
  اململكة العربية السعودية 

  وزارة التعليم العايل   

  جامعة امللك سعود     

  عمادة الدراسات العليا 

    تقنيات التعليم قسم

  

التدريب التربوي بمدينة  متطلبات التدريب اإللكتروني و معوقاته بمراكز

   ض من وجهة نظر المدربين الريا

������������א�������א�����ً����
	����د�������������א�������א�����ً����
	����د�������������א�������א�����ً����
	����د�������������א�������א�����ً����
	����د���������א�	��������א���$�&�%��$��#"!����א�� 	�����א�	��������א���$�&�%��$��#"!����א�� 	�����א�	��������א���$�&�%��$��#"!����א�� 	�����א�	�����א���$�&�%��$��#"!����א�� 	

�(�� ��א�	)�� 'د(�� ��א�	)�� 'د(�� ��א�	)�� 'د(�� ��א�	)�� 'د �� �� �� �

  إعداد الطالب

  حمد بن محيا المطيري

٤٢٩١٠٦١١٦  

  

  إشراف 

  صالح بن مبارك الدباسي . د. أ 

  و االتصالأستاذ تقنيات التعليم 

  ولألالفصل الدراسي ا

   2012هـ املوافق ١٤٣٣ 

  



                           

  

  

  

  





 - أ  -

 

  ملخص الدراسة

متطلبات التدريب اإللكتروني ومعوقاته في مراكز التدريب التربوي بمدينة الرياض من وجهة نظر " 

  ." المدربين 

  حمد بن محيا المطيري: إعداد 

  صالح بن مبارك الدباسي: إشراف األستاذ الدكتور 

ومعوقاته يف مراكز التدريب الرتبوي هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على متطلبات التدريب اإللكرتوين 
  .على املنهج الوصفي التحليلي معتمدة يف ذلك، مبدينة الرياض من وجهة نظر املدربني

هـ على عينة  1433/ هـ   1432و طبقت الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  
مت اختيارهم بطريقة يف مراكز التدريب الرتبوي مبدينة الرياض مدربًا  115الدراسة اليت بلغ عددها 

واستخدم الباحث أداة االستبانة جلمع املعلومات والبيانات املتعلقة بالدراسة، واليت تعد من  ،عشوائية
  .أكثر أدوات البحث شيوعاً واستخداماً يف جمال العلوم اإلنسانية

، وفقاً )SPSS(زم اإلحصائية للربامج االجتماعية و مت حتليل بيانات هذه الدراسة باستخدام احل
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، : لألساليب اإلحصائية التالية

معامل ارتباط بريسون ملعرفة درجة العالقة االرتباطية، معامل كرونباخ ألفا ملعرفة درجة الثبات، وحتليل 
  .ملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية) T-test(، واختبار )ANOVA( التباين األحادي

  :توصلت الدراسة إىل نتائج عديدة من أمهها ما يلي  و

على متطلبات التدريب اإللكرتوين  بني أفراد عينة الدراسةأن هناك موافقة  كشفت نتائج الدراسة - 
اآليل وملحقاته وكذلك إتقان استخدام  إجادة تشغيل احلاسب(اخلاصة باملدرب واملتمثلة يف 

  ). إخل...اإلنرتنت يف البحث عن املعلومات 
على متطلبات التدريب  بني أفراد عينة الدراسة بشدة أن هناك موافقة بينت نتائج الدراسة - 

توافر احلاسب اآليل مبواصفات فنية مناسبة (اإللكرتوين اخلاصة بالبيئة التدريبية واملتمثلة يف 
وكذلك توافر قاعات جمهزة باألجهزة الالزمة لتطبيق التدريب اإللكرتوين باإلضافة إىل توافر 



 -  ب  -

 

فين وتوافر الربجميات اتصال سريع بشبكة اإلنرتنت وكذلك وجود فريق عمل يقوم بالدعم ال
  ). إخل..الالزمة لعمل األجهزة

على معوقات التدريب  بني أفراد عينة الدراسةهناك موافقة  أوضحت نتائج الدراسة أن - 
ضعف املخصصات املالية للتدريب اإللكرتوين وكذلك ارتفاع (اإللكرتوين املالية واملتمثلة يف 

لكرتوين وارتفاع تكاليف شراء بعض األجهزة تكاليف شراء بعض الربجميات لتطبيق التدريب اإل
  ).إخل...املستخدمة يف التدريب اإللكرتوين

على معوقات التدريب اإللكرتوين  بني أفراد عينة الدراسةأن هناك موافقة  كشفت نتائج الدراسة - 
عدم وجود قاعات جمهزة باألجهزة الالزمة الستخدام التدريب اإللكرتوين (الفنية واملتمثلة يف 

قلة املختصني يف إنتاج وتصميم الربجميات التدريبية وكذلك عدم وجود دعم فين للربجميات و 
 ).إخل...واألجهزة و شبكات االتصال املستخدمة يف التدريب اإللكرتوين

على معوقات التدريب  بني أفراد عينة الدراسةأن هناك موافقة  أوضحت نتائج الدراسة - 
  ).إخل...عدم اهتمام إدارة التدريب بتحضري املتدربني إلكرتونياً ( اإللكرتوين اإلدارية واملتمثلة يف

  :ببعض التوصيات منها أوصت الدراسة و يف ضوء نتائج الدراسة فقد 

 .زيادة املخصصات املالية للتدريب اإللكرتوين - 
 .دعم املدربني مادياً و تشجيعهم الستخدام التدريب االلكرتوين - 
 .باألجهزة و املعدات الالزمة لعملية التدريب اإللكرتوينالعمل على توفري قاعات جمهزة  - 
 ).شبكات االتصال/الربجميات/ األجهزة(احلرص على وجود دعم فين لكٍل من  - 
 .العمل على تزويد مراكز التدريب الرتبوي باملختصني يف تصميم وإنتاج الربجميات التدريبية - 
 .ه يف مراكز تدريب املعلماتإجراء دراسات عن متطلبات التدريب اإللكرتوين ومعوقات - 
 .القيام بدراسات مقارنة بني متطلبات مراكز تدريب املعلمني و مراكز تدريب املعلمات  - 
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Abstract 

" Requirements and constrains of electronic training 
in educational training centers in Riyadh from the point view of 
the trainers "  . 
prepared by : Hamad M. AL-Mutairi 
supervised by prof  : Saleh M. AL-Debassi 

 

This study aims at identifying the requirements and obstacles of 
electronic training in educational training centers in Riyadh from 
the viewpoints of trainers depending on the analytical descriptive 
method. 
 
 It was conducted during the first semester of the academic year 
2011/2012 on a sample of 115 trainers, in educational centers in 
Riyadh, who were selected randomly. 
 
To collect information and data related to the study, the researcher 
used the questionnaire that is considered one of the most popular 
instruments in the field of human sciences. 
  
The study data was analyzed by using the Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) according to the following statistical 
methods: frequencies, percentages, means and standard deviations, 
Pearson correlation coefficient to know the correlation degree, 
Cronbach's alpha to know stability degree, One Way ANOVA, T-
test to know differences significance between means. 
  
The study reveals many results which can be summarized in the 
following outstanding ones: 
 
1. There is agreement within study sample individuals on the  
    requirements of electronic training concerning the trainer.  
2. These individuals strongly agree on the requirements of  
     electronic training concerning the training environment.  
3. They also agree on the financial obstacles of electronic training.  
4. The study sample also agrees on the technical obstacles of    
    electronic training.  
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5. There is also agreement within these individuals on some    
    procedural and administrational obstacles in these electronic    
    training centers.  
 
    Based on the results obtained in this study, the researcher had   
     introduced the following recommendations: 
  
1. Increasing the encouraging incentives to trainers in order to use    
    electronic training.  
2. Increasing the financial shares for electronic training. 
3. Working on providing suitable, equipped halls for electronic  
     training. 
4. Focusing on having technical support concerning   
    (devices/programs/communication networks).  
5. Providing educational training centers with specialists in the  
    field of designing and producing training programs.  
6. Conducting similar studies for female trainers.   
7. Encouraging such comparative studies which may show  
    different results.  
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  إهداء 

  

إىل من أحاطاين حبناما و عطفهما صغرياً ، و بدعواما و نصحهما كبرياً ، إىل والدي احلبيبني ، 

ك هلما يف عمرمها و عملهما و جيزل أسأل اهللا أن يرمحهما كما ربياين صغرياً ، و أن حيفظهما و يبار

  ... هلما املثوبة أوالً و أخريا 

خطَّت معي دروب النجاح و شاطرتين عناء الدراسة و البحث ، إىل زوجيت الغالية / إىل من خطَت 

  ...أم مازن حفظها اهللا 

  ...إىل إخويت و أخوايت مجيعهم حفظهم اهللا و رعاهم من كل سوء 

فضلٌ من قريبٍ أو صديقٍ أو زميل  إىل كل من كان له علي...  

  

  ...إليهم مجيعاً أُهدي هذا العمل املتواضع و اهللا أسأل أن ينفع به و أن يكون خالصاً لوجهه الكرمي 
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  شكر وتقدير 

  

اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك و عظيم سلطانك ، و لك الشكر و لك الثناء احلسن ، و 
  و على آله و صحبه و بعد ،،،� أصلي و أسلم على خري األنام حممد بن عبد اهللا 

يتقدم الباحث بالشكر األجزل لكل من  �ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس  �:  �فانطالقاً من قوله 
اعد يف إجناز هذا العمل ، و على رأسهم سعادة األستاذ الدكتور صاحل بن مبارك الدباسي ساهم و س

املشرف على الرسالة  و ما قدمه للباحث من إسداء مشورٍة و إبداء رأٍي و مالحظاٍت و توجيهاٍت و 
جلّم ، فأجزل له تصويباٍت و تعديٍل و تبديل ، فكان نِعَم العون بروحه الطيبة و ُخُلِقه الرفيع وتواضعِه ا

  . أْعَظَم شأنه يف الدنيا و اآلخرة / اهللا األجر و أعلى 

موصوٌل للسادة حمكمي أداة الدراسة على ما قدموه للباحث من عوٍن يف حتكيم أداة / و الشكر موفوٌر 
 رئيس قسمالدراسة ، كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ الكرمي زياد بن عبد اهللا السيف 

ذو اخلُُلق النبيل و التعامل األرقى شؤون املدربني و اإلحصاء و اإلتقان بإدارة التدريب الرتبوي بالرياض 
على ما قدمه للباحث من تسهيالٍت كبريٍة يف سبيل إجناز هذا العمل فكان نِعَم األخ املعني ، فجزاه اهللا 

  .خري اجلزاء  

و الشكر موصوٌل لكٍل من املدرب حسن اجلوين ، و األستاذ عبد الرحيم احلارثي و األستاذ نايف 
القحطاين ، و األستاذ ياسر اجلليهم ، و األستاذ بندر الداوود على طيب تعاوم و تفاعلهم مع 

     . الباحث يف توزيع االستبانات على املدربني و مجعها بشكٍل دوري فجزاهم اهللا خرياً   

  

  

  الباحث
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  فهرس المحتويات 

  الصفحة  الموضوع                  
  ب –أ   العريب ملخص الدراسة
  د - ج   اإلجنليزي ملخص الدراسة

  هـ  إهداء
  و  شكر و تقدير

  ط -  ح – ز  فهرس احملتويات
  ك - ي  فهرس اجلداول

  ل  فهرس األشكال
  :الفصل األول 

  ٣ -  ١ .املقدمة 
  ٣ .مشكلة الدراسة 
  ٤ .أسئلة الدراسة 
  ٤ .فرضية الدراسة 

  ٥ -  ٤ .أهداف الدراسة 
  ٦ -  ٥ .أمهية الدراسة 

  ٦ .حدود الدراسة 
  ٧ -  ٦  .التعريف اإلجرائي ملصطلحات الدراسة 

  :الفصل الثاني 

  اإلطار النظري: أوالً 
  ٩ .مقدمة 

    ١٠ -  ٩ .مفهوم التدريب 
  ١١ -   ١٠ .تطور مفهوم التدريب 

   ١١ .الفرق بني التعليم و التدريب 
  ١٣ - ١٢- ١١ .أمهية التدريب 
  ١٤ - ١٣ .أنواع التدريب 

  ١٦ - ١٤ .أساليب التدريب 
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   ١٧ .مفهوم تدريب املعلمني أثناء اخلدمة
  ١٩ - ١٨ .أمهية تدريب املعلمني أثناء اخلدمة 

  ٢٠ – ١٩ .السعودية تدريب املعلمني يف سياسة التعليم يف اململكة العربية 
نبذة تارخيية عن التدريب الرتبوي يف وزارة الرتبية و التعليم يف اململكة العربية 

 السعودية 
٢١ - ٢٠  

  ٢٢ - ٢١ مراحل تأسيس اإلدارة العامة للتدريب و االبتعاث بوزارة الرتبية و التعليم يف اململكة 
  ٢٣ - ٢٢ .العامة للتدريب الرتبوي يف وزارة الرتبية و التعليم  اتالسياس

  ٢٧ - ٢٣  .إدارة التدريب الرتبوي مبدينة الرياض 
  ٢٨ - ٢٧ .منجزات إدارة التدريب الرتبوي بالرياض 

  ٢٨ .مفهوم التدريب اإللكرتوين 
  ٢٩ - ٢٨ .مربرات التدريب اإللكرتوين  

  ٣٠- ٢٩ .فوائد التدريب اإللكرتوين 
  ٣١ .الفرق بني التدريب اإللكرتوين و التعليم اإللكرتوين 

  ٣٢ - ٣١ .أنواع التدريب اإللكرتوين 
  ٣٢ .سلبيات التدريب اإللكرتوين 

  ٣٩ - ٣٣ .الدراسات السابقة : ثانياً 
  ٤١ - ٤٠  .التعقيب على الدراسات السابقة 

  : الثالث  الفصل
  ٤٣ التمهيد
  ٤٣ الدراسة منهج
  ٤٣ الدراسة جمتمع

  ٤٣  عينة الدراسة
  ٤٨ – ٤٤ الدراسة أفراد عينة خصائص

  ٤٩ الدراسة أداة
  ٥٣ - ٥٠ الصدق والثبات

  ٥٣  اإلحصائية عاجلةامل أساليب
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  :الفصل الرابع 
  ٨٦ - ٥٥  نتائـج الدراســةو مناقشة عـرض وحتليـل 

  : الخامس الفصل
  ٩٠ - ٨٨ الدراسة نتائج أوالً 

  ٩١  ثانياً توصيات الدراسة 
  المراجع 

  ٩٨ - ٩٢ املراجع العربية : أوالً 
  ٩٩ - ٩٨  املراجع اإلجنليزية : ثانياً 

  ١٢٣ -  ١٠٠  المالحق                
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  فهرس الجداول 

  الصفحة  موضوع الجدول  رقم اجلدول
  ٤٤  املؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري   ١
  ٤٥  التخصص يف آخر مؤهلتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري   ٢
  ٤٦  سنوات اخلربة يف التدريبتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري   ٣
  ٤٧  اإلملام باحلاسب اآليلتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري   ٤
  ٤٨  عليها املدربعدد الدورات التدريبية اليت حصل توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري   ٥
متطلبات التدريب االلكرتوين اخلاصة (سون للمحور األول ري رتباط بمعامالت ا  ٦

  بالدرجة الكلية للمحور) باملدرب
٥٠  

  متطلبات التدريب االلكرتوين ( الثاينسون للمحور ري رتباط بمعامالت ا  ٧
  بالدرجة الكلية للمحور) اخلاصة بالبيئة التدريبية

٥١  

) معوقات التدريب االلكرتوين املالية( الثالثسون للمحور ري ارتباط بمعامالت   ٨
  بالدرجة الكلية للمحور

٥١  

بالدرجة ) معوقات التدريب االلكرتوين الفنية( الرابعسون للمحور ري ب ارتباطمعامالت   ٩
  الكلية للمحور

٥١  

) اإلداريةمعوقات التدريب االلكرتوين ( الرابعسون للمحور ري ب ارتباطمعامالت   ١٠
  بالدرجة الكلية للمحور

٥٢  

  ٥٢   لقياس ثبات أداة الدراسة ألفا كرونباخ معامل  ١١
 أفراد إلجابات و االحنراف املعياري احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات  ١٢

  متطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة باملدرب حنو الدراسة عينة
٥٥  

 أفراد إلجابات و االحنراف املعياري احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات  ١٣
  .متطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة بالبيئة التدريبية حنو الدراسة عينة

٦١  

 أفراد إلجابات واالحنراف املعياري احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات  ١٤
  اإللكرتوين املاليةمعوقات التدريب  حنو الدراسة عينة

٦٥  

 أفراد إلجابات واالحنراف املعياري احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات  ١٥
  معوقات التدريب اإللكرتوين الفنية حنو الدراسة عينة

٦٩  

 أفراد إلجابات واالحنراف املعياري احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات  ١٦
  معوقات التدريب اإللكرتوين اإلدارية حنو الدراسة عينة

٧٣  

  ٧٦  معوقات التدريب اإللكرتوين  ١٧
  ٧٧بني للفروق ) One Way ANOVA(نتائج اختبار حتليل التباين األحادي   ١٨
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حول متطلبات التدريب اإللكرتوين ومعوقاته باختالف متغري  استجابات املدربني
  اخلربة

حول متطلبات التدريب فراد عينة الدراسة استجابات أملتوسطات املقارنات البعدية   ١٩
  اإللكرتوين اخلاصة باملدرب ومعوقات التدريب اإللكرتوين املالية والفنية

٧٩  

  استجابات املدربني حول متطلباتنتائج اختبار ت للفروق بني   ٢٠
  التخصصالتدريب اإللكرتوين ومعوقاته باختالف متغري 

٨١  

بني للفروق ) One Way ANOVA(التباين األحادي نتائج اختبار حتليل   ٢١
الدورات حول متطلبات التدريب اإللكرتوين ومعوقاته باختالف   استجابات املدربني

  التدريبية

٨٢  

حول متطلبات فراد عينة الدراسة ملتوسطات استجابات أاملقارنات البعدية   ٢٢
التدريبية ومعوقات التدريب التدريب اإللكرتوين اخلاصة باملدرب واخلاصة بالبيئة 

  اإللكرتوين املالية

٨٣  

  استجابات املدربني حول متطلباتنتائج اختبار ت للفروق بني   ٢٣
  اإلملام باحلاسب اآليلالتدريب اإللكرتوين ومعوقاته باختالف متغري 

٨٥  
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  فهرس األشكال 

  الصفحة  موضوع الشكل  الشكل
  ٤٤  متغري املؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق   ١
   توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري التخصص يف آخر مؤهل  ٢

  

٤٥  

  ٤٦  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري سنوات اخلربة يف التدريب  ٣
  ٤٧  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري اإلملام باحلاسب اآليل  ٤
الدورات التدريبية اليت حصل عليها توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري عدد   ٥

  املدرب

٤٨  
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  الفصل األول 

  :المقدمة 

 دفقالتريع يف كل جوانب احلياة نتيجة يتميز العصر الذي نعيش فيه بالتغري املستمر و التطور الس       
مل يشهد أي عصٍر من العصور السابقة تطوراً املتقدمة إذ  قنيةكتشافات احلديثة املتالحقة و التاال املعريف و 

كما احلياة من حولنا  يف ت و استخداماا تصااليف جماالت تقنية املعلومات و اال متسارعًا كمًا و نوعاً 
ًا يف جمال تقنية يعتطورًا كبريًا و تقدمًا سر  يعيش عاملنا اليوم و مبا أن ، مذهل نشهده اليوم من تطورٍ 

يف حل كثٍري من أسهم ، و طور آفاقًا جديدة لتطوير التعليمفتح هذا التفقد    تصاالتاالاملعلومات و 
أحدثت و تقليدية النظم التعليمية بل أعداد الطالب و قلة املباين التعليمية التدفق الكبري يف كمشكالته  

أساليب و التعليمية و خباصة يف  هعملياتمجيع و كلها ميادين التعليم  هذه التطورات اهلائلة نقلة نوعية يف 
م التعليم و إعادة النظر يف نظدًا من الضروري ج باتحىت  التدريب طرائق التدريس وعمليات التعلم و

أمامها اآلن سوى  ليسيف الوطن العريب لتعليمية فاملؤسسات الذا  نُظمًا تعليميًة عصريةكون لت اتطويره
و بذات سرعة التقدم  قنياً أرادت اللحاق بالدول املتقدمة ت إنو املشي على وتريته مسايرة هذا التطور 

  :هذا التطوير يتطلب كل و  ، براجمها وسياساا  وبتطوير نظمها 

توظيفها و إدماجها يف  و و مستحدثات التقنية  تتصاالاملعلومات و االتقنيات استخدام إمكانات : أوًال 
من خالل لديهم  قنيةتأهيل الطالب ملتطلبات العصر و تنمية املهارات التو  كافة أبعاد املنظومة التعليمية

بأن )  Zirkl( يركل ز ، و على الرغم من حداثة تلك التطبيقات يقول تفعيل تطبيقات التعليم اإللكرتوين
  2008،أمحد" ( للمستحدثات التكنولوجية صطلٌح حديٌث نسبيًا تطور نتيجة م" التعليم اإللكرتوين 

من )  358،  2010الشهري، (  يتوقعكما بشكل سريع  نامية متإال أنه أصبح سوقًا واعدة و )  341.
 %30 إىل %25 من آسيا يف اإللكرتوين ميالتعل استخدام منو نسبة ترتاوح أن خالل التقرير الذي استعرضه

 Emirates(فتتوقع دراسة صادرة عن املدار لألحباث  و يف اململكة العربية السعودية،  2010 العام يف

News Agency, 2009  (متوسط سيصل حيث باململكة اإللكرتوين ميالتعل يف توسع هناك سيكون نهأ 
 واملشاريع للمبادرات احلكومة من الكبري للدعم نظراً  %33 إىل القادمة سنوات اخلمس خالل منوه معدل

  . والتدريب التعليم يف الضخمة
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ن تطوير أللتتكامل منظومة التطوير أثناء اخلدمة  قنيًا و ت التعليمية بتنميتهم مهنياً  الكوادرتطوير  :نيًا ثا 
مني و مدى ما حصلوا ، و أن نوعية التعليم تعتمد على نوعية املعلعليم يتطلب تطوير مستوى املعلمنيالت

من قدرة على التحليل و من عمٍق يف التفكري و ما اكتسبوه من إعداد و تدريب و ما يتمتعون به  عليه من
يضاف ، )  39 .  2009،شويطر(  م للقيام مبهمة التعليم مبسؤوليةاملهارات و القدرات اخلالّقة اليت تؤهله

مهنة و تطويرها، و لكنه أكثر ضرورة  ةالتدريب اجليد ذا التنظيم الراقي ضروري لتحسني فعالية أي" أن إليه 
و أمهية بالنسبة للرتبويني و العاملني يف حقل التعليم، ذلك ألن الرتبية تشغل مكانًا اسرتاتيجيًا يف مهمة 

من  تدريب املعلمني تطوير آليات و برامجو يضاف إليه أيضًا )   16.  2005،فالوقي " (تطوير اإلنسان 
توظيف املشرف " حيث أن نفسها و توظيف كل نواتج التقنية يف عمليات التدريب الرتبويني  دربنيقبل امل

واحد فاألجهزة و  لتكنولوجيا التعليم يف حلقاته التدريبية يُعد فنًا و علمًا يف آنٍ ) كمدرب ( الرتبوي 
التعلمية تساعده يف عرض املادة التدريبية بصورة شيقة و جذابة و تثري انتباه / األدوات و املواد التعليمية 

 . 2005أبو عابد ، " ( و اهتمامام و تراعي أمناطهم و مستويام  و تسهل عملية التعلم املتدربني 
يف املؤسسات  البالغة األمهية من األمورو تطويرهم بات تدريب املعلمني  كل ذلك يؤكد أن،   )119

إن املعلم و "  )  Yarger( يارجر و زميله) Schnieder(كما يقول شنايدر التعليمية و املنظمات الرتبوية  
  .) 19 . 2005 ،فالوقي " (املركز التعليمي من أهم املفاهيم الرتبوية على املسرح اليوم 

ضمنت "  قدف يم يف اململكة العربية السعوديةوزارة الرتبية و التعلفيف هذا اجلانب أما على املستوى احمللي 

، )  2008، األملعي( "  مواد السياسة التعليمية يف اململكة مواد تدعو الستخدام التكنولوجيا ومنها التعليم اإللكرتوين
ضرورة معاجلة " على  اليت تؤكد للدولة   2014 -  2010خطة التنمية التاسعة  تفعيلعلى الوزارة عملت و 

بتطوير املناهج و التعلم مدى احلياة و ربط التعليم  منظومة التعليم مبعاجلة جمموعة من القضايا املتعلقة
من خالل مشروع امللك عبد اهللا بن عبد العزيز )   92.  2010،وزارة االقتصاد و التخطيط" ( ية بالتنم

إعادة تأهيل ، تطوير املناهج التعليمية: " هي  تضمن أربعة برامجالذي ي "تطوير " لتطوير التعليم العام 
   . ) 58 . 2009، األملعي. (  "، برنامج النشاط الالصفي املعلمني و املعلمات، حتسني البيئة الرتبوية

 )2/ 34(من خالل ما نصت عليه املادة بالغاً  اهتماماً التدريب موضوع اململكة العربية السعودية  أعطت و
على اجلهات احلكومية متكني موظفيها من تلقي التدريب كل يف جمال  " :نظام اخلدمة املدنية  من 
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اختصاصه، و جيب عليها أن تكفل ملوظفيها التفرغ التام للتدريب يف الربامج اليت تقضي طبيعتها ذلك بناًء 
، كما تشري خطة التنمية التاسعة للدولة  ) 1 . 1978، وزارة اخلدمة املدنية" ( لتدريب على توصية جهة ا

تطوير برامج تدريب " أيضًا يف سياسات و اسرتاتيجيات تنمية االقتصاد القائم على املعرفة إىل ضرورة 
وزارة االقتصاد و " ( ثة ، مبا يواكب املعارف و التقنيات احلدياملة و تأهيلها معرفيًا و تقنياً القوى الع
  ) . 97 .2010 ، التخطيط

صوري و أقرب للروتني، و ال يرقى إىل " كونه   مثلتتو عيوب من سلبيات لتدريب التقليدي و ملا ل
" و  ،)   2006.30، حلواين" ( ال حتّفز املتدربني   و ، و مراكز التدريب أصبحت مملةلوباملستوى املط

، و قيام اجلهات بإعدادهات احلاضرين ألنه مل يقم انفصال مقدم الدورة عن حمتواها و روحها و عن توقعا
لية الطالبة للتدريب بنسخ قوائم لدورات معدة سلفاً أخذت من جهات تدريبية معينة ال تعكس احلاجة الفع

 و متطلباتالتعرف على إىل الباحث دعت  كل هذه األمور) 3  .2006، ملتقى التدريب و التنمية" ( 
يف مراكز عاملني الدربني امل وجهة نظرمن خالل كبديل للتدريب التقليدي لتدريب اإللكرتوين  قات امعو 

إدارات التدريب د متخذي القرار يف قد ميُ مبا لرتبية و التعليم مبدينة الرياض التدريب الرتبوي التابعة إلدارة ا
قد تسهم يف تركيز الضوء نتائج و توصيات حبثية ب يم يف اململكة العربية السعوديةوزارة الرتبية و التعلالرتبوي ب

   .يف آليات تطبيق التدريب اإللكرتوينعلى أماكن اخللل و معرفتها و حماوالت السعي ملعاجلتها 

  : شكلة الدراسة م

وزارة الرتبية و التعليم من خالل مشاريعها يُعد التدريب ضرورًة ملحة للتطوير املهين و هو ما تسعى إليه 
حتديد عرفة و دم التقين مما جيعلنا أمام ضرورٍة ماّسه ملاملعلمني و مواكبة التقلتطوير التعليم و تدريب 

اخلاصة باملدرب و بالبيئة التدريبية كي يكون التدريب اإللكرتوين بديًال أكثر  متطلبات التدريب اإللكرتوين 
يب الرتبوي بإدارة معوقاته يف مراكز التدر كفاءة و فاعلية و عصرية عن التدريب التقليدي، و التعرف على 

أكثر جودة و  حىت يكون تطبيق التدريب اإللكرتوين الرتبية و التعليم مبدينة الرياض من وجهة نظر املدربني
  .منوذجياً خالياً من املعوقات و الصعوبات اليت تواجه استخدامه 
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  :أسئلة الدراسة 

  : ةالتالي ئلةساأل ناإلجابة عستحاول الدراسة        

بإدارة الرتبية و التعليم  الرتبوي التدريب اإللكرتوين يف تدريب املعلمني مبراكز  دريبلتا متطلباتما  – 1
  ؟من وجهة نظر املدربني الرياض دينة مب

بإدارة الرتبية و إللكرتوين يف تدريب املعلمني مبراكز التدريب الرتبوي لتدريب ااقات استخدام و معما  – 2
  ؟من وجهة نظر املدربني الرياض دينة مبالتعليم 

التدريب  متطلبات( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املدربني حول  – 3
املالية و الفنية و  قات التدريب اإللكرتوينو معو ، درب و اخلاصة بالبيئة التدريبيةاخلاصة بامل اإللكرتوين

اإلملام باحلاسب  والدورات التدريبية  والتخصص  واخلربة ( تُعزى إىل اختالف متغريات الدراسة )  اإلدارية
  ؟)  اآليل 

  :الدراسة  يةفرض

  : التالية  ةالسؤال الثالث ستحاول الدراسة اختبار الفرضي لإلجابة على

التدريب  متطلبات( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املدربني حول  - 
قات التدريب اإللكرتوين املالية و الفنية و و ، و معدرب و اخلاصة بالبيئة التدريبيةاخلاصة بامل اإللكرتوين
اإلملام باحلاسب  والدورات التدريبية  والتخصص  واخلربة ( تُعزى إىل اختالف متغريات الدراسة  )اإلدارية 

  )  .اآليل 

  :أهداف الدراسة 

  :إىل دف الدراسة 

بإدارة الرتبية و اإللكرتوين يف تدريب املعلمني مبراكز التدريب الرتبوي  دريبلتا متطلباتالتعرف على  -1
  .من وجهة نظر املدربني  الرياضدينة مبالتعليم 
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بإدارة إللكرتوين يف تدريب املعلمني مبراكز التدريب الرتبوي لتدريب اااستخدام ات قو معالتعرف على  – 2
  .من وجهة نظر املدربني  الرياضدينة مبالرتبية و التعليم 

اخلاصة  التدريب اإللكرتوينمتطلبات (  بني متوسطات استجابات املدربني حولالتعرف على الفروق   -  3
تُعزى إىل  )قات التدريب اإللكرتوين املالية و الفنية و اإلدارية و ، و معدرب و اخلاصة بالبيئة التدريبيةبامل

  )  .اإلملام باحلاسب اآليل  والدورات التدريبية و التخصص  واخلربة ( اختالف متغريات الدراسة 

  :أهمية الدراسة  

                          :تنبع أمهية هذه الدراسة من خالل احملاور التالية  
  :البحثية هميتها أ

 قلة -على حد علم الباحث  –اإللكرتوين اتضح  تدريباالطالع على الدراسات يف جمال المن خالل  
من ني تدريب املعلمجمال يف و معوقاته اإللكرتوين  دريبالت متطلبات األحباث و الدراسات اليت تناولت

  .تائجها و توصياا نبأمهية حبثية  مما جيعل هلذه الدراسةوجهة نظر املدربني 

  : أهميتها للمدربين 

املدربني من وجهة نظر للمدربني و معوقاته لتدريب اإللكرتوين امتطلبات تتعرف على تسعى الدراسة ألن  
سهم تو احلصول على نتائج قد املمارسني للعمل التدرييب يف مراكز التدريب الرتبوي بإدارة الرتبية و التعليم 

  .يف تطبيق التدريب اإللكرتوين يف حل املشكالت و العوائق اليت تواجه املدربني 

  :ة التدريب التربوي ميتها إلدار أه

امج التدريب و القائمني و املشرفني على بر إدارة التدريب الرتبوي بالرياض يف كوا متد ة الدراسة يمهأتأيت 
قات اليت تعرتض املدربني يف تطبيق و املعمعرفة متطلبات التدريب اإللكرتوين و  عليها بنتائج قد تسهم يف

 نص اليت تَ يف اإلدارة قسم الربامج التدريبية رؤية أيضاً لتحقق و ، نظر املدربني اإللكرتوين من وجهةالتدريب 
، و كوادر متخصصة تسعى ملنافسة بية ذات جودة عالية من خالل عقولالتميز بإنتاج برامج تدري" على 
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 .  2010،إدارة التدريب الرتبوي بالرياض أدلة العمل يف" . ( ، و أشهر شركات التدريب العاملية أقوى
15 (.  

