفصل الدراسي األول من العام  ،السعوديةالملك يعود بالرياض بالمملكة العربية 
  .م٢٠١٥ الموافق هـ ١٤٣٧-١٤٣٦الدراسي 
  :الدراسة منهجية

ألنه األنسب من  ،التحليلي أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي لتحقيق
  . أهداف الدراسةلتحقيقبين المناهج البحثية 

  : الدراسةأدبيات
أهداف التدريب  ،بعد عن اإللكتروني التدريب مفهوم الدراسة أدبيات تتناول

ايجابيات وسلبيات  ،بعد عن اإللكتروني ريبلتد استخدام امبرراتو ،بعد عن اإللكتروني
  .والدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع ، عن بعداإللكترونيالتدريب 
  :بعد عن اإللكتروني التدريب مفهوم

 تتم في بيئة تفاعلية متنقلة ةمنظوميعملية : "بأنه) ٢٠١٠( الموسوي يعرفه
 متعدد والحاسوبستخدام شبكة االنترنت مشبعة بالتطبيقات التقنية الرقمية المبنية على ا

 ،ةاإللكتروني والدورات التدريبية والحقائب المتنقلة لعرض البرمجيات واألجهزةالوسائط 
 أنظمة بإتباع ، التزامنيةوغير وتقويم البرامج التدريبية التزامنية وتطبيقلتصميم 

 المهارات بناء على قانوإت والمزيج لتحقيق األهداف التدريبية والتفاعليالتدرب الذاتي 
 ومواقعهم وحياتهم عملهم وظروف الفكرية ومستوياتهم مسرعة المتدربين في التعل

  ". رافيةالجغ
 بيئة تفاعلية غنية تهيئة  التي يتم فيهاالعملية: "بأنه) م٢٠٠٩( حسن ويعرفه

مكن التي ت ، ووسائطه المتعددةكاتهبالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب اآللي وشب
 في كوذل ،المتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله مع مصادرها

وبأعلى مستويات الجودة من دون تقيد بحدود  ،وبأقل جهد مبذول ،أقصر وقت ممكن
  "المكان والزمان
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 إلى تقديم المحتوى تهدف عملية تدريبية" بأنه هفتعرف) ٢٠٠٦ (يماني أما
 وشبكةيط من آليات االتصال الحديثة من أجهزة حاسوب التدريبي من خالل أي وس

   ".والمدرب لمتدربينإنترنت لتخطي المسافة الجغرافية بين ا
ذلك النوع من التدريب القائم على شبكة : "بأنه) ٢٠١١ ( الزنبقيوتعرفه

 أو برامج معينة ولمواد بها خاص التدريبية بتصميم موقع سة تقوم المؤسوفيهاإلنترنت 
 تمكن من الحصول على التغذية وفيه فيه عن طريق الحاسب اآللي تدرب المويتدرب ،لها

  ".الراجعة
 الذي يتم من خالل شبكة اإلنترنت التدريب "فيعرفه بأنه) ٢٠١٠( الهياجنة أما

  " نترنت عن طريق شبكة اإلوالمتدربينبحيث يتم من خالله التفاعل بين المدرب 
وهذا  ،لتدريب الذي يتم من خالل اإلنترنتا" بأنه ) ٢٠٠٦( القادري ويعرفه

 المتعددة وإمكانياته ووسائطهيقتضي بطبيعة الحال استخدام الحاسوب وتقنياته المتنوعة 
يتم من خالله التفاعل بين  ،للتدريب) بيئة(كما يتضمن استخدام اإلنترنت كوسط  ،الهائلة

 ".والمتدربينالمدرب 

  : عن بعداإللكتروني التدريب أهداف
  )٢٠١٠، الحمادي: ( يليما عن بعد إلى اإللكتروني التدريب هدفي
 فرص تدريبة لمن فاتهم فرص التدريب ألسباب عديدة قد تكون سياسية أو إتاحة -

 .ةجغرافية أو اقتصادية أو اجتماعي

 الظروف التدريبية التعلمية المالئمة التي تناسب حاجات المتدربين مثل ربات إيجاد -
 االلتحاق تمنعهموالموظفين المرتبطين بأعمال  ،بعيدةي أماكن القاطنين ف ،البيوت

 . التقليديةبببرامج التدري

 مع االنفجار المعرفي والثورة العلمية والتقنية يتالءم مفهوم جديد للتربية تحقيق -
ويتمثل هذا المفهوم في تأهيل األفراد ذوي الكفاءة  ،الحاضرالتي نعيشها في العصر 
مستمر والذاتي في أي وقت وفي أي مكان دون االلتزام عن طريق التدريب ال
 .بالتدريب داخل القاعات

 .بالمعرفة البرامج الثقافية لكافة المواطنين وتوعيتهم وتزويدهم تقديم -

 الفرصة لبعض األفراد الذين يرغبون في تغيير أو تطوير مهنهم التي إتاحة -
 .يزاولونها

 .و حديث دون االنقطاع عن أعمالهم هما الفرص للعاملين للتدرب على كل يتيح -
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 في تعليم المرأة وتشجيعها على ذلك في المجتمعات التي مازالت تعارض اإلسهام -
 .تعليم المرأة

 الفرصة أمام بعض الطلبة المعوقين الذين تحول ظروفهم عن مواصلة إتاحة -
 .تدريبهم كمتدربين منتظمين

 . على مراكز ومعاهد التدريبلضغط اتخفيف -

باستخدام  ،والتدريبوطرق التدريس  ،الدراسيةص أكبر لتطوير المقررات  فرإتاحة -
 عددة المستحدثات التقنية والوسائط التربوية المتبعض

 تكلفة تأهيل المتدرب مقارنة بتكلفة التدرب في معاهد ومراكز التدرب خفض -
 .النظامية

 : عن بعداإللكتروني استخدام التدريب مبررات
 والتحديات التي تشير إلى يا القضامنجود مجموعة  العصر الحالي بويتميز

وجود فجوات قد تؤدي إلى الضعف والقصور في مواجهة متطلبات التنمية وخاصة في 
. مجال التدريب في عصر يتطلب من الفرد بأن يكون دائم التدريب نظرا لتجدد المعلومات

ة بأنه من المتوقع أن وعلى مستوى المملكة العربية السعودية تؤكد خطة التنمية السابع
 جي الداخلي والخارنتواجه المملكة خالل العقدين القادمين تحديات عديدة على الصعيدي

 السعودي نظرة شاملة وواضحة لمختلف جوانب االقتصاد وينيتطلب التعامل معها تك
  .)ه١٤٢٥-١٤٢٠ ، التخطيطوزارة(

يجب عليها  ،ةالمرجو تحقيق طموحاتها وتحقق التطلعات مملكة تبلغ الوحتى
 قباتمواجهة التحديات بأسلوب التخطيط العلمي وتوفير آليات واضحة وفعالة لتذليل الع

ومن أهم . التي تعترضها في ضوء رؤية استشرافية تعالج الواقع وتركز على المستقبل
 اإللكترونيالتحديات التي يتميز بها العصر الرقمي والتي تعد مبررات الستخدام التدريب 

 : ما يلي ،االنترنتبكة عبر ش

 :  والتقدم التكنولوجيالمعرفي االنفجار )١(
وهناك من يؤكد  ،سريع كل العصر الحالي بوفرة المعلومات وتراكمها بشيتميز

 ،سنوات ٥ سنوات أو ٤على أن حجم المعلومات في الوقت الحاضر يتضاعف كل 
 المعلومات جممن ح% ٢٥م عبارة عن ١٩٩٢وبالتالي فإن حجم المعلومات في عام 

 التنميةتؤكد خطة  ،السعوديةوعلى مستوى المملكة العربية ). ١٩٩٩ ،الخضير(اليوم 
 نشر: أنشطة تكامـل يقتضـي المعرفـة علـى القائم االقتصاد نحو التوجهالتاسعة أن 

 اإلنتـاج فعاليـات فـي واستثمارها وتوظيفها وإنتاجها وتوليدها ونقلها المعرفة
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 المحتوى زيادة عن فضـالً ،المعرفة بأهمية المواطن وعي وزيادة وتطويرها المختلفة
 نحو التوجه أهداف التي اعتمدتها الخطة لتحقيق سياساتومن ضمن ال. العربي الرقمي

 وذلك من خالل المعرفة نشر لزيادة جديدة آليات اعتماد: المعرفة على القائم االقتصاد
-١٤٣٢ ،وزارة التخطيط. (وتوطينها التقنية نقل مجال في المملكة قدراتزيادة 
  )ه١٤٣٦

 ن مستوى المملكة ذكرت خطة التنمية السابعة أنه من بين تحديات القروعلى
 واالتصاالت المعلومات في مجال التكنولوجيةاستمرار الثورة "القادم االقتصادية العالمية 

 لوماتالمعوما يتمخض عنها من تطور هائل ومتصل في إمكانات معالجة البيانات و
" وتخزينها واسترجاعها ونقلها وتدفقها محليا وعالميا بسرعة فائقة وتكلفة معقولة

  ).  هـ١٤٢٥-١٤٢٠ ،وزارة التخطيط(
 : )السكانية( الديموغرافية األوضاع )٢(
وأصبح من الضروري  ،تحديا الوضع السكاني في الوقت الراهن يمثل صبح ألقد  

 ذلك يخلق ضغطا على الموارد الطبيعية وعلى التخطيط لمواجهة هذا النمو المتسارع ألن
 و اإلحصائية المؤشراتوتوضح . مؤسسات الخدمات من تعليم وتدريب وصحة وإسكان

مليون نسمة ) ٢٩,٧(التقديرات إلى أن إجمالي عدد السكان السعوديين سيرتفع إلى نحو 
السنبل %) (٨٩,٢(وذلك بنسبة زيادة قدرها ) م٢٠٢٠(هـ ٤٠/١٤٤١في عام 

 ،وتشير العالقة بين النمو السكاني والموارد البشرية إلى مطلبين ،)هـ١٤١٩ ،خرونوآ
 ضرورة تحقيق تنمية نوعية للموارد البشرية في ظل تزايدها الكمي مما يعني :أولهما

 المراحل وبمختلف مختلفتوسيع الطاقات االستيعابية لمؤسسات التعليم والتدريب في 
تزايدة من الطالب مع التحسين المستمر لنوعية التعليم أنواعها لتستوعب األعداد الم

أهمية إيجاد : اوثانيهم. القتصاديةومواءمته مع متطلبات التنمية ا ،والتدريب المقدم
 ). هـ١٤٢٥-١٤٢٠ ،وزارة التخطيط(فرص العمل في مختلف القطاعات االقتصادية 

 :  في توفير الكوادر التدريبية المؤهلةالقصور )٣(
 ،التدريبر الكوادر التدريبي وإعدادها أحد المرتكزات األساسية لتطوير  تطوييعتبر  

والبد أن تشهد المرحلة القادمة طفرة من حيث إعداد الكوادر التدريبية والتخصصات 
ومن خالل التدريب . المطلوبة وفق خطة مسبقة لمقابلة احتياجات التنمية في المجتمع

  معضلة السابقة  عن بعد يمكن التغلب على الاإللكتروني
 مؤسسات التدريب التقليدية عن تقديم فرص التدريب لفئات معينة عجز )٤(

  :من المجتمع
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ما تزال المجتمعات تعاني من عدم توفير  ،والتدريب رغم النمو الكبير في التعليم 
وهذه األسباب قد تعود ألسباب .  لفئات متعددة للعديد من األسباببفرص التعليم والتدري

أو أسباب مهنية كحب  ،ية صحية كاإلعاقات الجسمسبابو أسباب عائلية أو أاقتصادية أ
أو أسباب جغرافية كبعد الجامعة عن سكن الطالب أو  ، العمل في سن مبكرفياالنخراط 

أو أسباب اجتماعية كتطور المجتمع وتغيره وحاجة السوق للمهنيين  ،مكان عمله
ة صاحب العمل إلى مهارة فنية معينة  في مجاالت مهنية مختلفة أو لحاجنوالمتخصصي

أو لحاجة تربوية كعدم اإليفاء  ،لمواكبة ما يطرأ من تطور وتقدم علمي وتكنولوجي
أو للرغبة في  ، والمجتمع من التخصصات والمهارات المهنية المختلفةألفرادبحاجة ا

رات االستمرار في التعلم وتطوير الذات وتنويرها في حقول العلم والمعرفة والمها
  . المختلفة مدى الحياة

 :بعد عن اإللكتروني التدريب وسلبيات إيجابيات

 اإللكتروني التدريب يجابياتإ :  
 تعاظم ثورة المعلومات وتزايد كمية المعلومات واالنتشار السريع لشبكات مع
 لالستفادة من اإللكترونينشأت فكرة التدريب عن بعد والتدريب  ،واالنترنتالكمبيوتر 

 المعاصرة مما يؤدي إلى التجديد في نظم التدريب التقليدية ولوجيايات الهائلة للتكناإلمكان
وتأسيسا على ما سبق فإن التدريب والتعليم المعتمد على الشبكة العالمية . وتطويرها

              التاليةيتميز بعدد من المزايا يمكن إجمالها في النقاط ) االنترنت(للمعلومات 
  ):Musawi, & Yousif, 2004؛ ٢٠٠٣ ،الغراب(

فالعملية التدريبية يمكن أن تتم في أي وقت : التحرر من قيود المكان والزمان. ١
وذلك باستخدام وسائط تعليمية متعددة مثل المادة المطبوعة  ،المتدربينومكان يوجد فيه 

ؤتمرات  والهاتف والحاسوب والماإللكترونيواألشرطة السمعية وأشرطة الفيديو والبريد 
 ذلك بدال من االعتماد على مصدر واحد كما هو الحال في غيرالمسموعة والمرئية و

 .التدريب التقليدي

% ٨٠و% ٢٠ بين حويقدر التوفير في الوقت بأنه يتراو:  وقت التدريباختصار -٢
ويفسر ذلك بأن المتدرب يتحكم في تدفق المادة حيث يمكنه تخطي األجزاء غير 

 .لى األقسام التي يحتاجهاالضرورية والتركيز ع

كما يتيح له  ،الذاتي الفروق الفردية بين المتعلمين والسماح للمتعلم بالخطو مراعاة -٣
اختيار المقررات التدريبية التي لها عالقة بعمله أو اهتماماته أو أوضاع حياته 

 . الخاصة
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ر المتزامن  تقنيات اإلنترنت كال من أدوات التعليم المتزامن وأدوات التعليم غيتقدم -٤
 تسمح لحوار وساحات ااإللكتروني مثل البريد لمتزامنفغير ا.  التدريبيالبرنامجفي 

 والمؤتمرات الدردشةبينما المتزامنة مثل حجرات  ،للمتدربين بإدارة أوقاتهم بكفاءة
المسموعة والمرئية تعطي اإلحساس بالمشاركة الحية وتحافظ على يقظة المتدرب 

 .  بالمواعيد والمشاركة المباشرةوتدربه على االلتزام

 أنه يتم بمعزل عن اآلخرين بحيث يمنح المتدربين اإللكتروني مزايا التدريب من -٥
 . الفرصة للتجربة والخطأ في جو من الخصوصية دون أي شعور بالحرج