  :حدود الدراسة  

  :الحدود الموضوعية

   .من وجهة نظر املدربني و معوقاته لتدريب اإللكرتوين ا متطلباتمعرفة اقتصرت هذه الدراسة على 

  : نية الحدود الزم

  .هـ  1433/ هـ  1432من العام  ولمت تطبيق هذه الدراسة يف  الفصل الدراسي األ

   :الحدود المكانية 

  .مبدينة الرياض  التدريب الرتبوي بإدارة التدريب الرتبوي بإدارة الرتبية و التعليممراكز 

 :لمصطلحات الدراسة التعريف اإلجرائي 

  : التدريب 

جمهود و نشاط منظم و خمطط إلكساب أو تعديل أو تطوير أو "  :بأنه )  28 . 2004( فه هالل يعرّ  
تغيري املعارف و املهارات و االجتاهات اخلاصة باملستهدفني للوصول إىل أفضل صور األداء اإلنساين يف ظل 

  " . األهداف املطلوبة 

عارف و املهارات نشاٌط ُخمطط يُبذل دف إحداث تغيريات يف امل: بأنه ) 15.  2009( و يعرّفه الصرييف 
الالزمة لتنمية و صقل خربات املتدربني لرفع مستوى األداء و لتغيري سلوكهم و اجتاهام و اهتمامام يف 

  " .االجتاه املرغوب فيه لصاحل الفرد و املنظمة و اتمع 

و دوات و األعلومات و املعارف و املهارات باملعمل منظم يهدف لتزويد املعلمني :   إجرائياً بأنهف يعرّ و 
  .ديدة و تنميتهم لرفع كفاءم املهنية  اجلتقنيات و الجتاهات و االسائل الو  ساليب واأل
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  : التدريب اإللكتروني 

عملية منظومية تتم يف بيئة تفاعلية متنقلة مشبعة بالتطبيقات التقنية  : "بأنه  ) 2010(املوسوي  يعرّفه

االنرتنت و احلاسوب متعدد الوسائط و األجهزة املتنقلة لعرض  الرقمية املبنية على استخدام شبكة
ريبية التزامنية الربجميات و احلقائب و الدورات التدريبية اإللكرتونية ، لتصميم و تطبيق و تقومي الربامج التد

قان ، باتباع أنظمة التدرب الذايت و التفاعلي و املزيج لتحقيق األهداف التدريبية و إتو غري التزامنية
املهارات بناًء على سرعة املتدربني يف التعلم و مستويام الفكرية و ظروف عملهم و حيام و مواقعهم 

  . "اجلغرافية 

غنية بالتطبيقات املعتمدة على  العملية اليت يتم فيها يئة بيئة تفاعلية"  :بأنه ) 2009(يعرّفه حسن و 

التدريبية من  ُمتكن املتدرب من بلوغ أهداف العملية املتعددة، اليتتقنية احلاسب اآليل وشبكاته ووسائطه 
وذلك يف أقصر وقت ممكن، وبأقل جهد مبذول، وبأعلى مستويات اجلودة  خالل تفاعله مع مصادرها،

 ." من دون تقيد حبدود املكان والزمان

التقنيات اإللكرتونية  وسائل االتصال ويعتمد على استخدام  درييبأسلوب ت: بأنه  إجرائياً ف يعرّ و 
بأشكاهلا املتنوعة إليصال املعلومات و املهارات و االجتاهات للمتدربني بشكل متزامن أو غري متزامن بأقل 

  .جهد و أكثر كفاءة و جودة 
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  لفصل الثانيا

  :اإلطار النظري : أوالً 

  :مقدمة 

كل مناحي احلياة من حولنا و   عم  املعلومات و وسائل االتصاالت إىل تطورٍ  حق يف تقنيةأدى التطور املتال
/ نرتنت زادت إمكانية التواصل و مع اتساع قاعدة استخدام اإل، كل احلواجز املكانية و الزمنية  أزال

أسهمت يف اهلائلة املعلوماتية  تطورات، و هذه الةحبيث أصبح العامل كله يف قرية صغري االتصال البشري 
 قصرية يف فرتات  قنيةتضاعف املعرفة اإلنسانية و يف مقدمتها املعرفة العلمية و الت

ُ
جداً  لح و جعل من امل

، على مؤسسات التعليم أن تأخذ زمام املبادرة يف توجيه سياساا و براجمها التعليمية لتواكب ركب التطور
سيتناول معلماا مبا يتناسب مع طبيعة هذا العصر، و / معلميها / أن تطور يف أدوات تدريب موظفيها  و

  :مفهومه و تدريب املعلمني و التدريب اإللكرتوين و احلديث عن التدريب  فصلهذا ال

  : مفهوم التدريب : أوالً 
أن ُيشكل نقلة نوعية يف التنمية  –بدأت تظهر نظرياته املختصة به  –استطاع التدريب بوصفه علمًا 

، يد مفهومهمون ذا العلم حول حتد، و لقد اختلف املهتاجلهات املهتمة باملوارد البشريةاإلدارية لألفراد و 
  .)  2004، عطوي. ( ألساسية لعملية التدريب إال أن أغلب التعريفات تكاد تتفق يف الركائز ا

عملية اكتساب املعارف و املهارات موعة من األفراد بغية : " بأنه ) 11- 10. 1991(الشاعر  فهفيعرّ 
  " .رفع كفايتهم املهنية للحصول على أقصى إنتاجية ممكنة 

يف تعريفه  مؤكداً " نقل معرفة و مهارات حمددة قابلة للقياس " بأنه ) Wills, 2005 . 41(ويلز عرّفه يو 
صيغة مباشرة من " بأنه فيعرّفه فينحى منحًى آخر )  7.  2002 (أما محدان ، على قياس أثر التدريب

، معتمدًا يف اليت خيدمهاامة للفرد و املؤسسة الرتبية يتم به تكوين أو تعديل أو حتديث مهارات سلوكية ه
عديل املهارات بتكوين و تيف تعريفه مهتمًا " أساليب عملية تطبيقية / لى طرق ذلك لدرجة رئيسية ع

عملية سلوكية يقصد ا تغيري " بأنه فهو يرى )  166 . 2007 (عبيدات أما يف تعريف ، العملية التطبيقية
يعرّفه يف حني ، يف تعريفه على النواحي السلوكية مقتصراً " تنمية و رفع كفايته اإلنتاجية  الفرد دف
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نشاط خمطط يهدف إىل إحداث تغيريات يف املتدربني من ناحية : " بأنه ) 127.  2006( الشامي 
معلومام و معارفهم و أدائهم و مهارام و سلوكيام و اجتاهام مبا جيعلهم الئقني ألداء أعماهلم 

 ، واجلهود املنظمة: " ن التدريب هو فريى أ)  14.  2007( أما الطعاين ،  " بكفاءة و إنتاجية عالية 
، و تستهدف إحداث تغيريات إجيابية مبهارات و معارف و خربات متجددة خطط هلا لتزويد املتدربنيامل

.  2006( ، يف حني يرى الطالب "  مستمرة يف خربام و اجتاهام و سلوكهم من أجل كفاية أدائهم 
   " .املتدرب و مهاراته الفنية جمموعة من الربامج املهتمة بالتعلم و حتسني أداء : " أن التدريب هو  ) 11

  : تطور مفهوم التدريب 
 أن)   8. 2002 ( محدان فيذكر الزمن عرب تارخيياً  تطور و زمنية بنقطةٍ  بدأ إنساين سلوك كأي التدريب

 و املباشر للتدريس عامة كوسيلة يبدو كما التدريب تبىن من أول مصر و الرافدين يف القدمي الشرق أمم
 البابليني استخدام حامورايب شرائع ظهرتُ  كما البناء و االقتصاد و الزراعة جماالت يف اليومية احلياة شغل

 الطريقة هي هذه كانت و، صغري ناشئٍ  آخرٍ  أي املهنة صاحب يدرب أن أي التمهن طريق عن للتدريب
  . القدمية األمم يف السائدة

 حيث املتحدة الواليات يف كانت للتدريب منظمة رمسية مؤسسة أول أن)   9.  2002( محدان يضيف و
 1872 العام يف و األمريكية، بنسلفانيا يف املهين للتدريب خاصاً  مركزاً  1745 عام مورافيان األخوان أسس

 تبعتها مث نيويورك يف شركاه و"  هو"  كمدرسة ا اخلاصة املدارس أول األمريكية املصانع استحدثت
 تطورها يف التدريب حركة مضت و أخرى، صناعية مدارس و 1888 عام الكهربائية وستنكهاوس مدرسة

 املتنوعة التطورات تالحقت و 1900 العام يف املهنية النقابات أوىل تأسيس مت حيث املتحدة الواليات يف
 التدريب و احلالة دراسة و املعملي التدريب و العمل رأس على التدريب و األدوار لعب مثل التدريب يف

 تشريع أول صدر حيث املاضي القرن من اخلمسينات بعد التدريب حركة نشطت فقد أوربا يف أما ، املربمج
 االجتماعية اجلهات بني التفاقية التوصل مت فرنسا يف و بريطانيا يف 1964 العام يف التدريب لتنظيم رمسي

 مفاهيم تتبلور بدأت الثمانينات يف و ،1973 عام اخلدمة أثناء املوظفني تدريب ضرورة حول املختلفة
 العلوم كبقية تطبيقياً  علماً  أصبح و مفكروه انتشر و  أساليبه و أدواته و مصادره و نظرياته و التدريب
يف اخلمسينيات صدر قانون التدريب الصناعي يف اململكة  هأن)  2004( هالل يرى يف حني  املختلفة،

مث تطورت  ،م باالجتاه التنظيمي حنو التدريبتساملتحدة و الذي يرى أنه مبشر مبيالد حقبٍة جديدٍة ت
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مفاهيم التدريب بشكل صحي و سريع و انتقلت حركة التدريب من االجتاه الذي يركز على املدرب إىل 
   .التدريب الذي يركز على املتلقي 

  :الفرق بين التعليم و التدريب 
التعليم حيث أن أغلب األفراد العاملني  من املهم جداً عند احلديث عن التدريب أن نبني الفرق بينه و بني

، و أنه ال ت العمليةيف بيئات التعليم و التدريب يعتقدون بأن التدريب خمصص فقط إلكساب املهارا
، التدريب و هذا فهٌم خاطٌئ متاماً وجود بتاتاً للمعارف النظرية أو املواقف و االجتاهات الشعورية يف بيئات 

  .)  34.  2005( سلطان . الفرق بني مفهومي التدريب و التعليم  و من أجل ذلك ينبغي أن ندرك
أن هناك فرقاً بني التدريب و التعليم حيث أن التعليم يوجه بشكل أكثر )   16.  2004( هالل  وضحو أ

اتساعًا و مشوًال بالنسبة للتغيري حنو الفرد بينما التدريب عادًة ينطوي على أفكار و سلوكيات جديدة 
و تتحدد و بسهولة يف سياق العمل احملدد لذا فالتدريب ال يوجه للشخص نفسه كالتعليم و لكنه يوجه حن

، كما أن التدريب يهدف إىل تقدمي املعرفة و املهارات الالزمة لغرس ا الشخص الوظيفة اليت يقوم
، بينما التعليم يهدف إىل تقدمي إطارات نظرية و إدراكية مصممة من اهات املطلوبة ألداء مهام حمددةاالجت

  . اليت ميكن أن يتبناها ة االجتاهات أجل حتفيز القدرات التحليلية و النقدية عند الفرد بغض النظر عن نوعي
  :نقاطاً هامة للتفريق بني التعليم و التدريب و هي )  7.  2002( محدان  و حدد

، أي جيب أوًال أن يتم تعليم الفرد  التعليم هو عملية سابقة للتدريب التدريب ال حيدث إال بالتعليم أو أن - 
 .شيئاً حىت ميكنه التدرب عليه بعدئذ 

، حسب املوقف الرتبوي عملياً / ليم ميكن أن يتم نظريًا ، بينما التعال بالتطبيقيكتمل أبدًا إ التدريب ال - 
 .الذي هو بصدده 

   : أهمية التدريب 
هذا العصر الذي اتسم بالتطور من املؤكد أن للتدريب أمهية كبرية يف بناء اإلنسان و تطويره و خصوصاً يف 

، كما أن التدريب حيمل أمهيته الكبرية من خالل رفع كفاءة مناحي احلياةلمي املتسارع يف كل و التقدم الع
  .و إنتاجية األفراد و مدهم بأفضل الطرق و املمارسات و األساليب يف ميادينهم 

و تذكر أدبيات العلم اإلداري أن انتقال العامل من صناعة اآللة إىل صناعة املعرفة أعطى التدريب فرصة 
، و ميكن القول أن خاصة تلك املهتمة باملورد البشريية للمنظمات و املؤسسات احلديثة تغيري البنية اإلدار 
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البقاء على أعلى  التدريب قد احتل موقعًا يف سلم األولويات داخل املؤسسات اليت تسعى للمنافسة و
  :أمهية التدريب يف النقاط التالية )  2007( ، و يلخص الطعاين مستويات اجلودة

مهماً من مصادر إعداد الكوادر البشرية و تطوير كفايام و تطور أداء العمل و زيادة  يُعّد مصدراً  - 
 .اإلنتاج و اإلنتاجية 

يُعترب ضرورًة ُملّحة للتطور السريع يف ااالت و كافة املهن من أجل مواكبة التطور املتسارع الذي  - 
 . يضع الفرد أمام مسؤوليات جديدة و مهام كثرية و أعباء متنوعة

  :الدواعي اليت تربز من خالهلا أمهية التدريب و هي )  14 . 2006( و ذكر العزاوي 
التطورات العلمية املتواصلة و االكتشافات احلديثة و ما يتطلبه تغري املنظمات من احتياج دائم و   - 

 .متجدد إلطالع األفراد على تلك املعلومات اجلديدة لكي يتخذوها أساساً لتطوير أعماهلم 
أدت إىل ظهور أساليب و طرق جديدة يف العمل تتطلب / املعرفية و التقنية و العوملة  التطورات - 

 : ختصصات علمية و مهارات فنية و إدارية خمتلفة مثل 
 .أعمال الربجمة و استخدام احلاسب اآليل و اإلنرتنت  -  ١
 .أنشطة نظم املعلومات و حتليل النظم  – ٢
 .يتصل ا من خربات يف البحوث و التدريب  أعمال التطوير التنظيمي و ما – ٣
 .أعمال البحوث و الدراسات السلوكية و حتليل السلوك اإلنساين يف مواقع العمل  – ٤

التطور و التغري اهلائل يف تركيب القوى العاملة جيعل التدريب الزمًا ملصاحبة التغريات يف هيكل  - 
 .القوى العاملة على مستوى املنظمة  

التغري و االختالف يف دوافع األفراد و اجتاهام و من مث ما يقع من تطور يف سلوكهم اإلنتاجي و  - 
احلاجة إىل أفراد متعددي املهارات جيعل التدريب اهلادف إىل تعديل السلوك و تطويره أمراً 

 . ضرورياً 
مات و اهليئات إال أنه يزداد من األمهية اليت يتحلى ا التدريب يف مجيع املؤسسات و املنظو على الرغم 

لنسبة للمجتمعات للنهوض و أمهية عندما يكون التدريب موجهاً حنو القطاع الرتبوي و الذي يُعد األمل با
، و مما يظهر تلك األمهية يف اال الرتبوي جبالء ما حيصل من تغريات تقنية سريعة اخلطى متالحقة التطور

 )  2005( ، فالعصر احلايل كما تقول الياور تطوير مهارات أفرادهاية حتديث و تفرض على النظم التعليم
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يطلب من العاملني يف قطاع الرتبية و التعليم تدريبًا متكامًال و تعددية معرفية و مهارية تساعدهم على 
  .التكيف مع التغريات العلمية و التقنية و معرفة كيفية استثمارها 

  :أنواع التدريب 
ل اخلدمة و ينقسم من حيث التنفيذ إىل قسمني رئيسني مها التدريب قبأن التدريب )  1991(يبني الشاعر 

  .، و من حيث التطبيق إىل قسمني كذلك مها التدريب النظري و التدريب العملي التدريب أثناء اخلدمة
من حيث  فيقسم التدريب، تنوع األهداف و املكان و التوقيتالتدريب تبعًا ل)  2007(يقّسم الطّّعاين و 

  :األهداف إىل 
 .تزويد مبعلومات و يكون بتزويد األفراد باملعلومات و املعارف املتنوعة  - 
 .فراد و تزويدهم مبهارات ارات  من خالل رفع مستوى أداء األتدريب على مه - 
 .تكوين اجتاهات من خالل تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو تقدير قيمة العمل  - 
 .داد األفراد اإلعداد اجليد ملمارسة مهمات عمل جديد التدرب للرتقية من خالل إع - 

  :أنواعاً للتدريب من حيث اختالف األهداف و هي ) 2004( و يضيف حممود 
يف جمال  ةو يقصد به تدريب املوظف اجلديد و تأهيله للحصول على وظيف: التدريب العام  - 

 .ختصصه 
، و ينة لتحسني أداء املوظف فيهامع و يُقصد به التدريب على مهاراتٍ : التدريب املتخصص  - 

 .يتصف هذا النوع من التدريب باخلصوصية ألا تقتصر على فئٍة حمددة من املوظفني 
يكون هذا التدريب عندما حيدث حترك هيكلي يف املنظمة و النقل من موقع : التدريب التحويلي  - 

  .آلخر 
  :أما من حيث املكان فيصنف إىل 

و يكون حتت إشرافها و تنفيذها و متابعتها و يقلل من تدريب داخلي و يتم داخل املنظمة  - 
 .حجم النفقات املالية على املنظمة 

 .تدريب خاص و يتم يف مراكز التدريب املتخصصة داخل البلد أو خارجه  - 
  :و ينقسم التدريب من حيث التوقيت إىل 
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حبيث يؤهل الفرد التدريب قبل االلتحاق بالعمل  تدريب إعدادي أو توجيهي و هو ما يطلق عليه - 
للقيام باألعمال املناسبة يف العمل و الوظيفة و غالبًا ما يكون هذا النوع عبارة عن مقدمات و 

 .أساسيات و توجيهات عامة حيتاجها املوظف اجلديد 
  .التدريب أثناء اخلدمة و الذي يستهدف املوظفني الذين هم على رأس العمل  - 

أنواعًا أخرى طرأت على التدريب نتيجًة للتحوالت املعاصرة ذات االرتباط ) 2005(و أضافت الياور 
  :باحلاسب اآليل و هي 

و هي عبارة عن جمموعة من الربامج اليت جتمع بني جمموعة من : التدريب بالوسائط املتعددة  - 
يستطيع املستخدم أن ، و الرسم و احلركة و النص و الفيديوالوسائط كالصوت و الصورة و 

 .يتعامل معها يف وقٍت واحد عن طريق احلاسب اآليل 
و هو ما يُقصد به ذو األبعاد الثالثية حبيث تبدو األشكال ذات : التدريب بالواقع االفرتاضي  - 

 .تخدم عادًة يف الرتفيه و التعليم و التدريب ، و تسأبعاٍد ثالثية كما هي يف احلقيقة
و هذا النوع من التدريب اجتهت إليه كربيات الشركات العاملية و : التدريب عرب اإلنرتنت  - 

من الشركات األمريكية تعتمد على  % 24اعتمادها يف الغالب عليه حيث بلغت ما نسبته 
  .تدريب موظفيها عرب شبكة اإلنرتنت 

  :أساليب التدريب 
و تنظيميًا كي تتحقق أقصى  لنجاح أي عمل تدرييب ال بد أن ُخيطط له بشكٍل سليم إداريًا و منهجياً 

(  لعنزيو ادرجات االستفادة منه و من ذلك  اختيار األسلوب املناسب للتدريب و يعّرف اخلطيب 
الطريقة اليت يتم ا تنفيذ العملية التدريبية باستخدام الوسائل و " األسلوب التدرييب بأنه )  125 . 2008

  :أهم أساليب التدريب احلديثة فيما يلي  )  2009(شويطر  و ُجيمل، " اإلمكانات املتاحة 
يقوم هذا األسلوب على أساس تقسيم املوقف التعليمي إىل مواقف :  أسلوب التدريب املصّغر  - 

يتم تسجيلها بواسطة كامريات فيديو من أجل إعادة عرضها دقائق )  5( تدريسية صغرية مدا 
، و ميتاز هذا األسلوب بأنه تدريبية قادمةة ليقف كل معلم على أخطائه و يعدل سلوكه يف أنشط

 . يقدم للمتدرب تغذية راجعة فورية و من مصادر متعددة 
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يقوم هذا األسلوب على التفاعل املباشر بني املتدربني و : أسلوب التدريب باستخدام الندوات   - 
ا األسلوب ، و ميتاز هذيتم ذلك بالتبادل اللفظي املنظم املدرب من خالل املناقشة و احلوار و

، و من عيوب هذا لى املشاركة بإجابات تلقائية حرةبسرعة مجع املعلومات و يشجع كل فرد ع
األسلوب وجود إجابات غري متعلقة باملوضوع قد يؤدي لتشتت األفكار و فقدان الرتكيز و سيطرة 

 . فرد على اموعة 
على إنتاج عدد كبري من يقوم هذا األسلوب على تشجيع املتدربني : أسلوب العصف الذهين  - 

األفكار و تنوعها يف حل من خالل تتابع األفكار دف تنمية قدرام العقلية أثناء التدريب 
، و هي عملية إنتاج قائمة من أفكار الستخدامها كمفاتيح لبلورة مشكلة و بالتايل مشكلة ما

 .تؤدي حلل هذه املشكلة 
 .أسلوب احملاضرة الفّعالة  - 
 .عملية أسلوب العروض ال - 
 ) .املشاغل ( أسلوب ورش العمل  - 
 .أسلوب الزيارات امليدانية  - 
 .أسلوب التعلم الذايت  - 

  :يضيف أساليب أخرى تتمثل يف )  2007(و عبيدات 

مث حيث يتقمص املدرب أو أحد األشخاص شخصية معينة تواجه موقفًا : طريقة متثيل األدوار  - 
 .مبساعدة املدرب يبدأ املشاركني مبحاولة إجياد احللول هلا 

يقوم أحد املعلمني بإعطاء حصة صفية حيضرها عدد من املعلمني : الدروس التطبيقية النموذجية  - 
 .من نفس التخصص 

أساليب ذات طابع نظري و أساليب هي فيقسم أساليب التدريب لثالث فئات )  2001(ما عثمان أ
  :كاهلا اخلاصة ا و هي كما يلي أشمنها لكل فئة  وذات طابع عملي و أساليب ذات طابع ذايت 

  :التدريبية ذات الطابع النظري األساليب  –أ 
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 أسلوب احملاضرة ، - 
 .أسلوب الندوة  - 
 .أسلوب املناقشة  - 
 .أسلوب اللجان  - 
 .أسلوب القراءات و البحوث اإلجرائية  - 
  . أسلوب االجتماعات الدورية  - 

  :األساليب التدريبية ذات الطابع العملي  –ب 
 .احلالة دراسة  - 
 .متثيل الدور  - 
 .الدروس النموذجية  - 
 .التدريب العملي  - 
 .الورشة الدراسية  - 
 .الزيارات امليدانية و الرحالت  - 
 .التدريب أثناء العمل  - 
 .حلقات البحث  - 
 .قوافل التدريب املتنقلة  - 

  :األساليب التدريبية ذات الطابع الذايت  - جـ 

 .التدريب باملراسلة  - 
 .ج التدريب بالتعليم املربم - 
 .التدريب باستخدام التلفزيون التعليمي  - 
 .التدريب القائم على التدريس املصّغر  - 
 .التدريب القائم على احلاسب اآليل  - 
 .التدريب باستخدام املنحىن التكاملي متعدد الوسائط  - 
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  : تدريب المعلمين أثناء الخدمة مفهوم : ثانياً 
جيب أن ننظر إلعداد املعلم على أا عملية ذات التدريب أثناء اخلدمة أحد جناحي إعداد املعلم إذ 

وجهني أحدها يتعلق بإعداده قبل دخول اخلدمة و اآلخر يتعلق بتدريبه أثناء اخلدمة و هذا يعين تكاملهما 
عملية تنموية بنائية تشاركية مستمرة تستهدف املعلمني و سائر " ن استمرارية مناء املعلم مهنياً إذ أا لضما

، وكفايام املعرفية و الرتبوية و الرتبوي لتغيري و تطوير أدائهم، و ممارسام، و مهاراماحلقل  العاملني يف
) Jackson ( جاكسون و حيدد  ،)  36 . 2009 ، ضحاوي و حسني" (التقنية و اإلدارية و األخالقية 

  :هي أثناء اخلدمة ثالثة مفاهيم للتدريب ) 21 . 2001عثمان ،  (
و يركز هذا املفهوم على تصحيح األخطاء النامجة عن   Remedial concept: املفهوم العالجي  – ١

  .إعداد املعلمني قبل اخلدمة 
و يركز هذا املفهوم على تفاعل املوقف التعليمي بني   Behavioral concept: املفهوم السلوكي  – ٢

  .املعلم و التالميذ داخل الفصل 
، و كذا زيادة املهين للمعلمني و يركز هذا املفهوم على النمو   Growth concept: مفهوم النمو  – ٣

  . الدافعية لديهم للنمو الذايت 
ارف و املهارات املتعلقة جمهوٌد خمطط و منظم لتحسني املع"  بأنه ) 55 . 2005 (فه  فالوقي و يعرّ 
، و ذلك بتوفري التدريب يف أثناء العمل للمعلمني و اإلداريني و املوجهني الرتبويني و غريهم ممن هلم باملهنة

    ".  عالقة بالعملية التعليمية و التدريسية 

كل نشاط خمطط  و منظم يهدف إىل إحداث تغيريات يف الفرد و " نه بأ)   22. 2001 (فه عثمان و يعرّ 
من أجل تطوير معارفهم و خربام و اجتاهام و جتديد معلومام و رفع كفاءم اجلماعة اليت يتم تدريبها 

األدائية و حتسني خدمام احلالية و املقبلة عن طريق استكمال تأهيلهم ملواجهة ما يستحدث من 
مستجدات تـربوية تقتضيها خطط التعليم لـحل مشكالت النظام التعليمي و رفع مستوى اخلدمات 

  "  . التعليمية
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  :أثناء الخدمة  المعلمين تدريبأهمية 

عملية مهنية مستمرة  ال شك أن للتدريب أثناء اخلدمة أمهية بالغة باعتباره أحد مرتكزات تكوين املعلم يف
ذات هنية ملتنمية  تؤكد على احلاجةأن أي دعوات إلصالح التعليم مما ال شك فيه أيضًا و  ،مستدمية

، و شون فيهضرورة مواكبة كل العاملني يف املدرسة ملتغريات العصر الذي يعيمستوى رفيع و تدعو إىل 
  ) .42 . 2009، ضحاوي و حسني. (دارية و العملية العمل على ذيب مهارام اإل

 من خاللأمهية التدريب أثناء اخلدمة يف توضيح )  2000( اإلبراهيم و املسند و قمرب   نطلقو ي
  :املنطلقات التالية 

يصيب املعرفة و املهارة من تقادم نتيجة التغريات السريعة و املتعاقبة يف جماالت العلم و ما  - 
 .التكنولوجيا و النظم احلياتية 

 .تدعيم مكتسبات اإلعداد األويل و تكييف املستجد يف املهنة للعمل  - 
 .إثبات صالحيته قبل التعيني أو التثبيت يف املهنة  - 
 .دثات و تذليل  و حل املشكالت تبادل اخلربات و جتريب املستح - 
 .إحداث تنمية ذاتية على املستوى الفردي و احمللي و العام للمعلم و للمؤسسة  - 

العمل أمرًا هامًا و  أثناءأهم العوامل و املتغريات اليت جعلت من التدريب يف ) 2005(ص فالوقي و يلخّ 
  :مطلباً ُملّحاً يف عدة نقاط هي 

 .املعريف الذي أصبح من مسات العصر املميزة  التطور - 
 .سهولة تدفق املعلومات  - 
 .تطور مفهوم الرتبية  - 
  .تغري دور املعلم يف العملية التعليمية  - 

  :و ميكن النظر إىل أمهية التدريب أثناء اخلدمة من خالل النقاط التالية 
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مباشرة بالعمل مما يطور يكسب التدريب املتدربني معارف ومهارات و اجتاهات ذات عالقة  - 
 .أدوارهم 

 .يكسب الفرد خربات جديدة تؤهله لالرتقاء و حتمل املسؤولية  - 
 .ينمي التدريب لدى الفرد املرونة و القدرة على التكيف يف حياته العملية  - 
 .حتسني األداء احلايل و املستقبلي لألفراد و اجلماعات على حٍد سواء  - 
  )76 . 2010، الكرمي. (نسبة اخلطأ يف العمل  تؤدي إىل تقليل زيادة املهارات و الكفاءات اليت - 

  :تدريب المعلمين في سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية  

اهتمت اململكة العربية السعودية اهتمامًا جليًا يف رسم سياستها التعليمية مبا ينسجم مع حتقيق التنمية 
التنظيمية و اعتربت أن التعليم هو األساس للتنمية البشرية و هو االقتصادية و املعرفية و االجتماعية و 

مصدر إعداد رأس املال البشري الذي يُعد األقدر على حتقيق االستثمار األمثل فنصت سياسة التعليم يف 
، )ة التقني( واملنهجية التطبيقية التناسق املنسجم مع العلم " على )  14(  اململكة العربية السعودية يف املادة

، ية واالقتصادية والصحية، لرفع مستوى أمتنا وبالدناباعتبارمها من أهم وسائل التنمية الثقافية واالجتماع
ربط الرتبية و التعليم يف مجيع املراحل " على )  15(  ، و املادة"  والقيام بدورنا يف التقدم الثقايف العاملي

سياسة التعليم التدريب الرتبوي  و أعطت، )  1995، التعليم بية ووزارة الرت " (  خبطة التنمية العامة للدولة
نصت يف عدد  لذا ملواكبة كل جديد يف جمال الرتبية وأمهية بالغة باعتباره وسيلة التطوير الرتبوي املستمر 

  :من موادها املتعلقة بالتدريب على النحو التايل 

بإعداد املعلم املؤهل علميًا و مسلكيًا لكافة تويل اجلهات املختصة عنايتها : "   ) 165( املادة  - 
 " .مراحل التعليم حىت يتحقق االكتفاء الذايت وفق خطة زمنية 

خطة لتدريبهم  ، وتوضع لغري املؤهلني مسلكّياً تدريب املعلمني عملية مستمرة ) : " 170( املادة  - 
 " . وخربام، كما توضع خطة للمؤهلني لرفع مستواهم وجتديد معلومام وتأهيلهم

تؤهله ملراتب أرقى يف جمال يفسح اال أمام املعلم ملتابعة دراسته اليت ) : "  171( املادة  - 
 " .، و تضع اجلهات التعليمية األنظمة احملققة هلذا الغرض ختصصه
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تعطي اجلهات املختصة عناية كافية للدورات التدريبية و التجديدية و دورات ) : "  196( املادة  - 
 " .التوعية لرتسيخ اخلربات و كسب املعلومات و املهارات اجلديدة 

يتناول التدريب كافة جوانب العملية التعليمية و األجهزة العاملة فيها و توضع ) : "  197( املادة  - 
غرض الدورة و منهاجها و طرق تنفيذها و تقوميها و الشروط اليت برامج للدورات حيدد فيها 

 ) 1995 ،وزارة الرتبية و التعليم" . ( ا ينبغي أن تتوفر يف القائمني عليه

  :نبذة تاريخية عن التدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

اهتمت و يف  –وزارة املعارف آنذاك  –رك أن وزارة الرتبية و التعليم املتتبع لتأريخ نشأة التدريب الرتبوي يُد
ه  1373مبكٍر جدًا بالتدريب الرتبوي إذ أا و بعد عاٍم من تأسيسها يف عهد امللك سعود عام  وقتٍ 

املعلمني يف املرحلة  هـ خبطة دف إىل تأهيل غري املؤهلني من 1374بدأت بتنفيذ أول برامج التدريب عام 
  :، و جتديد معلومام و خربام من خالل سني مستويات أداء املؤهلني منهم، و رفع و حتاالبتدائية

  :التدريب يف الداخل  - أ 
تتاليني مدة كل منها مخسني دورات صيفية عقدا الوزارة ملدة مئة يوم على فرتتني و يف عامني م - 

. ( مًا معل)  1025( هـ بعد أن تدرب فيها حنو  1385يف عام  هذه الدورات ، و مت إيقافيوماً 
 . )42 . 2002، وزارة الرتبية و التعليم

هـ أنشأت الوزارة معاهد املعلمني الليلية ، دف رفع مستوى املعلمني أثناء اخلدمة  1375يف عام  - 
، و  املؤهالت املطلوبةمل حيصلوا على ممن التحقوا بالتدريس و قبلتهم الوزارة بدافع احلاجة و إن 

هـ بعد أن أدت  1385، مث أُلغيت هذه املعاهد عام الدراسة مسائية ملدة ثالث سنوات كانت
، وزارة الرتبية و التعليم. ( ًا خرجي)  373( مهمة تدريب معلمي الضرورة الذين بلغ عددهم 

2002 . 43  . ( 
عقدت دورات قصرية يف خمتلف املناطق التعليمية ملن أوا بنجاح فرتيت  هـ  1385و يف عام  - 

التدريب الصيفي أو ممن خترجوا من معاهد املعلمني الليلية مث أوقفت عند انتهاء الدورات الصيفية 
 .هـ  1385يف عام 
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يف ، أحدمها زين للدراسات التكميلية للمعلمنيهـ مرك 1386/  1385أنشأت الوزارة يف العام  - 
، و استمر اهد املعلمني االبتدائية القدميةالرياض و الثاين يف الطائف دف رفع مستوى خرجيي مع

(  .معلماً )  6250( هـ و مت تأهيل حوايل  1402/  1401العمل فيها حىت اية العام الدراسي 
 ) .  43 . 2002، وزارة الرتبية و التعليم

برناجمًا تدريبيًا ملعلمي املرحلتني املتوسطة و الثانوية من نفذت الوزارة هـ   1394/  1393يف عام  - 
الذين ال حيملون مؤهًال تربويًا مدة التدريب فيه عام دراسي واحد مينح الناجحون فيه درجة 
الدبلوم العام يف الرتبية و نفذ يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود مث نقل إىل كلية الرتبية جبامعة أم 

 ) . 43 . 2002، ة الرتبية و التعليموزار (  .القرى 

  :التدريب يف اخلارج  –ب 

بدأت الوزارة باالشرتاك بالربامج و الدورات التدريبية و املؤمترات الرتبوية املنعقدة يف بعض األقطار  - 
 .هـ  1381العربية اعتباراً من عام 

 .هـ يف إجنلرتا ملدرسي اللغة اإلجنليزية  1394/  1393دورات قصرية بدأت عام  - 
 .هـ 1391ألمريكية ابتداًء من عام بعض اجلامعات اببرامج تدريبية للمشتغلني بالتعليم ملدة عامني  - 
العامل اليابان، اسرتاليا،  برامج تدريبية لفرتات متفاوتة لشاغلي الوظائف التعليمية يف عدد من دول - 

 ) .  44 . 2002، وزارة الرتبية و التعليم. ( صات ، إيطاليا يف خمتلف التخصكندا

مراكز تدريب تربوية داخل املناطق التعليمية و كان هـ صدر قرار يقضي بإنشاء  1417و يف العام 
، و يُعد هذا العام مبثابة نقلة نوعية يف تطوير التدريب يف وزارة الرتبية مركزاً لتدريب املعلمني 42عددها 

  .   2005)،و عبد اجلواد الغامدي( و التعليم 

  :في المملكة مراحل تأسيس اإلدارة العامة للتدريب و االبتعاث بوزارة التربية و التعليم 

 لربامج العامة باإلدارة حينه يف ربطت وقد ، هـ 1395/  1394 عام الرتبوي التدريب إدارة تأسيس مت 
 شهر يف والتدريب الرتبوي للتوجيه العامة اإلدارة إىل ضمت 1981 - هـ 1401 عام يف، و املعلمني إعداد

 إدارة أصبحت مث،  1981 -  هـ 1401/ 6/ 10 يف 1674/48: رقم الوزير قرار مبوجب الثانية، مجادى
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موقع اإلدارة العامة للتدريب و ( .  1998 - هـ 1418  عام يف االبتعاث و الرتبوي للتدريب عامة
              )  ABOUTAGENCY1.ASPXV.SA/TRAINING/PAGES/HTTP://PORTAL.MOE.GO االبتعاث 

  :بوزارة التربية و التعليم في المملكة العامة للتدريب التربوي السياسات  

  :تتمثل يف ما يلي للتدريب الرتبوي يف وزارة الرتبية و التعليم سياسات عامة 

 :يتأكد ذلك من خالل : التدريب الرتبوي خيار اسرتاتيجي  - أ 

تنمية القوى البشرية و التأكيد على زيادة مشاركتها و رفع كفاءا عن طريق التدريب و التأهيل  - 
 .املستمر 

من العناية بإعادة التأهيل و التدريب لرفع معدالت اإلنتاجية مبا حيقق االستفادة القصوى  - 
 .التقنيات و التجهيزات و املستجدات يف املناشط الرتبوية 

مشول التدريب جلميع العاملني يف جماالت الرتبية و التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية و  - 
 . )9  . 2002، وزارة الرتبية و التعليم( . القيادات الرتبوية و اإلشرافية 

  : إلزامية التدريب الرتبوي  –ب 

) 34(حق جلميع منسويب وزارة الرتبية و التعليم و واجب وظيفي وفق ما نصت عليه املادة  الرتبويالتدريب 
  :من نظام اخلدمة املدنية و ميكن حتقيق ذلك من خالل 

 .التدريبية اليت تليب احتياجاته ضمن الربامج التدريبية املتوفرة  إلزام املعلم بااللتحاق بالربامج  - 
اق املعلم بأحد الربامج التدريبية مبا ال يقل عن برنامج واحد كل مخس التأكيد على وجوب التح - 

 .سنوات كحد أقصى 
العمل على تضمني استمارة تقومي األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بنداً خيص الربامج و  - 

 . الدورات التدريبية 
التعليمية وفق احتياجام التدريبية إتاحة الفرصة بتوفري الربامج التدريبية جلميع شاغلي الوظائف  - 

 ) .9  . 2002، و التعليم وزارة الرتبية. ( الفعلية و متكينهم من االلتحاق فيها 
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  : احلوافز املعنوية و املادية يف التدريب الرتبوي  - جـ 

يف  العمل على توفري احلوافز املعنوية و املادية للمشاركني يف التدريب من أجل حفزهم على االستمرار
  :املشاركة وزيادة حرصهم على اإلقبال على التدريب الرتبوي الحقاً و ميكن أن يتم ذلك من خالل 

 .توثيق الربامج التدريبية اليت شارك فيها املتدرب من خالل سجل خاص بالنمو الوظيفي و املهين  - 
يد الدقيق لالحتياجات التنويع يف الربامج التدريبية املقدمة وفق احلاجات الفعلية املبنية على التحد - 

 .التدريبية 
 :اعتماد الربامج التدريبية اليت شارك فيها املتدرب يف املفاضلة يف  - 

، التفرغ للحصول على درجة عمل قياديي الرتشح أل ،ت املعلمني الداخلية و اخلارجيةنقالت
شيح الرت ، البتعاث للدراسة يف خارج اململكة، الرتشيح لمؤهالت علمية عليا البكالوريوس أو

   . 2002، وزارة الرتبية و التعليم(  .، و غريها من الفرص الساحنة لإليفاد للعمل خارج اململكة
10  (.  

  :التدريب التربوي بمدينة الرياض  إدارة

وزارة الرتبية و التعليم على تطوير التدريب الرتبوي يف كل مناطق اململكة لذلك أصدرت قراراً وزارياً حرصت 
هـ ينّص على أن تقوم كل منطقة تعليمية بإنشاء مركز تدريب تربوي للمعلمني و يوفر كل  1417يف العام 

  .) 2005، و عبد اجلوادالغامدي .(بشرية و تقنيات و وسائل حديثة ما حيتاجه من إمكانات مادية أو 

إنشاء و منذ ذلك احلني و إدارة الرتبية و التعليم مبنطقة الرياض تسعى لرفع مستوى منسوبيها من خالل 
  :  ما يلي  يفالرتبوي الذي تبلورت رسالته و رؤيته و أهدافه  التدريب إدارة

  :رسالة إدارة التدريب  -

مي أصيل و دف إىل بناء تقدمي برامج تدريبية معدة وفق منهجية علمية تستند إىل فكر تربوي إسال" 
  .) 2004.6، وزارة الرتبية و التعليم"(ارة املعلم بناًء مشولياً متكامًال متوازناً ميكنه من أداء دوره حبماسة وجد
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 :رؤية إدارة التدريب  -

ت ، ميارس دوره ختطيطًا وتدريبًا و تطويرًا يف إطار سياساتربوية تدريبية يقودها فريق مؤهلمؤسسة " 
اليب ، مدعم بأحدث أسعلى االحتياجات الفعلية للميدان و منهج عصري متكامل مبين، مرنة

، و ذلك يقيس أثر التدريب و يتابع نواجته، حماط بنظام تقومي حمكم التدريب و وسائطها و أجداها
" . ا إلعداد معلم قادر على تطوير ذاته مؤهل لبناء أجيال تتفاعل مع معطيات احلضارة و تشارك فيه

   ) .  7 .2004 ، وزارة الرتبية و التعليم( 

   : أهداف إدارة التدريب التربوي  -

  :اهلدف العام : أوالً 

ملواكبة التطور  يهدف التدريب الرتبوي إىل تنمية و تطوير و تغيري معارف ومهارات و اجتاهات املتدربني
اليب و الطرائق ، و اإلملام باألسالتعليميةاملشكالت الرتبوية و ، و حل و لتبادل اخلربات ،العلمي و التقين
، وتفعيل الوسائل التعليمية لتحسني عملييت التعليم و التعلم و توفري الوقت و اجلهد و املال الرتبوية احلديثة

  ) .2004، ية و التعليموزارة الرتب. ( 

  :األهداف التفصيلية : ثانياً 

 .على الساحة الرتبوية و التعليمية مساعدة القيادات الرتبوية على متابعة ما يستجد  - 
 .تشجيع املعلمني على استخدام األساليب احلديثة يف التعليم  - 
 .تكوين املهارات التعليمية بقصد حتسني األداء بشكل أفضل  - 
 .حفز املعلمني على تبين ممارسات تعليمية صفية ذات فاعلية أكرب  - 
 .أساليب تقومي التالميذ تزويد املعلمني مبعايري التقومي الذايت و أدوات و  - 
 .توسيع تبادل اخلربات الرتبوية فيما بني املؤسسات التعليمية  - 
 .مساعدة املعلمني على اكتشاف ذوام و ما لديهم من قدرات كامنة و استثمارها  - 
 ) .  2004، وزارة الرتبية و التعليم. ( ياة تنمية مفهوم الرتبية املستمرة و التعلم طوال احل - 
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  : هاماقسمهام أو ة التدريب الرتبوي إدار ي عرض ألهم أدوار و يف ما يل

  : على اإلشراف منها مهام و بأدوار يقوم و :مدير التدريب  - 
  .باملنطقة التدريب إدارة  - 
  .الوزارة من للمنطقة واملبلغة بالتدريب اخلاصة والتعليمات األنظمة تنفيذ - 
  .التدريب وبرامج خطط إعداد - 
  .للمنطقة املبلغة التدريبية الربامج تنفيذ - 
  .املركزية التدريبية الربامج ملختلف املنطقة منسويب واختيار ترشيح - 
  .العالقة ذات اجلهات مع بالتعاون وذلك باملنطقة التدريب برامج ميزانيات إعداد - 
 التدريب أوضاع عن مفصلة دورية بتقارير بالوزارة املختصة واجلهة للتعليم العامة اإلدارة تزويد - 

  .املنطقة  يف ومنجزاته
  :و يقوم مبهام منها : مساعد المدير  •

 .اإلدارة أقسام بني التنسيق - 
  . األقسام أعمال متابعة - 
  . األسبوعية األقسام خطط تنفيذ متابعة - 
  . غيابه حال اإلدارة مدير مبهام القيام - 
   والبعثات الدراسات قسم مهام - 
   واجلامعات الكليات يف للدراسة التعليم منسويب ترشيح - 
  . وخارجها اململكة داخل للدراسة والكلي اجلزئي للتفرغ الرتشيح - 
 ).الوكالء املديرين، املشرفني، دورة( املركزية للدورات الرتشيح - 

 :و يقوم القسم مبهام  منها :  قسم الدراسات و االبتعاث •
   واجلامعات الكليات يف واالنتساب املسائية للدراسة التعليم منسويب ترشيح - 
  . وخارجها اململكة داخل للدراسة  للتفرغ الرتشيح - 
  . والدبلوم) الوكالء املديرين، املشرفني، دورة( املركزية للدورات الرتشيح - 
 . مرتب بدون الدراسية لإلجازة الرتشيح - 

 :و يضطلع بأدوار عديدة هي :  قسم البرامج التدريبية •
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  .التدريبية االحتياجات حتديد - 
  . التدريبية الربامج تصميم - 
  .التدريبية احلقائب إعداد - 
  .التدريبية الربامج تطوير - 
  .التدريبية الربامج تنفيذ - 
  .امليدان يف التدريب أثر متابعة - 
  .واحملاضرات الندوات تنظيم - 
 .والنشرات البحوث إعداد - 

    : و يقوم مبهمات هي :  قسم القبول و التسجيل •
  .عنها اإلعالن و اإلدارة يف التدريبية للربامج التنفيذية اخلطط إصدار - 
  .التدريبية للدورات املرشحني طلبــــات ستقبالا - 
  .املتدربني وغياب حلضور األسبـــوعية املتابعة - 
  . املتدربني شهادات إصدار - 
  .الرياض مبنطقة للتعليم العامة اإلدارة ملنسويب املهين النمو بطاقات إصدار - 
  .التدريبية الربامج تنفيذ يف املشاركة - 
  .التدريبية الدورات يف املشاركني جلميع بيانات قواعد إعداد - 

 :و من مهماته الرئيسة ما يلي :  قسم الشؤون التدريبية •
  . الرتبوي التدريب مستلزمات تأمني - 
  . التدريبية احلقائب تصوير - 
  . واملدربني املتدربني وغياب حلضور اليومية املتابعة - 
  . التدريبية للربامج اإلرشادية املعلومات حتديث متابعة - 
  . التدريبية والربامج املدربني تقييم متابعة - 
  . التدريبية والربامج املدربني تقييم متابعة - 
  . وجتهيزها واملعارض واملعـــــامل واملختربات التدريبية القـاعـــــات على اإلشراف - 
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 . التعليمية الوسائل جاهزية على اإلشراف - 
 :و تم هذه الوحدة بعدة أمور هي :  اإلتقانوحدة اإلحصاء و  •

  .  التدريبية الربامج مجيع يف احلضور عدد رصد - 
  .  فيها احلضور وعدد املنفذة التدريبية الربامج عدد عن سنوي إحصائي دليل إصدار - 
  .  الرتبوي التدريب إدارة ومنجزات مراحل عن دورية تقارير إصدار - 
  .  التدريبية باحلقيبة مرفق منوذج خالل من التدريبية الربامج تقييم متابعة - 
 املشرف وتزويد التدرييب الربنامج يف التدريب مشرف أداء عن بتقارير التدريب إدارة مدير تزويد - 

  .  أداءه تقييم من بنسخة
 . التدريب قاعة يف املشرفني وتقييم التدريبية الربامج تقييم عن السنوي التقرير إصدار - 

 :و يُعىن هذا القسم باجلانب التقين يف اإلدارة باإلضافة إىل ما يلي :  قسم الحاسب اآللي •
  . اإلدارة يف اآليل احلاسب تطوير - 
  . الرتبوي التدريب إلدارة متكامل حاسويب نظام إنشاء - 
  . اإلدارة يف  والشبكة والربامج احلاسب أجهزة وإدارة صيانة - 
  . اآليل للحاسب التدريبية احلقائب وتصميم إعداد - 
  . اآليل احلاسب دورات تدريب - 
  . الرتبوي التدريب إدارة ملوظفي الفنية االستشارات تقدمي - 
  . االلكرتوين الربيد خدمة مع التعامل - 
أدلة (.  التعليمية الوسائط أهم من باعتباره اآليل احلاسب استخدام على املعلمني تدريب -

    . )  2010، إدارة التدريب الرتبوي بالرياضالعمل يف

  : الرياض بالتربوي منجزات إدارة التدريب 

 أعداد مستوى على  هـ 1427 إىل هـ 1419 عام من الرياض مبنطقة الرتبوي التدريب إدارة حققت 
 منذ"بنني" الرياض مبنطقة والتعليم للرتبية العامة باإلدارة الرتبوي التدريب إدارة برامج يف املشاركني املتدربني

دربني حيث تارتفاعاً تصاعدياً واضحاً يف أعداد امل ه 18/5/1427 تاريخ إىل هـ  1419عام لتدريبا بداية



- ٢٨ - 

 

ليصل إىل هـ  1427عدد املتدربني يف عام  متدربًا و ارتفع) 557(هـ  1419كان عدد املتدربني يف عام 

عدد الربامج التدريبية املقامة يف إدارة التدريب الرتبوي من عام يف املقابل و تصاعد ، متدرباً  ) 11039(
برناجماً )  682( هـ إىل أن وصل إىل   1419برناجمًا تدريبيًا يف العام )  27( هـ من  1427هـ إىل   1419

  .)  2004، وزارة الرتبية و التعليم. ( هـ    1427تدريبياً يف العام 

  : مفهوم التدريب اإللكتروني : ثالثاً 

عملية تدريبية دف إىل تقدمي احملتوى التدرييب من خالل أي وسيط من آليات " بأنه ) 2006(تعرّفه مياين 
، " االتصال احلديثة من أجهزة حاسوب و شبكة إنرتنت لتخطي املسافة اجلغرافية بني املتدربني و املدرب 

و فيه تقوم  اإلنرتنتذلك النوع من التدريب القائم على شبكة : " بأنه ) 18 . 2011(تعرّفه الزنبقي و 
، و يتدرب املتدرب فيه عن طريق ا و ملواد أو برامج معينة هلا املؤسسة التدريبية بتصميم موقع خاص

" بأنه فه فيعرّ ) 2010(اهلياجنة أما ، " احلاسب اآليل و فيه متكن من احلصول على التغذية الراجعة 
املتدربني عن  يتم من خالله التفاعل بني املدرب وحبيث نرتنت اإلشبكة التدريب الذي يتم من خالل 

، وهذا نرتنتالتدريب الذي يتم من خالل اإل" بأنه )   2006(و يعرّفه القادري ،  " شبكة اإلنرتنتطريق 
املتعددة وإمكانياته اهلائلة، كما وسائطه  يقتضي بطبيعة احلال استخدام احلاسوب وتقنياته املتنوعة و

  ."للتدريب، يتم من خالله التفاعل بني املدرب واملتدربني ) بيئة (نرتنت كوسط يتضمن استخدام اإل

  :مبررات التدريب اإللكتروني  

على )  2010، اهلياجنة( و )  2006، مياين( و )   2011،الزنبقي( و )  2010، املوسوي(  يتفق كل من
  : أهم مربرات التدريب اإللكرتوين اليت تتمثل يف  

للتعامل مع معطيات العوملة من  األفرادو يئة إعداد باملعريف و التقدم التقين و ضرورة مواكبته   تطورال – ١
  . خالل التعلم املستمر مدى احلياة 

االتصال و سرعة نقل املعلومات و التطور يف التقنيات الرقمية و ضرورة إدماجها يف عمليات  تقدم – ٢
  .التدريب 
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الزيادة الكبرية يف أعداد املتدربني الراغبني يف التدريب مما جيعل املؤسسات التدريبية عاجزة عن توفري  – ٣
  .التدريب هلذه األعداد 

تمثل يف عدم التوازن اجلغرايف للمؤسسات التدريبية فهناك مناطق مربرًا آخر ي)  2011( و تضيف الزنبقي 
دة للهجرة للمدن تتوافر ا مراكز تدريبية فيما تفتقر بعض املناطق ملراكز تدريبية ما يضطر أهل املناطق البعي

احلصول حلاجة إىل السرعة يف با عىنمربراً آخر يُ )  2008، أمحد و ياسني( يضيف ، فيما ألغراض التدريب
وإجياد احللول املناسبة واحلاجة إىل املهارة واإلتقان يف أداء األعمال  ،على املعلومات ومعاجلتها

  .للمشكالت

  :فوائد التدريب اإللكتروني 

  :أنه )  2007، إطميزي( يب اإللكرتوين كما يذكر من أهم الفوائد اليت يتمتع ا التدر 

واألنشطة بأي وقت وأي مكان مع  وسرعة الوصول للمحتوياتسهولة  و مةءاملال املرونة ويتمتع ب - 
  .ر باستمرا إمكانية االختيار بني دورات متوفرة وتتزايد

سهولة وسرعة املراجعة،  الواجبات، واالمتحانات، والتمارين مع أداءتغذية راجعة فورية عند يوفر  - 
 .والتحديث، والتحرير، والتوزيع

  .ءأن يدرس بسرعة أو ببطمثًال رة املتدرب ربني ومنها قدبني املتد مراعاة الفروق الفردية - 
 . امللل متنع متنوعة تعليمية وأساليب تسهيالت، يقدم - 
 الوقت نفس يف املصدر لنفس اآلالف وصول يسهل كما ُكثر، كانوا لو و املتدربني متابعة ُيسهل - 

 .  الورقية املصادر خبالف
 وظروف يتناسب مبا لدورته تلقيه جيدول حبيث وقته تنظيم للمتدرب ويتيح يوفر حيث: الــوقــــت - 

 . يعرفها ونشاطات مواد عن القفز له يتيح و كما والعائلة العمل،
 والتوزيع اإلنتاج، تكلفة خيفض وكذلك واملعيشة، والتنقل، السفر، تكلفة خيفض حيث: الــمال كلفة - 

 .العاملني وقت ضياع تكلفة تقليص إىل إضافة واملدربني املكاتب، وتكلفة التدريبية، للمواد
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 وكذلك واملتدربني، املدرب بني املباشر اإللكرتوين والتفاعل االتصال إمكانية: التفاعل و االتصاالت - 
 و اإللكرتوين الربيد وسائل خالل من بينهم فيما إلكرتونيا الفوري التفاعل للمتدربني الفرصة إتاحة

 . وحنوها احلوار غرف و النقاش منتديات
 .وإنرتنت حاسوب فيه يتوفر مكان بأي التدرب إمكانية  - 

  :لفوائد  للتدريب اإللكرتوين مثل مجلًة من ا)  2006، القادري( و  ) 2009، حسن(  ذكرو ي
  .املتدرب هو املتحكم يف العملية التعليمية أما املدرب فيكتفي بتوجيه املتدرب .١
  ).إجيايبتدرب (املتدربني مشاركني يف العملية التعليمية  .٢
  .ميكن للمتدرب أن يصل للحقيبة التدريبية يف الوقت والزمان املناسبني له .٣
  واملدربني ينشئ التدرب االلكرتوين عالقة تفاعلية بني املتدربني .٤
 .استخدام كل ما هو متاح من وسائل مساعدة واستخدام أمناط تدريب خمتلفة .٥
 . املتدربني كفاءة ورفع التدرب تكلفة تقليل .٦
 . واملدرب للمتدرب السفر تكلفة من يقلل .٧
 إىل للوصول التشعبية الروابط استخدام خالل من االنرتنت تصفح على املتدربني يشجع .٨