 أساليب ووسائط تعليمية مغايرة لتلك المستخدمة في المؤسسات التدريبية توفير -٦
 . التقليدية

 على نقل الجو والبيئة من داخل أسوار المؤسسة اإللكترونيالتدريب  يساعد -٧
مما يجنب المتدربين الشعور بالخجل عند إلقاء أسئلتهم أو  ،المنزلالتدريبية إلى 

 .التعبير عن آرائهم

 والتدريب لتعليم القدرات الذاتية لألفراد للتكيف مع المتغيرات في إطار اتطوير -٨
ت الذاتية لألفراد للتكيف مع المستجدات عن طريق المستمر التي تعزز القدرا

 التدريب والتأهيل لمواجهة متطلبات سوق العمل

 . كفاءة الموظف الذي ال يستطيع التفرغ للدراسة وهو على رأس العملرفع -٩

 الفرصة للمرأة لتوسيع مداركها وتنمية مهارتها تقديرا لظروف مسكنها إتاحة -١٠
 .والتنقل

 .رب حتى خارج أوقات التدريب الرسمية الوصول إلى المتدسهولة -١١

 اإللكتروني التدريب سلبيات:) Musawi, & Yousif, 2004؛ 
Tricker, Rangecroft, & Gilroy,2001( 

 مشاركة المتدرب إيجابيا في تبادل اآلراء واألفكار مع المدرب من ناحية ومع افتقار .١
 .مجموعة المتدربين من جهة أخرى

 المتدربين عند الرغبة في التواصل المباشر مع  التي يشعر بها بعضالصعوبة .٢
 المدربون بتحديد الواجبات م والتخاطب عندما يقوتواصلوتظهر عملية ال ،المدربين

 .والمهام للمتدربين

 تواجه بعض المدربين في إيصال أفكارهم في المقرر الدراسي ي التالصعوبة .٣
عة المتدرب النشيط أو النائم باإلضافة إلى أن المدرب لن يتمكن من متاب. اإللكتروني
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وبالتالي . أو الشارد أو المتضايق أو المكتئب أو الطالب الذي يظهر عليه الملل
 . يفقد المتدرب والمدرب الرابط االجتماعي بينهمااإللكترونيفالتدريب 

 .كمؤثر تربوي وتعليمي مهم) اإلنسان( وإضعاف دور المدرب تالشي .٤

 المنزل وفي الحياة إلى ملل المتعلم أو المتدرب في تؤدي كثرة توظيف التقنية قد .٥
 . التعامل معهافيمن هذه الوسائط وعدم الجدية 

 لمعرفة ين االستفادة من التغذية الراجعة لصعوبة استرجاع الدروس مع المتدربعدم .٦
 . وذلك لصعوبة وندرة االتصال المباشر بين المدرب والمتدرب ،استيعابهممدى 

بين فيما بينهم نتيجة النعزال المتدرب عن غيره عند  الصلة بين المتدرضعف .٧
 المتدرب إلى التعزيز االجتماعي الذي فتقارمما يؤدي إلى ا ،للحاسوباستخدامه 

يلقاه المتدرب عادة في بيئة التدريب التقليدي مما يصيب بعض المتدربين باإلحباط 
 . ويقلل من اهتمامهم بالتدريب

 ،والبشاشةواللطف  ،اآلخرينمتدرب اإلحساس بشعور  ال يعلم الاإللكتروني التدريب .٨
 . وال يعلم المتدرب اإلحساس بالمسئولية ،اآلخرينوحسن التعامل مع 

 تطبيق بعض الممارسات والمهارات المرغوب تعلمها في بعض البرامج صعوبة .٩
وبالتالي فإن البرامج المهنية والعلمية تحتاج أحيانا إلى أن يغادر  ،التدريبية

ب سكنه أو مقر عمله ويتوجه إلى مركز المؤسسة حتى يسهل التدريب على المتدر
 .تعلمهاتعلم المهارة المرغوب 

 السيطرة على إجراءات إدارة االمتحانات والتأكد من مصداقيتها وصعوبة صعوبة .١٠
 .تقييم المتدربين

 : السابقة والتعقيب عليهاالدراسات
على فاعلية مقرر الكتروني التي هدفت إلى التعرف ) 2014(دراسة السنوسي  .١

لطرق التدريس قائم على معايير الجودة لتنمية المهارات المهنية في تدريس اللغة 
طالبا وطالبة ) 29(اإلنجليزية لدى طالب كلية التربية وقد تكونت عينة الدراسة من 

وقد  ،طالبا بالمجموعة الضابطة) 15(و  ،طالبا بالمجموعة التجريبية) 14(إلى 
بين ) 001(لدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى توصلت ا

متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في 
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي للمهارات المهنية لصالح طالب المجموعة 

 . التجريبية
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 اإللكترونيفي التعليم هدفت إلى الكشف عن آراء المتعلمين ) 2013 (دراسة كابلي .٢
البنائي االجتماعي عبر المنتديات التعليمية لتدريس المقررات بأسلوب التعلم عن 

وقد  ،)طيبة(طالبا من طالب جامعة) 151(وقد تكونت عينة الدراسة من  ،بعد
أظهرت النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على سهولة التعلم القائم على 

فة إلى وضوح المحتوى التعليمي للمتعلمين عبر التعلم القائم على باإلضا ،التعلم
التفاعالت االجتماعية بين المتعلمين للحصول على المعلومات الالزمة للعلمية 

 .التعليمية

فعالية برنامج مقترح قائم على التدريب : بدراسة) م٢٠١٣( أبو خطوة دراسة قامت .٣
 لدى أعضاء هيئة اإللكترونيلتعليم  عن بعد في تنمية بعض مهارات ااإللكتروني
 عن بعد اإللكتروني برنامج مقترح قائم على التدريب إلعداد هدفت وقدالتدريس 

 يئة لدى أعضاء هاإللكتروني يموقياس فعاليته في تنمية بعض مهارات التعل
واستخدم الباحث المنهج التجريبي لتحقيق أهداف . التدريس في الجامعة الخليجية

 في تنمية مهارات بعد عن اإللكترونيلت الدراسة إلى فاعلية التدريب البحث وتوص
أوصت الدراسة بضرورة توفير .  لدى أعضاء هيئة التدريساإللكترونيالتعليم 

استخدام نظام تدريبي متكامل  ،المواد التدريبية بشكل مستمر في صورة الكترونية
وأهمية أن تتبنى  ،ناسبة تحفيز المتدربين بالصورة المضرورة ، عن بعدبللتدري

الجامعات العربية خطة استراتيجية واضحة المعالم لتنمية مهارات أعضاء هيئة 
 .التدريس بنظام التدريب عن بعد

 اإللكترونيالتدريب : بعنوان كانت والتي) م٢٠١٢(المعطي وزارع   عبددراسة .٤
فقد  ، تقويميةدراسة:  االجتماعيةاساتودوره في تحقيق التنمية المهنية لمعلم الدر

 تحقيق في اإللكتروني التدريب دور لتفعيل مقترح تصور وضع إلى لدراسة هدفت
 واستخدم الباحث المنهج الوصفي االجتماعية الدراسات لمعلم المهنية التنمية

 اإللكتروني للتدريب أن أكدت التحليلي وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي
 تطوير مجال في االجتماعية الدراسات لمعلم المهنية يةالتنم تحقيق في فعاال دوراً
 ،التكنولوجي والمجال األكاديمي والمجال والتربوي المهني النمو ومجال الذات

 مجال في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا توظيف بضرورة الدراسة وأوصت
 .للمعلمين المهني التدريب

طالب المعلمين فيما يتعلق  تحديد مشاكل الTok (2010(تناولت دراسة توك  .٥
بإتقانهم لمهارات التدريس أثناء ممارسة التدريس وذلك بكلية التربية بجامعة 

 فيما الميداني أثناء حضورهم محاضرات التدريب  بتركياPamukkale باميكالى
وطُلب من الطالب المعلمين إبداء آرائهم حول  ،يتعلق بأدائهم لمهارات التدريس

 ،الميدانيهونها أثناء أدائهم مهارات التدريس أثناء فترة التدريب  يواجالتيالمشاكل 
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 في يواجهها الطالب المعلمين تكمن التيوأظهرت نتائج الدراسة أن المشاكل 
التخطيط والتمكن من المادة الدراسية واستخدام األنشطة التعليمية والتعزيز 

  . ومهارات االتصال وإدارة الوقت ومهارات إدارة السلوك
وضع تصور مقترح للتغلب على المشكالت ) ٢٠٠٩(ستهدفت دراسة خليل حمادا .٦

 وقد قسمتها الدراسة إلى نوعين الميداني تواجه الطالب المعلم أثناء التدريب التي
وتوصلت الدراسة لتصور مقترح للتغلب على  ،ومشكالت إدارية ،مشكالت فنية: هما

ومحور الوزارة حيث توصل  ،محور الجامعة: هذه المشكالت من خالل محورين
التصور إلى ضرورة تخصيص مادة نظرية كاملة يدرسها الطالب المعلم تتعلق 

وضرورة التركيز على استحضار مواقف دراسية  ،بالتعليمات والقوانين المدرسية
وتوظيف أسلوب  ،الميدانيحية يستفيد منها الطالب المعلم أثناء فترة التدريب 

 .امعة لضمان ممارسة مهارات التدريس بصورة عمليةالتعليم المصغر داخل الج

 التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية: بعنوان دراسة) م٢٠٠٩ (رضوانجرى أ .٧
 تكنولوجيا دور على التعرف هدفت وقد .اإللكتروني التعليم متطلبات ضوء في

 ضوء في التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية في والمعلومات االتصاالت
 األكثر باعتباره النظم تحليل منهج الدراسة استندت وقد. اإللكتروني التعليم اتمتطلب

 نظام واقع وتحليل وصف حيث من ألغراضها ومحققا الدراسة لطبيعة مالئمة
 وعناصره بنها بجامعة والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا على الحالي التدريب
 األهمية من كبير جانب على ئجالنتا من العديد عن الدراسة أسفرت وقد. الفرعية

 الرئيسي المركز من يتفرع العمل رأس على للتدريب كلية بكل قسم إنشاء: أهمها
 في والمعلومات االتصال تكنولوجيا الستخدام المالئم المناخ توفير مع ،بالجامعة

 ياألساس التدريب محور على التدريب يقتصر أالو ،الجامعي التعليم منظومة إطار
 ليلبى المتخصص والتدريب المتقدم التدريب محور ليشمل يمتد ولكن ،اآلن يتم كما

. تخصصه إطار وفى مجاله في كل التدريس هيئة ألعضاء النوعية االحتياجات
 العالمي المستوى على الدراسات من العديد نتائج مع الدراسة نتائج واتفقت
 األداء وتطوير العالي يمللتعل النوعية الجودة بين عالقة وجود يف والمحلى يوالقوم
 اإللكتروني التعليم تقنيات استخدام مهارات كسابهمإو التدريس هيئة ألعضاء المهني

 والترجمة اإلحصائي والتحليل يالعلم البحث في وتوظيفها واالنترنت ،والحاسوب
 أحد تشكل باعتبارها التعليمية المواد نتاجإ أو آليا المناهج وتأليف الطالب وتقويم

 ،الفعال التدريس ممارسات ودعم لإلنجاز العالية التوقعات مع التواصل معايير أهم
 .وطالبهم التدريس هيئة أعضاء بين والتفاعل التواصل مشكلة وحل

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أساليب :)٢٠٠٧ (العطوي دراسة قام بها .٨
ة في المؤسسة العامة التدريب التربوي وأثرها على فاعلية البرامج التدريب التربوي
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وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من  ،للتعليم المهني في المملكة العربية السعودية
ألساليب التدريب التربوي  إن المتوسط العام لتصورات المبحوثين :النتائج من أهمها

وان المتوسط العام لتصوراتهم لمدى فاعلية البرامج  ،المتبعة جاءت بدرجة مرتفعة
وجود أثر ألساليب التدريب التربوي  ،ربوية جاءت أيضا بدرجة مرتفعةالتدريب الت

المتبعة في فاعلية البرنامج التدريب التربوي للمتدربين في المؤسسة العامة للتعليم 
 . الفني والمهني في المملكة العربية السعودية

مية التدريب عن بعد كمدخل لتأهيل وتن: بعنوان كانت التي) م٢٠٠٦( بلفقيه دراسة .٩
.  العزيز بجدةعبددراسة ميدانية على منسوبات جامعة الملك : الموارد البشرية

  وتأهيلهاالعاملة القوى لتنمية كمدخل بعد عن التدريب أسلوب على للتعرف وهدفت
 أن يمكن التي الصعوبات مناقشة مع تطبيقه ومقومات مفاهيمه أهم توضيح خالل من
 إلى للتوصل محاولةً ،بالمملكة الحديث تدريبيال األسلوب هذا تطبيق إمكان من تحد

 ،بعد عن التدريب لتطبيق إتباعها يمكن محددة خطوات يعرض  للباحثةعملي نموذج
 واستخدمت الباحثة المنهج الوثائقي والوصفي في . منهالمرجوة الغاية لتحقيق
 وبين الخبرة وسنوات السن بين سلبية عالقة هناك أن تبين النتائجمن . البحث

 أهم من أن على النتائج تؤكد حين في ،اإلدارة مجال في تدريبية بدورات االلتحاق
 العملية أو العلمية خبرة أو المتدربين بأعمار التقيد عدم بعد عن التدريب مميزات

 من مجموعة تقديم تم النتائج هذه ضوءوفي . التقليدي التدريب في حاصل هو كما
 التعليمية والمؤسسات الحكومية ساتالمؤسدعوة : أهمها ومن التوصيات
 أساليب من يدعمها وما لديها البشرية الموارد وتنمية بتطوير تفكر أن والشركات

 الالزمة التحتية القاعدة توفيرضرورة  ،بعد عن التدريب منها والتي حديثة تدريبية
 ةسرع بطء مثل المشكالت من العديد لتالفي بعد عن التدريب أسلوب إلنجاح للجميع
 .االتصال شبكات تطوير على والعمل اإلنترنت شبكة

القيادة المدرسية وعالقتها بالتنمية المهنية للمعلمين دراسة : )٢٠٠٤(دراسة كحيل  .١٠
 مديري الممارس من قبل القياديهدفت الدراسة إلى التعرف على األسلوب : ميدانية

التوصل إلى مجموعة و ، وعالقته بالتنمية المهنية لمعلميهماألساسيقادة التعليم 
 التيمن التوصيات والمقترحات من اجل إتباع أفضل األساليب القيادية الفعالة 

 الوصفيتساعد على تحسين وتطوير أداء المعلمين واستخدمت الدراسة المنهج 
ومن النتائج  ،واعتمدت على استبانة طبقت على المديرين وكذلك المعلمين ،التحليلي