 . الدرس موضوع حول إضافية معلومات
 مهنته يف يساعده مما االنرتنت من واالستفادة احلاسب استخدام على املتدرب قدرة يطور .٩

 . املستقبلية
 . ذاتياً  املعرفة بناء مرحلة إىل والوصول النفس على االعتماد على املتدرب يشجع.  ١٠

 . نفسه يف املتدرب ثقة زيادة
 . واالنرتنت االلكرتونية املصادر باستخدام التدريبية املادة بتطوير للمدربني يسمح.  ١١
 .مكان أي ومن وقت أي يف هلا والعودة املتدربني بسجالت باالحتفاظ للمدربني يسمح . ١٢

  

من ) Harper(فيستعرض أهم نتائج البحث الذي توصل إليه هاربر )  35 -  32 . 2007( أما توفيق 
فوائد للتدريب اإللكرتوين تتمثل يف مراعاة االختالف يف مستويات سرعة و طرق التعلم و تنوع بدائل 

لوقت و املكان و االختيار أمام املتدرب و دعم و تعزيز دوافع التعلم املستمر و التغلب على مشكالت ا
  .املرونة و املساواة 
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  :الفرق بين التدريب اإللكتروني و التعليم اإللكتروني 

إللكرتوين يف التدريب اإللكرتوين انبثق أساسًا من تطبيق تقنية التعلم ا" إىل أن )  2010 (يشري املوسوي 
بيئة التعليم االلكرتوين  من خاللال يوجد فرق بينها " أنه )  2009( فيما يبني حسن  "اجلوانب الرتبوية 

لية آ وكذلك نظام الفصول االفرتاضية و حيث كالمها يتطلب األمور األساسية يف أي نظام تعلم الكرتوين
لكرتوين على وجلي يف آلية تطبيق التعليم اال بينما يتجسد الفرق بشكل واضح، التسجيل والدخول

) املدرسة و اجلامعة (ة التعليمية أى املنشمااللكرتوين مرتبط مبس حيث أن التعليم ،الطالب أو املتدربني
أن )  2007( ، و يؤكد إطميزي "  طالب واختبارات فصلية وحضور مميز وغريها يوجد مدرسني ويوجد

أغلب األحباث تعترب أن التعليم اإللكرتوين و التدريب اإللكرتوين شيئًا واحدًا يف حني أن بعضها تفرق 
دين إىل أما ورثا الفرق بني التعليم التقليدي و التدريب التقليدي  و يلخص الفرق يف نقطتني بينهما مستن

، التدريب اإللكرتوين غالبًا ما تعليم اإللكرتوين مبفهومه العريضالتدريب اإللكرتوين هو جزء من ال: مها أن 
  .املهنية و العلمية من كفاءام  يقتصر على املؤسسات و الشركات اليت تدرب موظفيها لرتفع

أنه ال يوجد فرق بني التعليم اإللكرتوين و التدريب اإللكرتوين من خالل  وضحت ) 2011( الزنبقي لكن  
بيئة التعليم اإللكرتوين حيث كالمها يتطلبان األمور األساسية يف أي نظام تعلم إلكرتوين بينما يتجسد 

  .على الطالب أو املتدربني الفرق بوضوح يف آلية تطبيق التعليم اإللكرتوين 

 التدريب اإللكرتوين و التعليم اإللكرتوين من حيث األدوات و فرق بني ه ال يوجدو يرى الباحث أن
الوسائل و التقنيات املستخدمة إمنا  الفرق بينهما يكمن يف نوع الفئة املستفيدة من عملية التدريب و 

   .و التعليم يكون موجهاً للطالب املتعلمني  التعليم فالتدريب موجه لفئة املوظفني املتدربني

  :التدريب اإللكتروني  واعأن

  :أنواع التدريب اإللكرتوين بنوعني ال ثالث هلما و هي  ) 2007(حيدد إطميزي 

هو النشاط الذي يتم يف الوقت احلقيقي ، حتت قيادة املدرب حيث تواجد هو ومجيع : املتزامن  - 
 .يتواصلون مباشرًة مع بعضهم البعض املتدربني يف نفس الوقت و 
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يف هذا النوع ليس من الضروري أن يتواجد املدرب و املتدربني بنفس الوقت و ال أن : الالمتزامن  - 
 .يتواجدوا بنفس املكان 
  :نوعاً ثالثاً ألنواع التدريب اإللكرتوين و هو )  2011(فيما تضيف الزنبقي 

بني التدريب الشبكي و التدريب الغري شبكي و هو نوع من أي الدمج : التدريب املتمازج أو املدمج  - 
  .التدريب احلديث يدمج بني التدريب التقليدي و التدريب اإللكرتوين 

  : سلبيات التدريب اإللكتروني 

لى ع)  2007، إطميزي( و  ) 2010، اهلياجنة( و )  2006، مياين (و )  2011، الزنبقي( يتفق كٌل من 
  : سلبيات تتمثل يف ما يلي اإللكرتوين أن للتدريب 

افتقار مشاركة املتدرب إجياباً يف تبادل اآلراء و األفكار مع املدرب من ناحية ومع اموعة املتدربة من  - 
 .ناحية أخرى 

الصعوبة اليت تواجه املدربني يف إيصال أفكارهم يف املقرر اإللكرتوين باإلضافة إىل أن املدرب لن يتمكن  - 
 .متابعة املتدرب النشط أو النائم أو الشارد أو الذي يظهر عليه امللل من 

 .تالشي و إضعاف دور املدرب اإلنسان كمؤثر تربوي و تعليمي مهم  - 
 .صعوبة تقييم املتدربني  - 
 .كثرة توظيف التقنية رمبا يؤدي إىل ملل املتدرب و عدم اجلدية يف التعامل مع هذه الوسائط  - 
  . ون بالعزلة عن أقرام و عن املدرب عر بعض املتدربني قد يش - 
  .صعوبة تطبيق بعض املهارات و املمارسات املرغوب يف تعلمها يف بعض الربامج التدريبية  - 
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  : الدراسات السابقة  :ثانيا 

ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية و اليت أفادت كثرياً  الدراسات السابقةيعرض الباحث يف هذا الفصل  
 يف استخدام املنهجية املناسبة لطبيعة الدراسة احلالية و إعداد أداا، و مت تقسيم الدراسات السابقة 

  :كما يلي يف كل حمور  ترتيباً زمنياً من األقدم لألحدث و رتبت الدراسات فيها خلمسة حماور 

  :ثت يف حتديد متطلبات استخدام التدريب اإللكرتوين و التعليم اإللكرتوين دراسات حب :أوالً 
هدفت للتعرف على مطالب استخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس العلوم )   2009(دراسة الشهراين  

جة الطبيعية الواجب توافرها يف املعلم و املنهج و عضو هيئة التدريس و البيئة التعليمية و التعرف على در 
من أعضاء هيئة التدريس  250، و استخدم املنهج الوصفي للدراسة و تكونت العينة من أمهية املطالب

باجلامعات السعودية و توصلت لنتائج من أمهها أن مجيع املطالب الالزم توافرها يف عضو هيئة التدريس 
توافرها يف البيئة التعليمية تعترب مطالب ، و أن مجيع املطالب الالزم أداة الدراسة تعترب مطالباً هامةالواردة يف 

  .هامة الستخدام التعليم اإللكرتوين 

إىل حتديد متطلبات استخدام التعليم اإللكرتوين يف كليات جامعة امللك ) 2010(و هدفت دراسة الرتكي 
، و ه املتطلبات تعزى لبعض املتغرياتسعود و التعرف على مدى وجود اختالف يف تقدير أمهية هذ

من أعضاء هيئة عضو  278تخدم الباحث املنهج الوصفي و طبقت الدراسة على عينة مكونة من اس
، و توصلت لنتائج من أمهها أن متطلبات املقرر اإللكرتوين و متطلبات تدريب أعضاء التدريس باجلامعة 

مهمة بدرجة   ، و متطلبات البيئة التدريبية كانتمهمة بدرجة كبرية من وجهة نظرهم هيئة التدريس كانت
  .كبرية من وجهة نظر العينة 

التعرف على مدى إملام املوظفني واملوظفات باملتطلبات األساسية إىل ) 2011(و هدفت دراسة الغديان 
التأكيد على أمهية توافر و  املتدربات يف برامج التدريب اإللكرتوين الفعال/الواجب توافرها يف املتدربني
حتديد و  رتوين، باعتبارهم من أهم عناصرهربني يف برامج التدريب اإللكاملتطلبات األساسية يف املد

، و استخدم املنهج الوصفي للدراسة و طبقت على اخلصائص األساسية لبيئة التدريب اإللكرتوين الفعال
يف حتديد املتطلبات نتائجه ، و جاءت أهم يف اململكة العربية السعوديةعدد من موظفي القطاع احلكومي 
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متكن املدرب من " جاءت الفقرة  األساسية الواجب توافرها يف املدربني يف برامج التدريب اإللكرتوين الفعال
أما ، و  )4.65(حيث بلغ متوسطها احلسايب  يف املرتبة األوىل" استخدام احلاسب اآليل وتطبيقاته  مهارات

رب من مهارات استخدام اإلنرتنت متكن املد "فهي ) 4.62(الفقرة اليت حصلت على متوسط حسايب بلغ 
  . فقد احتلت املرتبة الثانية" وأدواا 

  :دراسات حبثت يف بناء مناذج مقرتحة للتدريب اإللكرتوين  :ثانياً 
إىل معرفة دور املعلم و املعلمة املأمول يف ظل التغيريات و االجتاهات )  2007(هدفت دراسة احلريب  

 Discipline Based Art Education )   (حتديداً تبين االجتاه التنظيمي  احلديثة ملنهج الرتبية الفنية و

و تصميم )  ( D.B.A.E و حتديد مدى حاجة املعلمني و املعلمات الكتساب كفايات االجتاه التنظيمي
أمنوذج للتدريب اإللكرتوين عرب اإلنرتنت لتلبية تلك االحتياجات التدريبية و تدريب معلمي و معلمات 

، و ) ( D.B.A.E على اكتساب الكفايات الالزمة يف ضوء االجتاه التنظيمييف مدينة جدة الرتبية الفنية 
ت االختبارين القبلي و البعدي و تكونت استخدم الباحث املنهج التجرييب و تصميم اموعة الواحدة ذا

، و جاءت أهم نتائج الدراسة لتبني أن معلم و معلمة الرتبية متدرباً من اجلنسني )  86( عينة الدراسة من 
الفنية هم حباجة إىل اكتساب الكفايات الالزمة يف ضوء االجتاه التنظيمي و إمكانية تصميم أمنوذج 

على هيئة موقع على شبكة اإلنرتنت مراعياً بذلك ضرورة حتديد االحتياجات للتدريب اإللكرتوين و تفعيله 
  .التدريبية من عدة مصادر و عدم االكتفاء بتحديدها من قبل املتدربني 

إىل تسليط الضوء على برامج التعلم و التدريب اإللكرتوين و هدفت )  2010( و سعت دراسة الشهري 
اإللكرتوين من حيث املفهوم و األساليب و أهم املكونات و مربرات إىل تقدمي برامج التعلم و التدريب 

إطالق تلك الربامج و التعرف على أهم املعوقات اليت حتد من تطبيق تلك الربامج و التعرف على املبادرات 
ذجاً و اجلهود احمللية و العربية و الدولية و املراحل و اخلطوات املتبعة يف تقدمي هذه الربامج كما قدمت منو 

، و جاءت أهم النتائج لتبني أن مربرات إطالق امج التعلم و التدريب اإللكرتوينمقرتحًا ملراحل تطبيق بر 
برامج التعلم و التدريب اإللكرتوين مواكبة خمتلف التطورات و استثمار التقنية استثمارًا أمثل و أن هذه 

لقوى البشرية و متعلقة باجلوانب التنظيمية الربامج تصطدم مبعوقات متعلقة باجلوانب الفنية و متعلقة با
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باإلضافة إىل أن برامج التعلم و التدريب اإللكرتوين أصبحت واقعًا ملموساً و ذات أمهية كبرية للعديد من 
  .املؤسسات التعليمية و التدريبية و تشهد منواً متسارعاً يف التطبيق 

 تلبية االحتياجات التدريبية ودوره يف التنمية املهنية دراسات تناولت التدريب اإللكرتوين و دوره يف :ثالثًا 
  :أثناء اخلدمة 

رصد استجابة املعلمني لربامج التدريب على التقنية و )  Maxwell, 1997(تناولت دراسة ماكسويل 
، و ترتكز يف إدراك احة للتدريب على استخدام التقنيةالبحث يف فرص تطوير أعضاء هيئة التدريس املت

معلمًا يف  47، و كانت العينة عبارة عن اج اإلنرتنت يف مقرراته الدراسيةلفعالية التدريب و إلدر املعلم 
، و عن طريق املقابالت و االستبانات مدرسة ابتدائية حكومية بوالية تينسي األمريكية و مجعت املعلومات

دريباً على اإلنرتنت و حىت الذين توصلت الدراسة لنتائج من أمهها أن معظم املعلمني يف املدرسة مل يتلقوا ت
، و من النتائج أيضًا أن لدى املعلمني أربعة أمور أساسية فيما ن تدريبهم مل يكن بالقدر املطلوبتدربوا فإ

يتعلق بفعالية استخدام اإلنرتنت يف قاعة الدراسة و هي أوًال توافر السبل املمّكنة من استخدام االنرتنت و 
  .  و زمن التدريب و ثالثاً التدريب الفّعال و املتوافر و رابعاً الدعم اإلداري اجليد ثانياً كفاية االستخدام 

هدفت لدراسة واقع استخدام الشبكة العاملية للمعلومات اإلنرتنت لدى )  2005( و دراسة احلازمي 
أغراض أعضاء هيئة التدريس و طالب كليات املعلمني مبنطقة مكة املكرمة و مدى استخدامهم هلا وفق 

الدراسة و الصعوبات اليت يواجهوا و مدى أمهية استخدام االنرتنت يف التعليم و التدريب من وجهة 
لتفعيل و نظرهم و الكشف عن أهم املعوقات اليت حتد من استخدام الشبكة و التعرف على أبرز الوسائل 

اليت يواجهها مستخدم  ، وجاءت أهم النتائج تبني الصعوبات و املعوقاتتطوير استخدامات الشبكة
االنرتنت بطء التصفح و انقطاع االتصال و ضعف االتصال و قلة األجهزة يف الكلية و نقص التمويل 

  .الالزم لتوظيف اإلنرتنت يف التعليم و عدم وجود فرص للتدريب على استخدام االنرتنت يف التعليم 
املشرفني الرتبويني للتعليم اإللكرتوين يف  للتعرف على واقع استخدام)  2007( دراسة النفيسة سعت فيما 

تدريب املعلمني مبدينة جدة و جاءت أبرز النتائج بوجود أمهية كبرية الستخدام املشرفني الرتبويني للتعليم 
اإللكرتوين يف تدريب املعلمني و أن ممارسة املشرفني الرتبويني للتعليم اإللكرتوين يف تدريب املعلمني كانت 

  .و وجود موافقة من املشرفني الرتبويني على املعوقات للتعليم اإللكرتوين يف تدريب املعلمني  بدرجة متوسطة
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دراسة العالقة بني نظام التعليم العايل يف والية إىل )  leighann, 2007(فيما هدفت دراسة ليان 
كان اهلدف  و ،العمليةرتنت يف املمارسة ناستخدام أنشطة اإل حول معتقدات املعلمني الرتبوية و بنسلفانيا

ول جلمع البيانات ح) 2002أبريل (من هذه الدراسة هو التعامل مع دعوة إدارة البحوث الرتبوية والتطوير 
وقامت الدراسة جبمع البيانات، عن طريق مسح  ،، وتقدمي توصيات للعملكيفية استخدام احملتوى الرقمي

بوية للمعلمني يف نظام التعليم العايل يف والية ، حول املعتقدات واملمارسات الرت على شبكة اإلنرتنت
أنوفا  وبراون العالقات املتبادلة سبريمان  والتصنيف  ووكشف حتليل اإلحصاءات الوصفية  بنسلفانيا 

باستخدام تصنيف األنشطة املمارسات الرتبوية التعليمية البنائية الفعلية  وجود فجوة بني املعتقدات و
يف سة إىل جماالت املعرفة الرتبوية عرب اإلنرتنت واملعرفة التكنولوجية اليت ينبغي تطويرها ، أشارت الدراالبنائية

بالعمل على حتقيق التعاون عن بعد   توصيات لربامجنظام التعليم العايل يف والية بنسلفانيا ومت تقدمي
التكامل يف برامج إعداد ، ودعم ية يف استخدام األنشطة التعاونية، وتوفري التنمية املهنوأنشطة االتصال

  .املعلم

 لبحث استخدام املشروعات الصغريةهدفت  )Roy & Raymond, 2008(  و يف دراسة روي و رميوند
، و قد مجعت التدريبية ألعضاء هذه املشروعات و مدى تلبيته للحاجاتو املتوسطة للتعليم اإللكرتوين 

املعلومات بواسطة املقابالت الشخصية مع مالكي املشروعات الصغرية و املتوسطة و مع مسؤويل التدريب 
، و أظهرت نتائج موظف 485إىل  60و اإلداريني و تراوح عدد املوظفني يف هذه املؤسسات ما بني 

 .موظفيها  من هذه املؤسسات تستخدم التدريب اإللكرتوين لتدريب % 75الدراسة أن 

إىل رصد واقع التنمية املهنية للمعلمني و اجتاهات وزارة الرتبية و التعليم ) 2009(بينما هدفت دراسة سعد 
يف مصر يف توسيع نطاق استخدام تقنيات املعلومات و االتصال يف التدريب بكافة أنواعه و أشكاله 

معلمًا من سبع حمافظات خمتلفة باملراحل )  75( مستخدمة املنهج الوصفي و تكونت عينة الدراسة من 
التعليمية الثالث و توصلت الدراسة لعدة نتائج من أمهها أن نسبة كبرية من املعلمني ترى أن يتم تصميم 

  . مواقع مفيدة على شبكة اإلنرتنت تتيح للمعلمني تطوير أنفسهم 

  :مية املهنية بعد و دوره يف التن تناولت التدريب عناليت دراسات ال :اً رابع
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اليت تناولت البحث يف التطورات يف تقنية ) Rogers & Coles, 2000(دراسة روجرز و كولز  
، و أثارت أسئلة عن علمية املعلومات اليت جعلت من تدريب املعلمني و تطويرهم عن طريق االنرتنت قضية

عبارة عن برنامج إرشادي على اإلنرتنت ، و كانت هذه الدراسة املدرب و املعلم املبتدئ البعيد العالقة بني
مدته عشرة أسابيع تستكشف جوانب تلك العالقة و تبحث يف اآلثار املستقبلية هلذا الشكل من تدريب 

  .املعلمني و توصلت إىل أن الصعوبات التقنية و العملية يف التعليم عن بعد ترتاجع مبعدل سريع

أسلوب التدريب عن بعد كمدخل لتنمية القوى العاملة  هدفت إىل التعرف على)  2006( دراسة بلفقيه  
و تأهيلها من خالل توضيح أهم مفاهيمه و مقومات تطبيقه مع مناقشة الصعوبات اليت ميكن أن حتد من 

، حماولًة للتوصل إىل منوذج عملي للباحثة يعرض تدرييب احلديث باململكةإمكان تطبيق هذا األسلوب ال
، و استخدمت الباحثة املنهج الوصفي فطبقت ا لتطبيق التدريب عن بعدن إتباعهخطوات حمددة ميك

الدراسة على منسوبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة اشتملت املوظفات اإلداريات و األكادمييات ممن 
موظفة و خلصت لعدة نتائج من )   384( سبق هلن االضطالع مبهام إدارية فتكون جمتمع الدراسة من 

غالبية املوظفات بالتطور احلاصل يف وسائل االتصال و أجهزة احلاسب اآليل مما جيعل وعي : أمهها 
، باإلضافة إىل النتيجة السلبية اليت خرجت ا تتجه ملثل هذا النوع من التدريب املؤسسات اجلامعية

ال اإلدارة الدراسة من جود عالقة سلبية بني السن و سنوات اخلربة و بني االلتحاق بدورات تدريبية يف جم
  .فكلما كان السن أو سنوات اخلربة أقل كان إمكانية االلتحاق بربامج تدريبية أقل 

لتحدد املطالب الالزمة إلنشاء مركز تدريب إلكرتوين لتقدمي )  2008( فيما سعت دراسة اهلندي 
ٍل مرٍن يسعى لتمكني املعلمني و إجياد بديباملدينة املنورة اخلدمات التدريبية ملعلمي الفيزياء باملرحلة الثانوية 

" اإلنرتنت " من التدرب يف أوقات و ظروف مناسبة هلم يف ضوء مزايا الشبكة العنكبوتية العاملية 
فردًا و جاءت أهم النتائج لتفيد أن )  194( مستخدمة املنهج الوصفي و طبقت على عينة مكونة من 

ستة هي مطالب الزمة من وجهة نظر املختصني و معلمي مجيع املطالب الواردة يف أداة الدراسة مبحاورها ال
بينما " عالية جدًا " الفيزياء و حتققت يف املثال التطبيقي ملركز التدريب اإللكرتوين املطالب العلمية بدرجة 

  .  و ذلك من وجهة نظر معلمي الفيزياء " عالية " حتققت املطالب الرتبوية بدرجة 
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أساليب تفكري املتعلمني الكبار عرب اإلنرتنت يف  إىل) Bishop, 2008(بينما تطرقت دراسة بيشوب 
أربعة  ئة ووقد مت توجيه تعليمات مل ،يف والية كاليفورنيا برنامج تدريب املعلمني حلاصلني على البكالوريا

وقد مت  ،)  Sternberg-Wagner( مثانني طالبًا لكتابة سرية ذاتية خمتصرة قصرية باتباع أمناط التفكري 
كان هناك منط تفكري معني سائد بني املتعلمني   إذاحتليل هذه النتائج التفصيلية والسري الذاتية ملعرفة ما 

وهي العالمة  –، مت حتليل درجات الفصل الدراسي األول باإلضافة إىل ذلك، نرتنتاإل الناجحني عرب
ب يف التفكري حسب ما وردت يف أمناط وعالقتها بأمناط الطال –حتماالت النجاح األكادميي امن  ىلو األ

النتائج إىل وجود دالالت موعة من أمناط التفكري يف  أشارتو ، ) Sternberg-Wagner(التفكري 
يف  ) أمناط التفكري الشخصي(مل يتم العثور على جمموعة من أمناط التفكري املعروفة باسم خطابات الطالب 

أدى هذا االستنتاج إىل أنه جيب النظر يف مجيع أمناط التفكري وقد ، كتابات الطالب أو يف نتائج املسح
هناك  و الشخصي يف تصميم النظم التعليمية لضمان وصول الطالب إىل أقصى حد ممكن من التعلم

احتمال لوجود عالقة وثيقة بني أمناط التفكري الشخصي والدرجات يف أول فصل دراسي أكادميي ولكن ال 
نتائج هذه الدراسة وغريها من البحوث السابقة إىل أمهية فهم أشارت  و، العينة نظرا حلجمميكن اكتشافه 

  . مييف التعل قنياتتأثري أمناط التفكري على استخدام الت

نرتنت يف وصف احلالة الفعلية لتدريب املعلمني على اإلهدفت إىل ) Regino, 2009(و دراسة رجينو 
نرتنت ضمن جمموعة من كليات اتمع يف املدربني على اإلالتعليم العايل من خالل تصورات املعلمني 

نرتنت بني هذه اموعة من أعضاء هيئة وقد مت إجراء استطالع على اإل ،إحدى مقاطعات والية كاليفورنيا
نرتنت داخل املؤسسات اليت يعملون التدريس من أجل قياس آرائهم حول جودة تدريب املعلمني على اإل

نرتنت ، ئج إىل اجلوانب التدريبية اليت يعتقد املعلمون أا األكثر أمهية للمعلمني على اإلالنتاأشارت  و ا
  .فضالً عن شعورهم حول تدريبهم داخل املؤسسات التابعني هلا

إىل التعرف على إمكانية التدريب عن بعد باستخدام تقنيات التعليم )  2009(و هدفت دراسة السعادات 
ربون يف مركز التدريب و اإلشراف الرتبوي مبدينة الدمام و تكونت عينة الدراسة عن بعد كما يراه املتد

متدرباً يف املركز و جاءت نتائج الدراسة لتظهر أن هناك إمكانية للتدريب عن بعد حيث أنه يوفر   119من
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املتدرب من الكثري من اجلهد و الوقت و املال و يساير التطورات املهنية و الوظيفية املستمرة كما ميكن 
  . اختيار الربنامج الذي يناسب حاجاته و اهتماماته 

 :دراسات حبثت يف مشكالت مراكز التدريب الرتبوي و تقومي الربامج التدريبية املقدمة فيها  :خامساً 

للتعرف على املشكالت اليت تواجه املعلمني امللتحقني بربامج التدريب ) 2004(تطرقت دراسة اهلاجري 
اخلدمة مبركز التدريب الرتبوي بالدمام املشكالت اإلدارية و التدريبية و الشخصية و أكدت نتائج أثناء 

الدراسة على غياب نظام احلوافز املادية كما توصلت الدراسة ملقرتحات من أمهها تطوير املدربني و إنشاء 
رتبوي ختتلف عن تصاميم موقع للتدريب على شبكة اإلنرتنت و إنشاء مباٍن مستقلة ملراكز التدريب ال

  .املدارس احلالية 

إىل التعرف على مدى مالءمة أساليب ختطيط الربامج التدريبية اليت  )  2007( املدين  دفت دراسةو ه
تقدمها مراكز التدريب الرتبوي للمتدربني يف املنطقة الشرقية من وجهة نظر املدربني و استخدم الباحث 

مشرفًا يدربون يف مراكز التدريب و توصلت لنتائج من  220دراسة من املنهج الوصفي و تكونت عينة ال
   .أمهها قلة القوى البشرية املؤهلة و قلة اخلرباء املتخصصني يف ختطيط الربامج التدريبية 

لتقومي الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي العلوم باملرحلة املتوسطة يف منطقة )  2008( و هدفت دراسة معمار 
ة املنورة التعليمية يف عدة جوانب من بينها اجلانب التقين و جاءت نتائج الدراسة يف هذا اجلانب أن املدين

التقنيات املقدمة ملعلمي العلوم باملرحلة املتوسطة ترتبط بدرجة ضعيفة بالتقنيات الرتبوية املناسبة لتدريس 
  .العلوم و االستفادة منها بدرجة متوسطة 

فقد هدفت إىل التعرف على درجة حدة بعض مشكالت تدريب معلمي )  2010( أما دراسة التوجيري 
املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض و أسباب هذه املشكالت من وجهة نظر أفراد الدراسة و بينت أهم احللول 
املقرتحة اليت تسهم يف تاليف هذه املشكالت من وجهة نظر أفراد الدراسة و جاءت النتائج لتؤكد على 

توفري قاعات تدريبية مناسبة من حيث السعة و التجهيزات التقنية و إجياد وسائل تقنية متعددة  أمهية
  . للتواصل بني املتدربني و إدارة التدريب و ضرورة استخدام أساليب تدريبية حديثة متنوعة
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  : على الدراسات السابقة  قيبالتع

الدراسات اليت حبثت يف التعرف على متطلبات استخدام التدريب اإللكرتوين و التعليم اإللكرتوين   : أوالً 
وتتفق مع الدراسة احلالية يف معرفة متطلبات التدريب اإللكرتوين املتعلقة  )2011(هي دراسة الغديان 

طلبات التعليم اإللكرتوين و تتفق مع الدراسة احلالية يف معرفة مت)  2009( و دراسة الشهراين باملدرب 
متطلبات  تتفق مع الدراسة احلالية يف حتديد اليت)  2010( ، و دراسة الرتكي املتعلقة بالبيئة التعليمية

  .رتوين اإللك عليماستخدام الت
حيث )  2010( دراسة الشهري الدراسات اليت حبث يف بناء مناذج مقرتحة للتدريب اإللكرتوين هي  :ثانيًا 

( احلريب دراسة و ، برامج التدريب اإللكرتويناملعوقات اليت حتد من تطبيق  الدراسة احلالية يف معرفةتتفق مع 
  . قدمت منوذجاً مقرتحاً للتدريب اإللكرتوين حيث )  2007

و دوره يف التنمية الدراسات اليت حبثت يف التدريب اإللكرتوين و دوره يف تلبية االحتياجات التدريبية  :ثالثًا 
بحث حيث قامت ب )Roy & Raymond, 2008(  روي و رميونددراسة هي املهنية أثناء اخلدمة 

التدريبية ألعضاء هذه  و مدى تلبيته للحاجات ة و املتوسطة للتعليم اإللكرتويناستخدام املشروعات الصغري 
الشبكة العاملية للمعلومات اإلنرتنت حبثت يف واقع استخدام )  2005( احلازمي دراسة و ، املشروعات

رصدت واقع التنمية املهنية  ) 2009(سعد دراسة و ، ة التدريس و طالب كليات املعلمنيلدى أعضاء هيئ
للمعلمني و اجتاهات وزارة الرتبية و التعليم يف مصر يف توسيع نطاق استخدام تقنيات املعلومات و 

معتقدات املعلمني حبثت يف  ) leighann, 2007( ليان  سة االتصال يف التدريب بكافة أنواعه، و درا
) Maxwell, 1997 (ماكسويل دراسة و ، رتنت يف املمارسة العمليةناستخدام أنشطة اإل الرتبوية و

تتفق مع الدراسة اليت  )2007( النفيسة دراسة و ، لمني لربامج التدريب على التقنيةرصدت استجابة املع
  . أثناء اخلدمة استخدام املشرفني الرتبويني للتعليم اإللكرتوين يف تدريب املعلمني احلالية يف رصد واقع

الدراسات اليت تناولت البحث يف التدريب عن بعد و دوره يف التنمية املهنية و معرفة االجتاهات حنو  :ًا رابع
من وجهة نظر  ريب عن بعدحيث تناولت البحث يف التد)  2006( دراسة بلفقيه التدريب عن بعد هي 

و اقتصرت على استطالع آراء املتدربني حنو التدريب عن بعد ، )  2009( السعادات دراسة و ، املوظفات
وجهة نظر معلمي مادة الفيزياء حنو إنشاء موقع تدريب إلكرتوين ، سعت للتعرف على )  2008( اهلندي 
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ة قياس آرائهم حول جودو دريس أعضاء هيئة التاستطلعت تصورات ) Regino, 2009(رجينو  دراسة و
 )Bishop, 2008(بيشوب دراسة و ، نرتنت داخل املؤسسات اليت يعملون اتدريب املعلمني على اإل

  روجرز و كولز دراسة و ، أساليب تفكري املتعلمني الكبار عرب اإلنرتنت يف برنامج تدريب املعلمنيلدراسة 
)Rogers & Coles, 2000 ( تقنية املعلومات اليت جعلت من تدريب املعلمني و ناقشت التطورات يف

  .تطويرهم عن طريق االنرتنت قضية علمية
  :الربامج التدريبية املقدمة فيها الدراسات اليت تناولت مشكالت مراكز التدريب الرتبوي و تقومي  : خامساً 

املرحلة  مشكالت تدريب معلمي رف علىالتع و تتفق مع الدراسة احلالية يف)  2010( دراسة التوجيري  
اليت ركزت على املشكالت اليت تواجه املعلمني )   2004( اهلاجري دراسة و ، املتوسطة مبدينة الرياض

امللتحقني بربامج التدريب أثناء اخلدمة مبركز التدريب الرتبوي بالدمام املشكالت اإلدارية و التدريبية و 
و ، تقومي الربامج التدريبيةث تتفق مع الدراسة احلالية يف ضرورة حي ) 2008( معمار دراسة و الشخصية ، 

تعرفت على مدى مالءمة أساليب ختطيط الربامج التدريبية اليت تقدمها مراكز اليت  )2007(املدين دراسة 
  .التدريب الرتبوي للمتدربني يف املنطقة الشرقية من وجهة نظر املدربني 

  :الدراسات السابقة اتضح ما يلي  و بعد عرض

املطالب املتعلقة باملدربني و  تتفق مع الدراسة احلالية يف حتديد -على حد علم الباحث  – ال توجد دراسة - 
 . من وجهة نظر املدربني البيئة التدريبية لتطبيق التدريب اإللكرتوين 

لتعرف على معوقات تطبيق يف ا تتفق مع الدراسة احلالية –على حد علم الباحث  – ال توجد دراسة - 
 .التدريب اإللكرتوين من وجهة نظر املدربني 

للتدريب  الالزمةاملتعلقة باملدربني و املتطلبات على و الوقوف للتعرف ما مييز الدراسة احلالية أا تسعى  - 
الرتبوي مبدينة يف مراكز التدريب من وجهة نظر املدربني تطبيق التدريب اإللكرتوين و معوقات  اإللكرتوين

 .الرياض
أن التدريب اإللكرتوين اجتاٌه حديث تتجه حنوه املؤسسات و الشركات و اجلامعات و هو ما ينبغي أن  - 

 . يكون بديالً عن التدريب التقليدي يف مراكز التدريب الرتبوي 
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   الثالث الفصل
  الدراسة إجراءات 

  .تمهيد -1
ه، تاإلجراءات الـيت اتبعهـا يف هـذه الدراسـة مـن حيـث املـنهج  الـذي اسـتخدم يوضح الباحثيف هذا الفصل 

والطـــرق الـــيت اســـتخدمها يف التأكـــد مـــن صـــالحيتها، واألســـاليب واتمـــع األصـــلي للدراســـة، وأداة الدراســـة 

  .اإلحصائية  املستخدمة يف حتليل البيانات

  .الدراسة منهج -2

اســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي التحليلــي باعتبــاره املــنهج املالئــم لطبيعــة الدراســة، وهــو مــنهج يقــوم علــى  
شـكل كمـي يوضـح الظـاهرة وحجمهـا ودرجـات ارتباطهـا دراسة الظواهر كما توجد يف الواقع، والتعبري عنها ب

ويعــد هــذا املــنهج مــن مــع الظــواهر األخــرى، أو بشــكل كيفــي حيــث يوصــف الظــاهرة ويوضــح خصائصــها، 
 عبيـدات، عبـد احلـق، عـدس، (أكثر املناهج املستخدمة يف البحوث اإلنسانية لدراسة العالقة بني املتغـريات 

2004 . 191.(  

  . الدراسة مجتمع -3

  عددهم البالغ الرياض مبدينة التعليم و الرتبية بإدارة التدريب مراكز يف املدربني من الدراسة جمتمع يتكون
 من إحصائية على بناءً  ، هـ 1432  العام من الثاين الدراسي الفصل يف متعاوناً  و أساسياً  مدرباً  213
  . )4(امللحق رقم  ،الرياض مبدينة الرتبوي التدريب مبركز اإلحصاء قسم

   .الدراسة عينة -4 

 34 بواقع تقريباً  متساوية بنسب و عشوائية بطريقة اختيارهم مت مدرباً   137عددها يبلغ الدراسة عينة
و حتّصل الباحث على  الرياض مبدينة الرتبوي التدريب إلدارة التابعة التدريب مراكز من مركز لكلمدربًا 
استبانة  12استبانات غري مكتملة البيانات و  10استبانة صاحلة للتحليل اإلحصائي بعد استبعاد  115
  .  فاقده

 



  :يلي فيما نوضحها الدراسة

  املؤهل العلمي

 النسبة المئوية

16.5 

26.1 

57.4 

100.0 

) %57.4(بنسبة ) مدرب 66(، أن ما يزيد على نصف أفراد عينة الدراسة 
مؤهلهم العلمي ) %  26.1(بنسبة 

 .مؤهلهم العلمي دكتوراة

  

   توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري املؤهل العلمي

بكالوريوس
57.4%
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  .الدراسة عينة أفراد

الدراسة متغريات ضوء يف اخلصائص من بعدد الدراسة

  المؤهل العلمي
  )1(جدول 

املؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري 

 التكرارات

 19دكتوراة

 30ماجستير

 66بكالوريوس

 115اإلجمالي

، أن ما يزيد على نصف أفراد عينة الدراسة )1(يتضح من خالل اجلدول 
بنسبة ) مدرب  30(بكالوريوس، يف حني أن هناك مؤهلهم العلمي 

مؤهلهم العلمي دكتوراة)  % 16.5(بنسبة ) مدرب 19(هناك أخرياً 

  

  )1( شكل

توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري املؤهل العلمي

دكتوراة
16.5  %

ماجستير
26.1 %

 

أفراد خصائص -5

الدراسة أفراد يتصف

المؤهل العلمي -

 

 دكتوراة

 ماجستير

 بكالوريوس

 اإلجمالي

يتضح من خالل اجلدول 
مؤهلهم العلمي 

أخرياً  ماجستري، و



  التخصص يف آخر مؤهل

 النسبة المئوية

49.6 

50.4 

100.0 

، توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري التخصص يف آخر مؤهل، حيث أن النسبة األكرب 
ختصصهم يف آخر مؤهل أديب ، يف حني أن هناك 

 . علمي

  

     التخصص يف آخر مؤهل

أدبي
50.4 %
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  التخصص في آخر مؤهل 
  )2(جدول 

التخصص يف آخر مؤهلتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري 
 التكرارات 

57 

58 

 115اإلجمالي

، توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري التخصص يف آخر مؤهل، حيث أن النسبة األكرب )2
ختصصهم يف آخر مؤهل أديب ، يف حني أن هناك %)  50.4(بنسبة ) مدرب 58(من أفراد عينة الدراسة 

علميهلم كان ختصصهم يف آخر مؤهل %)  49.6(بنسبة 

  

  
  )2( شكل

التخصص يف آخر مؤهلتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري 

علمي
49.6%

 

التخصص في آخر مؤهل  -

 علمي

 أدبي

 اإلجمالي

2(يوضح اجلدول 
من أفراد عينة الدراسة 

بنسبة ) مدرب 57(



  سنوات اخلربة يف التدريب

 النسبة المئوية

35.7 

23.5 

40.9 

100.0 

 10خربم يف التدريب أكثر من %) 
، وهناك )سنوات  5 – 1(خربم ترتاوح ما بني 

 ).سنوات

  

  سنوات اخلربة يف التدريب

منأكثر سنوات 10

40.9
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  سنوات الخبرة في التدريب
  
  )3(جدول 

سنوات اخلربة يف التدريبتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري 
 التكرارات 

5  سنوات   – 41 

ت سنوا   10 27 

 47أكثر من 10 سنوات

 115 اإلجمالي

%)  40.9 (بنسبة ) مدرب 47(أن هناك ) 3(يتضح من خالل اجلدول 
خربم ترتاوح ما بني %)  35.7(بنسبة ) مدرب 41(سنوات، كما أن هناك 

سنوات 6 - 10(خربم ترتاوح ما بني %)  23.5(بنسبة 

  

  
  )3( شكل

سنوات اخلربة يف التدريبتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري 
  

سنوات 10-6سنوات 1-5

35.7

23.5

 

سنوات الخبرة في التدريب -

 1    

 - 6 

   أكثر من

 

يتضح من خالل اجلدول 
سنوات، كما أن هناك 

بنسبة ) مدرب 27(
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  اإلملام باحلاسب اآليل

 النسبة المئوية

53.9 

45.2 

.9 

100.0 

%)   53.9(بنسبة ) مدرب 62(الدراسة 
ملمني بدرجة %)  45.2(بنسبة ) 

 غري ملم باحلاسب اآليل

  

  يلاإلملام باحلاسب اآل

ملمغير

0.9
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  اإللمام بالحاسب اآللي
  
  )4(جدول 

اإلملام باحلاسب اآليلتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري 
 التكرارات 

 62ملم بدرجة عالية

 52ملم بدرجة متوسطة

 1 غير ملم

 115اإلجمالي

الدراسة ، أن ما يزيد على نصف أفراد عينة )4(يتضح من خالل اجلدول 
) مدرب 52(ملمني باحلاسب اآليل بدرجة عالية، يف حني أن هناك 

غري ملم باحلاسب اآليل%)   9.(بنسبة ) مدرب واحد(هناك  و أخرياً 

  
  

  )4(شكل 
اإلملام باحلاسب اآلتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري 

متوسطةبدرجةملمعاليةبدرجةملم

53.9

45.2

 

اإللمام بالحاسب اآللي -

 ملم بدرجة عالية

 ملم بدرجة متوسطة

 

 اإلجمالي

يتضح من خالل اجلدول 
ملمني باحلاسب اآليل بدرجة عالية، يف حني أن هناك 

و أخرياً متوسطة، 
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  اليت حصل عليها املدرب

 النسبة المئوية

16.5 

13.9 

10.4 

59.1 

100.0 

، توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري عدد الدورات التدريبية، حيث أن النسبة األكرب 
دورة، يف حني أن هناك  15حصلوا على أكثر من 

بنسبة ) مدرب 16(، وهناك )دورات
%)  10.4(بنسبة ) مدرب 12(هناك 

  

 عليها املدربتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري عدد الدورات التدريبية اليت حصل 

منأكثر 10-15 دورة 15

59.1

- ٤٨ - 

  )التي حصل عليها المدرب(عدد الدورات التدريبية 
  
  )5(جدول 

اليت حصل عليها املدرب التدريبيةعدد الدورات توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري 
 التكرارات 

دورات  5 -19 

دورات  10 16 

دورة  15 - 12 

 68أكثر من 15      دورة

 115اإلجمالي

، توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري عدد الدورات التدريبية، حيث أن النسبة األكرب )5(
حصلوا على أكثر من %)  59.1(بنسبة ) مدرب 68(من أفراد عينة الدراسة 
دورات 5-1(دورات ما بني حصلوا على %) 16.5(بنسبة 

هناك  و أخرياً ، )دورات 10-6(حصلوا على دورات ما بني 
 ).دورة 15-10(حصلوا على دورات ترتاوح ما بني 

  

  )5( شكل

توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري عدد الدورات التدريبية اليت حصل 

دورة 15دورات 10-6دورات 1-5

16.513.9
10.4

 

عدد الدورات التدريبية  -

- 1 

 - 6 

 10 

أكثر من            

 اإلجمالي

(يوضح اجلدول 
من أفراد عينة الدراسة 

بنسبة ) مدرب 19(
حصلوا على دورات ما بني %)  13.9(

حصلوا على دورات ترتاوح ما بني 
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  .الدراسة أداة - 6

نظــراً لطبيعــة الدراســة مــن حيــث أهــدافها ومنهجهــا، طــور الباحــث اســتبيان ألداة الدراســة جلمــع املعلومــات 
تكونــت والبيانــات، والــيت تعــد مــن أكثــر أدوات البحــث شــيوعاً واســتخداماً يف جمــال العلــوم اإلنســانية، ولقــد 

  :األولية من جزأين ايف صور االستبانة

املؤهــــل العلمــــي، (وهــــو يتنــــاول البيانــــات األوليــــة اخلاصــــة بــــأفراد عينــــة الدراســــة مثــــل : اجلــــزء األول
التخصــــص يف آخــــر مؤهــــل، ســــنوات اخلــــربة يف التــــدريب، اإلملــــام باحلاســــب اآليل، عــــدد الــــدورات 

  ).التدريبية اليت حصل عليها املدرب

  :كما يليمخسة حماور  مقسمة على ) فقرة 52(وهو يتكون من : اجلزء الثاين

وهـــو يتكـــون مـــن  يتنـــاول متطلبـــات التـــدريب اإللكـــرتوين اخلاصـــة باملـــدرباحملـــور األول  •
 ).فقرة 16(

وهــو يتكــون  يتنـاول متطلبــات التــدريب اإللكـرتوين اخلاصــة بالبيئــة التدريبيـة الثــايناحملـور  •
 ).فقرات  10(من 

 ).فقرات 8(وهو يتكون من  ب اإللكرتوين املاليةيتناول معوقات التدري الثالثاحملور  •

 ).فقرات 10(وهو يتكون من  يتناول معوقات التدريب اإللكرتوين الفنية الرابعاحملور  •

ــــة اخلــــامساحملــــور  •  8(وهــــو يتكــــون مــــن  يتنــــاول معوقــــات التــــدريب اإللكــــرتوين اإلداري
 ).فقرات

 من واحد أمام)  �(  عالمة بوضع عبارة كل عن اإلجابة الدراسةعينة  أفراد من الباحث طلب وقد
  : التالية االختيارات

����  
  : التايل النحو على اخلماسي املتدرج املقياس فئات حتديد مت كما

  املوافقة درجة
 موافق بشدة موافق موافق إلى حد ما غير موافق غير موافق بشدة

1- 1.79 1.80 – 2.59 2.60 – 3.39 3.40 – 4.19 4.20 - 5  

 غري موافق بشدة غري موافق موافق إىل حد ما موافق موافق بشدة
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  : أداة الدراسةصدق 

  ):صدق المحكمين(الصدق الظاهري ألداة الدراسة : أوالً 

متطلبـات التـدريب اإللكـرتوين ومعوقاتـه يف مراكـز التـدريب نتهاء من بناء أداة الدراسة اليت تقيس بعد اال
ـــة الريـــاض ـــة، مت عرضـــها علـــى عـــدد، وظهورهـــا يف الرتبـــوي مبدين ،  مـــن احملكمـــني املتخصصـــني صـــورا األولي

وقــد طُلــب مــن احملكمــني مشــكورين إبــداء الــرأي حــول مــدى وضــوح العبــارات سرتشــاد بــآرائهم ، وذلــك لال
ــــارات للمحــــور الــــذي تنتمــــي إليــــه، مــــع وضــــع  ومــــدى مالءمتهــــا ملــــا وضــــعت ألجلــــه، ومــــدى مناســــبة العب

  ) .2(، ملحق كن من خالهلا تطوير االستبانةالتعديالت واالقرتاحات اليت مي

وبناء على التعـديالت واالقرتاحـات الـيت أبـداها احملكمـون، قـام الباحـث بـإجراء التعـديالت الالزمـة الـيت اتفـق 
صـبح االسـتبيان يف عليها غالبية احملكمني، من تعديل بعض العبارات وحذف الـبعض عبـارات أخـرى، حـىت أ

  . )3(ملحق صورته النهائية، 

  :الداخلي ألداة الدراسة االتساقصدق : ثانياً 

  )6(جدول 
  بالدرجة الكلية للمحور) متطلبات التدريب االلكرتوين اخلاصة باملدرب(سون للمحور األول ري رتباط بمعامالت ا

 االرتباط العبارة رقم االرتباط العبارة رقم

1 .530** 9  .503** 

2 .490** 10 .610** 

3  .541** 11 .574** 

4  .551** 12 .502** 

5 .564** 13 .564** 

6 .632** 14 .597** 

7 .472** 15 .432** 

8  .360** 16  .561** 

  0.01دال عند مستوى  **
  0.05دال عند مستوى  *
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  )7(جدول 
  متطلبات التدريب االلكرتوين ( الثاينسون للمحور ري رتباط بمعامالت ا

  الكلية للمحوربالدرجة ) اخلاصة بالبيئة التدريبية
 االرتباط العبارة رقم االرتباط العبارة رقم

1  .686** 6 .617** 

2 .508** 7 .777** 

3 .672** 8  .686** 

4  .726** 9  .684** 

5 .728** 10 .785** 

  0.01دال عند مستوى  **
 0.05دال عند مستوى  *

  
  )8(جدول 

  بالدرجة الكلية للمحور) التدريب االلكرتوين املاليةمعوقات ( الثالثسون للمحور ري ب ارتباطمعامالت 
 االرتباط العبارة رقم االرتباط العبارة رقم

1 .480** 5 .549** 

2 .491** 6 .626** 

3  .613** 7 .680** 

4 .666** 8  .696** 

  0.01دال عند مستوى  **
  0.05دال عند مستوى  *
  

  )9(جدول 
  بالدرجة الكلية للمحور) معوقات التدريب االلكرتوين الفنية( الرابعسون للمحور ري ب ارتباطمعامالت 

 االرتباط العبارة رقم االرتباط العبارة رقم

1 .656** 6 .772** 

2 .669** 7 .637** 

3 .743** 8  .629** 

4 .709** 9  .675** 
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5 .685** 10 .561** 

  0.01دال عند مستوى  **

  
  )10(جدول 

  بالدرجة الكلية للمحور) معوقات التدريب االلكرتوين اإلدارية( الرابعسون للمحور ري ب ارتباطمعامالت 
 االرتباط العبارة رقم االرتباط العبارة رقم

1 .736** 5 .802** 

2 .787** 6 .750** 

3 .776** 7 .736** 

4  .725** 8  .715** 

 0.01دال عند مستوى  **

وهذا  0.05،  0.01أن مجيع العبارات دالة عند مستوى ) 10،  9،  8،  7،  6(اجلداول يتضح من خالل 
يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما يشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافية ميكن 

  .الوثوق ا يف تطبيق الدراسة احلالية
  

  : الدراسة أداة ثبات
 معامل يوضح) 11( واجلدول ،ألفا  كرونباخ ثبات معامل باستخدام الدراسة أداة ثبات بقياس الباحث قام

  : وهي الدراسة أداة حملاور الثبات
  )11( جدول

   لقياس ثبات أداة الدراسة ألفا كرونباخ معامل
 الثبات معامل احملور الرقم

 819. متطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة باملدرب 1

 877. التدريبيةمتطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة بالبيئة  2

 745. لكرتوين املاليةمعوقات التدريب اإل  3

 869. لكرتوين الفنيةمعوقات التدريب اإل  4

 890. لكرتوين اإلداريةمعوقات التدريب اإل  5

 887. الكلي الثبات
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أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول إحصائياً، حيث بلغت قيمة معامل الثبات  )11(يوضح اجلدول 
وهي ) 0.819(، حيث حقق احملور األول نسبة مقبولة إحصائياً وهي درجة ثبات ) 0.887) (ألفا(الكلية 

قق ، وحمقبولة إحصائياً وهي درجة ثبات ) 0.877(، وحقق احملور الثاين نسبة مقبولة إحصائياً درجة ثبات 
وهي ) 0.869(، وحقق احملور الرابع نسبة مقبولة إحصائياً وهي درجة ثبات ) 0.745(احملور الثالث نسبة 

  .مقبولة إحصائياً درجة ثبات 
  

 : اإلحصائية األساليب

  :حصائية التاليةيانات الدراسة استخدام الباحث األساليب اإللمعالجة ب

  للكشف عن صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة : معامل ارتباط بريسون -1

  .للكشف عن معامل ثبات أداة الدراسة : ألفا معامل ارتباط كرونباخ -2

وحتديــد اســتجابام ) عينــة الدراســة(لوصــف خصــائص أفــراد جمتمــع الدراســة: ت والنســب املئويــةاالتكــرار  -3

  . جتاه حماور أداة الدراسة الرئيسية

  .االستبانةملعرفة متوسط كل عبارة من عبارات : املتوسط احلسايب -4 

  . ملعرفة مدى التشتت يف استجابات أفراد العينة : االحنراف املعياري -5

ذات الداللـة ) إن وجـدت (للكشـف عـن الفـروق : )One Way ANOVA( اختبـار حتليـل التبـاين -6

اخلـربة ، اإلملـام باحلاسـب اآليل ـ (وفقـاً ملتغـري  حمـاور االسـتبانةاه اإلحصـائية يف اسـتجابات عينـة  الدراسـة جتـ

  ).عدد الدورات التدريبية

ــــــار ت  -7 ــــــك للكشــــــف عــــــن الفــــــروق ) T-Test(اختب ــــــة اإلحصــــــائية يف ) إن وجــــــدت (وذل ذات الدالل

  ).التخصص(وفقاً ملتغري  اه حماور االستبانةاستجابات عينة  الدراسة جت
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يف )   2011(دراسـة الغـديان و تتفـق نتيجـة الدراسـة احلاليـة مـع  التعامـل مـع احلاسـب اآليل وملحقاتـه
 .يل وملحقاتهأنه يلزم أن جييد املدرب التعامل مع احلاسب اآل

 باملرتبـة الثانيـة) يـتقن اسـتخدام اإلنرتنـت يف البحـث عـن املعلومـات(وهي ) 8(الفقرة رقم  جاءت  - 3
 و احنـراف )4.73(مبتوسط حسايب اخلاصة مبتطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة باملدرب بني الفقرات 

عينـة الدراسـة علـى أنـه يلـزم أن يـتقن ، وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بني أفراد )0.60(معياري 
دراسـة الغـديان و تتفـق نتيجـة الدراسـة احلاليـة مـع  املدرب استخدام اإلنرتنت يف البحث عـن املعلومـات

 .يلزم أن يتقن املدرب استخدام اإلنرتنت يف البحث عن املعلومات  أنه يف )  2011(

بـــني الفقـــرات  الثالثـــةباملرتبـــة ) اإللكـــرتوينجييـــد التعامـــل مـــع الربيـــد (وهـــي ) 5(الفقـــرة رقـــم  جـــاءت - 4
معيــــاري  واحنــــراف )4.71(مبتوســــط حســــايب  مبتطلبــــات التــــدريب اإللكــــرتوين اخلاصــــة باملــــدرباخلاصــــة 

بشدة بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أنـه يلـزم أن جييـد املـدرب ، وهذا يدل على أن هناك موافقة )0.65(
  .التعامل مع الربيد اإللكرتوين

بـني  باملرتبة الرابعة) Microsoft Officeجييد التعامل مع برامج  (وهي ) 3(الفقرة رقم  جاءت - 5
 واحنـــراف )4.63(مبتوســـط حســـايب اخلاصـــة مبتطلبـــات التـــدريب اإللكـــرتوين اخلاصـــة باملـــدرب الفقـــرات 
، وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أنـه يلـزم أن جييـد )0.69(معياري 

 .Microsoft Office املدرب التعامل مع برامج  

   اخلامسـةباملرتبـة ) يسـتطيع حتميـل الكتـب و الـربامج مـن اإلنرتنـت(وهي ) 10(الفقرة رقم  جاءت -  6
 واحنـراف )4.50(مبتوسـط حسـايب  اإللكـرتوين اخلاصـة باملـدربمبتطلبـات التـدريب اخلاصة بني الفقرات 

بشـــدة بـــني أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى أنـــه يلـــزم أن ، وهـــذا يـــدل علـــى أن هنـــاك موافقـــة )0.83(معيـــاري 
  .حتميل الكتب و الربامج من اإلنرتنت املدرب يستطيع

بـني  باملرتبـة السادسـة) يلجييـد التعامـل مـع نُظـم تشـغيل احلاسـب اآل(وهـي ) 2(الفقـرة رقـم  جاءت - 7
 واحنــــراف )4.42(مبتوســــط حســــايب اخلاصــــة مبتطلبــــات التــــدريب اإللكــــرتوين اخلاصــــة باملــــدرب الفقــــرات 
، وهذا يدل علـى أن هنـاك موافقـة بشـدة بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أنـه يلـزم أن جييـد )0.89(معياري 

 .املدرب التعامل مع نُظم تشغيل احلاسب اآليل

باملرتبــــة ) يســــتطيع التســــجيل واملشــــاركة يف املنتــــديات التعليميــــة(وهــــي ) 11(الفقــــرة رقــــم  جــــاءت - 8
 )4.41(مبتوســط حســايب  مبتطلبــات التــدريب اإللكــرتوين اخلاصــة باملــدرباخلاصــة بــني الفقــرات  الســابعة
يلـزم  بشـدة بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أنـه، وهذا يدل على أن هنـاك موافقـة )0.88(معياري  واحنراف

 .التسجيل واملشاركة يف املنتديات التعليميةأن يكون املدرب قادر على 
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بــني الفقــرات  الثامنــةباملرتبــة ) يســتطيع أن يــدير امللفــات اإللكرتونيــة(وهــي ) 6(الفقــرة رقــم  جــاءت - 9
معيــــاري  واحنــــراف )4.27(مبتوســــط حســــايب  مبتطلبــــات التــــدريب اإللكــــرتوين اخلاصــــة باملــــدرباخلاصــــة 

بشدة بني أفراد عينة الدراسـة علـى أنـه يلـزم أن يكـون املـدرب ، وهذا يدل على أن هناك موافقة )0.98(
 .امللفات اإللكرتونية قادر على إدارة

بـــني  التاســـعةباملرتبـــة ) جييـــد التعامـــل مـــع الشـــبكات اإللكرتونيـــة(وهـــي ) 4(الفقـــرة رقـــم  جـــاءت10 - 
 واحنــــراف )4.25(مبتوســــط حســــايب  اخلاصــــة باملــــدربمبتطلبــــات التــــدريب اإللكــــرتوين اخلاصــــة الفقــــرات 
بشدة بني أفراد عينة الدراسـة علـى أنـه يلـزم أن يكـون ، وهذا يدل على أن هناك موافقة )0.90(معياري 

 .املدرب قادر على التعامل مع الشبكات اإللكرتونية

ــــات اإللكرتونيــــة (وهــــي ) 9(الفقــــرة رقــــم  جــــاءت - 11 امللحقــــة باملؤسســــات جييــــد التعامــــل مــــع املكتب
مبتوســط  مبتطلبــات التــدريب اإللكــرتوين اخلاصــة باملــدرباخلاصــة بــني الفقــرات  العاشــرةباملرتبــة ) التعليميــة
بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى ، وهذا يدل على أن هناك موافقـة )1.0(معياري  واحنراف )4.13(حسايب 

 .ونية امللحقة باملؤسسات التعليميةمع املكتبات اإللكرت أنه يلزم أن جييد املدرب التعامل 

ينـــوع يف اســـتخدام الوســـائط املتعـــددة املســـتخدمة يف التـــدريب (وهـــي ) 16(الفقـــرة رقـــم  جـــاءت - 12
 مبتطلبــات التــدريب اإللكــرتوين اخلاصــة باملــدرباخلاصــة بــني الفقــرات  احلاديــة عشــرباملرتبــة ) اإللكــرتوين

بــني أفــراد عينــة وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة  ،)0.99(معيــاري  واحنــراف )4.09(مبتوســط حســايب 
يف اســــــتخدام الوســـــائط املتعــــــددة املســــــتخدمة يف التــــــدريب الدراســـــة علــــــى أنــــــه يلـــــزم أن ينــــــوع املــــــدرب 