أكد المديرون أنهم يقومون بتحقيق التنمية المهنية : ها توصلت الدراسة إليالتي
أما المعلمون فإنهم  ،للمعلمين من خالل معظم أساليب التنمية المهنية وبدرجة كبيرة

يرون أن المديرين ال يعملون على تحقيق التنمية المهنية لهم بالشكل المطلوب 
والترشيح  ،ريةوعقد االجتماعات الدو ،ويقتصر دورهم على الزيارات الصفية
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وبالنسبة لألساليب الحديثة فال يعمل المديرون على  ،لبعض الدورات التدريبية
  .وال حث وتشجيع المعلمين على استخدامها ،استخدامها

 يقدم مقترح برنامج فاعلية من التحقق إلى هدفت دراسة )م٢٠٠٣(أجرى إسماعيل .١١
 وإنتاج تصميم في لمعلمينا الطلبة مهارات تنمية في البوربوينت برنامج خالل من

 الدراسة هدف ولتحقيق ،المبرمج التعليم ظل في متطورة تقنية ذات تعليمية برامج
 وطالبة طالبا ٢٠ من تكونت حيث ،قصدية بطريقة دراسته عينة بتعيين الباحث قام
 ولم ،التربية في الحاسوب بمقرر المسجلين الكويت بجامعة التربية كلية طالب من

 ضمن يكن لم الجنس متغير حيث ،واإلناث الذكور من كل نسبة ثالباح يوضح
 ،بياناتها وتحليل التجربة تطبيق وبعد الباحث اعتمدها التي الدراسة متغيرات
 الطالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عن النتائج أسفرت

 ،التحصيلي ختبارباال المتضمنة المفاهيم جميع في والبعدي ،القبلي التطبيقين في
 إكساب في المقترح البرنامج فعالية على النتائج دلت كما ،البعدي التطبيق لصالح
 . المبرمج التعليم برامج وإنتاج تصميم مهارات الطالب

 بين الجامعي التعليم قبل لمعلميأبعاد التنمية المهنية : )٢٠٠٢ (صمعياأل دراسة .١٢
رف علي واقع فرص التنمية المهنية  هدفت الدراسة إلي التعالنظرية والممارسة

وقد استخدمت المنهج  .لمعلمي التعليم قبل الجامعي وكيفية تطوير هذه الفرص
وقد اعتمدت علي اإلحصائيات  .الوصفي التحليلي بجانب طريقة تحليل المحتوي

وكذلك إجراء مقابلة مفتوحة مع المسئولين عن التنمية  ،والنشرات والتقارير
وطبقت استبانه علي عينة من معلمي التعليم  ،التعليم قبل الجامعيالمهنية لمعلمي 

أن أهم أساليب التنمية المهنية  :وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها ،قبل الجامعي
 ،االجتماعات المدرسية بين المعلمين والموجهين: التي يستفيد منها المعلمون

ات التدريب بمديريات التربية والنشرات التوجيهية التي تصل إلي المدارس من إدار
وتبادل  ، التعليمية التابعة لها من خالل اإلدارة العامة للتدريبتوالتعليم وباإلدارا

وتوصلت الدراسة إلي عدة معوقات للتنمية  ،المعلومات بين المعلمين وزمالئهم
وعدم توفر  ،ضيق الوقت أمام المعلمين:  منهاالجامعي التعليم قبل لمعلميالمهنية 

أساليب التنمية المهنية القائمة علي التعاون بين المعلمين وبعضهم وبين اإلدارة 
عدم اإلعداد الجيد :  يرجع إليوالذيقصور برامج التدريب أثناء الخدمة  ،المدرسية

وغياب المتابعة لهذه  ،وعدم تحديد الخبرات المهنية المراد التدريب عليها، لها
   .الخبرات المهنية

 لمعلم المرحلة المهني وعالقته بالنمو المدرسيالمناخ ): ٢٠٠١( دراسة شنودة .١٣
هدفت الدراسة إلي الكشف عن دواعي ومقومات النمو  دراسة تحليلية: االبتدائية

والكشف عن  ،ومعلم المرحلة االبتدائية بصفة خاصة ،المهني للمعلم بصفة عامة
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وذلك لتقديم . البتدائيةالعالقة بين كل نمط مناخي والنمو المهني لمعلم المرحلة ا
بعض المقترحات لتحسين المناخ المدرسي والتي من شأنها أن تسهم في جعل 

واستخدمت الدراسة  ،المدرسة االبتدائية بيئة فعالة تشجع علي نمو المعلم مهنيا
وتحليل  ،من أجل الكشف عن أنماط المناخ المدرسي وعناصره ،المنهج الوصفي

: ومن أهم ما توصلت الدراسة إليه من نتائج ،لمهني للمعلمالعالقة بينه وبين النمو ا
: هناك أسباب مجتمعية وتعليمية تدعو إلي األخذ بمفهوم النمو المهني للمعلم منها

وظهور  ،والتطور التكنولوجي الهائل ،االنفجار المعرفي وثورة المعلومات
مرحلة ضعف مستويات ومؤهالت معلمي الو ،استراتيجيات جديدة في التدريب

 ،يجب اعتبار التنمية المهنية للمعلم عملية اجتماعية ،وتعدد أدوار المعلم ،االبتدائية
وجدت الدراسة أن  ،ال بد من توافر مناخ يساعد علي تحقيقها ،فردية ،مؤسسية

 . المناخ المفتوح والمناخ األبوي والديمقراطي أفضل أنواع المناخ لنمو المعلم مهنيا

 ، المبنى على شبكة االنترنتتدريباتجاه ال: بعنواندراسة ) ٢٠٠١ (Kelby أجرى .١٤
 الحالية والتأثريات ،اإلنترنت عبر بالتدريب تتعلق والتزامات تعهدات عن  فيهابحث
 تجربة وتناولت ،التدريب ذلك وجودة لنوعية األساسية الدعائم ترسي أن  تحاولالتي

) TIC WEB (إلنترنتا شبكة أساس على المبني التدريب معلومات  مركزتأسيس
 تقديمه اعترضت التي والعقبات ،اإلنترنت على نوعه من األول التدريبي الموقع وهو

 تبنيها تم التي والخطوات ،التعليمي والتصميم والتقنية االتصاالتية الناحية من للتدريب
 في أسهم مما ،الحديثة التكنولوجيا مستجدات في البحث مثل التعليمي التصميم لتطوير

 للمتدربين الجماعي والتعليم الذاتي الفردي التعليم من لكل الفرص من الكثير قديمت
 الفوائد إلى الدراسة أشارت ثم ،بعد عن للتدريب األخرى التقنيات مع مقارنة

 متدربي استفتاءات ونتائج اإلنترنت على المركز موقع زائري تعليقات  منالمتحصلة
  .بعد عن التدريبي ملالع في األداء  لتطويرالمركز وزوار

هدفت الدراسة : التنمية المهنية للمعلم أثناء الخدمة: )٢٠٠٠ (دراسة عبد الحميد .١٥
وتحديد الواقع  ،إلي التعرف علي االتجاهات العالمية في تنمية المعلمين مهنيا

وقد  .ع .م .الحالي للتنمية المهنية لمعلمي المرحلة اإلعدادية والثانوية في ج
وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج  .سة المنهج الوصفي التحليلياستخدمت الدرا

والتدريب عن  ،واالعتمـاد علي مدخل الكفـايات ،أن التدريب داخل المدرسة :منها
 ،تعد البرامج التدريبية أثناء الخدمة ،تنمية المعلم مهنيامن االتجاهات العالمية ل ،بعد

 جمهورية فينمية المهنية استخداما من أكثر أساليب الت وإرسال البعثات الخارجية
غموض : تعاني البرامج التدريبية من بعض جوانب القصور منها ،مصر العربية

وقلة  ،وضعف التنسيق بين اإلدارة العامة للتدريب والجهات المنفذة ،فلسفة التدريب
وضعف قدرة البرامج التدريبية علي تغيير  ،الوقت المتاح للدورات التدريبية
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إن عدم تجانس نوعيات  ،ضعف موضعية تقويم المتدربينو ،المعلميناتجاهات 
 . المعلمين بالمدرسة يعد عائقا أمام التنمية المهنية لهم

 للمعلمين أثناء بعدتصور مقترح لنظام تدريبي عن : طرحت) م١٩٩٨( محمد دراسة .١٦
 فقد.  في ضوء خبرات بعض الدول األخرىربيةالخدمة في جمهورية مصر الع

 أثناء للمعلمين بعد عن تدريبي نظام لتطبيق مقترح  إلى وضع تصورلدراسةا هدفت
 التدريب نظم تقديم في الدول خبرات بعض على والوقوف  تطويرهومحاوالت الخدمة

 بين العالقة على للتعرف النظم مدخل الباحثة واستخدمت. الخدمة أثناء بعد عن
 مقترح تصور وضع إلى دراسةال توصلت وقد ، ومخرجاتهوعملياته النظام مدخالت
 للمعلمين بعد عن للتدريب المؤسسية األنماط تعدد :أهمها عامة منطلقات من يتكون
 الخدمة أثناء للمعلمين بعد عن التدريب ويقدم ،منها  المالئماختيار يعني الخدمة أثناء
 اسةالدر وأوصت.  في نظام أعداد الطالب بكلية التربيةالقصور لمواجهة فعالة حلوالً
 الدقيقة  والبياناتالمعلومات من القومية األساسية البنية كتوفير التوصيات من بعدد
 .خاصة  التعليمنظام وفي عامة المجتمع في البشرية والعناصر المادية اإلمكانات عن

  :التعليق على الدراسات السابقة
يتضح من عرض الدراسات السابقة تنوعها من حيث اهتمامها بالتدريب بصفة 

 ، بصفة خاصة وكذلك اهتمامها بالتنمية المهنية بصفة عامةاإللكترونيعامة والتدريب 
ورغم ذلك لم توجد دراسة منها  ،وكذلك تنوعها من حيث أهدافها وأدواتها وعينتها

اهتمت بالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ومن ثم تتميز 
نتها إضافة إلى تميزها في الجمع بين التنمية المهنية الدراسة الحالية في مجتمعها وعي

حيث إن معظم الدراسات السابقة إما ركزت على التنمية  ، عن بعداإللكترونيوالتدريب 
المهنية بصورة مستقلة أو التنمية المهنية وبعض المتغيرات األخرى أو التدريب 

بخالف هذه الدراسة التي  بصورة مستقلة أو ربطه ببعض المتغيرات األخرى اإللكتروني
 عن بعد في تحقيق التنمية اإللكترونيجمعت بينهما معاً لبيان وتعميق دور التدريب 

 ،المهنية ومن ثم تتميز هذه الدراسة في هدفها إضافة إلى التميز في مجتمعها وعينتها
ورغم ذلك أفادت الدراسة من الدراسات السابقة في اإلطار النظري وبعض إجراءاتها 

 .منهجيةال

  : الدراسةإجراءات
  :مجتمع الدراسة: أوالً

 اختيار مجتمع البحث من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة تم
  .عضو هيئة تدريس) ٣٦٣والبالغ عددهم (الملك سعود 



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثاني الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٧٧٣-

  :عينة الدراسة: ثانياً
 تدريس هيئةعضو ) ١٢٠ (نة اختيار العينة بشكل عشوائي وبلغ حجم العيتم

من أعضاء هيئة . أستاذ) ٢٣( ،أستاذا مشاركا) ٤٠( ،أستاذا مساعدا) ٥٧(واقع وب
 جداول توضيح وتوزيع أفراد يلي وفيما. التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود

  :العينة وفق المتغيرات األولية
  )١ (جدول

   العينة وفق متغير الدرجة العلميةأفراد توزيع

  المئويةةالنسب العدد  العلميةالدرجة

 %٤٧,٥٠ ٥٧  مساعدأستاذ

 %٣٣,٣٣ ٤٠  مشاركأستاذ

 %١٩,١٧ ٢٣ أستاذ

 %١٠٠ ١٢٠ اإلجمالي

 من الجدول السابق أن أكثر أفراد العينة من األساتذة المساعدين حيث يتضح
ثم يأتي أفراد العينة من األساتذة المشاركين وذلك  ،%)٤٧,٥٠(كانت نسبتهم المئوية 

  %).١٩,١٧(وأخيرا يأتي األساتذة بنسبة مئوية  ،%)٣٣,٣٣(بنسبة مئوية 

  
)٢ (جدول  

  بالحسب اآللياإللمام العينة وفق متغير أفراد توزيع
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  المئويةالنسبة العدد  بالحسب اآللياإللمام

%٩,١٧ ١١ ضعيف  
%٤٨,٣٣ ٥٨ متوسط  
%٤٢,٥٠ ٥١ عالي  

%١٠٠ ١٢٠ اإلجمالي  
 س العينة من أعضاء هيئة التدري من الجدول السابق أن أكثر أفراديتضح

يليهم من  ،%)٤٨,٣٣(ملمين بالحاسب اآللي بدرجة متوسط حيث كانت نسبتهم المئوية 
وأخيرا يأتي أفراد  ،)٤٢,٥٠(هم ملمين بالحاسب اآللي بدرجة عالية وذلك بنسبة مئوية 

  %).٩,١٧(العينة ممن إلمامهم ضعيف بالحاسب اآللي وذلك بنسبة مئوية 
 

  
  )٣ (جدول

   باستخدام االنترنتمام أفراد العينة وفق متغير اإللتوزيع

  المئويةالنسبة العدد  باستخدام االنترنتاإللمام

 %٨,٣٣ ١٠ ضعيف

 %٣٧,٥٠ ٤٥ متوسط

 %٥٤,١٧ ٦٥ عالي

%١٠٠ ١٢٠ اإلجمالي  

 من الجدول السابق أن أكثر أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس ملمين يتضح
يليهم من هم  ،%)٥٤,١٧( المئوية تهمالنترنت بدرجة عالية حيث كانت نسبباستخدام ا
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وأخيرا يأتي أفراد  ،)٣٧,٥٠( االنترنت بدرجة متوسطة بنسبة مئوية خدامملمين باست
  %).٨,٣٣(العينة ممن إلمامهم ضعيف باستخدام االنترنت وذلك بنسبة مئوية 

  

  
  :أدوات الدراسة: ثالثا

  االستبانة الدراسة على اشتملت
   يهعد قبل ممن والثبات الصدق حساب االستبانة وطرق وصف عرض

  
  :Internal consistently Validity )الداخلي االتساق (الداخلي الصدق

 لالستبانة تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين الداخلي االتساق صدق لحساب
وأيضاً تم حساب معامل  ،ليه الذي تنتمي إرالدرجة لكل عبارة وبين الدرجة الكلية للمحو

وتم  ،االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور االستبانة وإجمالي االستبانة
  :والجداول التالية توضح ذلك) SPSS(استخدام لذلك برنامج 

 )٤ (جدول

آراء أعضاء هيئة :  ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات المحور األولمعامالت
   عن بعد وبين الدرجة الكلية للمحوراإللكترونيام التدريب التدريس نحو استخد
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 رقم
 العبارة