 .اإللكرتوين

) يســتخدم أنشــطة التــدريب اإللكــرتوين املرتبطــة مبجــال التــدريب(وهــي ) 14(الفقــرة رقــم  جــاءت - 13
مبتوسـط حسـايب  مبتطلبات التدريب اإللكـرتوين اخلاصـة باملـدرباخلاصة بني الفقرات  الثانية عشرباملرتبة 

بني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أنـه يلـزم ، وهذا يدل على أن هناك موافقة )1.0(معياري  واحنراف )4.06(
 .أنشطة التدريب اإللكرتوين املرتبطة مبجال التدريبأن يستخدم املدرب 

بـني الفقـرات  الثالثـة عشـرباملرتبـة ) يتواصل مـع املتـدربني إلكرتونيـاً (وهي ) 15(الفقرة رقم  جاءت - 14
معيــــاري  واحنــــراف )3.95(مبتوســــط حســــايب  مبتطلبــــات التــــدريب اإللكــــرتوين اخلاصــــة باملــــدرباخلاصــــة 

مـع  املـدرب يتواصـلبـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أنـه يلـزم أن ، وهذا يدل على أن هناك موافقـة )1.11(
  .دربني إلكرتونياً املت

 الرابعـة عشـرباملرتبـة ) جييد التعامل مع برامج احملادثات اإللكرتونيـة(وهي ) 13(الفقرة رقم  جاءت15 - 
 واحنــراف )3.81(مبتوسـط حســايب  مبتطلبــات التــدريب اإللكـرتوين اخلاصــة باملــدرباخلاصـة بـني الفقــرات 
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 أفراد عينة الدراسة علـى أنـه يلـزم أن جييـد املـدرببني ، وهذا يدل على أن هناك موافقة )1.06(معياري 
  .جييد التعامل مع برامج احملادثات اإللكرتونية

بـني  اخلامسـة عشـرباملرتبـة ) لديه موقع خاص علـى شـبكة االنرتنـت(وهي ) 7(الفقرة رقم  جاءت 16 -
 واحنــــراف )3.20(مبتوســــط حســــايب  مبتطلبــــات التــــدريب اإللكــــرتوين اخلاصــــة باملــــدرباخلاصــــة الفقــــرات 
إىل حـد مـا بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أنـه يلـزم أن ، وهذا يـدل علـى أن هنـاك موافقـة )1.21(معياري 

  .اإلنرتنت شبكةيكون لدى املدرب موقع خاص على 
بــــني  السادســــة عشــــرباملرتبــــة ) يصــــمم الصــــفحات اإللكرتونيــــة(وهــــي ) 12(الفقــــرة رقــــم  جــــاءت - 17

 واحنــــراف )2.98(مبتوســــط حســــايب  التــــدريب اإللكــــرتوين اخلاصــــة باملــــدربمبتطلبــــات اخلاصــــة الفقــــرات 
إىل حد مـا بـني أفـراد بـني عينـة الدراسـة علـى أنـه يلـزم ، وهذا يدل على أن هناك موافقة )1.19(معياري 

 .أن يكون لدى املدرب القدرة على تصميم الصفحات اإللكرتونية

 

علــى  بــين أفـراد عينــة الدراسـةوهــذا يـدل علــى أن هنـاك موافقـة ) 4.18(يبلـغ المتوسـط الحســابي العـام 
إجــــادة تشــــغيل الحاســــب اآللــــي (متطلبــــات التــــدريب اإللكترونــــي الخاصــــة بالمــــدرب والمتمثلــــة فــــي 

ــه وكــذلك إتقــان اســتخدام اإلنترنــت فــي البحــث عــن المعلومــات وإجــادة التعامــل مــع بــرامج  وملحقات
Microsoft Office ،ونـي باإلضـافة إلـى القـدرة علـى تحميـل ر تامل مـع البريـد اإللكك إجادة التعوكذل

 ه، و اتفقـت نتيجـة هـذ)إجادة التعامـل مـع نظـم تشـغيل الحاسـب اآللـيالكتب والبرامج من اإلنترنت و 
و   ) (2009و دراســـة الشـــهراني  ) 2008( دراســـة الهنـــدي و  ) 2011(دراســـة الغـــديان الدراســـة مـــع 
  .الخاصة بالمدرب في تحديد مطالب التدريب اإللكتروني  )2010(دراسة التركي 

و يـــرى الباحـــث أن هـــذه النتيجـــة تُعـــزى إلـــى أن المتطلبـــات الخاصـــة بالمـــدرب هـــي ضـــرورية للمـــدرب  
ــة و التعلــيم و توجهــات إدارة  ــات متوافقــة مــع تطــور العصــر و ضــروراته و تطلعــات وزارة التربي كمتطلب

  . التدريب التربوي بمدينة الرياض
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والــيت توصــلت إىل  ) 2004( و اهلــاجري  )2010، التــوجيري(نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع نتيجــة دراســة 
 .ضرورة توفري قاعات تدريبية مناسبة من حيث السعة والتجهيزات الفنية

بــني الفقــرات  الثالثــةباملرتبــة ) تــوافر اتصــال ســريع بشــبكة االنرتنــت(وهــي ) 5(الفقــرة رقــم  جــاءت - 4
معيـاري  واحنـراف )4.40(مبتوسط حسـايب  مبتطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة بالبيئة التدريبيةاخلاصة 

تــوافر اتصــال بشــدة بــني أفــراد عينــة الدراســة علــى أنــه يلــزم ، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة )0.99(
  دراسة ماكسويل وقد اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة  بالبيئة التدريبية سريع بشبكة االنرتنت

) Maxwell, 1997  ( السـبل املمّكنـة مـن اسـتخدام اإلنرتنـت بالبيئـة ضـرورة تـوافر ، واليت توصلت إىل
 ..التدريبية

بــني الفقــرات  الرابعــةباملرتبــة ) وجــود فريــق عمــل يقــوم بالــدعم الفــين(وهــي ) 8(الفقــرة رقــم  جــاءت - 5
معيـاري  واحنـراف )4.33(مبتوسط حسـايب  مبتطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة بالبيئة التدريبيةاخلاصة 

وجـود فريـق عمـل بشـدة بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أنـه يلـزم ، وهـذا يـدل علـى أن هنـاك موافقـة )1.0(
يف أنـه  ) 2011(دراسـة الغـديان و اتفقـت نتيجـة الدراسـة احلاليـة مـع  بالبيئة التدريبيـة يقوم بالدعم الفين

 .بالبيئة التدريبية وجود فريق عمل يقوم بالدعم الفينيلزم 

بـني الفقـرات  اخلامسـةباملرتبـة ) توافر الربجميات الالزمة لعمل األجهزة(وهي ) 6(الفقرة رقم  جاءت - 6
معيـاري  واحنـراف )4.28(مبتوسط حسـايب  مبتطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة بالبيئة التدريبيةاخلاصة 

تــوافر الربجميــات لــزم بشــدة بــني أفـراد عينــة الدراســة علــى أنـه ي، وهـذا يــدل علــى أن هنـاك موافقــة )0.95(
 ) 2011(دراســة الغــديان ، و اتفقــت نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع  بالبيئــة التدريبيــة الالزمــة لعمــل األجهــزة

 .بالبيئة التدريبية  توافر الربجميات الالزمة لعمل األجهزةيف أنه يلزم 

اخلاصـة بني الفقـرات  السادسةباملرتبة ) توافر شبكات اتصال داخلية(وهي ) 4(الفقرة رقم  جاءت - 7
معيـــــاري  واحنــــراف )4.25(مبتوســــط حســـــايب  مبتطلبــــات التـــــدريب اإللكــــرتوين اخلاصـــــة بالبيئــــة التدريبيـــــة

تــوافر شــبكات بشــدة بــني أفــراد عينــة الدراســة علــى أنــه يلــزم ، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة )1.07(
 .بالبيئة التدريبية اتصال داخلية

) .. )ماســـح ضـــوئي  –طابعـــة ( تـــوافر ملحقـــات احلاســـب اآليل ( وهـــي) 3(الفقـــرة رقـــم  جـــاءت - 8
مبتوســـط  مبتطلبـــات التـــدريب اإللكـــرتوين اخلاصـــة بالبيئـــة التدريبيـــةاخلاصـــة بـــني الفقـــرات  الســـابعةباملرتبـــة 
بــني أفــراد عينــة الدراســة ، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة )1.04(معيــاري  واحنــراف )4.09(حســايب 

 .بالبيئة التدريبية .. )ماسح ضوئي  –طابعة ( ملحقات احلاسب اآليل توافر على أنه يلزم 

باملرتبــة ) وجــود أســاتذة قــادرين علــى التخطــيط للتــدريب اإللكــرتوين(وهــي ) 9(الفقــرة رقــم  جــاءت - 9
مبتوســـط حســـايب  مبتطلبـــات التـــدريب اإللكـــرتوين اخلاصـــة بالبيئـــة التدريبيـــةاخلاصـــة بـــني الفقـــرات  الثامنـــة
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بــني أفــراد عينــة الدراســة علــى أنــه ، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة )1.17(معيــاري  رافواحنــ )4.03(
بالبيئــة التدريبيــة ، وتتفــق نتيجــة الدراســة  وجــود أســاتذة قــادرين علــى التخطــيط للتــدريب اإللكــرتوينيلــزم 

 .بضرورة وجود خرباء خمتصني يف التخطيط )  2007( احلالية مع دراسة املدين 

بـــني  التاســـعةباملرتبـــة ) تـــوافر فنيـــي تصـــميم العـــروض اإللكرتونيـــة(وهـــي ) 10(الفقـــرة رقـــم  جـــاءت - 10
 )3.90(مبتوســـــط حســـــايب  مبتطلبـــــات التـــــدريب اإللكـــــرتوين اخلاصـــــة بالبيئـــــة التدريبيـــــةاخلاصـــــة الفقـــــرات 
وافر تـبـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أنـه يلـزم ، وهـذا يـدل علـى أن هنـاك موافقـة )1.22(معيـاري  واحنراف

 .بالبيئة التدريبية فنيي تصميم العروض اإللكرتونية

بـني  العاشـرةباملرتبـة ) وجـود مكتبـة إلكرتونيـة غنيـة بكتـب إلكرتونيـة(وهي ) 7(الفقرة رقم  جاءت - 11
 )3.83(مبتوســـــط حســـــايب  مبتطلبـــــات التـــــدريب اإللكـــــرتوين اخلاصـــــة بالبيئـــــة التدريبيـــــةاخلاصـــــة الفقـــــرات 
وجـود بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أنـه يلـزم ، وهذا يدل على أن هنـاك موافقـة )1.16(معياري  واحنراف

 .بالبيئة التدريبية مكتبة إلكرتونية غنية بكتب إلكرتونية

 

 بـين أفـراد عينـة الدراسـة بشـدة وهذا يدل علـى أن هنـاك موافقـة) 4.22(يبلغ المتوسط الحسابي العام 
تـــوافر الحاســـب اآللـــي (بالبيئـــة التدريبيـــة والمتمثلـــة فـــي متطلبـــات التـــدريب اإللكترونـــي الخاصـــة علـــى 

بمواصــفات فنيــة مناســبة وكــذلك تــوافر قاعــات مجهــزة بــاألجهزة الالزمــة لتطبيــق التــدريب اإللكترونــي 
باإلضافة إلى توافر اتصال سريع بشبكة اإلنترنت وكذلك وجود فريـق عمـل يقـوم بالـدعم الفنـي وتـوافر 

 2011(دراسـة الغـديان  و اتفقـت نتيجـة الدراسـة الحاليـة مـع،  )إلخ..هزةالبرمجيات الالزمة لعمل األج
ـــــــــويجري )  2007( و المـــــــــدني )  (2009الشـــــــــهراني  دراســـــــــة و )   (و ماكســـــــــويل )  2010( و الت

Maxwell ،1997(  و دراسة التركي )في المطالب المتعلقة بالبيئة التدريبية و التدريسية )  2010.  

النتيجـــة تُعـــزى إلـــى أن المتطلبـــات الخاصـــة بالبيئـــة التدريبيـــة ضـــرورية و تلبـــي و يـــرى الباحـــث أن هـــذه 
  .متطلبات التطبيق الفّعال و الجيد للتدريب اإللكتروني 
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وهــذا يعــين ، )3.39إىل  2.60(اخلماســي والــذي يــرتاوح مــا بــني بالفئــة الثالثــة مــن فئــات املقيــاس املتــدرج 
 .بدرجات خمتلفة على معوقات التدريب اإللكرتوين املالية يوافقون أفراد عينة الدراسةأن 

بــني  باملرتبــة األوىل) ضــعف املخصصــات املاليــة للتــدريب اإللكــرتوين(وهــي ) 1(الفقــرة رقــم  جــاءت - 2
ـــــةمبعوقـــــات اخلاصـــــة الفقـــــرات  ـــــدريب االلكـــــرتوين املالي ـــــاري  واحنـــــراف )4.35(مبتوســـــط حســـــايب  الت معي

ضــعف املخصصــات بشــدة بــني أفــراد عينــة الدراســة علــى أن ، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة )0.96(
 .من معوقات التدريب اإللكرتوين املالية مبراكز التدريب مبدينة الرياض املالية للتدريب اإللكرتوين

ضـــعف احلـــوافز املاديـــة التشـــجيعية للمـــدربني الســـتخدام التـــدريب (وهـــي ) 2(رقـــم الفقـــرة  جـــاءت - 3
مبتوســـط حســـايب  مبعوقـــات التـــدريب االلكـــرتوين املاليـــةاخلاصـــة بـــني الفقـــرات  الثانيـــةباملرتبـــة ) اإللكـــرتوين

بشدة بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى ، وهذا يدل على أن هناك موافقة )0.95(معياري  واحنراف )4.30(
مـــن معوقـــات التـــدريب  ضـــعف احلـــوافز املاديـــة التشـــجيعية للمـــدربني الســـتخدام التـــدريب اإللكـــرتوينأن 

يــة مــع نتيجــة دراســة اإللكــرتوين املاليــة مبراكــز التــدريب مبدينــة الريــاض، وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة احلال
ــــيت توصــــلت إىل أن غيــــاب)2004اهلــــاجري، ( ــــيت تواجــــه  ، وال ــــة مــــن املشــــكالت ال نظــــام احلــــوافز املادي

 .املعلمني امللتحقني بربامج التدريب أثناء اخلدمة مبركز التدريب الرتبوي بالدمام

) ارتفــاع تكــاليف شـراء بعــض الربجميــات لتطبيـق التــدريب اإللكــرتوين(وهـي ) 3(الفقــرة رقــم  جـاءت - 4
 واحنـراف )4.20(مبتوسط حسـايب  التدريب االلكرتوين املاليةمبعوقات اخلاصة بني الفقرات  الثالثةباملرتبة 

ارتفــــاع بشــــدة بــــني أفــــراد عينــــة الدراســــة علــــى أن ، وهــــذا يــــدل علــــى أن هنــــاك موافقــــة )0.88(معيــــاري 
من معوقات التدريب اإللكـرتوين املاليـة مبراكـز  تكاليف شراء بعض الربجميات لتطبيق التدريب اإللكرتوين

 .ضالتدريب مبدينة الريا

بـني  الرابعـةباملرتبـة ) ارتفـاع تكلفـة تصـميم املـواد التدريبيـة اإللكرتونيـة(وهـي ) 5(الفقرة رقـم  جاءت - 5
ـــــةاخلاصـــــة الفقـــــرات  ـــــدريب االلكـــــرتوين املالي ـــــاري  واحنـــــراف )4.09(مبتوســـــط حســـــايب  مبعوقـــــات الت معي

ارتفـاع تكلفــة تصـميم املــواد بــني أفـراد عينــة الدراسـة علــى أن ، وهـذا يــدل علـى أن هنــاك موافقـة )0.93(
 .من معوقات التدريب اإللكرتوين املالية مبراكز التدريب مبدينة الرياض التدريبية اإللكرتونية

ـــة(وهـــي ) 7(الفقـــرة رقـــم  جـــاءت - 6 ـــات التدريبي ـــاج الربجمي ـــة ) ارتفـــاع تكـــاليف إنت بـــني  اخلامســـةباملرتب
ـــــةاخلاصـــــة الفقـــــرات  ـــــدريب االلكـــــرتوين املالي ـــــاري  واحنـــــراف )4.01(مبتوســـــط حســـــايب  مبعوقـــــات الت معي

ارتفــــاع تكــــاليف إنتــــاج بــــني أفــــراد عينــــة الدراســــة علــــى أن ، وهــــذا يــــدل علــــى أن هنــــاك موافقــــة )1.01(
 .من معوقات التدريب اإللكرتوين املالية مبراكز التدريب مبدينة الرياض الربجميات التدريبية

بعـــــض األجهـــــزة يف اســـــتخدام التـــــدريب ارتفـــــاع تكـــــاليف شـــــراء (وهـــــي ) 4(الفقـــــرة رقـــــم  جـــــاءت - 7
مبتوســط حســايب  مبعوقــات التــدريب االلكــرتوين املاليــةاخلاصــة بــني الفقــرات  السادســةباملرتبــة ) اإللكــرتوين
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بـــني أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى أن ، وهـــذا يـــدل علـــى أن هنـــاك موافقـــة )0.96(معيـــاري  واحنـــراف )4.0(
مـن معوقـات التـدريب اإللكـرتوين  التـدريب اإللكـرتوينارتفاع تكـاليف شـراء بعـض األجهـزة يف اسـتخدام 

 .املالية مبراكز التدريب مبدينة الرياض

) ارتفــاع كلفــة الصــيانة لألجهــزة املســتخدمة يف التــدريب اإللكــرتوين(وهــي ) 8(الفقــرة رقــم  جــاءت - 8
 )3.70(ايب مبتوســــط حســــ مبعوقــــات التــــدريب االلكــــرتوين املاليــــةاخلاصــــة بــــني الفقــــرات  الســــابعةباملرتبــــة 
ارتفـاع كلفـة بني أفراد عينـة الدراسـة علـى أن ، وهذا يدل على أن هناك موافقة )1.08(معياري  واحنراف

مــــن معوقــــات التــــدريب اإللكــــرتوين املاليــــة مبراكــــز  الصـــيانة لألجهــــزة املســــتخدمة يف التــــدريب اإللكــــرتوين
 .التدريب مبدينة الرياض

بــــني  الثامنـــةباملرتبـــة ) تكـــاليف االتصـــال بشــــبكة االنرتنـــتارتفـــاع (وهــــي ) 6(الفقـــرة رقـــم  جـــاءت - 9
ـــــةاخلاصـــــة الفقـــــرات  ـــــدريب االلكـــــرتوين املالي ـــــاري  واحنـــــراف )3.27(مبتوســـــط حســـــايب  مبعوقـــــات الت معي

ارتفــاع تكــاليف إىل حــد مــا بــني أفــراد عينـة الدراســة علــى أن ، وهـذا يــدل علــى أن هنــاك موافقـة )1.24(
 .قات التدريب اإللكرتوين املالية مبراكز التدريب مبدينة الرياضمن معو  االتصال بشبكة االنرتنت

 

علـى  بـين أفـراد عينـة الدراسـةوهـذا يـدل علـى أن هنـاك موافقـة ) 3.98(يبلغ المتوسـط الحسـابي العـام 
ضـعف المخصصـات الماليـة للتـدريب اإللكترونـي (معوقات التدريب اإللكتروني الماليـة والمتمثلـة فـي 

وكــذلك ضــعف الحــوافز الماديــة والتشــجيعية للمــدربين الســتخدام التــدريب اإللكترونــي وكــذلك ارتفــاع 
 زةاألجهـــتكـــاليف شـــراء بعـــض  وارتفـــاعتكـــاليف شـــراء بعـــض البرمجيـــات لتطبيـــق التـــدريب اإللكترونـــي 

  . )إلخ...المستخدمة في التدريب اإللكتروني

ـــزى  ـــرى الباحـــث أن هـــذه النتيجـــة تُع ـــق و و ي ـــر مـــن أهـــم المعوقـــات لتطبي ـــة تُعتب ـــى أن األمـــور المالي إل
  .استخدام التدريب اإللكتروني بفعالية و كفاءة 
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مـــن معوقـــات التـــدريب اإللكـــرتوين الفنيـــة مبراكـــز التـــدريب  للربجميـــات املســـتخدمة يف التـــدريب اإللكـــرتوين
 .مبدينة الرياض

بــني  الرابعــةباملرتبــة ) قلــة املتخصصــني يف تصــميم الربجميــات التدريبيــة(وهــي ) 9(فقــرة رقــم ال جــاءت - 5
ـــــة الفقـــــرات  ـــــدريب االلكـــــرتوين الفني ـــــاري  واحنـــــراف )4.01(مبتوســـــط حســـــايب اخلاصـــــة مبعوقـــــات الت معي

قلـة املتخصصـني يف تصـميم ، وهذا يدل علـى أن هنـاك موافقـة بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أن )1.10(
 .من معوقات التدريب اإللكرتوين الفنية مبراكز التدريب مبدينة الرياض الربجميات التدريبية

) عـدم وجـود دعـم فـين لألجهـزة  املسـتخدمة يف التـدريب اإللكـرتوين(وهـي ) 3(الفقـرة رقـم  جاءت - 6
ـــة   )3.94( مبتوســـط حســـايباخلاصـــة مبعوقـــات التـــدريب االلكـــرتوين الفنيـــة بـــني الفقـــرات  اخلامســـةباملرتب
عـدم وجـود ، وهذا يدل على أن هناك موافقـة بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أن )1.03(معياري  واحنراف

مــن معوقــات التــدريب اإللكــرتوين الفنيــة مبراكــز  دعــم فــين لألجهــزة  املســتخدمة يف التــدريب اإللكــرتوين
 .التدريب مبدينة الرياض

بـــني  السادســـةباملرتبـــة ) ين لشـــبكات االتصـــالعـــدم وجـــود دعـــم فـــ(وهـــي ) 4(الفقـــرة رقـــم  جـــاءت - 7
ـــــة الفقـــــرات  ـــــدريب االلكـــــرتوين الفني ـــــاري  واحنـــــراف )3.85(مبتوســـــط حســـــايب اخلاصـــــة مبعوقـــــات الت معي

عــــدم وجــــود دعــــم فــــين ، وهــــذا يــــدل علــــى أن هنــــاك موافقــــة بــــني أفــــراد عينــــة الدراســــة علــــى أن )1.15(
 .ة مبراكز التدريب مبدينة الرياضمن معوقات التدريب اإللكرتوين الفني لشبكات االتصال

اخلاصـــة بـــني الفقـــرات  الســـابعةباملرتبـــة ) ضـــعف اتصـــال االنرتنـــت(وهـــي ) 8(الفقـــرة رقـــم  جـــاءت - 8
، وهذا يـدل علـى )1.25(معياري  واحنراف )3.78(مبتوسط حسايب مبعوقات التدريب االلكرتوين الفنية 

ــــدريب  اتصــــال االنرتنــــتضــــعف أن هنــــاك موافقــــة بــــني أفــــراد عينــــة الدراســــة علــــى أن  مــــن معوقــــات الت
 . اإللكرتوين الفنية مبراكز التدريب مبدينة الرياض

باملرتبــة ) الــربامج املتــوافرة غــري مالئمــة لتطبيقــات التــدريب اإللكــرتوين(وهــي ) 5(الفقــرة رقــم  جــاءت - 9
 واحنــــراف )3.69(مبتوســـط حســـايب اخلاصـــة مبعوقـــات التـــدريب االلكـــرتوين الفنيـــة بـــني الفقـــرات  الثامنـــة

عـدم مالءمـة الـربامج ، وهذا يدل على أن هناك موافقة بني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أن )1.14(معياري 
مـــن معوقـــات التـــدريب اإللكـــرتوين الفنيـــة مبراكـــز التـــدريب مبدينـــة  املتـــوفرة لتطبيقـــات التـــدريب اإللكـــرتوين

 .الرياض

) غـــري مناســـبة الســـتخدام التـــدريب اإللكـــرتويناألجهـــزة املتـــوافرة (وهـــي ) 6(الفقـــرة رقـــم  جـــاءت - 10
 )3.50(مبتوســــط حســــايب اخلاصــــة مبعوقــــات التــــدريب االلكــــرتوين الفنيــــة بــــني الفقــــرات  التاســــعةباملرتبــــة 
عـدم مناسـبة ، وهذا يدل على أن هناك موافقة بني أفراد عينة الدراسة على أن )1.30(معياري  واحنراف
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مــن معوقــات التــدريب اإللكــرتوين الفنيــة مبراكــز التــدريب  اإللكــرتويناألجهــزة املتــوفرة الســتخدام التــدريب 
 .مبدينة الرياض

اخلاصـة بـني الفقـرات  العاشـرةباملرتبـة ) عدم وجـود شـبكات داخليـة(وهي ) 7(الفقرة رقم  جاءت - 11
، وهذا يـدل علـى )1.21(معياري  واحنراف )3.40(مبتوسط حسايب مبعوقات التدريب االلكرتوين الفنية 

مــن معوقــات التـــدريب  عــدم وجــود شــبكات داخليـــةأن هنــاك موافقــة بــني أفـــراد عينــة الدراســة علـــى أن 
 .اإللكرتوين الفنية مبراكز التدريب مبدينة الرياض

 

علـى  بـين أفـراد عينـة الدراسـةوهـذا يـدل علـى أن هنـاك موافقـة ) 3.85(يبلغ المتوسـط الحسـابي العـام 
ـــة فـــي  ـــة والمتمثل ـــدريب اإللكترونـــي الفني ـــاألجهزة الالزمـــة (معوقـــات الت عـــدم وجـــود قاعـــات مجهـــزة ب

الستخدام التدريب اإللكترونـي وقلـة المختصـين فـي إنتـاج وتصـميم البرمجيـات التدريبيـة وكـذلك عـدم 
و  المســـتخدمة فــي التــدريب اإللكترونـــي االتصــالوجــود دعــم فنــي للبرمجيـــات واألجهــزة و شــبكات 

( ، وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة الشــهري )شــبكة اإلنترنــتبعف االتصــال ضــ
والتـي ) 2007( و دراسـة النفيسـة )   2005( و دراسة الحـازمي   ) 2006( بلفقيه  و دراسة  ) 2010

   . توصلت إلى أن برامج التعليم والتدريب اإللكتروني تصطدم بمعوقات تتعلق بالجوانب الفنية

معوقـــات تطبيـــق و اســـتخدام  و يـــرى الباحـــث أن هـــذه النتيجـــة تُعـــزى إلـــى أن األمـــور الفنيـــة تُعتبـــر مـــن
  . أفراد عينة الدراسة عليها المهمة كما اتفق التدريب اإللكتروني 
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إدارة التــدريب دعــم ، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد عينــة الدراســة علــى أن عــدم )1.15(
 .مبراكز التدريب  اإلداريةمن معوقات التدريب اإللكرتوين املواد التدريبية اإللكرتونية 

رة التـدريب احتياجـات املـدربني السـتخدامها يف التـدريب ال تلـيب إدا(وهـي ) 3(الفقرة رقم  جاءت - 4
مبتوســط حســايب  اإلداريــةاخلاصــة مبعوقــات التــدريب االلكــرتوين بــني الفقــرات  الثالثــةباملرتبــة ) اإللكــرتوين

، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد عينــة الدراســة علــى أن )1.19(معيــاري  واحنــراف )3.44(
مـن معوقـات التـدريب ريب احتياجات املدربني السـتخدامها يف التـدريب اإللكـرتوين التدتلبية إدارة عدم 

 .مبراكز التدريب مبدينة الرياض اإلداريةاإللكرتوين 

 الرابعـةباملرتبـة ) عـدم معرفـة إدارة التـدريب بأمهيـة التـدريب اإللكـرتوين(وهي ) 1(الفقرة رقم  جاءت - 5
معيــاري  واحنــراف )3.42(مبتوســط حســايب  اإلداريــةاخلاصــة مبعوقــات التــدريب االلكــرتوين بــني الفقــرات 

معرفــة إدارة التــدريب ، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد عينــة الدراســة علــى أن عــدم )1.28(
 .رياضمبراكز التدريب مبدينة ال اإلداريةمن معوقات التدريب اإللكرتوين  بأمهية التدريب اإللكرتوين

تُفضــل إدارة التــدريب اســتخدام التــدريب التقليــدي علــى التــدريب (وهــي ) 6(الفقــرة رقــم  جــاءت - 6
اخلاصـة مبعوقـات التـدريب االلكــرتوين بـني الفقــرات  اخلامسـةباملرتبـة ) التقــديراملـنح و اإللكـرتوين يف املزايـا و 

علـى أن هنـاك موافقـة بـني أفـراد  ، وهـذا يـدل)1.38(معيـاري  واحنراف )3.41(مبتوسط حسايب  اإلدارية
مـن إدارة التـدريب اسـتخدام التـدريب التقليـدي علـى التـدريب اإللكـرتوين  تفضـيلعينة الدراسـة علـى أن 

 .مبراكز التدريب مبدينة الرياض اإلداريةمعوقات التدريب اإللكرتوين 

ـــــل إدارة التـــــدريب عمليـــــات الصـــــيانة و (وهـــــي ) 7(الفقـــــرة رقـــــم  جـــــاءت - 7 التطـــــوير والتحـــــديث تُؤج
اخلاصـة مبعوقـات بـني الفقـرات  السادسـةباملرتبـة ) لألجهزة والربجميات املسـتخدمة يف التـدريب اإللكـرتوين

، وهـــذا يــدل علـــى أن )1.22(معيــاري  واحنـــراف )3.40(مبتوســـط حســايب  اإلداريــةالتــدريب االلكـــرتوين 
تدريب عمليات الصيانة والتطـوير والتحـديث تأجيل إدارة الهناك موافقة بني أفراد عينة الدراسة على أن 

مبراكـز  اإلداريـةمـن معوقـات التـدريب اإللكـرتوين  لألجهزة والربجميـات املسـتخدمة يف التـدريب اإللكـرتوين
 .التدريب مبدينة الرياض

) ال تشــــجع  إدارة التــــدريب علــــى اســــتخدام التــــدريب اإللكــــرتوين(وهــــي ) 2(الفقــــرة رقــــم  جــــاءت - 8
 )3.22(مبتوســـط حســـايب  اإلداريـــةاخلاصـــة مبعوقـــات التـــدريب االلكـــرتوين بـــني الفقـــرات  عةالســـابباملرتبـــة 
بـني أفـراد عينـة الدراسـة علـى أن إىل حـد مـا ، وهذا يدل على أن هنـاك موافقـة )1.27(معياري  واحنراف

 اإلداريـةمن معوقات التدريب اإللكـرتوين إدارة التدريب على استخدام التدريب اإللكرتوين عدم تشجيع 
 .مبراكز التدريب مبدينة الرياض
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حتُـول إدارة التـدريب امليزانيـات املخصصـة للتـدريب اإللكـرتوين ألمـور (وهي ) 8(الفقرة رقم  جاءت - 9
 اإلداريــــةاخلاصــــة مبعوقــــات التــــدريب االلكــــرتوين بــــني الفقــــرات  الثامنــــةباملرتبــــة ) مكتبيــــة و إداريــــة أخــــرى

، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد عينــة )1.26(معيــاري  واحنــراف )3.20(مبتوســط حســايب 
إدارة التــدريب امليزانيــات املخصصــة للتــدريب اإللكــرتوين ألمــور مكتبيــة و إداريــة حتويــل الدراســة علــى أن 

 .مبراكز التدريب مبدينة الرياض اإلداريةمن معوقات التدريب اإللكرتوين أخرى 

على  بين أفراد عينة الدراسةوهذا يدل على أن هناك موافقة ) 3.43(يبلغ المتوسط الحسابي العام 
إدارة التدريب بتحضير المتدربين  اهتمامعدم (معوقات التدريب اإللكتروني اإلدارية والمتمثلة في 
اإللكترونية وعدم تلبية إدارة التدريب  التدريبيةإلكترونيًا وكذلك عدم دعم إدارة التدريب للمواد 

احتياجات المدربين الستخدامها في التدريب اإللكتروني وعدم معرفة إدارة التدريب بأهمية التدريب 
اإللكتروني باإلضافة إلى تفضيل إدارة التدريب استخدام التدريب التقليدي على التدريب اإللكتروني 

الشهري، (وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  ، )إلخ...في المزايا والمنح والتقدير
والتي توصلت إلى أن برامج التعلم والتدريب اإللكتروني تصطدم  ) 2004(الهاجري  و دراسة)2010

  .اإلدارية  بمعوقات متعلقة بالجوانب التنظيمية

الماليــة جــاءت بالمرتبــة ومــن خــالل العــرض الســابق لمعوقــات التــدريب اإللكترونــي نجــد أن المعوقــات 
، تلتهــا المعوقــات الفنيــة بمتوســط )3.98(األولــى مــن بــين معوقــات التــدريب اإللكترونــي بمتوســط عــام 

، وذلـك كمـا يتضـح مـن خـالل )3.43(جـاءت المعوقـات اإلداريـة بمتوسـط عـام  و أخيراً ، )3.85(عام 
  )17(الجدول 

  معوقات التدريب اإللكرتوين.)17(جدول 

  الترتيب  لعامالمتوسط ا  التدريب اإللكترونيمعوقات   م

  1  3.98  المالية  1

 2  3.85  الفنية  2

 3  3.43  اإلدارية 3
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المـدربين حـول : السؤال الثالث
التـدريب متطلبات التدريب اإللكتروني الخاصة بالمـدرب والخاصـة بالبيئـة التدريبيـة، ومعوقـات 

الخبــرة ـ التخصــص ـ (اإللكترونــي الماليــة والفنيــة واإلداريــة تعــزى الخــتالف متغيــرات الدراســة 
  ؟)الدورات التدريبية ـ اإللمام بالحاسب اآللي

وللتعــرف إذا مــا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات املــدربني حــول متطلبــات التــدريب 
اإللكــرتوين ومعوقاتــه بــاختالف متغــريات اخلــربة ـ التخصــص ـ الــدورات التدريبيــة ـ اإلملــام باحلاســب اآليل 

) T-test(، واختبــار ت )One Way ANOVA(حتليــل التبــاين األحــادي اســتخدم الباحــث اختبــار 
  : وذلك كما يتضح من خالل اجلداول التالية

  الخبرة: أوالً 

  

  )18(جدول 

  استجابات املدربنيبني للفروق ) One Way ANOVA(نتائج اختبار حتليل التباين األحادي 
  حول متطلبات التدريب اإللكرتوين ومعوقاته باختالف متغري اخلربة 

  المجموعات  المتغيرات
  مجموع 
  المربعات

  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية
مستوى 
  الداللة

متطلبات التدريب 
  اإللكتروني الخاصة بالمدرب

 704. 2 1.408 بني اموعات

3.142 .047 
 224. 112 25.104  داخل اموعات

  114 26.512  اموع

متطلبات التدريب 
اإللكتروني الخاصة بالبيئة 

  التدريبية

 795. 2 1.590 بني اموعات

1.582 .210 
 502. 112 56.276  داخل اموعات

  114 57.867  اموع
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معوقات التدريب اإللكترونية 
 المالية

 1.917 2 3.834 بني اموعات

5.692 .004 
 337. 112 37.715  داخل اموعات

  114 41.549  اموع

معوقات التدريب اإللكترونية 
 الفنية

 1.805 2 3.609 اموعاتبني 

3.256 .042 
 554. 112 62.079  داخل اموعات

  114 65.688  اموع

معوقات التدريب اإللكترونية 
 اإلدارية

 2.432 2 4.865 بني اموعات

2.865 .061 
 849. 112 95.083  داخل اموعات

  114 99.948  اموع

  

فأقـل، ) 0.05(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة أن  )18(يتضح من خالل اجلدول 
متطلبـــات التــــدريب اإللكـــرتوين اخلاصــــة باملـــدرب ومعوقــــات (بـــني اســـتجابات أفــــراد عينـــة الدراســــة حنـــو 

وذلـك بـاختالف متغـري اخلـربة ، وملعرفـة ) التدريب اإللكرتونية املالية ومعوقـات التـدريب اإللكـرتوين الفنيـة
بـــني متوســـطات درجـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة عنـــد هـــذه احملـــاور ولصـــاحل أي مســـتوى مـــن اجتـــاه الفـــروق 

 إجــراء، مت )ســنوات 10ســنوات، أكثــر مــن  10إىل  6ســنوات، مــن  5مــن ســنة إىل (املســتويات الثالثــة 
للمقارنــات البعديــة، كمــا هــو ) LSD(املقارنــات البعديــة، حيــث مت اســتخدام اختبــار أقــل فــرق معنــوي 

  ).19(باجلدول مبني 
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إىل  ةيب اإللكرتوين اخلاصة باملدرب بدرجة أعلى من املدربني الذين خربم ما بني سنمتطلبات التدر 
  .سنوات 5

أن تلك الفروق جاءت بني كٍل من وجد وفيما يتعلق مبحور معوقات التدريب اإللكرتوين املالية، 
، سنوات 10من سنوات واملدربني الذين خربم أكثر  5املدربني الذين خربم ترتاوح ما بني سنة إىل 

، حيث كان متوسطهم احلسايب املدربني الذين خربم ما بني سنة إىل مخس سنواتوذلك لصاحل 
، أي أن جمموعة أفراد )3.96( سنوات 10خربم أكثر من ممن  املدربني، بينما كان متوسط )4.18(

لكرتوين املالية بدرجة العينة ممن خربم ما بني سنة إىل مخس سنوات يوافقون على معوقات التدريب اإل
  .سنوات 10أعلى من املدربني الذين خربم أكثر من 

أن تلك الفروق جاءت بني كٍل من املدربني وجد أما بالنسبة حملور معوقات التدريب اإللكرتوين الفنية، 
، وذلك لصاحل سنوات واملدربني ذوي فئات اخلربة األخرى 5الذين خربم ترتاوح ما بني سنة إىل 

، بينما  )4.19(، حيث كان متوسطهم احلسايب املدربني الذين خربم ما بني سنة إىل مخس سنوات
 10، ومن خربم أكثر من )3.99(سنوات  10إىل  6خربم ما بني ممن  املدربنيكان متوسط 

، أي أن جمموعة أفراد العينة ممن خربم ما بني سنة إىل مخس سنوات يوافقون على )3.76( سنوات
  .معوقات التدريب اإللكرتوين الفنية بدرجة أعلى من املدربني ذوي فئات اخلربة األخرى

  

من متطلبات  ،  أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني كلٍ )18(كما يتضح من خالل اجلدول 
 وكذلك معوقات التدريب اإللكرتوين اإلدارية باختالف متغري بالبيئة التدريبيةالتدريب اإللكرتوين اخلاصة 

للمحورين على ) 0.061،  0.210(مبستوى داللة ) 2.865، 1.582 (، حيث بلغت قيمة ت اخلربة
. التوايل
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  التخصص: ثانياً 

  )20(جدول 

  استجابات املدربني حول متطلباتنتائج اختبار ت للفروق بني 
  التخصصالتدريب اإللكرتوين ومعوقاته باختالف متغري 

 العدد التخصص حماور الدراسة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

متطلبات التدريب اإللكتروني الخاصة 
  بالمدرب

 0.43 4.23 57 علمي

1.063 .290 
 0.53 4.13 58 أديب

الخاصة متطلبات التدريب اإللكتروني 
  بالبيئة التدريبية

 0.62 4.27 57 علمي

.748 .456 
 0.80 4.17 58 أديب

  معوقات التدريب اإللكتروني المالية
 0.59 3.94 57 علمي

-.850- .397 
 0.61 4.04 58 أديب

  معوقات التدريب اإللكتروني الفنية
 0.74 3.90 57 علمي

.001 .999 
 0.78 3.90 58 أديب

  التدريب اإللكتروني اإلداريةمعوقات 
 0.80 3.41 57 علمي

-.317- .752 
 1.06 3.46 58 أديب

أفراد عينة  استجابات، أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني )20(يتضح من خالل اجلدول 
باختالف متغري ) البيئة التدريبية/ املدرب(الدراسة حنو متطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة بكٍل من 

  ).0.456،  0.290(، مبستوى داللة )0.748،  1.063(التخصص، حيث بلغت قيمة ت 

اد عينة الدراسة أفر  استجاباتكما أشارت النتائج إىل أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 
باختالف متغري التخصص، حيث بلغت قيمة ) اإلدارية/ الفنية/ املالية(حنو معوقات التدريب اإللكرتوين 

  ).0.752،  0.999،  0.397(، مبستوى داللة )-0.317، 0.001،  -0.850(ت 

التدريب  وتشري النتيجة السابقة إىل تقارب وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول متطلبات ومعوقات
  .اإللكرتوين على اختالف ختصصهم يف آخر مؤهل
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  الدورات التدريبية: ثالثاً 

  )21(جدول 

  استجابات املدربنيبني للفروق ) One Way ANOVA(نتائج اختبار حتليل التباين األحادي 
  الدورات التدريبيةحول متطلبات التدريب اإللكرتوين ومعوقاته باختالف  

  المجموعات  المتغيرات
  مجموع 
  المربعات

  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية
مستوى 
  الداللة

متطلبات التدريب 
  اإللكتروني الخاصة بالمدرب

 1.087 3 3.261 بين المجموعات

5.189 .002 

 209. 111 23.251  داخل المجموعات

  114 26.512  المجموع

متطلبات التدريب 
اإللكتروني الخاصة بالبيئة 

  التدريبية

 1.474 3 4.423 بين المجموعات

3.062 .031 

 481. 111 53.444  داخل المجموعات

  114 57.867  المجموع

  معوقات التدريب
 اإللكتروني المالية

 1.007 3 3.020 بين المجموعات

2.900 .038 

 347. 111 38.529  داخل المجموعات

  114 41.549  المجموع

  معوقات التدريب 
 الفنيةاإللكتروني 

 1.353 3 4.058 بين المجموعات

2.436 .068 

 555. 111 61.630  داخل المجموعات

  114 65.688  المجموع

  معوقات التدريب
 اإللكتروني اإلدارية 

 893. 3 2.679 بين المجموعات

1.019 .387 

 876. 111 97.268  داخل المجموعات
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أن تلك الفروق جاءت بني كٍل وجد معوقات التدريب اإللكرتوين املالية،  وفيما يتعلق مبحور و أخرياً 
دورة واملدربني الذين حصلوا على دورات تدريبية يرتاوح  15من املدربني الذين حصلوا على أكثر من 

، وذلك لصاحل دورة  15-10دورات وكذلك ممن حصلوا على دورات ما بني  5-1عددها ما بني 
وتشري ، )4.11(احلسايب  ، حيث كان متوسطهمدورة  15املدربني الذين حصلوا على أكثر من 

دورة تدريبية يوافقون على  15النتيجة السابقة إىل أن جمموعة أفراد العينة ممن حصلوا على أكثر من 
ورات تدريبية ما بني معوقات التدريب اإللكرتوين املالية بدرجة أعلى من املدربني الذين حصلوا على د

  .دورة 15-10 يبية ما بنياملدربني الذين حصلوا على دورات تدر  دورات و 1-5

  

معوقات من  فروق ذات داللة إحصائية بني كلٍ  ،  أنه ال توجد هناك)21(كما يتضح من خالل اجلدول 
،  2.43(، حيث بلغت قيمة ت الدورات التدريبية باختالف متغريالتدريب اإللكرتوين الفنية واإلدارية 

  . للمحورين على التوايل) 0.387،  0.068(مبستوى داللة ) 1.019

  

  اإللمام بالحاسب اآللي: رابعاً 

  

  )23(جدول 

  استجابات املدربني حول متطلباتنتائج اختبار ت للفروق بني 
  اإلملام باحلاسب اآليلالتدريب اإللكرتوين ومعوقاته باختالف متغري 

 العدد اإلملام باحلاسب اآليل حماور الدراسة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

متطلبات التدريب اإللكتروني الخاصة 
  بالمدرب

 0.37 4.32 62 ملم بدرجة عالية

3.131 .002 
 0.56 4.03 52 ملم بدرجة متوسطة

متطلبات التدريب اإللكتروني الخاصة 
  بالبيئة التدريبية

 0.72 4.24 62 ملم بدرجة عالية

.090 .928 
متوسطةملم بدرجة   52 4.23 0.71 
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  معوقات التدريب اإللكتروني المالية
 0.63 3.93 62 ملم بدرجة عالية

-1.469- .145 
 0.54 4.09 52 ملم بدرجة متوسطة

  معوقات التدريب اإللكتروني الفنية
 0.79 3.88 62 ملم بدرجة عالية

-.417- .677 
 0.74 3.94 52 ملم بدرجة متوسطة

  التدريب اإللكتروني اإلداريةمعوقات 
 0.92 3.39 62 ملم بدرجة عالية

-.591- .556 
 0.96 3.50 52 ملم بدرجة متوسطة

  

فأقل، ) 0.01(، أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )23(يتضح من خالل اجلدول 
أفراد عينة الدراسة حنو متطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة باملدرب باختالف متغري اإلملام  استجاباتبني 

باحلاسب اآليل، وذلك لصاحل املدربني امللمني باحلاسب بدرجة عالية، حيث بلغ متوسط موافقتهم 
، )4.03(، يف حني بلغ متوسط موافقة أفراد عينة الدراسة وامللمني باحلاسب بدرجة متوسطة )4.32(

وتشري النتيجة السابقة إىل أن املدربني امللمني باحلاسب اآليل بدرجة عالية يوافقون على متطلبات التدريب 
  .اإللكرتوين اخلاصة باملدرب بدرجة أكرب من املدربني امللمني باحلاسب بدرجة متوسطة

  

أفراد عينة الدراسة  استجاباتكما أشارت النتائج إىل أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 
/ املالية(ك معوقات التدريب اإللكرتوين لحنو متطلبات التدريب اإللكرتوين واخلاصة بالبيئة التدريبية وكذ

،  -1.46،  0.90(باختالف متغري اإلملام باحلاسب اآليل، حيث بلغت قيمة ت ) اإلدارية/ الفنية
  ).0.556،  0.677،  0.145،  0.928(مبستوى معنوية ) -0.591،  -0.417

وتشري النتيجة السابقة إىل تقارب وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول متطلبات ومعوقات التدريب 
  .اإللكرتوين باختالف درجة إملامهم باحلاسب اآليل

ومن اجلدير بالذكر أن أحد أفراد عينة الدراسة كان درجة إملامه باحلاسب اآليل ضعيف، ومل يتم استخدام 
لعدم صالحية ذلك املقياس يف توضيح الفروق بني متغريات درجة اإلملام باحلاسب  األحاديليل التباين حت

  .اآليل
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  الفصل الخامس
  النتائج والتوصيات

  
  نتائج الدراسة: أوالً 

  :من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي

على متطلبات التدريب اإللكرتوين  بني أفراد عينة الدراسةأن هناك موافقة  الدراسةكشفت نتائج  −
إجادة تشغيل احلاسب اآليل وملحقاته وكذلك إتقان استخدام (اخلاصة باملدرب واملتمثلة يف 

، وكذلك Microsoft Officeنت يف البحث عن املعلومات وإجادة التعامل مع برامج اإلنرت 
باإلضافة إىل القدرة على حتميل الكتب والربامج من اإلنرتنت  اإللكرتوينإجادة التعامل مع الربيد 

  ). إخل...وإجادة التعامل مع نظم تشغيل احلاسب اآليل
على متطلبات التدريب  بني أفراد عينة الدراسة بشدة أن هناك موافقة بينت نتائج الدراسة −

توافر احلاسب اآليل مبواصفات فنية مناسبة وكذلك (ة التدريبية واملتمثلة يف اإللكرتوين اخلاصة بالبيئ
توافر قاعات جمهزة باألجهزة الالزمة لتطبيق التدريب اإللكرتوين باإلضافة إىل توافر اتصال سريع 
بشبكة اإلنرتنت وكذلك وجود فريق عمل يقوم بالدعم الفين وتوافر الربجميات الالزمة لعمل 

  ). خلإ..األجهزة
على معوقات التدريب اإللكرتوين  بني أفراد عينة الدراسةهناك موافقة  أوضحت نتائج الدراسة أن −

ضعف املخصصات املالية للتدريب اإللكرتوين وكذلك ضعف احلوافز املادية (املالية واملتمثلة يف 
عض الربجميات والتشجيعية للمدربني الستخدام التدريب اإللكرتوين وكذلك ارتفاع تكاليف شراء ب

املستخدمة يف التدريب  األجهزةتكاليف شراء بعض  وارتفاعلتطبيق التدريب اإللكرتوين 
  ). إخل...اإللكرتوين

على معوقات التدريب اإللكرتوين  بني أفراد عينة الدراسةأن هناك موافقة  كشفت نتائج الدراسة −
ة الستخدام التدريب اإللكرتوين وقلة عدم وجود قاعات جمهزة باألجهزة الالزم(الفنية واملتمثلة يف 

و املختصني يف إنتاج وتصميم الربجميات التدريبية وكذلك عدم وجود دعم فين للربجميات واألجهزة 
  ). إخل...املستخدمة يف التدريب اإللكرتوين االتصالشبكات 

اإللكرتوين على معوقات التدريب  بني أفراد عينة الدراسةأن هناك موافقة  أوضحت نتائج الدراسة −
م إدارة إدارة التدريب بتحضري املتدربني إلكرتونياً وكذلك عدم دع اهتمامعدم (اإلدارية واملتمثلة يف 
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دارة التدريب احتياجات املدربني الستخدامها يف التدريب للمواد التدريبية اإللكرتونية وعدم تلبية إ
ريب اإللكرتوين باإلضافة إىل تفضيل إدارة التدريب اإللكرتوين وعدم معرفة إدارة التدريب بأمهية التد

 ). إخل...التدريب استخدام التدريب التقليدي على التدريب اإللكرتوين يف املزايا واملنح والتقدير

فأقل، بني ) 0.05(بينت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  −
التدريب اإللكرتوين اخلاصة باملدرب باختالف متغري  متطلباتاستجابات أفراد عينة الدراسة حنو 

  . سنوات 10اخلربة، وذلك لصاحل املدربني الذين خربم أكثر من 
فأقل، بني ) 0.05(كشفت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  −

ية باختالف متغري اخلربة، استجابات أفراد عينة الدراسة حنو معوقات التدريب اإللكرتونية املال
  .إىل مخس سنوات املدربني الذين خربم ما بني سنةوذلك لصاحل 

فأقل، بني ) 0.05(أوضحت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  −
استجابات أفراد عينة الدراسة معوقات التدريب اإللكرتوين الفنية باختالف متغري اخلربة، وذلك 

إىل مخس سنوات م ما بني سنةلصاحل املدربني الذين خرب.   
من متطلبات التدريب  فروق ذات داللة إحصائية بني كلٍ  بينت نتائج الدراسة أنه ال توجد هناك −

اإللكرتوين اخلاصة بالبيئة التدريبية وكذلك معوقات التدريب اإللكرتوين اإلدارية باختالف متغري 
  . اخلربة

أفراد عينة  استجاباتاسة أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني كشفت نتائج الدر  −
باختالف ) البيئة التدريبية/ املدرب(من التدريب اإللكرتوين اخلاصة بكٍل الدراسة حنو متطلبات 

  .متغري التخصص
أفراد عينة  استجاباتأوضحت نتائج الدراسة أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  −

  .باختالف متغري التخصص) اإلدارية/ الفنية/ املالية(لدراسة حنو معوقات التدريب اإللكرتوين ا
فأقل، بني ) 0.05(كشفت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  −

 استجابات أفراد عينة الدراسة حنو متطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة باملدرب باختالف متغري
  10- 6الدورات التدريبية، وذلك لصاحل املدربني الذين حصلوا على دورات يرتاوح عددها ما بني 

  . دورات
فأقل، بني ) 0.05(أوضحت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  −

استجابات أفراد عينة الدراسة حنو متطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة بالبيئة التدريبية باختالف 
  .دورة 15متغري الدورات التدريبية، وذلك لصاحل املدربني الذين حصلوا على أكثر من 
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أقل، بني ف) 0.05(بينت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  −
استجابات أفراد عينة الدراسة حنو معوقات التدريب اإللكرتوين املالية باختالف متغري الدورات 

  .دورة 15التدريبية، وذلك لصاحل املدربني الذين حصلوا على أكثر من 
من معوقات التدريب  فروق ذات داللة إحصائية بني كلٍ  أنه ال توجد هناك كشفت نتائج الدراسة −

  .الفنية واإلدارية باختالف متغري الدورات التدريبية اإللكرتوين
فأقل، ) 0.01(أوضحت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  −

أفراد عينة الدراسة حنو متطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة باملدرب باختالف  استجاباتبني 
  . املدربني امللمني باحلاسب بدرجة عاليةمتغري اإلملام باحلاسب اآليل، وذلك لصاحل

أفراد عينة  استجاباتبينت نتائج الدراسة أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  −
ك معوقات التدريب لالدراسة حنو متطلبات التدريب اإللكرتوين واخلاصة بالبيئة التدريبية وكذ

  .متغري اإلملام باحلاسب اآليلباختالف ) اإلدارية/ الفنية/ املالية(اإللكرتوين 
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   :توصيات الدراسة: ثانياً 

  :يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها يوصي الباحث مبا يلي

التدريب اإللكرتوين، حيث كشفت النتائج أن  الستخدامزيادة احلوافز املادية التشجيعية للمدربني  −

 .ضعف احلوافز املادية التشجيعية للمدربني من معوقات التدريب اإللكرتوين املالية

زيادة املخصصات املالية للتدريب اإللكرتوين، حيث كشفت النتائج أن ضعف املخصصات املالية  −

 .ةللتدريب اإللكرتوين من معوقات التدريب اإللكرتوين املالي

احلرص على توفري قاعات جمهزة باألجهزة واملعدات الالزمة لعملية التدريب اإللكرتوين، حيث   −

 .كشفت النتائج أن عدم وجود قاعات جمهزة من معوقات التدريب اإللكرتوين الفنية

، حيث كشفت )االتصالشبكات /الربجميات/ األجهزة(احلرص على وجود دعم فين لكٍل من  −

 .د الدعم الفين لتلك التخصصات من معوقات التدريب اإللكرتوين الفنيةأن عدم وجو  النتائج

احلرص على تزويد مراكز التدريب الرتبوي باملختصني يف تصميم وإنتاج الربجميات التدريبية، حيث   −

أن عدم توافر املختصني يف تصميم وإنتاج الربجميات التدريبية من معوقات  النتائجكشفت 

 .فنيةالتدريب اإللكرتوين ال

املدربني، حيث كشفت النتائج أن عدم تلبية  الحتياجاتاحلرص على تلبية إدارة التدريب  −

 .احتياجات املدربني من معوقات التدريب اإللكرتوين اإلدارية

حرص إدارة التدريب على عدم تأجيل عمليات الصيانة والتطوير والتحديث لألجهزة والربجميات  −

أن تأجيل مثل تلك العمليات  النتائجاملستخدمة يف عملية التدريب اإللكرتوين، حيث كشفت 

 .من معوقات التدريب اإللكرتوين اإلدارية

 .يف مراكز تدريب املعلمات إجراء دراسات عن متطلبات التدريب اإللكرتوين ومعوقاته −

 .القيام بدراسات مقارنة بني متطلبات مراكز تدريب املعلمني و مراكز تدريب املعلمات  −

 . مناطق أخرى يف إجراء دراسات عن متطلبات التدريب اإللكرتوين يف مراكز تدريب املعلمني  −

  . تلفة دراسات مقارنة بني مراكز تدريب املعلمني يف مناطق خمإجراء العمل على  −
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  :المراجع  

  :المراجع العربية : أوالً 

) .  2000( اإلبراهيم ، عبد الرمحن حسن ؛ و املسند ، شيخة عبد اهللا ؛ و قمرب ، حممود مصطفى 
الطبعة .  االتجاهات العالمية في إعداد و تدريب المعلمين في ضوء الدور المتغير للمعلم

  .دار الثقافة للطباعة و النشر : قطر . األوىل 

، إربد ، األردن  المرجع في اإلشراف التربوي و العملية اإلشرافية) .  2005(  أبو عابد ، حممود حممد
  .دار   الكتاب الثقايف : 

عامل : القاهرة . الطبعة األوىل .  األسس التربوية للتعليم اإللكتروني) .  2008( أمحد ، هناء عودة 
  .الكتب 

التعلم والتدريب اإللكرتوين يف اململكة العربية ). 2008( أمحد، ياسر سعد حممود؛ ياسني، هشام عارف
). الواقع، والتحديات، واإلجنازات، والتطلعات(خيار اسرتاتيجي لتحقيق الرؤى الوطنية : السعودية

  .  64-54، 28 المجلة االقتصادية السعودية، 

     ورقة عمل  رؤية مستقبلية للتدريب يف فلسطني،: التدريب اإللكرتوين. )  2007( إطميزي ، مجيل أمحد 
: نوعية التعليم في فلسطين: " لمؤتمر التربوي لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةمقدمة ل

  .2007كانون أول -ديسمرب  17   و   16 خالل الفرتة من ، رام اهللا،"وطموحات وتحديات واقع
  

تفعيل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لمواكبة ) .  2008( األملعي ، علي عبده 
مكة : كلية الرتبية ، جامعة أم القرى . رسالة دكتوراة غري منشورة . االتجاهات العالمية المعاصرة

  .املكرمة 

اإللكتروني في المملكة العربية السعودية التعليم العام  التعليم) .  2009( األملعي ، علي عبده 
  .الدار العربية للعلوم ناشرون : الطبعة األوىل ، بريوت ، لبنان .  نموذجاً 
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التدريب عن بعد كمدخل لتأهيل و تنمية الموارد البشرية دراسة ) .  2008( بلفقيه ، مها حممد 
كلية . رسالة ماجستري غري منشورة .  جدةميدانية على منسوبات جامعة الملك عبد العزيز ب

  .جدة : االقتصاد و اإلدارة ، جامعة امللك عبد العزيز 

متطلبات استخدام التعليم اإللكرتوين يف كليات جامعة امللك سعود من ) .   2010(الرتكي ، عثمان تركي 
 174-151) 1( 11مجلة العلوم التربوية و النفسية ، . وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

الطبعة الثالثة ، .  التدريب عن بعد باستخدام الكومبيوتر و اإلنترنت) . 2007 ( توفيق ، عبد الرمحن  
  .مبيك  –مركز اخلربات املهنية لإلدارة : القاهرة 

بعض مشكالت تدريب معلمي المرحلة المتوسطة بمدينة ) .   2010( التوجيري ، عبد العزيز حممد 
قسم الرتبية ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة اإلمام حممد . ستري غري منشورة رسالة ماج.  الرياض

  . الرياض : بن سعود اإلسالمية 

" اإلنترنت " واقع استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات ) . 2005( احلازمي ، الرباق أمحد 
رسالة ماجستري .  المكرمةلدى أعضاء هيئة التدريس و طالب كليات المعلمين بمنطقة مكة 

  .مكة املكرمة : غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى 

فاعلية أنموذج للتدريب اإللكتروني إلكساب معلمي و معلمات ) .  2007( احلريب ، سهيل سامل 
رسالة دكتوراة غري .  D.B.A.Eالتربية الفنية الكفايات الالزمة في ضوء االتجاه التنظيمي 

  .مكة املكرمة : قسم املناهج و طرق التدريس ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى .رة منشو 

 مجلة التعليم اإللكتروني،  اإللكرتوين و تنمية املوارد البشرية التدريب) .   2009( حسن ، شوقي حممد 
 ،4  ،10  - 11 .  