 االرتباط معامل
بالدرجة الكلية 

 محورلل

 الداللة مستوى
 اإلحصائية

 رقم
 العبارة

 االرتباط معامل
بالدرجة الكلية 

 للمحور

 الداللة مستوى
 اإلحصائية

٠,٠٠ ٠,٦٧ ٧ **٠,٠٠ ٠,٦٣ ١** 

٠,٠٠ ٠,٧٢ ٨ **٠,٠٠ ٠,٤٣ ٢** 

٠,٠٠ ٠,٣٣ ٩ **٠,٠٠ ٠,٧٨ ٣** 

٠,٠٠٣ ٠,٢٧ ١٠ **٠,٠٠ ٠,٧٣ ٤** 

٠,٠٠ ٠,٣٤ ١١ **٠,٠٠ ٠,٨٢ ٥** 

٠,٠٠ ٠,٤٢ ١٢ **٠,٠٠٧ ٠,٦٩ ٦** 

 )٠,٠١(يعني مستوى الداللة **  ،)٠,٠٥(يعني مستوى الداللة * 

  
  
  
  
  
  
  
 )٥ (جدول

 اإللكتروني دريب دور الت: ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات المحور الثانيمعامالت
   المهنية لعضو هيئة التدريس وبين الدرجة الكلية للمحورميةعن بعد في تحقيق التن

 رقم
 العبارة

 رتباط االمعامل
 يةبالدرجة الكل
 للمحور

 الداللة مستوى
 اإلحصائية

 رقم
 العبارة

 االرتباط معامل
بالدرجة الكلية 

 للمحور

 مستوى
الداللة 

 اإلحصائية

٠,٠٠ ٠,٩٢ ٨ **٠,٠٠ ٠,٥٤ ١** 

٠,٠٠ ٠,٦١ ٩ **٠,٠٠ ٠,٦١ ٢** 



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثاني الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٧٧٧-

 رقم
 العبارة

 رتباط االمعامل
 يةبالدرجة الكل
 للمحور

 الداللة مستوى
 اإلحصائية

 رقم
 العبارة

 االرتباط معامل
بالدرجة الكلية 

 للمحور

 مستوى
الداللة 

 اإلحصائية

٠,٠٠ ٠,٧٧ ١٠ **٠,٠٠ ٠,٦٦ ٣** 

٠,٠٠ ٠,٨٣ ١١ **٠,٠٠ ٠,٧٧ ٤** 

٠,٠٠ ٠,٧٧ ١٢ **٠,٠٠ ٠,٧٨ ٥** 

٠,٠٠ ٠,٨١ ١٣ **٠,٠٠ ٠,٧٧ ٦** 

 )٠,٠١(يعني مستوى الداللة **  ،)٠,٠٥(يعني مستوى الداللة * 

 )٦ (جدول
صعوبات تحد من : ون لكل عبارة من عبارات المحور الثالث ارتباط بيرسمعامالت

 هيئة التدريس وبين الدرجة و عن بعد من وجهة نظر عضاإللكترونياستخدام التدريب 
  الكلية للمحور

 رقم
 العبارة

 االرتباط معامل
بالدرجة الكلية 

 للمحور

 الداللة مستوى
 اإلحصائية

 رقم
 العبارة

 االرتباط معامل
 بالدرجة الكلية

 للمحور

 مستوى
الداللة 

 اإلحصائية
٠,٠٠ ٠,٧٢ ٦ **٠,٠٠ ٠,٦٨ ١** 
٠,٠٠ ٠,٦٩ ٧ **٠,٠٠ ٠,٧٩ ٢** 
٠,٠٠ ٠,٥٦ ٨ **٠,٠٠ ٠,٦٢ ٣** 
٠,٠٠ ٠,٨٣ ٩ **٠,٠٠ ٠,٥٢ ٤** 
٠,٠٠ ٠,٦١ ٥**    

 )٠,٠١(يعني مستوى الداللة **  ،)٠,٠٥(يعني مستوى الداللة * 

  
 )٧ (جدول

   لكل محور من محاور االستبانة وبين الدرجة الكلية لالستبانة ارتباط بيرسونمعامالت

 المحور
 االرتباط معامل

بالدرجة الكلية 
 لالستبانة

 مستوى
الداللة 

 اإلحصائية
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 المحور
 االرتباط معامل

بالدرجة الكلية 
 لالستبانة

 مستوى
الداللة 

 اإلحصائية

آراء أعضاء هيئة التدريس نحو :  األولالمحور
  عن بعداإللكترونياستخدام التدريب 

٠,٠٠ ٠,٩١** 

 عن بعد ونياإللكترأهمية التدريب :  الثانيالمحور
في تحقيق التنمية المهنية من وجهة نظر أعضاء 

  التدريسئةهي
٠,٠٠ ٠,٩٨** 

صعوبات تحد من استخدام التدريب :  الثالثالمحور
 عن بعد من وجهة نظر عضو هيئة اإللكتروني

 التدريس
٠,٠٠ ٠,٨٤** 

 )٠,٠١(يعني مستوى الداللة **  ،)٠,٠٥(يعني مستوى الداللة * 

ل معامالت ارتباط بيرسون في الجداول األربعة الـسابقة ارتبـاط          من خال  يتضح
كمـا تبـين     ،)٠,٠١(جميع العبارات بالمحور التابعة لها وجميعها عند مستوى داللة          

ارتباط كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكليـة لالسـتبانة وأن جميـع هـذه                
مما يـدل علـى ارتفـاع     ،)٠,٠١(االرتباطات أيضا عالية عند مستوى داللة إحصائية        

االتساق الداخلي لالستبانة ويؤكد قوة االرتباط الداخلي لعبارات االستبانة علـى أن أداة             
  .وأنها صالحة لقياس ما وضعت لقياسه ،الدراسة تتسم بدرجة عالية من الصدق

  : Reliability االستبانة ثبات
 لو تكرر تطبيقها أكثـر       بثبات االستبانة أن تعطي النتائج نفسها تقريباً       المقصود

وقد تم حساب ثبات ). ٢٠١٢ ،العساف( نفس األشخاص في ظروف مماثلة لىمن مرة ع
كما هو موضح  ،Cronbach's Alphaاالستبانة وذلك باستخدام معامل ألفا كرونباخ 

  :في الجدول التالي
  
  
 )٨ (جدول

   ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا لكرونباخب حسايبين
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 عدد المحور
 العبارات

 ثبات معامل
ألفا 

 كرونباخ

آراء أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام :  األولالمحور
 ٠,٨٠ ١٢  عن بعداإللكترونيالتدريب 

 عن بعد في اإللكترونيأهمية التدريب :  الثانيالمحور
 من وجهة نظر أعضاء هيئة لمهنيةتحقيق التنمية ا

 التدريس
٠,٩٢ ١٢ 

بات تحد من استخدام التدريب صعو:  الثالثالمحور
  عن بعد من وجهة نظر عضو هيئة التدريساإللكتروني

٠,٨٤ ٩ 

 ٠,٩٤ ٣٣  الكلية لالستبانةالدرجة

 باستخدام معامل بانة من الجدول السابق ارتفاع معامالت ثبات محاور االستيتضح
كما  ،)٠,٩٢ – ٠,٨٠ (بين ثبات محاور االستبانة تألفا كرونباخ حيث انحصرت معامال  

مما يدل علـى ارتفـاع ثبـات         ،)٠,٩٤(تبين ارتفاع ثبات إجمالي االستبانة حيث بلغ        
  . بشكل عامةاالستبان

 اإلجابة على ستوى تفسير النتائج تم استخدم األسلوب التالي لتحديد مولتسهيل
 ،)١=ال أوافق  ،٢= محايد  ،٣= أوافق : (حيث تم إعطاء وزن للبدائل. بدائل المقياس

تم تصنيف تلك اإلجابات إلى ثالث مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة ثم 
= ٣÷ ) ١-٣= (عدد بدائل المقياس ÷ )  أقل قيمة-أكبر قيمة = ( الفئة طول: التالية
٠,٦٦  
  : على مدى المتوسطات التالية لكل وصف أو بديللنحصل

  
  
  
  
  
  )٩ (جدول
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  خدم في أداة البحث توزيع مدى المتوسطات وفق التدرج المستيبين

  المتوسطاتمدى الوصف

 ٣ – ٢,٣٤ أوافق

 ٢,٣٣ – ١,٦٧ محايد

 ١,٦٦ – ١  أوافقال
  

  : إلحصائية ااألساليب
 والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد العينةالتكرارات .  
 الحسابيالمتوسط  "Mean  " وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض

  .محاور االستبانةاستجابات أفراد الدراسة حول عبارات 
 المعيارينحراف استخدام االتم  "Standard Deviation" لى عللتعرف 

مدى انحراف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات محاور 
ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح  ،االستبانة عن متوسطها الحسابي

فكلما اقتربت  ، عينة الدراسة حول كل عبارةأفرادالتشتت في استجابات 
  .قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس

 صدق االستبانةياسلق" بيرسون" ارتباط معامل .  
 لقياس ثبات االستبانة" ألفا كرونباخ" ثبات معامل.  

  : الدراسةنتائج
 آراء أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام اتجاهات ما: األول السؤال

 ؟ عن بعدونياإللكترالتدريب 
 أعضاء هيئة التدريس نحو اتجاهات ولتعرف السابق السؤال عن ولإلجابة
 عن بعد تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات اإللكترونياستخدام التدريب 

:  األوللمحورالحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لعبارات ا
 عن بعد وذلك من وجهة اإللكترونيس نحو استخدام التدريب آراء أعضاء هيئة التدري

كما هو موضح فيما  ،نظر أفراد الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
  :يلي

  )١ (جدول
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 والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب التكرارات يبين
 أعضاء اتجاهات:  األولالمحور عباراتراسة حول للمتوسط الحسابي ألفراد عينة الد

   عن بعداإللكترونيهيئة التدريس نحو استخدام التدريب 

  أوافقال محايد أوافق العبارة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 ٢٤ ٧ ٨٩ ك

١ 

 اإللكتروني التدريب استخدام
عن بعد يعتمد على خبرة 
عضو هيئة التدريس في 

 .االنترنتالحاسب اآللي و
% ٢٠ ٥,٨٣ ٧٤,١٧ 

٤ ٠,٨١ ٢,٥٤ 

 ٧٦ ١٩ ٢٥ ك
٢ 

 عن بعد اإللكتروني التدريب
 ١٥,٨٣٦٣,٣٣ ٢٠,٨٣ % .يحاكي التدريب التقليدي

١٠ ٠,٨٢ ١,٥٨ 

 ١٨ ٢٠ ٨٢ ك
٣ 

 يحل دريبي أنه نظام تأرى
مشكلة نقص المدربين 

 ١٦,٦٧١٥ ٦٨,٣٣ % .وزيادة أعداد المتدربين
٥ ٠,٧٤ ٢,٥٣ 

 ٦ ١٣ ١٠١ ك

٤ 

 بالسعادة اتجاه عضو أشعر
هيئة التدريس الذي 
يستجيب لكل ما هو جديد 
في مجال تكنولوجيا التعليم 

 .والتدريب

% ١٠,٨٣٥ ٨٤,١٧ 
١ ٠,٥٢ ٢,٧٩ 

 ٣٧ ١٤ ٦٩ ك

٥ 

 أعضاء هيئة أنصح
التدريس باالشتراك في 

 اإللكترونيبرامج التدريب 
 .عن بعد

% ١١,٦٧٣٠,٨٣ ٥٧,٥ 
٨ ٠,٩١ ٢,٢٧ 

 ٢٥ ٠ ٩٥ ك

٦ 

 النظام يساعد أعضاء هذا
هيئة التدريس على التدرب 
دون الحاجة للتقيد بالمكان 

 .أو الزمان
% ٢٠,٨٣ ٠ ٧٩,١٧ 

٣ ٠,٨٢ ٢,٥٨ 

 ١٨ ٧ ٩٥ ك
٧ 

 أنه يجب أن توفر أرى
الجامعة برامج تدريبية 
 ١٥ ٥,٨٣ ٧٩,١٧ %إلكترونية عن بعد ألعضاء 

٢ ٠,٧٣ ٢,٦٤ 
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  أوافقال محايد أوافق العبارة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 .هيئة التدريس

 ٢٥ ٧ ٨٨ ك
٨ 

 عن بعد اإللكتروني التدريب
يتم في جو من الخصوصية 

 ٢٠,٨٣ ٥,٨٣ ٧٣,٣٣ % .بعيد عن الحرج
٥ ٠,٨٢ ٢,٥٣ 

 ٨٨ ١٩ ١٣ ك
٩ 

 بالملل عند حضور أشعر
 ١٥,٨٣٧٣,٣٣ ١٠,٨٣ % .برامج تدريبية عن بعد

١١ ٠,٦٧ ١,٣٨ 

 ٢٤ ٢٥ ٧١ ك

١٠ 

ه من الصعب تطبيق  أنأرى
بعض المهارات المرغوب 
تعلمها في بعض البرامج 

 .التدريبية
% ٢٠,٨٣٢٠ ٥٩,١٧ 

٧ ٠,٨ ٢,٣٩ 

 ٩٥ ٧ ١٨ ك
١١ 

 اإللكتروني أن التدريب أرى
 ٧٩,١٧ ٥,٨٣ ١٥ % .نظام غير مجدي

١٢ ٠,٧٣ ١,٣٦ 

 ٥١ ٧ ٦٢ ك
١٢ 

 اإللكتروني التدريب أفضل
 ٤٢,٥ ٥,٨٣ ٥١,٦٧ % .على التدريب التقليدي

٩ ٠,٩٧ ٢,٠٩ 

  ٠,٧٨ ٢,٢٢  العام للمحورالمتوسط

 من أعضاء هيئة الدراسة نظر أفراد عينة وجهات أعاله الجدول من يتضح
 أعضاء اتجاهات:  موافقتهم على المحور األولدرجة حولالتدريس بجامعة الملك سعود 

وكان المتوسط الحسابي العام  ،بعد عن لكترونياإلهيئة التدريس نحو استخدام التدريب 
وهو متوسط يقع في الفئة الثانية من فئات المقياس ) ٥,٠ من ٢,٢٢ (المحورلهذا 

 هيئة التدريس يوافقون على أعضاء عينة الدراسة من أفراد معظم أنالثالثي مما يعني 
 عن بعد بدرجة ياإللكترون أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التدريب اتجاهاتمحور 

  .وذلك بشكل عام) محايد(
 تراوح المتوسط الحسابي لدرجة موافقة أفراد عينة قد مستوى العبارات فوعلى

 أعضاء هيئة آراء عبارات علىالدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود 
 من درجة) ٢,٧٩ – ١,٣٦( بين ما عن بعد اإللكترونيالتدريس نحو استخدام التدريب 

 ،محايد ،ال أوافق( الموافقة الثالث اتدرجات وهي متوسطات تقابل درج) ٣(أصل 
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 أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام آراء عبارات محور اولوفيما يلي نتن ،)أوافق
  : عن بعد بالتفصيلاإللكترونيالتدريب 

ن  على سبع عبارات مون هيئة التدريس يوافقأعضاء أفراد عينة الدراسة من معظم
 عن بعد اإللكتروني أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التدريب آراءعبارات محور 

وهي مرتبة ) ٢,٧٩ – ٢,٣٩(حيث انحصر متوسطها الحسابي بين ) أوافق(بدرجة 
  : المتوسط الحسابي كما يليسبتنازلياً ح

 بالسعادة اتجاه عضو هيئة التدريس الذي يستجيب لكل ما أشعر( العبارة جاءت -
في المرتبة األولى بمتوسط ) جديد في مجال تكنولوجيا التعليم والتدريبهو 

 ).٢,٧٩(حسابي 

 أنه يجب أن توفر الجامعة برامج تدريبية إلكترونية عن أرى( العبارة جاءت -
 ). ٢,٦٤(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) بعد ألعضاء هيئة التدريس

ة التدريس على التدرب دون  النظام يساعد أعضاء هيئهذا( العبارة جاءت -
 ).٢,٥٨(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) الحاجة للتقيد بالمكان أو الزمان

 عن بعد يعتمد على خبرة عضو اإللكتروني التدريب استخدام( العبارة جاءت -
في المرتبة الرابعة بمتوسط ) هيئة التدريس في الحاسب اآللي واالنترنت

 ).٢,٥٤(حسابي 

 نظام تدريبي يحل مشكلة نقص المدربين وزيادة أنه أرى(رتان  العباجاءت -
 عن بعد يتم في جو من الخصوصية بعيد اإللكتروني التدريب ،أعداد المتدربين

 .لكل منهما) ٢,٥٣(في نفس المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ) عن الحرج

 أنه من الصعب تطبيق بعض المهارات المرغوب تعلمها أرى( العبارة جاءت -
  ).٢,٣٩(في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي ) في بعض البرامج التدريبية

 الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يوافقون ينة نجد أن معظم أفراد عبينما
 اإللكتروني أعضاء هيئة التدريس باالشتراك في برامج التدريب أنصح(على العبارتين 

حيث جاءتا ) ايدمح(بدرجة ) لتقليدي على التدريب ااإللكتروني التدريب أفضل ،عن بعد
  .على الترتيب) ٢,٠٩ ،٢,٢٧(في المرتبتين الثامنة والتاسعة بمتوسط حسابي 

 عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ال يوافقون اد نجد أن معظم أفروأخيرا
 أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التدريب آراءعلى ثالث عبارات من عبارات محور 

 ١,٣٦(حيث انحصر متوسطها الحسابي بين ) ال أوافق( عن بعد وذلك بدرجة ونياإللكتر
  :وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كما يلي) ١,٥٨ –



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثاني الجزء ١٧١: (لية التربية، جامعة األزهر، العددمجلة ك
  

 -٧٨٤-

في )  عن بعد يحاكي التدريب التقليدياإللكتروني التدريب( العبارة جاءت -
 ).١,٥٨(المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي 

في المرتبة )  عند حضور برامج تدريبية عن بعد بالمللأشعر( العبارة جاءت -
 ).١,٣٨(الحادية عشرة بمتوسط حسابي 

في المرتبة )  نظام غير مجدياإللكتروني أن التدريب أرى( العبارة جاءت -
  ).١,٣٦(الثانية عشرة واألخيرة بمتوسط حسابي 

 النظر إلى قيم االنحراف المعياري وهو مقدار تشتت خالل من ويتضح
 زاد االنحراف فكلما ،عبارة أفراد عينة الدراسة عن المتوسط الحسابي لكل استجابات

ال  ،محايد ،أوافق( اختيارات الخمسالمعياري يزيد تشتت آراء أفراد عينة الدراسة حول 
 ضاء أعآراء االنحراف المعياري لعبارات محور قيم معظم الجدول السابق أن يف) أوافق

) ٠,٩٧ ،٠,٥٢( عن بعد تنحصر بين اإللكترونيريب هيئة التدريس نحو استخدام التد
 بالسعادة اتجاه عضو هيئة التدريس الذي أشعر(وكان أقل انحراف معياري للعبارة 

مما يدل على أنها أكثر ) يستجيب لكل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا التعليم والتدريب
ت أكبر قيمة لالنحراف وكان ،العبارات التي تقاربت آراء أفراد عينة الدراسة حولها

مما يدل على أنها )  التدريب التقليديعلى اإللكتروني التدريب أفضل(المعياري للعبارة 
  .أكثر عبارات اختلفت حولها أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس

ويمكن عزو كون اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود إيجابية 
وتتفق  ، ودوره في تحقيق التنمية المهنيةاإللكترونيهمية التدريب نظراً ألنهم يدركون أ

 اإللكترونيهذه النتيجة مع معظم الدراسات السابقة التي أكدت أهمية وفاعلية التعليم 
  . بصفة خاصةاإللكترونيبصفة عامة والتدريب 

ن  عاإللكتروني التدريب رؤية أعضاء هيئة التدريس لدورما : الثاني السؤال
 ؟ في تحقيق التنمية المهنيةبعد

 عن بعد في اإللكتروني التدريب دور ولتعرف السابق السؤال عن ولإلجابة
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود تم هنيةتحقيق التنمية الم

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 عن بعد اإللكترونيأهمية التدريب :  الحسابي لعبارات المحور الثانيوالترتيب للمتوسط

 وذلك من وجهة نظر دريسفي تحقيق التنمية المهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة الت
  :كما هو موضح فيما يلي ، هيئة التدريس بجامعة الملك سعودعضاء الدراسة من أرادأف
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  )٢ (جدول
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب  والنسب المئوية التكرارات يبين

 التدريب دور: الثاني المحور عبارات الحسابي ألفراد عينة الدراسة حول توسطللم
   عن بعد في تحقيق التنمية المهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساإللكتروني

  أوافقال محايد أوافق العبارة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 ٣٧ ٢٦ ٥٧ ك
١ 

 يساعد  اإللكتروني التدريب
على تقديم برامج تحـاكي     

 ٢١,٦٧٣٠,٨٣ ٤٧,٥ % .الواقع
١١ ٠,٨٧ ٢,١٧ 

 ٦ ٧ ١٠٧ ك
٢ 

 يساعد المتدربين على    نظام
 استراتيجيات حديثـة    إتقان

 ٥ ٥,٨٣ ٨٩,١٧ % .في التعليم والتدريب
١ ٠,٤٩ ٢,٨٤ 

 ١٨ ٧ ٩٥ ك
٣ 

ت عضو هيئة    يلبي احتياجا 
التدريس المهنية في العصر    

 ١٥ ٥,٨٣ ٧٩,١٧ % .الحديث
٥ ٠,٧٣ ٢,٦٤ 

 ١٢ ٠ ١٠٨ ك
 عن بعد   اإللكتروني التدريب ٤

 ١٠ ٠ ٩٠ %ينمي مهارات التدرب الذاتي 
٢ ٠,٦ ٢,٨ 

 ٦٣ ٧ ٥٠ ك
٥ 

 تفاعليـة   ة ينشئ عالق  نظام
 ٥٢,٥ ٥,٨٣ ٤١,٦٧ % .بين المدرب والمتدرب

١٢ ٠,٩٧ ١,٨٩ 

 ١٢ ٢٥ ٨٣ ك
٦ 

 عن بعد   اإللكتروني التدريب
يساعد على التدريب المهني 

 ٢٠,٨٣١٠ ٦٩,١٧ % .المستمر
٧ ٠,٦٧ ٢,٥٩ 

 ٢٤ ٤٥ ٥١ ك
٧ 

 عن بعد   اإللكتروني التدريب
ــر   ــى التفكي ــساعد عل ي

 ٢٠ ٣٧,٥ ٤٢,٥ % اإلبداعي
٩ ٠,٧٦ ٢,٢٣ 

 ٤٤ ٧ ٦٩ ك
٨ 

 بعد   عن اإللكتروني التدريب
يوفر بيئة تدريبيـة أكثـر      

 ٣٦,٦٧ ٥,٨٣ ٥٧,٥ % .وتحفيز إثارة
١٠ ٠,٩٥ ٢,٢١ 
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  أوافقال محايد أوافق العبارة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 ١٢ ٠ ١٠٨ ك
٩ 

 من كفـاءة اسـتخدام      يزيد
 ١٠ ٠ ٩٠ % تقنيات التواصل الحديثة

٢ ٠,٦ ٢,٨ 

 ٢٤ ٧ ٨٩ ك
١٠ 

 يساعد عـضو هيئـة      نظام
ــدريس ع ــىالت ــوير ل  تط

 ٢٠ ٥,٨٣ ٧٤,١٧ % .أساليب التعليم عن بعد
٨ ٠,٨١ ٢,٥٤ 

 ١٢ ٧ ١٠١ ك

١١ 

 عن بعد   اإللكتروني التدريب
تح آفاق جديدة للتنميـة     في

المهنية للتطـور الـوظيفي    
 .لكافة أفراد المجتمع

% ١٠ ٥,٨٣ ٨٤,١٧ 
٤ ٠,٦٣ ٢,٧٤ 

 ٢٤ ٠ ٩٦ ك

١٢ 

 عن بعد   اإللكتروني التدريب
يقدم برامج فاعلة بتكاليف     
منخفضة مقارنة بالتـدريب    

 .ليديالتق
% ٢٠ ٠ ٨٠ 

٦ ٠,٨ ٢,٦ 

  ٠,٧٤ ٢,٥٠  العام للمحورالمتوسط

 من الجدول أعاله وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة يتضح
 التدريب دور: على المحور الثانيالتدريس بجامعة الملك سعود حول درجة موافقتهم 

، ية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عن بعد في تحقيق التنمية المهناإللكتروني
 يقع في الفئة سطوهو متو) ٥,٠ من ٢,٥٠(وكان المتوسط الحسابي العام لهذا المحور 

الثالثة من فئات المقياس الثالثي مما يعني أن معظم أفراد عينة الدراسة من أعضاء 
قيق التنمية  عن بعد في تحاإللكترونيهيئة التدريس يوافقون على محور أهمية التدريب 

 .وذلك بشكل عام) أوافق(المهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة 

 فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجة موافقة أفراد عينة ات مستوى العباروعلى
 ريب بجامعة الملك سعود على عبارات أهمية التددريسالدراسة من أعضاء هيئة الت

ية المهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ما  عن بعد في تحقيق التنماإللكتروني
درجات وهي متوسطات تقابل درجتي ) ٣(درجة من أصل ) ٢,٨٤ – ١,٨٩(بين 

 اإللكتروني يبوفيما يلي نتناول عبارات محور أهمية التدر ،)أوافق ،محايد(الموافقة 
  :فصيلعن بعد في تحقيق التنمية المهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالت
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 عبارات اني التدريس يوافقون على ثمة أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئمعظم
 عن بعد في تحقيق التنمية المهنية من اإللكترونيمن عبارات محور أهمية التدريب 

حيث انحصر متوسطها الحسابي بين ) أوافق(وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة 
  : حسب المتوسط الحسابي كما يلي تنازلياًرتبةوهي م) ٢,٨٤ – ٢,٥٤(

 استراتيجيات حديثة في إتقان يساعد المتدربين على نظام( العبارة جاءت -
 ).٢,٨٤(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) التعليم والتدريب

 ، عن بعد ينمي مهارات التدرب الذاتياإللكتروني التدريب( العبارتان جاءت -
في نفس المرتبة الثانية ) واصل الحديثة من كفاءة استخدام تقنيات التيزيد

 .لكل منهما) ٢,٨٠(بمتوسط حسابي 

 عن بعد يتح آفاق جديدة للتنمية المهنية اإللكتروني التدريب( العبارة جاءت -
 بمتوسط حسابي لرابعةفي المرتبة ا) للتطور الوظيفي لكافة أفراد المجتمع

)٢,٧٤.( 

تدريس المهنية في العصر  احتياجات عضو هيئة اليلبي( العبارة جاءت  -
 ).٢,٦٤(في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ) الحديث

 عن بعد يقدم برامج فاعلة بتكاليف منخفضة اإللكتروني التدريب( العبارة جاءت -
 ).٢,٦٠(في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي ) مقارنة بالتدريب التقليدي

 على التدريب المهني  عن بعد يساعداإللكتروني التدريب( العبارة جاءت -
 ).٢,٥٩(في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي ) المستمر

 يساعد عضو هيئة التدريس على تطوير أساليب التعليم نظام( العبارة جاءت -
  ).٢,٥٤(في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي ) عن بعد

 عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يوافقون على أفراد نجد أن معظم بينما
 عن بعد في تحقيق التنمية اإللكترونيأربع عبارات من عبارات محور أهمية التدريب 

 متوسطها حصرحيث ان) محايد(المهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة 
  :وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كما يلي) ٢,٢٣ –١,٨٩(الحسابي بين 

في ) اإلبداعي بعد يساعد على التفكير  عناإللكتروني التدريب( العبارة جاءت -
 ).٢,٢٣(المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي 

 إثارة عن بعد يوفر بيئة تدريبية أكثر اإللكتروني التدريب( العبارة جاءت -
 ). ٢,٢١(في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي ) وتحفيز
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في ) واقع يساعد على تقديم برامج تحاكي الاإللكتروني التدريب( العبارة جاءت -
 ).٢,١٧(المرتبة الحادية عشرة بمتوسط حسابي 

في المرتبة )  ينشئ عالقة تفاعلية بين المدرب والمتدربنظام( العبارة جاءت -
  ).١,٨٩(الثانية عشرة واألخيرة بمتوسط حسابي 

 من خالل النظر إلى قيم االنحراف المعياري في الجدول السابق أن ويتضح
 عن بعد في اإللكتروني لعبارات محور أهمية التدريب معظم قيم االنحراف المعياري

 ،٠,٤٩(تحقيق التنمية المهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تنحصر بين 
 إتقان يساعد المتدربين على نظام(وكان أقل انحراف معياري للعبارة ) ٠,٩٧

ات التي تقاربت مما يدل على أنها أكثر العبار) استراتيجيات حديثة في التعليم والتدريب
 نظام(وكانت أكبر قيمة لالنحراف المعياري للعبارة  ،آراء أفراد عينة الدراسة حولها

مما يدل على أنها أكثر عبارات اختلفت ) ينشئ عالقة تفاعلية بين المدرب والمتدرب
  .حولها أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس

بجامعة الملك سعود ألهمية ويمكن عزو كون رؤية أعضاء هيئة التدريس 
 في تحقيق التنمية المهنية ألنهم على دراية بفنيات التدريب اإللكترونيالتدريب 
 ويدركون أهميته ودوره الفعال في تحقيق التنمية المهنية لما يتميز به من اإللكتروني

وتتفق هذه النتائج من معظم  ،مميزات أبرزها اختصار الوقت والجهد وقلة التكلفة
  . وأهميتهاإللكترونيدراسات التي أكدت فاعلية التدريب ال