ورقة عمل هل حيقق التدريب أهدافه يف األجهزة احلكومية ، ) .  2006( حلواين ، ابتسام عبد الرمحن 
الرياض ، خالل الفرتة  ، الجمعية السعودية لإلدارة ، 2006مقدمة لملتقى التدريب و التنمية 

  . 2006مايو   3  -  1من 
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و إدارة برامج التدريب بأسلوبية رقمية سلوكية لتحسين  صميمت) .   2002( محدان ، حممد زياد 
  .دار الرتبية احلديثة : عّمان ، األردن . ، الطبعة الثانية  الموظف و المؤسسة و الوظيفة

.  تصميم البرامج التدريبية للقيادات التربوية) .  2008( اخلطيب ، أمحد ؛ و العنزي ، عبد اهللا زامل 
  .عامل الكتب احلديث للنشر و التوزيع  : الطبعة األوىل ، إربد 

  .دار املسرية : عّمان ، األردن . ، الطبعة األوىل التدريب اإللكتروني) .  2011(حنان سليمان . الزنبقي 

إمكانية التدريب باستخدام تقنيات التعليم عن بعد دراسة ميدانية ) .  2009( السعادات ، خليل إبراهيم 
يناير  14 – 11، خالل الفرتة  دراسة مقدمة للمؤتمر التقني السعودي الخامس ، الرياض. 

2009 .  

استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال في التنمية المهنية ) .  2009( سعد ، عبد اخلالق يوسف 
  .دار العني للنشر : الطبعة األوىل ، القاهرة ، للمعلم 

  . مكتبة الفالح: ، الطبعة األوىل ، الكويت  تكنولوجيا التعليم و التدريب) .   2005(سلطان ، عادل 

. الطبعة األوىل .  أسس تصميم و تنفيذ البرامج التدريبية) .  1991( الشاعر ، عبد الرمحن إبراهيم 
  .دار ثقيف للنشر : الرياض 

، الطبعة األوىل  موسوعة العلم و الفن في التعليم و التدريب) .  2006( الشامي ، رفعت عبد احلميد 
  .دار قرطبة : الرياض . 

مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس العلوم الطبيعية ) . 2009 ( ناصر عبد اهللا . الشهراين 
قسم املناهج و طرق . دكتوراة غري منشورة رسالة .  بالتعليم العالي من وجهة نظر المختصين

  .مكة املكرمة : التدريس ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى 

 مجلة، إطالق برامج التعلم و التدريب اإللكرتوين منوذج مقرتح ، )  2010( الشهري ، عجالن حممد 
  . 421 – 357، )  3(  50،  اإلدارة العامة
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دار : األردنالطبعة األوىل ، عّمان ، .  و تدريب المعلمين إعداد) .   2009(شويطر ، عيسى حممد 
  .ابن اجلوزي 

  .دار املناهج : ، الطبعة األوىل ، األردن التدريب اإلداري ) .  2009( الصرييف ، حممد عبد الفتاح 

التنمية المهنية للمعلمين مدخل ) .  2009( ضحاوي ، بيومي حممد ؛ و حسني ، سالمة عبد العظيم 
  .دار الفكر العريب : ، الطبعة األوىل ، القاهرة  جديد نحو إصالح التعليم

  .الدار العربية للعلوم : الطبعة الثالثة ، لبنان .  دليل التدريب القيادي) .  2006( الطالب ، هشام حيىي 

  .دار الشروق للنشر و التوزيع : ، عّمان  التدريب مفهومه و فعالياته) .  2007( الطعاين ، حسن أمحد 

البحث العلمي مفهومه و ) . 2004( عبيدات ، ذوقان ؛ و عبد احلق ، كايد ؛ و عدس ، عبد الرمحن 
  .دار الفكر للنشر و التوزيع : ، الطبعة الثامنة ، األردن  أدواته و أساليبه

عامل الكتب : ، الطبعة األوىل ، عّمان  إعداد المعلمين و تنميتهم) .  2007( عبيدات ، سهيل أمحد 
  . احلديث 

، الطبعة  تدريب المعلمين أثناء الخدمة بعض التجارب المعاصرة) .  2001(عثمان ، حممد الصائم 
  . مكتبة اخلبيت الثقافية : األوىل ، بيشة ، اململكة العربية السعودية 

  .دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع : عمان .  التدريب اإلداري) .  2006( العزاوي ، جنم عبد اهللا 

، األردن  اإلدارة التعليمية و اإلشراف التربوي أصولها و تطبيقاتها) .  2004( عطوي ، جودت عزت 
  .دار الثقافة : 

تطور نظام التعليم في المملكة .  2005)(الغامدي ، محدان أمحد ؛ و عبد اجلواد ، نور الدين حممد 
  .مكتبة الرشد: ، الطبعة الثانية، الرياض  السعودية العربية

املتطلبات األساسية للتدريب اإللكرتوين الفعال يف ضوء ) .  2011( الغديان ، عبد احملسن عبد الرزاق 
المؤتمر الدولي الثاني حبث مقدم إىل .  وجهات نظر املوظفني واملوظفات: معايري اجلودة الشاملة
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وزارة  .المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ، عليم عن بعدللتعلم اإللكتروني والت
 2011فرباير  24 – 21، الرياض ، خالل الفرتة من  التعليم العايل

التدريب في أثناء العمل دراسة لبعض جوانب مراكز التنمية المهنية . )  2005(فالوقي ، حممد هاشم 
  .الدار اجلماهريية  :ليبيا  .، الطبعة األوىل ، سرت 

مقدمة للمؤتمر  ملورقة عالتدريب اإللكرتوين عرب اإلنرتنت ، ) .  2006( القادري ، سليمان أمحد 
، اجلامعة اهلامشية ، مركز  رؤية مستقبلية - العربي األول للتدريب و تنمية الموارد البشرية  

  . 2006يونيو  29 – 27الدراسات و االستشارات و خدمة اتمع ، خالل الفرتة من 

. ) تنميته و تدريبه ( إعداد المعلم بين الواقع و المأمول ) .  2010( الكرمي ، مجال عبد املنعم 
  . مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع : مصر . الطبعة األوىل ، اإلسكندرية 

دار األندلس للنشر  و : حائل ، الطبعة األوىل .  مهارات التدريب) .  2004( حممود ، محدي شاكر 
  . التوزيع

مالءمة أساليب تخطيط برامج التدريب المستمر التي تقدمها مراكز ) .  2007( املدين ، خالد حممد 
رسالة ماجستري غري .  التدريب التربوي للمتدربين في المنطقة الشرقية من وجهة نظر المدربين

  .الرياض : جامعة امللك سعود  .كلية الرتبية . منشورة 

تقويم البرامج التدريبية المقدمة لمعلمي العلوم بالصف الثالث ) .   2008( معمار ، صالح صاحل 
كلية . رسالة ماجستري غري منشورة .  المتوسط في منطقة المدينة المنورة من وجهة نظرهم

  .مكة املكرمة : الرتبية ، جامعة أم القرى 

ورقة عمل مقدمة لملتقى التدريب استرياد و استنساخ التدريب ، ) .  2006( ملتقى التدريب و التنمية 
 . 2006مايو   3 -  1اجلمعية السعودية لإلدارة ، الرياض ، من الفرتة  ،  و التنمية

يف قطاع التدريب اإللكرتوين و تطبيقاته يف تطوير املوارد البشرية ) .  2010( املوسوي ، علي شرف 
ورقة بحثية مقدمة للندوة األولى في تطبيقات تقنية المعلومات و ، التعليم يف دول اخلليج العريب 
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، جامعة امللك سعود ، كلية الرتبية ، قسم تقنيات التعليم ،  االتصال في التعليم و التدريب
  .  2010ابريل   12 – 14خالل الفرتة 

                                                                موقع اإلدارة العامة للتدريب و االبتعاث ، 
ABOUTAGV.SA/TRAINING/PAGES/HTTP://PORTAL.MOE.GO

ENCY1.ASPX    هـ ١٤٣٣/  ١/  ٤الدخول للموقع يف تاريخ   

المشرفين التربويين للتعليم اإللكتروني في واقع استخدام ) . 2007 ( النفيسة ، خالد عبد الرمحن 
قسم املناهج و طرق التدريس ،  . رسالة ماجستري غري منشورة .  تدريب المعلمين بمدينة جدة
  .مكة املكرمة : كلية الرتبية ، جامعة أم القرى 

المشكالت التي تواجه المعلمين الملتحقين ببرامج التدريب ) .  2004( فيصل ناصر . اهلاجري 
قسم الرتبية ، كلية . رسالة ماجستري غري منشورة .  ثناء الخدمة بمركز التدريب التربوي بالدمامأ

  .الرياض : الرتبية ، جامعة امللك سعود 

مركز تطوير : ، الطبعة الثانية ، القاهرة أسس و مبادئ التدريب  ).  2004(هالل ، حممد عبد الغين  
  .األداء و التنمية للنشر و التوزيع 

مطالب إنشاء مركز تدريب إلكتروني لتقديم الخدمات التدريبية ) .  2008( اهلندي ، إبراهيم مرغوب 
قسم املناهج و . رسالة ماجستري غري منشورة .  لمعلمي الفيزياء بالمرحلة الثانوية بالمدينة المنورة

  . مكة املكرمة : طرق التدريس ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى 

ورقة عمل مقدمة متطلبات و حتديات التدريب اإللكرتوين ، ) .  2010( مجال عبد الرمحن  اهلياجنة ،
، جامعة اإلمام حممد بن  للملتقى الثامن لمسؤولي التدريب في القطاعين الحكومي و الخاص

  . 2010مايو  14سعود اإلسالمية ، املركز اجلامعي خلدمة اتمع و التعليم املستمر  يف

  . ، الطبعة األوىل  2014 – 2010خطة التنمية التاسعة ) .  2010( وزارة االقتصاد و التخطيط 

   . وثيقة سياسة التعليم في المملكة) . 1995( وزارة الرتبية و التعليم 
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اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي و .  دليل التدريب التربوي و االبتعاث) .  2002( وزارة الرتبية و التعليم 
  . شركة املدينة املنورة للطباعة و النشر : جدة . االبتعاث 

الطبعة الثانية . الدليل الشامل إلدارة التدريب التربوي بمنطقة الرياض) . 2004( وزارة الرتبية و التعليم 
  .مطبعة دار طيبة : الرياض . 

، الطبعة األوىل ،  أدلة العمل في إدارة التدريب التربوي بالرياض  ) . 2010( وزارة الرتبية و التعليم 
  . الرياض : إدارة التدريب الرتبوي قسم اجلودة 

  . الئحة التدريب في الخدمة المدنية) . 1978( وزارة اخلدمة املدنية 

حمسن : ترمجة . ( إدارة عمليات التدريب وضع المبادئ موضع التنفيذ ) .  2005( ويلز ، مايك 
  ) .  1998الكتاب األصلي منشور . (معهد اإلدارة العامة : الرياض ) . إبراهيم الدسوقي 

. الطبعة األوىل .  التدريب التربوي في ضوء التحوالت المعاصرة) .  2005( الياور، عفاف صاحل 
  .دار الفكر العريب : القاهرة 

ورقة عمل مقدمة التدريب اإللكرتوين و حتديات العصر الرقمي ، ) .  2006( مياين ، هناء عبد الرحيم 
  . 2006مايو   3 -  1اجلمعية السعودية لإلدارة ، الرياض ، من الفرتة،  التنمية لملتقى التدريب و
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 اململكة العربية السعودية

  جامعة امللك سعود                                                             

  كليـة التـربية     

    قسم تقنيات التعليم   

  

  تحكيم أداة دراسة بعنوان

متطلبات التدريب اإللكتروني و معوقاته بمراكز التدريب التربوي بمدينة 
  الرياض من وجهة نظر المدربين 

  إعداد الطالب

  حمد بن محيا المطيري

  إشراف 

  صالح بن مبارك الدباسي. د.أ
  

  مقدمة الستكمال مطالب الحصول على درجة الماجستير في قسم تقنيات التعليم 

  بكلية التربية في جامعة الملك سعود

  

  هـ ١٤٣٣ - هـ  ١٤٣٢الفصل الدراسي األول 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  حفظه اهللا                                           /سعادة األستاذ الدكتور 

  حفظه اهللا                                                                       /سعادة الدكتور 

  ،وبعد      وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 " متطلبات التدريب اإللكتروني و معوقاته بمراكز التدريب التربوي بمدينة الرياض من وجهة نظر المدربين " بعنوان بدراسة الباحث يقوم     
  .جامعة امللك سعود -املاجستري يف تقنيات التعليم بكلية الرتبية  درجةاحلصول على  ملطالب استكماالً  وذلك

متطلبات التدريب اإللكرتوين و معوقاته يف تدريب املعلمني مبراكز التدريب الرتبوي بإدارة الرتبية و التعليم مبدينة على  ودف الدراسة إىل التّعرف     
  جهة نظر املدربني  الرياض من و 

  :ةالتالي األسئلةو حتاول اإلجابة على       

 ؟دربني ما متطلبات التدريب اإللكرتوين يف تدريب املعلمني مبراكز التدريب الرتبوي بإدارة الرتبية و التعليم مبدينة الرياض من وجهة نظر امل .١

 ؟ربني ما معوقات التدريب اإللكرتوين يف تدريب املعلمني مبراكز التدريب الرتبوي بإدارة الرتبية و التعليم مبدينة الرياض من وجهة نظر املد  .٢

متطلبــات التــدريب اإللكــرتوين اخلاصــة باملــدرب و اخلاصــة ( هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات اســتجابات املــدربني حــول  .٣
اخلـــربة و التخصـــص و ( تُعـــزى إىل اخـــتالف متغـــريات الدراســـة ) ئـــة التدريبيـــة ، و معوقـــات التـــدريب اإللكـــرتوين املاليـــة و الفنيـــة و اإلداريـــة بالبي

 ؟) الدورات التدريبية و اإلملام باحلاسب اآليل 

     

متطلبـات التـدريب اإللكـرتوين  علـى عـرفلتّ ا خالهلـا مـن سـيتم حيـث المرفقة االستبانة هي الدراسة وأداة
و معوقاته يف تـدريب املعلمـني مبراكـز التـدريب الرتبـوي بـإدارة الرتبيـة و التعلـيم مبدينـة الريـاض مـن وجهـة نظـر 

  املدربني 
  : حماور رئيسة هي مخسمن وتتكون  

  .متطلبات التدريب اإللكرتوين اخلاصة باملدرب : احملور األول 

  .متطلبات التدرب اإللكرتوين اخلاصة بالبيئة التدريبية :  احملور الثاين

  .معوقات التدريب اإللكرتوين املالية : احملور الثالث 

  .معوقات التدريب اإللكرتوين الفنية : احملور الرابع 
  .لكرتوين اإلدارية معوقات التدريب اإل: اخلامس احملور 
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بالغ األمهية  ستبانةوحيث إن إسهامكم يف احلكم على اال ،ستبانةاالالباحث يتشرف باختياركم حمكماً ضمن جمموعة من اخلرباء و املختصني لتحكيم هذه و 
 ستبانة ومن وقتكم الثمني لالطالع على اال رتباطاتكم ، لذا أرجو من سعادتكم التفضل بتخصيص جزءورغم تقديري ال ،أفضل النتائج  للوصول إىل

  : حول .إبداء مالحظاتكم و مقرتحاتكم

 .والمحور للبعد الفقرة نتماءا •

   .العبارة وضوح •

  .التعديل أو اإلضافة أو للحذف مقترحاتكم •
 

  :وحال رغبتكم يف احلصول على املزيد من املعلومات حول املوضوع آمل املراسلة على العنوان التايل 

  

hamdalmutiri@hotmail.com 

 

   
  شاكرًا لكم حسن تعاونكم وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري،،              
  

  الباحث          

  حمد بن محيا المطيري   

  ٠٥٠٤١٩٧٩٨٩: جوال
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  : معلومات عامة 

يف املربع املقابل هلا، ) �(اإلجابة املناسبة وذلك بوضع عالمة ، فضًال حدد من املدربني الدراسة  جمتمعحيتوي هذا اجلزء على أسئلة عامة عن خصائص 
  .مع جزيل الشكر

  

  

  المؤهل العلمي

  تير ماجس                                       دكتوراه              

               بكالوريوس

  

  علمي                                                         أدبي         التخصص 

  التدريبسنوات الخبرة في 

  سنوات       ١٠-   ٦                                       سنوات ٥- ١

   

 سنة ١٥أكثر من                                      سنة ١٥-١١

  

  اإللمام بالحاسب اآللي 

  

  ُملم                    ُملم إلى حٍد ما                          غير ُملم               

                  

  عدد الدورات التدريبية 

  )المدرب   حصل عليهاالتي ( 

  

        دورات ١٠- ٦دورات                                       ٥-  ١

  دورة  ١٥أكثر من  دورة                                ١٥ – ١٠

  )إن رغبت يف احلصول على نتائج الدراسة ( البريد اإللكتروني  
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  :متطلبات التدريب اإللكتروني الخاصة بالمدرب : المحور األول

  .أمام الدرجة التي تراها مناسبة لها في الجهة المقابلة  )����(أرجو التكرم بقراءة العبارات التالية ثم وضع عالمة  

  العبــــــــــــــارة  م

االنتماء 
  للمحور

  وضوح العبارة

  التعديل المقترح

مي
تنت

مي  
 تنت

ال
  

حة
واض

حة  
واض

ير 
غ

  

            جييد تشغيل احلاسب اآليل و ملحقاته    .١

            يتعامل مع ُنظم تشغيل احلاسب اآليل    .٢

            Microsoft Officeجييد التعامل مع برامج    .٣

            يتعامل مع الشبكات اإللكرتونية    .٤

           جييد التعامل مع الربيد اإللكرتوين    .٥

            يتمكن من إدارة امللفات اإللكرتونية    .٦

            لديه موقع خاص على شبكة االنرتنت    .٧

 يستخدم اإلنرتنت يف البحث عن املعلومات و الوصول   .٨
  إليها

          

يتعامل مع املكتبات اإللكرتونية امللحقة باملؤسسات    .٩
  التعليمية أو املستقلة

          

            يقوم بتحميل الكتب و الربامج من اإلنرتنت   .١٠

            يستطيع التسجيل و املشاركة يف املنتديات التعليمية    .١١

            يصمم و ينشر الصفحات اإللكرتونية    .١٢

            جييد التعامل مع برامج احملادثات اإللكرتونية    .١٣
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يستخدم أنشطة التدريب اإللكرتوين املرتبطة مبجال    .١٤
  التدريب

          

            يتواصل مع املتدربني إلكرتونياً    .١٥

ينوع يف الوسائط املتعددة املستخدمة يف التدريب ي .١٦
  اإللكرتوين 

          

  

  : الرجاء إضافة أي عبارات أخرى تراها مناسبة 

١.   

٢.   

٣.   

  
  .متطلبات التدريب اإللكتروني الخاصة بالبيئة التدريبية : المحور الثاني

 .أمام الدرجة التي تراها مناسبة لها في الجهة المقابلة ) ����(أرجو التكرم بقراءة العبارات التالية ثم وضع عالمة 

  العبارة  م

االنتماء 
  للمحور

    وضوح العبارة

  

مي  التعديل المقترح
تنت

مي  
 تنت

ال
  

حة
واض

حة  
واض

ير 
غ

  

فر قاعات جمهزة باألجهزة الالزمة لتطبيق التدريب اتو  .١
 اإللكرتوين

          

            فر احلاسب اآليل  مبواصفات فنية مناسبة  اتو  .٢

ماسح  –طابعة ( فر ملحقات احلاسب اآليل اتو  .٣
  .. )ضوئي 
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            فر شبكات اتصال داخلية اتو  .٤

            فر اتصال بشبكة االنرتنت اتو  .٥

            فر الربجميات الالزمة لعمل األجهزة اتو  .٦

وجود مكتبة إلكرتونية غنية بكتب إلكرتونية ختدم  .٧
 املدرب

          

           وجود فريق للدعم الفين  .٨

           وجود أساتذة قادرين على ختطيط التدريب اإللكرتوين  .٩

           فر خمتصني يف تقنيات التعليم ذوي مؤهالت عالية اتو .١٠

            فر فنيي تصميم العروض اإللكرتونية على اختالفها اتو .١١

            فر مدربني متميزين يف تطبيقات احلاسب اآليل اتو .١٢

  

  : الرجاء إضافة أي عبارات أخرى تراها مناسبة 

١.   

٢.   

٣.   
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  :اإللكتروني المالية معوقات التدريب : المحور الثالث

  .أمام الدرجة التي تراها مناسبة لها في الجهة المقابلة ) ����(أرجو التكرم بقراءة العبارات التالية ثم وضع عالمة 

  العبارة  م

االنتماء 
 للمحور

 وضوح العبارة

  التعديل المقترح

مي
تنت

مي 
 تنت

ال
 

حة
واض

حة 
واض

ير 
غ

 

            ضعف املخصصات املالية للتدريب اإللكرتوين  .١

عدم وجود حوافز مادية تشجيعية  الستخدام  .٢
  التدريب اإللكرتوين

          

ارتفاع تكاليف شراء بعض الربجميات لتطبيق التدريب  .٣
  اإللكرتوين 

          

ارتفاع تكاليف شراء بعض األجهزة يف استخدام  .٤
  التدريب اإللكرتوين 

          

            ارتفاع تكلفة تصميم املواد التدريبية اإللكرتونية  .٥

            ارتفاع تكاليف االتصال بشبكة االنرتنت  .٦

            ارتفاع تكاليف إنتاج الربجميات التدريبية  .٧

ارتفاع كلفة الصيانة لألجهزة املستخدمة يف التدريب  .٨
  اإللكرتوين 

          

التدريب ارتفاع كلفة تدريب املدربني على استخدام  .٩
  اإللكرتوين

          

ارتفاع تكاليف حتديث بعض األجهزة الستخدام .١٠
  التدريب اإللكرتوين
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ارتفاع تكلفة حتديث بعض الربجميات الستخدام .١١
  التدريب اإللكرتوين 

          

  : الرجاء إضافة أي عبارات أخرى تراها مناسبة 

١.   

٢.   

٣.   

  

  :الفنية معوقات التدريب اإللكتروني : المحور الرابع

  .أمام الدرجة التي تراها مناسبة لها في الجهة المقابلة ) ����(أرجو التكرم بقراءة العبارات التالية ثم وضع عالمة 

  العبارة  م

االنتماء 
 للمحور

 وضوح العبارة

  التعديل المقترح

مي
تنت

مي 
 تنت

ال
 

حة
واض

حة 
واض

ير 
غ

 

عدم وجود قاعات جمهزة باألجهزة الالزمة الستخدام  .١
  التدريب اإللكرتوين 

          

عدم وجود دعم فين للربجميات املستخدمة يف التدريب  .٢
  اإللكرتوين

          

عدم وجود دعم فين لألجهزة  املستخدمة يف التدريب  .٣
  اإللكرتوين

          

            عدم وجود دعم فين لشبكات االتصال  .٤

املتوفرة غري مالئمة لتطبيقات التدريب الربامج  .٥
  اإللكرتوين
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األجهزة املتوفرة غري مالئمة الستخدام التدريب  .٦
  اإللكرتوين

          

            عدم وجود موقع إلكرتوين لإلدارة التدريبية  .٧

            عدم وجود شبكات داخلية  .٨

            عدم وجود شبكة اتصال انرتنت  .٩

سرعة االتصال احملدودة ال تساعد يف التدريب .١٠
  اإللكرتوين 

          

            عدم وجود متخصصني يف تصميم الربجميات التدريبية.١١

            عدم وجود متخصصني يف إنتاج الربجميات التدريبية.١٢

  :الرجاء إضافة أي عبارات أخرى تراها مناسبة 

١.   

٢.   

٣.   

  

  :اإللكتروني اإلدارية  معوقات التدريب : خامس المحور ال

  .أمام الدرجة التي تراها مناسبة لها في الجهة المقابلة ) ����(أرجو التكرم بقراءة العبارات التالية ثم وضع عالمة 

  العبارة  م

االنتماء 
 للمحور

 وضوح العبارة

  التعديل المقترح

مي
تنت

مي 
 تنت

ال
 

حة
واض

حة 
واض

ير 
غ

 

            .التدريب اإللكرتوين عدم معرفة إدارة التدريب مباهية    .١
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            .عدم معرفة إدارة التدريب بأمهية التدريب اإللكرتوين    .٢

ال تشجع  إدارة التدريب على استخدام التدريب    .٣
  .اإللكرتوين 

          

ال تليب إدارة التدريب احتياجات املدربني    .٤
  .الستخدامها يف التدريب اإللكرتوين 

          

            .بتحضري املتدربني إلكرتونياً ال تم إدارة التدريب    .٥

            . ال تدعم إدارة التدريب املواد التدريبية اإللكرتونية    .٦

ل إدارة التدريب استخدام التدريب التقليدي فض تُ    .٧
  .على التدريب اإللكرتوين يف املزايا و املنح و التقدير 

          

٨.    ل إدارة التدريب التواصل مع جهات العالقة تُعط
  .بالتدريب اإللكرتوين 

          

ل إدارة التدريب عمليات الصيانة و التطوير و ؤج تُ    .٩
التحديث لألجهزة و الربجميات املستخدمة يف 

  .التدريب اإللكرتوين 

          

ل امليزانيات املخصصة للتدريب اإللكرتوين ألمور و حتُ    .١٠
  .مكتبية و إدارية أخرى 

          

  :تراها مناسبة الرجاء إضافة أي عبارات أخرى 

١.     

٢.     

٣.     
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  ) ٢ ( الملحق

  أسماء المحكمين قائمة ب
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  :قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة 

  

  الجهة العلمية  االسم  م
  قسم تقنيات التعليم - جامعة امللك سعود كلية الرتبية  تمانالشحات سعد عِ . د   ١
  قسم تقنيات التعليم -جامعة امللك سعود كلية الرتبية   صاحل العامربن عبد الرمحن . د   ٢
  تقنيات التعليم - األردن  –جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا   عبد احلافظ حممد سالمه. د   ٣
  علم النفسقسم  -جامعة امللك سعود كلية الرتبية   فيصل عبد الفتاح . د   ٤
  قسم علم النفس –جامعة امللك سعود كلية الرتبية   حممد القضاة . د   ٥
  قسم علم النفس –جامعة امللك سعود كلية الرتبية   أمحد الطراونة . د   ٦
وزارة  –بإدارة التدريب الرتبوي بالرياض مدير مركز التدريب الرئيس   ماجد بن محد احلميد. أ   ٧

  الرتبية و التعليم 
س قسم شؤون املدربني و اإلحصاء و اإلتقان بإدارة التدريب رئي  زياد بن عبد اهللا السيف. أ   ٨

  وزارة الرتبية و التعليم –الرتبوي بالرياض 
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  )  ٣( الملحق 

  االستبانة في صورتها النهائية 
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  اململكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العايل 

  جامعة امللك سعود 

   تقنيات التعليمقسم  - كلية الرتبية 

  

  املّوقر                          أخي املدرب         

  السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته حتيًة طيبة و بعد ؛؛؛

متطلبات التدريب اإللكرتوين و معوقاته يف مراكز التدريب الرتبوي مبدينة " يقوم الباحث بدراسة ميدانية بعنوان        
من أجل استكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري حتت إشراف األستاذ الدكتور "  الرياض من وجهة نظر املدربني

  .صاحل الدباسي يف تقنيات التعليم بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود 

و يتشرف الباحث و يأمل منكم فضًال و تكرماً اإلجابة على فقرات االستبانة بالدرجة اليت تعرب عن وجهة نظركم        
ا ، راجياً توخي الدقة يف االختيار ملا لإلجابة من أثر يف مصداقية نتائج الدراسة ، علماً أن البيانات و اإلجابات هي حياهل

  :ألغراض الدراسة و البحث العلمي فقط ، و فيما يلي مثال توضيحي آللية اإلجابة على االستبانة 

موافق   العبارة   م
  بشدة

موافق إلى حٍد   موافق
  ما 

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة 

١K � 
	�א����������������������ص��� �    �      
٢K � �����������K&)��א'&%�אم�א#�����"�א��! ����א ��          

شاكراً و مقدراً لكم سلفاً إعطاء الباحث جزءاً من وقتكم الثمني و اهللا يسددكم و جيزيكم خري اجلزاء و يبارك يف علمكم 
  .و عملكم إنه مسيٌع جميب 

  الباحث 

  محد بن حميا املطريي

٠٥٠٤١٩٧٩٨٩  
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  : معلومات عامة 

  .في المربع المقابل لها ، مع جزيل الشكر) ����(فضًال حدد اإلجابة المناسبة وذلك بوضع عالمة 
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