 عن بعد في تحقيق اإللكترونيمعوقات استخدام التدريب ما : الثالث السؤال
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة التنمية المهنية

 الملك سعود؟
 التدريبتخدام  التي تحد من اسالصعوبات ولتعرف السابق السؤال عن ولإلجابة

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك د عن بعاإللكتروني
 المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات نسبسعود تم حساب التكرارات وال

صعوبات تحد من :  الثالثالمحورالمعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لعبارات 
كما هو  ، عن بعد من وجهة نظر عضو هيئة التدريسونياإللكتراستخدام التدريب 

 :موضح فيما يلي
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  )٣ (جدول

 والترتيب عيارية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المالمئوية والنسب التكرارات يبين
صعوبات تحد من : الثالث المحور عباراتللمتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة حول 

   عن بعد من وجهة نظر عضو هيئة التدريسرونياإللكتاستخدام التدريب 

 المتوسط  أوافقال محايد أوافق العبارة م
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 ٣٨ ١٣ ٦٩ ك
١ 

 الخبرة في التعامل مع نظام      قلة
 ١٠,٨٣٣١,٦٧ ٥٧,٥ % . عن بعداإللكترونيالتدريب 

٤ ٠,٩١ ٢,٢٦ 

 ٦٣ ١٢ ٤٥ ك
٢ 

 اإللمام الكـافي بمهـارات      عدم
حاسب اآللـي لعـضو هيئـة      ال

 ٥٢,٥ ١٠ ٣٧,٥ % .التدريس
٨ ٠,٩٤ ١,٨٥ 

 ٧٠ ٧ ٤٣ ك
٣ 

 توافر الكفاءة العالية فـي      عدم
ــة   ــشبكة العالمي ــتخدام ال اس

 ٥٨,٣٣ ٥,٨٣ ٣٥,٨٣ % ).االنترنت(
٩ ٠,٩٥ ١,٧٨ 

 ٤٢ ٧ ٧١ ك
٤ 

 إدراك عضو هيئة التدريس عدم
 عن  اإللكترونيألهمية التدريب   

 ٣٥ ٥,٨٣ ٥٩,١٧ % بعد
٥ ٠,٩٤ ٢,٢٤ 

 ٢٥ ٧ ٨٨ ك
٥ 

 عـن   تدريبية توافر برامج    عدم
 ٢٠,٨٣ ٥,٨٣ ٧٣,٣٣ % .بعد تقدمها الجامعة

٢ ٠,٨٢ ٢,٥٣ 

 ٣٦ ٢٥ ٥٩ ك
٦ 

 الشعور بجدية هذا النـوع      عدم
من التدريب من قبل عضو هيئة 

 ٢٠,٨٣٣٠ ٤٩,١٧ % .التدريس
٦ ٠,٨٧ ٢,١٩ 

 شبكة االتصال تشكل عائق     ءبط ٧ ٣٠ ٣٩ ٥١ ك
 ٢٥ ٣٢,٥ ٤٢,٥ % . عن بعداإللكترونيللتدريب 

٧ ٠,٨١ ٢,١٨ 

 ٢٤ ٦ ٩٠ ك
٨ 

 البرامج الدعائيـة ألهميـة      قلة
استخدام هذه التقنية ألعـضاء     

 ٢٠ ٥ ٧٥ % .الجامعةهيئة التدريس ب
١ ٠,٨١ ٢,٥٥ 

 السلبي الـسائد نحـو      االتجاه ٩ ١٢ ٤٤ ٦٤ ك
 ٣٦,٦٧١٠ ٥٣,٣٣ % عـن بعـد     لكترونياإلالتدريب  

٣ ٠,٦٧ ٢,٤٣ 
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 المتوسط  أوافقال محايد أوافق العبارة م
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 .لعضو هيئة التدريس
  ٠,٨٦ ٢,٢٢  العام للمحورالمتوسط

 من الجدول أعاله وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة يتضح
صعوبات تحد : التدريس بجامعة الملك سعود حول درجة موافقتهم على المحور الثاني

وكان  ،التدريس عن بعد من وجهة نظر عضو هيئة اإللكترونياستخدام التدريب من 
وهو متوسط يقع في الفئة ) ٥,٠ من ٢,٢٢( المحور االمتوسط الحسابي العام لهذ

 الدراسة من أعضاء ينةالثانية من فئات المقياس الثالثي مما يعني أن معظم أفراد ع
 عن اإللكترونيحد من استخدام التدريب  التدريس يوافقون على محور صعوبات تةهيئ

 .وذلك بشكل عام) محايد(بعد من وجهة نظر عضو هيئة التدريس بدرجة 

 ة عينراد مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجة موافقة أفوعلى
الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود على عبارات الصعوبات التي 

 عن بعد من وجهة نظر عضو هيئة التدريس ما اإللكتروني التدريب تحد من استخدام
درجات وهي متوسطات تقابل درجتي ) ٣(درجة من أصل ) ٢,٥٥ – ١,٧٨(بين 

وفيما يلي نتناول عبارات محور صعوبات تحد من استخدام  ،)أوافق ،محايد(الموافقة 
  :بالتفصيل عن بعد من وجهة نظر عضو هيئة التدريس اإللكترونيالتدريب 

الث  أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يوافقون على ثمعظم
 عن بعد من اإللكتروني تحد من استخدام التدريب معوقاتعبارات من عبارات محور 

 الحسابي بين متوسطهاحيث انحصر ) أوافق(وجهة نظر عضو هيئة التدريس بدرجة 
  :متوسط الحسابي كما يليوهي مرتبة تنازلياً حسب ال) ٢,٥٥ – ٢,٤٣(

 ألعضاء هيئة قنية البرامج الدعائية ألهمية استخدام هذه التقلة( العبارة جاءت -
 ).٢,٥٥( المرتبة األولى بمتوسط حسابي في) التدريس بالجامعة

في المرتبة )  عن بعد تقدمها الجامعةية توافر برامج تدريبعدم (ارة العبجاءت -
 ).٢,٥٣(الثانية بمتوسط حسابي 

 عن بعد لعضو اإللكتروني السلبي السائد نحو التدريب االتجاه( العبارة جاءت -
 ).٢,٤٣( بمتوسط حسابي ثةفي المرتبة الثال) لتدريسهيئة ا

 نجد أن معظم أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يوافقون بينما
 عن كترونياإلل تحد من استخدام التدريب معوقاتعلى ست عبارات من عبارات محور 
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حيث انحصر متوسطها الحسابي ) محايد(بعد من وجهة نظر عضو هيئة التدريس بدرجة 
  :وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كما يلي) ٢,٢٦ – ١,٧٨(بين 

)  عن بعداإللكتروني الخبرة في التعامل مع نظام التدريب قلة( العبارة جاءت -
 ).٢,٢٦(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

 عن اإللكتروني ألهمية التدريب لتدريس إدراك عضو هيئة اعدم( العبارة جاءت -
 ).٢,٢٤(في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ) بعد

 الشعور بجدية هذا النوع من التدريب من قبل عضو هيئة عدم( العبارة جاءت -
 ).٢,١٩(في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي ) التدريس

)  عن بعداإللكتروني شبكة االتصال تشكل عائق للتدريب بطء( العبارة جاءت -
 ).٢,١٨(في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي 

 اإللمام الكافي بمهارات الحاسب اآللي لعضو هيئة عدم( العبارة جاءت -
 ).١,٨٥(في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي ) التدريس

الشبكة العالمية  توافر الكفاءة العالية في استخدام عدم( العبارة جاءت -
  ).١,٧٨(في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي ) االنترنت(

 السابق أن ل من خالل النظر إلى قيم االنحراف المعياري في الجدوويتضح
تحد من استخدام التدريب معوقات معظم قيم االنحراف المعياري لعبارات محور 

) ٠,٩٥ ،٠,٦٧( بين تنحصر عن بعد من وجهة نظر عضو هيئة التدريس اإللكتروني
 عن اإللكتروني السلبي السائد نحو التدريب االتجاه(وكان أقل انحراف معياري للعبارة 

مما يدل على أنها أكثر العبارات التي تقاربت آراء أفراد عينة ) بعد لعضو هيئة التدريس
 العالية  توافر الكفاءةعدم(وكانت أكبر قيمة لالنحراف المعياري للعبارة  ، حولهاالدراسة
مما يدل على أنها أكثر عبارات اختلفت حولها ) االنترنت(تخدام الشبكة العالمية في اس

  .أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس
ويمكن عزو هذه النتيجة لكون نمط التدريب التقليدي ما زال سائداً لدى البعض 

 أو لعدم اإللكترونيية التدريب  نظراً لقلة وعيهم بأهماإللكترونيويفضلونه على التدريب 
باإلضافة إلى قلة البرامج  ،امتالكهم مهارات وفنيات التعامل مع التقنيات الحديثة عن بعد

  . عن بعد وفاعليته مقارنة بالتدريب التقليدياإللكترونيالتوعوية بأهمية التدريب 
 وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات التي أشارت إلى أن تطبيق التدريب

  . يواجه العديد من العقبات سواء فنية أو إدارية أو تقنيةاإللكتروني
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 اإللكترونيما التصور المقترح لتفعيل دور التدريب : إجابة السؤال الرابع
  في تحقيق التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس؟

  :التصور المقترح
   :داف التصور المقترحأه

 عن بعد فـي     اإللكترونيعيل دور التدريب    إن الهـدف األساسي لهذا التصور تف     
   :ومن ثم يسعـى هذا التصــور إلى، تحقيق التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس

وضع مجموعة من التوصيات اإلجرائية التي قد تساهم في التنمية المهنيـة    .١
  . ألعضاء هيئة التدريس بصفة عامة

 في التنمية المهنيـة  وضع مجموعة من التوصيات اإلجرائية التي قد تساهم  .٢
 . ألعضاء هيئة التدريس على مستوى المؤسسات

 ،تنمية المهارات الالزمة للمدرب للتفاعل مع المواقع التدريبية المختلفة عن بعـد           
مهارات إنتـاج    ،المصطلحات الفنية المرتبطة باستخدام الشبكة    (-:والتي تتمثل في  

 لوحة مفاتيح الـتحكم     –دريبية   مهارات إدارة الجلسات الت    -بعض المواد التعليمية  
مهارات التغلب علـى المـشكالت       ، تخطيط مقترح لتنفيذ درس بالشبكة     –عن بعد   

 Wierlessمهارات استخدام لوحة التحكم عن بعد  ،الفنية المعيقة لتشغيل الشبكة
Key Pad،  مهارات استخدام وتشغيل برنامج أراك وترانىCU-See Me،  نظام

  ). ……التشغيل والبث بالشبكة
وعلى نحو يجعل للتدريب معنى  ،ربط محتوى التعلم بطبيعة التدريب بالشبكة .٣

  .للعاملين بالشبكة
  : مسلمات التصور المقترح

المنظومة التعليمية جزء من منظومة المجتمع تؤثر وتتأثر بكل المتغيرات التى     .١
بهـذه   كما تتأثر التنمية المهنية للعـضو هيئـة التـدريس          ،تحدث بالمجتمع 

  . المنظومة التعليميةفيتغيرات باعتبارها منظومة فرعية مهمة الم
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أعضاء هيئة التدريس من أهم مدخالت العملية التعليمية ألنهم مسئولون عـن          .٢
 ،الرعاية االجتماعية والنفسية للدارسـات     ،اإلدارة ،الجامعة من حيث التدريس   

  .تقديم الخدمات للمجتمع المحلى

ولعضو هيئة التـدريس بـصفة    ،د بصفة عامةالتعلم المستمر ضرورة لكل فر   .٣
 . ولتطوير أدائه ،خاصة من اجل مواكبة الجديد

 أي ، من عمل عضو هيئة التدريس مثل التدريس       أساسيالتنمية المهنية جزء     .٤
 . نه يوجه الطالب للتعلم ويتعلم أيضاأ

التنميـة المهنيـة الفعـالة ال تحتاج إلى أمـوال كثيرة بقدر ما تحتاج إلـى              .٥
 Make and " مشاركة الحقيقية لعضو هيئة التدريس واالعتماد على مبدأال

Take "  " وليس مبدأ " اصنع وخذ" Set and Get "  " اجلس وحصل."  

تحسين وتطوير التعليم الجامعي لن يتم بدون تنمية مهنية مستمرة ألعـضاء             .٦
 .هيئة التدريس بها

  : فلسفة التصور المقترح
قترح من عدة مبادئ تراعى طبيعـة عمليـة التنميـة          تنطلق فلسفة التصور الم   

وطبيعة الجامعات من حيث فلـسفتها       ،المهنية من حيث استمراريتها وتكاملها من جهة      
   : عرض لهذه المبادئيليوفيما  .وأهدافها وظروف العمل بها من جهة أخرى

 التنمية المهنية ألعضاء هيئة     في الفرصة ألكثر من جهة للمشاركة       أتيحتإذا   .١
التدريس يجب أن يكون هناك تكامل بين هذه الجهـود منعـا لتكـرار الفـرص             

 . ولالستفادة من خبرات كل الجهات ،المقدمة

التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس يجب أن تكون عملية مستمرة تبدأ من             .٢
 ، العمل بحيث يصبح كل موقف يمرون به يكسبهم خبرات جديدة          فيأول يوم لها    

  .مستمرة وطويلة المدى عملية نمو فهي

 :التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس يجب أن تتم علـى عـدة مـستويات              .٣
على أن  .الذاتيوعلى المستوى ، وعلى مستوى المجامعة ،المؤسساتيالمستوى 

  .يكون هناك تفاعل وتكامل بين هذه المستويات

 ت النمو تشمـل عملية التنميـة المهنية ألعضاء هيئة التدريس جميـع مجاال         .٤
نظـرا   ،)البحثي – الشخصي – اإلداري – التربوي – االجتماعي – التخصصي(

  . تحسين وتطوير أداء المعلمفيألهميـة كل مجال 
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تنطلق التنميـة المهنية ألعضاء هيئة التدريس من المعايير والكفايات وليس           .٥
رضـها   تف التيحيث تعمل المعايير على اإليفاء بالمتطلبات        ،من جوانب القصور  

  .المعايير المتعلقة بالعناصر األخرى للعملية التعليمية

 التنمية المهنية ألعضاء هيئة التـدريس       في ةيساعد توفير قدر من الالمركزي     .٦
إلى تكييف الفرص المقدمة لهن مع تبـاين وتعـدد مـؤهالتهم وكـذلك تبـاين       

 . احتياجاتهم

 هيئة التـدريس إلـى    التنمية المهنية ألعضاءفييؤدى االعتماد على التعاون   .٧
حيث يعمل التعاون على تشجيع ودعم األفكـار  ، نشر ثقافة التنمية المهنية بينهم  

 . الجديدة واألعمال المبتكرة

 التنمية المهنية ألعضاء هيئة  في االعتماد على المداخل الحديثة      الضروريمن   .٨
التدريس ويقوم عضو هيئة التدريس بتطبيقها بنفسه أو بمـساعدة ومـشاركة            

 . مالئهز

 . تحتاج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس إلى االعتماد على التكنولوجيا .٩

   :اآلليات اإلجرائية للتصور المقترح
يتضح من فلسفة التصور انه البد من توفير مجموعة من المتطلبات العامة مثل             

تـوفير   ،يرواالعتماد على المعاي  ، نشر ثقافة التنمية المهنية بين أعضاء هيئة التدريس       
 ،واألخذ باالتجاه نحو المركزيـة التنميـة المهنيـة       ، لهذه التنمية  والكافيالوقت الالزم   

  :ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي
  : توقف فعالية تحديد الحاجات علىت :ديد الحاجاتــتح .١
 الذاتيه باالعتماد على التأمل والتقويم  بنفسحاجاته عضو هيئة التدريس يحدد أن .  
 األجللتراعى الحاجات طويلة  تعدى الحاجات المؤقتة تأن.  
 والتجديدات  جامعة والمجتمع  وحاجات ال  عضو هيئة التدريس   تربط بين حاجات     أن 

  . التربوية
 تركز هذه الحاجات على حاجات تعلم الطالبأن  . 

 أن تشمل الجوانب المتعددة لنمو عضو هيئة التدريس. 

  .يس مهنياً توفير وقت لتنمية أعضاء هيئة التدر .٢
  األسبوعيزيادة ساعات العمل .  
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  األسبوع نهاية فيللمعلمين عمل أنشطة التنمية المهنية .  
 فين يتقابل المعلمون أأحد أيام األسبوع مساء  .  

  . التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريسفيتوفير قدر من االستقاللية  .٣
 .نشر ثقافة التنمية المهنية بين أعضاء هيئة التدريس .٤

لقد اعتاد الناس على المشاهدة : توعية المتدربين بما يتوقع منهم بالشبكة .٥
أي المشاهدة بدون مسئولية محددة لتعلم أو تحصيل  ،الترفيهية العابرة للفضائيات

وأن تأتي الشبكة كمنهجية تقنية جديدة للتعلم  ..أو إنجاز شيء معين فيما بعد
باشرة على المشتركين في التعلم تلقي بمسؤوليات ذاتية م ،والتدريب عن بعد

تغييراً جذرياً في عادات مشاهدتهم  ،األمر الذي يتطلب من أجل النجاح ،والتحصيل
المفتوحة السابقة إلى أخرى مقصودة ومغلقة بمعلومات وخبرات منهجية يحاسبون 

ولتحقيق هذه النقلة النوعية في  ،على مدى تحصيلهم بالمالحظة والقياس والتقييم
تقاليد المشاهدة المرئية للمشتركين المتعلمين يمكن للمدرب المتحدث ميول و

بالشبكة توجيه بعض اإلرشادات الموجزة لما يتوقع منهم خالل وبعد التدريب 
ومنها من الفروق بين ما يقومون به من المشاهدة المفتوحة وخبراتهم  ،بالشبكة

الهم للرسالة السمعية التي الحالية المقصودة بالشبكة وعن التأخير لثوان في استقب
 أحياناً في الصورة التي تصلهم نظراً لمعالجة بعض اإلخالالتتصلهم وبعض 

في تكثيف أو ) Codecجهاز ترميز المعلومات المرسلة والمستقبلة (األجهزة 
وعن أهمية هدوئهم بوجه عام لوضوح  ..الواردة/ ضغط المعلومات الصادرة

  .التفاعل السمعي بالشبكة
المعرفة هي أساس كل سلوك إنساني هادف واثق من : ئة الستخدام الشبكةالتهي .٦

ومن هنا فإن التعرف على أدوات وكيفيات عمل  ،األهداف والعمليات والنتائج
معدات الشبكة وتجريبها والتمكن من مهاراتها من قبل المدرب واالعتياد عليها 

 ،شفافية وإتقان دون تشويششكالً وعمالً سيؤدي إلى متابعة مسئولياته التدريبية ب
ومن هنا يظهر أهمية حضور المدرب لموقع العرض والتقديم قبل البدء بوقت كاٍف 

  :حتى يتمكن من القيام بالعمليات اآلتية قبل بدء العرض
جهـاز عـرض    (فحص كل المعدات واألجهزة التي سوف يـستخدمها          -

  .تعملللتأكد من أنها ) . .جهاز الفيديو ،الحاسب اآللي ،الوثائق
الحصول علـى   (التعرف على المواقع التدريبية المشاركة في التدريب         -

 ).قائمة بأسماء المواقع
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. . . قلـم – مفاتيح –محمول (االبتعاد عن أي شيء يلهيه عن التدريب        -
 ).إلخ

 .مراجعة األهداف للتأكد من اتساقها مع الموضوع المقدم -

األفكار بـدالً مـن   لتسجيل ) بطاقات صغيرة(استغالل الكروت المساعدة   -
 .المذكرات المكتوبة

لمراجعة خطة العمـل اليـومي       ،التأكد من تواجد الميسرين بكل موقع      -
 .معهم

 :حتى يتأكد من ،قبل بدء التدريب) بروفات(إجراء تدريبات جافة  -

 عدوصول صورته لجميع المواقع المشاركة عن ب. 

 سالمة الميكروفون الذي سيتحدث منه. 

 واقع المشاركةوصول صوته واضح للم. 

 عد بوضوحظهور ما يكتبه أو يعرضه من مواد تعليمية للشاشة عن ب. 

 وضع أهداف التدريب وكتابتها ومناقشتها فيما بعد مع المتدربين.  
 :ويتم ذلك من خالل التدريسي ءتقليل العب .٧

 إلتاحة الوقت للتنمية المهنية  بالهيئة المعاونة ألعضاء هيئة لتدريس ستعانةاال
  . هيئة التدريسألعضاء

     على أن يخصص    يوم من األسبوع     فيأعضاء هيئة التدريس    إعفاء نسبة من
 عن بعد اإللكترونيهذا اليوم لمالحظة الزمالء ذوى الخبرة في مجال التدريب          

 اإللكتروني قائم على التدريب تدريبيأو حضور ورشة عمل أو حضور برنامج 
 على  أعضاء هيئة التدريس  ك لكل    يتم ذل  أنعلى  ،  عن بعد في التنمية المهنية    

  .مدار األسبوع
 نـصف اليـوم    (مبكـرا   أحد أيام األسـبوع    في ينتهي اليوم الدراسي     أن (، 

 .  عن بعداإللكترونيللتنمية المهنية باستخدام التدريب ويخصص هذا الوقت 

  : تتوقف فعالية مرحلة التنفيذ على : عن بعداإللكتروني البرنامج التدريبي تصميم .٨
 يقدم  يئاًفالتنمية المهنية لم تعد ش ، التصميمفي عضو هيئة التدريسارك  يشأن

  .  بنفسه يقوم بهاوإنما ،لعضو هيئة التدريس
  الالزم لهاالماليتوفير الدعم  .  
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 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تشمل جميع أن.  
 مي التصمفيتمد على المعايير أن تع .  
 ومكثفة وشاملة لجميع جوانب النم تكون نأ .  
 وكجزء من عمل عضو هيئة التدريسمم بحيث تصبح يومية صن تأ.  
  غير مترابطة وصلةنف ماًتكون فرص بحيث ال ،ةوالبنائيمراعاة الترابط.  
  عضاء هيئة التدريس تسهيل المشاركة ألأي: تكون متاحةأن .  
 ألعضاء هيئة التدريس تحديد النواتج والمخرجات المطلوبة. 

 الالزمةتوفير الحوافز .   
   :اإللكتروني البرنامج التدريبي محتوى .٩

  :يلي المحتوى ما في يجب توافرها التيمن الخصائص 
 المتدربونن يتضمن كيف يتعلمها أ والبد ،تدريبية قدم محتوى مادة إذا. 

             تحديد األهداف في صورة نتائج تعليمية حيث توضح األهداف أنواع الـسلوك
بنجـاح بعـد أن     ) ي تشغيل الشبكة  فن ،مدرب(التي نتوقع أن يقوم به الدارس       

ويحدد ذلك السلوك بدرجة     ،ينتهي من دراسة الموضوعات التدريبية المقترحة     
وهذه الطريقة من أكثر الطرق فائدة في صـياغة          ،يمكن بها مالحظته وقياسه   

 ،ذلك أنها تقدم مؤشرات توضيحية وأسس توجيهية لعملية التدريس         ،األهداف
واختيار استراتيجيات التدريس وما     ،توى التعليمي كما تساعد على انتقاء المح    

وأنشطة ووسائل تعليمية كما توفر أساساً سـليماً إلعـداد           ،تتضمنه من طرق  
  .أدوات التقويم من اختبارات وبطاقات مالحظة

 للمادة الدراسيةعضو هيئة التدريس  يعمل على تعميق فهم أن .  
 المرتبطة بتعلم التدريس وعضو هيئة   تنمية الجوانب الشخصية ل    فييساعد   أن 

 . الطالب

 ًفبعد تحديد األهداف اإلجرائية في ضوء األسس ، تكامل عناصره باعتباره نظاما
وتتـرجم   ،يتم تحديد المحتوى في ضوء األهداف اإلجرائيـة    ،واألهداف العامة 

كمـا   ،األهداف اإلجرائية والمحتوى من خالل استراتيجيات التدريس والتقويم       
المقدم فـي كـل     ) معلومات ومهارات (مضمون الخبرة التربوية    ينبغي تتكامل   

 .موضوع من موضوعات النموذج المقترح
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              تفاعل عناصره في أداء وظائفه ويتم هذا التفاعل في صورة تأثير وتأثر حيث
يتأثر كل عنصر باألخر ويؤثر فيه في ضوء التغذية الراجعـة الـصادرة مـن      

فالـدارس   ،وحركاته وتعابير وجهـه    ،هوأسئلت ،الدارس والمتمثلة في إجاباته   
يتأثر بالقائم بالتدريب واألهداف والمحتوى واستراتيجيات التدريس والتقـويم         

  .والظروف المادية والمعنوية للموقف التعليمي
 أن ينمي االستمرارية في التدريب لدى عضو هيئة التدريس. 

          اء هيئـة  أن يتسم بالتنوع والشمول لجميع جوانب التنميـة المهنيـة ألعـض
 .التدريس

 أن يراعي الفروق في الدرجات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس.  
  

  : معوقات تنفيذ التصور المقترح
 .قلة الحوافز المادية والمعنوية المقدمة .١
  .ضعف توفر مصادر التنمية المهنية .٢
والجهات المسئولة  - بما تمتلكه من خبراء      -ضعف الصلة بين كليات التربية       .٣

 .ة المهنيةعن التنمي
 .كثرة األعباء الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس .٤
عمد ربط الترقيات ألعضاء هيئة التدريس بالتنمية المهنية بـصورة مباشـرة       .٥

حيث يتم ربط الترقيات بالبحث العلمي فقط مع أن لعضو هيئة التدريس مهـام           
ال يركـز  أخرى بجانب البحث العلمي مما يجعله يتفرغ إلجراء هذه األبحـاث و  

 .كثيراً على بقية جوانب التنمية المهنية

  : والمقترحاتالتوصيات
 عن بعد وأهميته في التنمية المهنية اإللكتروني نشر ثقافة التدريب ضرورة 

 عن طريق المؤتمرات والندوات ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات
 . والملصقات

 تفادة من مزاياها في  تصميم برامج تدريبية عن بعد بشكل مكثف واالسضرورة
 .  واالستعانة بالخبراء في هذا المجالتحقيق فاعلية البرامج التدريبية

 عن بعد لدى أعضاء اإللكتروني من الصعوبات التي تحد استخدام التدريب الحد 
 . هيئة التدريس في الجامعات
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  االستفادة من التصور المقترح في برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة
 .التدريس

  : مقترحةبحوث
 دراسة مقارنة للتعرف على اتجاهات العاملين في الوظائف اإلدارية في إجراء 

 عن اإللكترونيالجامعة واتجاهات أعضاء هيئة التدريس حول دور التدريب 
 . بعد في تحقيق التنمية المهنية

 للتعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعات أخرى حكومية بحوث 
 عن بعد في اإللكتروني نحو دور التدريب اتهمقارنة مع اتجاهوخاصة للم

تحقيق التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في مختلف مؤسسات التعليم 
 .  في المملكة العربية السعوديةاليالع

  إجراء دراسة عن التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس وبعض المتغيرات
 .األخرى

: العربيةالمراجع  
فاعلية برنامج مقترح قـائم علـى   ). ٢٠١٣. (المولى السيد السيد عبد  ،وةخط أبو .١

 لدى أعضاء اإللكتروني عن بعد في تنمية بعض مهارات التعليم   اإللكترونيالتدريب  
 والتعلم عـن    اإللكتروني عليم الدولي الثالث للت   للمؤتمر قدمورقة م . هيئة التدريس 

  الرياض. بعد
التعلـيم   بـرامج  وإنتـاج  تصميم مهارات اكتساب :)٢٠٠٣(زاهر  الغريب ،إسماعيل .٢

الكمبيوتر  لشرائح العملية العروض برنامج في االنسيابية الخرائط باستخدام المبرمج
 ،عـشر  الـسابع  المجلـد  ،الكويـت  جامعة ،العلمي النشر مجلس ،التربوية المجلة
  .يونيو ٦٧ – ٢٧٥العدد

 بـين  الجـامعي  التعليم قبل علميلمأبعاد التنمية المهنية  ): ٢٠٠١(محمد   ،األصمعي .٣
 للبحـوث   القـومي المركـز    ،القاهرة ،التربويمجلة البحث    ،النظرية والممارسة 

 . العدد األول ،المجلد األول ،التربوية والتنمية

 فاعلية نموذج مقترح للتدريب عن بعد باستخدام شـبكة     ):٢٠٠٥(أحمد فهيم    ،بدر .٤
لين بالشبكة وفى اتجاهـات المتـدربين    تنمية مهارات العام  فيالمؤتمرات بالفيديو   

  .جامعة األزهر ،كلية التربية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،نحوها
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 عن بعد كمدخل لتأهيل وتنميـة       التدريب). ٢٠٠٦. (مها بنت محمد علوي    ،ةبلفقي .٥
 بجـدة   العزيـز  عبد جامعة الملك    تدراسة ميدانية على منسوبا   : الموارد البشرية 

  . جدة ،العزيز  الملك عبدجامعة).  ماجستيربحث(
 ٢٠-١٧ ،٢٠١١( والتعليم عن بعد اإللكتروني للتعلم الثاني الدوليتوصيات المؤتمر  .٦

: مــــن٢٠١١ ، يونيــــو٢٠ فــــياُســــترجعت ). مــــارس
http://www.mo222/vb/showthread.php?t=35578 

 اإللكترونـي  عـشر لتكنولوجيـا التعلـيم        الحادي السنوي لعلمياتوصيات المؤتمر    .٧
أعـضاء الجمعيـة    ). مارس ،٢٠٠٩(العربي الوطن   في التربويوتحديات التطوير   

 .جمهورية مصر العربية ،القاهرة. المصرية لتكنولوجيا التعليم

 ومتطلبـات  اإللكترونـي  العاشر لتكنولوجيا التعليم   السنوي العلميتوصيات المؤتمر    .٨
). ١(١٥. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعلـيم    ). مارس ،٢٠٠٥(جودة الشاملة ال

 .جمهورية مصر العربية ،القاهرة

 أثر برنامج كمبيوتري في إكساب طالب قـسم         ):٢٠٠٩(محمد ضاحي محمد     ،توني .٩
ـ ساسية لتصميم وإنتاج المقررات تكنولوجيا التعليم بعض المهارات األ    ،ةاإللكتروني

 .جامعة القاهرة ،معهد الدراسات التربوية ،رسالة ماجستير

ة بمراحـل   اإللكترونيمتطلبات تفعيل مقررات مودل     ). م٢٠٠٨(ريما سعد    ،الجرف .١٠
:  الرياض.اإللكترونيالملتقى األول للتعليم    . التعليم العام بالمملكة العربية السعودية    

 .  مايو٢٦-٢٤ ،وزارة التربية والتعليم

 االجتماعي الحراك   فيرؤية مستقبلية لدور التعليم     " : )٢٠٠١(نعمت أحمد    ،حافظ .١١
 الثالـث التربيـة     العلمـي المؤتمر   ،" الجديد   العالمي متغيرات النظام    في مصر   في

  .  أكتوبر٢٨ – ٢٧ ،كلية التربية بالفيوم ، علم متغيرفيوالثقافة 
 المهنيـة  التنمية في ودورها التطوير إدارات). ٢٠٠٦. (سعيد محمد حياة ،الحربي .١٢

 التعلـيم  في دراسات مجلة ،السعودية  التدريس بالجامعاتهيئة ألعضاء لمستدامةا
  .13 ع ،الجامعي

 التعليم مجلة. البشرية الموارد وتنمية اإللكتروني التدريب). ٢٠٠٩. (شوقي ،حسن .١٣
  .١١-١٠. ع٤. اإللكتروني

س  ألعضاء هيئة التدري   التربوية االتجاهات). ٢٠٠٣. (اللطيف محمد  عبد ،الحليبي .١٤
 تنمية أعضاء هيئـة التـدريس       ندوة. بكليات المعلمين وعالقتها بالتوافق المهني    

  .٨/١٢ -٧. بمؤسسات التعليم العالي
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 تواجه  التيتصور مقترح للتغلب على المشكالت      ). ٢٠٠٩(خليل عبد الفتاح     ،حماد .١٥
التـدريب   " الدراسـي ضمن أبحاث اليـوم      ،الميدانيالطالب المعلم أثناء التدريب     

.  واإلدارة المدرسـية  التربوي بين أداء الطالب المعلم وتوجيهات المشرف        انيالميد
ــترجعت  ــياُســــ ــبتمبر٩ فــــ ــن٢٠١١ ، ســــ  :مــــ

education.iugaza.edu.ps/Folders/tadreebMaydani/student&tea
cher.doc 

نمـوذج  :  التدريب عن بعد بمعهد اإلدارة العامـة     مركز). ٢٠١٠ (.عماد ،الحمادي .١٦
  .ع٢٦ . للدراسات األمنية للتدريببيةالعرالمجلة . مقترح

 ،أثر المناخ التنظيمي على تمكين العـاملين      ). ٢٠٠٦( ،فاطمة عبد الحميد   ،الخاجة .١٧
. دراسة تطبيقية على أجهزة الحكومة االتحادية بدولة اإلمارات العربيـة المتحـدة           

  .القاهرة ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه غير منشورة
 في المملكة العربية السعودية بـين الطمـوح         لتعليما). ١٩٩٩. (خضير ،الخضير .١٨

  .انمكتبة العبيك: الرياض. واالنجاز
التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في ضـوء  ). ٢٠٠٩. (حنان أحمد  ،رضوان .١٩

 رؤى:  وقـضايا التنميـة العربيـة    المعلوماتية مؤتمر. اإللكترونيمتطلبات التعليم   
  القاهرة. واستراتيجيات

 فاعلية وحدة تعليمية إلكترونية عبر      ).٢٠٠١ (العزيز اهللا عبد  ب عبد رحا ،الرميح .٢٠
شبكة االنترنت في تدريس الجغرافي لتنميـة التحـصيل واالتجـاه نحـو التعلـيم             

رسـالة  ( . لدى طالبات المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية   اإللكتروني
 . )٢٠١٠ ، القاهرةمعهد الدراسات التربوية بجامعة ،غير منشورةماجستير 

 فاعلية التعلم القائم على الويب لمسافة طـرق        ).٢٠٠٨ (ربه جمال عبد  ،الزعانين .٢١
تدريس العلوم في تنمية مهارات ما وراء المعرفة والتحصيل لدى الطلبة المعلمين            

  .١٣٢-١٠٥ص ،٥٩العدد ،زقازيقال مجلة كلية التربية ب.ةقصى بغزجامعه األ

  .المسيرة دار: األردن. اإللكتروني التدريب ).٢٠١١( .سليمان حنان ،الزنبقي .٢٢
المشاهدة الصفية والتطبيق العملـي لطلبـة       ). ٢٠١١ (.سعد علي وآخرون   ،زير .٢٣

 .قاالعر ،للكتاب مؤسسة مصر مرتضى ،أقسام اللغة العربية

 المناهج خبراء شبكة ،االفتراضية البيئة في التدريب). ٢٠١٢. (محمود محمد ،زين .٢٤
   php.articles/com.almnahg.www://http مسترجع من. التدريس وطرق

التنمية المهنية للمعلم واالتجاهات    ).  فبراير ٢٨ ،٢٠١٠(نعمت عبد المجيد     ،سعود .٢٥
  المؤتمر العلمي حول المعلم وتحـديات العـصر     ورقة بحثية مقدمة إلى   . المعاصرة
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 : مـن  ٢٠١١ ، فبرايـر  ٢ فـي اُسـترجعت   . بليبيا  بطرابلس د المعلمين عداإكلية  ب
http://edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=10 

 ، الجـواد وعبـد  ،.مصطفى ،متولي ،.محمد شحات ،الخطيب ،.عبد العزيز  ،السنبل .٢٦
). ٦ط( الـسعودية    بيـة  فـي المملكـة العر     التعليم نظام). هـ١٤١٩. (نور الدين 

 .دار الخريجي للنشر والتوزيع: الرياض

فاعلية مقرر إلكتروني قائم على معايير الجـودة        )  (2014محمد أحمد    ،السنوسي .٢٧
. بيةلتنمية بعض المهارات المهنية في تدريس اللغة اإلنجليزية لدى طالب كلية التر    

 .جامعة القاهرة ،رسالة ماجستير معهد ا لدراسات التربوية

النظريـة  : دريبيـة  العمليـة الت   إدارة). ٢٠١٣. (عطا اهللا محمد تيـسير     ،الشرعة .٢٨
  .دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان ،األردن. والتطبيق

 لمعلـم   المهنـي  وعالقته بـالنمو     المدرسيالمناخ  ): ٢٠٠١ (ناجي نخلة  ،شنودة .٢٩
 والعشرون الحاديالعددان  ،مجلة التربية والتعليم ،االبتدائية دراسة تحليليةالمرحلة 
 .  والعشرونوالثاني

مجلة كلية   ،التنمية المهنية للمعلم أثناء الخدمة    ): ٢٠٠٠(أحمد ربيع    ،عبد الحميد  .٣٠
 .  )٨٨ (العدد ،جامعة األزهر ،التربية

 اإلنترنت من منظورين تصميم مقرر عبر). ٢٠٠٦(حسن الباتع محمد  ،عبد العاطي .٣١
مختلفين البنائي والموضوعي وقياس فاعلية في تنمية التحصيل والتفكيـر الناقـد         

 .سكندريةواالتجاه نحو التعلم القائم على اإلنترنت لدى طالب كلية التربية جامعه اإل        
 ).سكندريةجامعة اإل ،كلية التربية ، غير منشورةرسالة دكتوراه(

 إثرائى على اإلنترنت تعليميفاعلية موقع   ): ٢٠٠٥(زيز  حسن عبد الع   ،عبد العزيز  .٣٢
 لـبعض المفـاهيم     اإلعدادي زيادة تحصيل تالميذ الصف األول       في) باللغة العربية (

  .جامعة القاهرة ،معهد الدراسات التربوية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،العلمية
ريب التـد ). ٢٠١٢. (أحمـد زارع أحمـد     ،وزارع. أحمـد حـسين    ،المعطي عبد .٣٣

دراسـة  :  ودوره في تحقيق التنمية المهنية لمعلم الدراسات االجتماعية        اإللكتروني
  . ٣١ع. جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، الدولية لألبحاث التربويةالمجلة. تقويمية

: الرياض.  إلى البحث في العلوم السلوكية   المدخل). ٢٠١٢. (صالح محمد  ،العساف .٣٤
  . دار الزهراء

 أثر أساليب التدريب التربوي على فاعلية البرامج التدريب ).٢٠٠٧(حصال ،العطوي .٣٥
التربوية في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التربوي المهني في المملكـة            
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 ،جامعة مؤتـة   ،رسالة ماجستير غير منشورة    ،)دراسة ميدانية (العربية السعودية   
  األردن: الكرك

ستخدام شبكة اإلنترنت فى إكساب طالب كلية       فعالية ا : )٢٠٠٢(محمد حسين    ،علي .٣٦
 ،٨مج   ، جامعة حلوان  –مجلة كلية التربية     ،"التربية بنزوى الرياضيات المدرسية   

   .٢٣٤ -١٨٩ص ص  ،أكتوبر ،٤ع 
ط  ،)رؤى مـستقبلية  (التربية العملية    ،)٢٠٠٩ (.ربحي مصطفى وآخرون   ،عليان .٣٧

  .مان األردنع ،والتوزيع مكتبة المجتمع العربي للنشر، ١ج ، ١
في منظومة التعلم    البرمجيات االجتماعية  .)يوليو ،٢٠٠٩(غادة عبد اهللا     ،العمودي .٣٨

قدم إلى المؤتمر الـدولي األول      . الشبكات االجتماعية نموذجا  : الويب المعتمد على 
المملكـة   ،الريـاض .  والتعليم عن بعد صناعة التعلم للمـستقبل       اإللكترونيللتعلم  

 : مــن٢٠١١،  ســبتمبر٢١ فــيســترجعت اُ. العربيــة الــسعودية 
http://www.scribd.com/full/27064715?access_key=key- 

2gcnjflqsoqqicnhqk09 
 الصف في   المشكالت اإلدارية التي تواجه طلبة معلم     ). ٢٠٠٧ (.روضة ،العميرين .٣٩

  .األردن ،رسالة ماجستير منشورة ،مؤتة إثناء التربية العملية في جامعة
مـدخل إلـى التـدريب غيـر        : اإللكتروني التعلم). ٢٠٠٣. (إيمان محمد  ،الغراب .٤٠

  . ية للتنمية اإلداربيةالمنظمة العر: القاهرة. التقليدي
 فـي  ألدائهن   يالذاتتقييم الطالبات المعلمات    ). ٢٠٠٢(حصة عبد الرحمن     ،فخرو .٤١

 والمعـدل  األكاديمي عالقتهما بالتخصص فيالتربية العملية وتقييم مشرفاتهن لهن    
 ١٥ ، التربية وعلم النفس بكلية التربية جامعـة المنيـا      فيمجلة البحث    .التراكمي

)٥٨-١ ،)٤. 

 عمـل  ورقة .اإلنترنت عبر اإللكتروني لتدريب). ٢٠٠٦. (دأحم سليمان ،القادري .٤٢
 .مـستقبلية  رؤيـة  :البشرية الموارد وتنمية للتدريب األول  العربيللمؤتمر مقدمة

  .األردن ،الهاشمية الجامعة
 استخدام الفصول االفتراضية في برنـامج     واقع). ٢٠١٠. (ابتسام سعيد  ،القحطاني .٤٣

العزيـز   التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبـد            
  .مكة المكرمة ،جامعة أم القرى). ير منشورةرسالة ماجستير غ(بمدينة جدة 

 البنائي االجتماعي عبر اإللكترونيآراء المتعلمين في التعليم  )٢٠١٣ (طالل ،كابلي .٤٤
مجلة دراسات عربية  ،المنتديات التعليمية لتدريس المقررات بأسلوب التعلم عن بعد

 .116ــــ103ص ص  ،35ع ،1مج ،في التربية وعلم النفس
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القيادة المدرسية وعالقتها بالتنمية المهنية للمعلمين      ): ٢٠٠٤ (مان عث أمل ،كحيل .٤٥
 ،معهد الدراسات والبحوث التربوية    ،رسالة ماجستير غير منشورة    ،دراسة ميدانية 
 . جامعة القاهرة

 ،"مبادئ التدريب التربوي الفعال في منظمات األعمـال         ). " ٢٠١٠(أحمد   ،الكردي .٤٦
 . نسخة إلكترونية

 مـن   مـسترجع . ة التنميـة المهنيـة المـستدام      مفهوم). ٢٠١٠. (أحمد ،كردي .٤٧
154850/posts/ahmedkordy/users/com.kenanaonline://http   

ندوة التربية العملية من أجل تحديث برامج ). ٢٠٠٨(فاطمة محمد مصطفى  ،الكنين .٤٨
مجلة .  والتوصيات للندوةالختاميالتقرير .  العملية بكليات التربية وتطويرهاالتربية

 ).١٩( ،دراسات تربوية

 مقترح لنظام التدريب عن بعد للمعلمين أثناء الخدمة         تصور). ١٩٩٨. (أمل ،محمد .٤٩
  مصر ،جامعة عين شمس). رسالة دكتوراه( بعض الدول األخرى خبراتفي ضوء 

فاعلية استخدام كل من البرمجيات واإلنترنت      : )٢٠٠٣(عادل عبد الحليم     ،مصطفى .٥٠
رسالة دكتـوراه غيـر      ،اإلعداديفي تدريس مادة الميكانيكا لطالب الصف الثالث        

  .جامعة األزهر ،كلية التربية ،منشورة
 وتطبيقاته في تطوير الموارد اإللكتروني التدريب). ٢٠١٠. (علي شرف ،الموسوي .٥١

 النـدوة   وثيقـة  : استكتاب ورقة. ول الخليج العربي  البشرية في قطاع التعليم في د     
قسم تقنيـات   ،األولى في تطبيقات تقنيات المعلومات واالتصال في التعليم والتدريب    

  .السعودية: الرياض. جامعة الملك سعود ،كلية التربية ،التعليم
 .اإللكترونـي  التـدريب  وتحديات متطلبات ).٢٠١٠. (الرحمن عبد جمال ،الهياجنة .٥٢

. والخاص الحكومي القطاعين في التدريب لمسئولي الثامن  للملتقىمقدمة عمل ورقة
  .الرياض ،اإلسالمية  سعودبن محمد اإلمام جامعة

  ).ه١٤٣٦-١٤٣٢: ( التنمية التاسعةخطة.  التخطيطوزارة .٥٣
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