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أ  

  

اإلهــداء

 اللــــــذين مشال�ــــــي بــــــصاحل إىل والــــــديَّ 
 ا عمرمهـا،   يف أن يطيـل  تعاىل  دعائهما،سائال 

ــة،     ــة، وأن يرزقهمــا اجلن ــصحة والعافي ــوب ال ــسهما ث ويلب
وأن يرمحهمــا كمــا ربيــا�ي صــغريا، ولعظــيم حقهمــا  

  .علي أهديهما هذا اجلهد

 الباحث



ب  

  
  شكر وتقدير

  
 إلمتـام هـذه الدراسـة        بفضله وكرمه   الذي وفقين  احلمد هللا رب العاملني          

 ال تعد وال حتصى، والصالة والـسالم علـى          وأشكره على ما من به علي من نعمٍ       

  .أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 ألسـتاذي الفاضـل األسـتاذ الـدكتور         يطيب يل أن أقدم جزيل الشكر            

 على ما قدمه يل من توجيهات حلميدي املشرف على الدراسة،  عبدالرمحن بن سعد ا   

  .سديدة وقيمة كان هلا أكرب األثر يف اجناز هذه الدراسة

 علـى تفـضله     يوسف بن سيد حممود عيد،    لدكتور   لألستاذ ا  كما أتقدم بالشكر  

  .بقبول مناقشة الدراسة

مناقشة  بقبول   ا على تفضله  دكتورة هيا بنت سعد الرواف،    لك لل شكري كذ وأقدم  

  .الدراسة

وصلى اهللا علـى    كل من ساعدين إلمتام هذه الدراسة،       كر اجلزيل ل  كما أتقدم بالش  

.                                                               نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

الباحث                                                                        



ج  

  ص الدراسةستخلم

  
احلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عـن بعـد يف          الدراسة إىل التعرف على     هدفت  

وزارة التربية والتعليم والربامج التدريبية اليت ميكن أن يقدمها واملتطلبات الالزمـة            
 .ن وجهة نظر مشريف التدريب التربوي إنشاءه مإلنشائه واملعوقات اليت قد تواجه

  

 أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلـي مـستخدما           ولتحقيق
 يع أفراد جمتمع الدراسة وهم مـشرفو      قها على مج  ياالستبانة أداة للدراسة، ومت تطب    

التدريب التربوي يف إدارات التربية والتعليم للبنني التابعة لوزارة التربيـة والتعلـيم           
وبنـسبة قـدرها     ،اسـتبانة ) ٢٥٢(ومت احلصول علـى     ) ٣٠١(الغ عددهم   والب

)٨٤.(%  
  

  :وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي
 وزارة التربيـة والتعلـيم    هناك حاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف           .١

ركز امل إىل إنشاء    ات اليت تدعو  احلاجباململكة العربية السعودية وكانت أهم      
ايف للمعلمني يف   االنتشار اجلغر :من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي هي      

أحناء اململكة، ومراعاة ظروف املعلمني اليت قد متنعهم من االنتقال إىل مراكز            
 .التدريب، وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التدريبية جلميع املعلمني 

 ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد يف وزارة التربية            أهم الربامج اليت   .٢
مهارات التعلّم الذايت،   :التربوي هي من وجهة نظر مشريف التدريب       والتعليم

 احلديثة يف التعليم والتعلم، وإدارة الصف، والقياس والتقومي         تواالستراتيجيا
 .التربوي

  



د  

 
أن أهم املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربيـة              .٣

جتهيز املركز بتقنيـات  :والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي هي 
 االتصاالت احلديثة يف    خلدماتحتتية جيدة    بنيةأسيس  تبعد، و لتدريب عن   ا

 .بعدإعداد مدربني متخصصني يف التدريب عن مركز التدريب عن بعد، و
أن أهم املعوقات اليت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عـن بعـد يف وزارة                .٤

م جاهزيـة   عد:التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي هي        
غياب اإلطـار   ، و بعض املدارس تقنيا الستقبال مثل هذا النوع من التدريب        

     التنظيمي لربامج التعليم والتدريب عن بوضعف التجـارب    د يف اململكة  ع ،
 .احمللية يف التعليم والتدريب عن بعد

 
  :وكان من أهم توصيات الدراسة

 نظرا للحاجة امللحة    لتعليموزارة التربية وا  إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف        -١
 .إليه

  .تقدمي الربامج التربوية للمعملني من خالل مركز التدريب عن بعد -٢
 .توفري املوارد املالية الكافية إلنشاء مركز التدريب عن بعد -٣
ـ  لربامج التعليم والتدريب عـن ب      وضع القوانني املنظمة   -٤ يف اململكـة،    دع 

التدريب ات املقدمة عن طريق     واستحداث لوائح وتنظيمات خاصة بالدور    
عدعن ب. 

 .االستفادة من التجارب العاملية الناجحة يف جمال التعليم والتدريب عن بعد -٥



ه  

  الفــــهـــــــــرس
  

الصفحة  المــوضــوع
  أ  .اإلهداء

  ب  .شكر وتقدير
  ج  .مستخلص الدراسة

  هـ  الفهرس
  ح  .فهرس اجلداول

  ح  .فهرس الرسوم البيانية
  ١  مدخل الدراسة: الفصل األول 

  ٢ مقدمة الدراسة
  ٥ مشكلة الدراسة
  ٧ أهداف الدراسة
  ٧ أمهية الدراسة
  ٨ أسئلة الدراسة
  ٩ حدود الدراسة

  ٩ مصطلحات الدراسة
  ١١  اإلطار النظري: الفصل الثاين 

  ١١  .التدريب:أوال
  ١٢  .مفهوم التدريب
  ١٢  .أهداف التدريب
  ١٣  .أساليب التدريب
  ١٣  .التدريب التربوي

  ١٤  .أهداف التدريب التربوي
  ١٥  .وزارة التربية والتعليممؤسسات تدريب املعلمني يف 

  ١٧  التدريب عن ُبعد: ثانيا
  ١٧ نظرة تارخيية

  ١٩ التدريب عن بعدمفهوم 



و  

  ٢١  .مبادئ التدريب عن بعد
  ٢٢  .خصائص ومسات التدريب عن بعد

  ٢٥  أهداف التدريب عن بعد
  ٢٧ .مزايا التدريب عن بعد

  ٢٩  متطلبات التدريب عن بعد
  ٣١  معوقات التدريب عن بعد

  ٣٣  اقتصاديات التدريب عن بعد
  ٣٤ .اجلودة يف برامج التدريب عن بعد

  ٣٦  عدالتدريب عن بمربرات 
مربرات استخدام مدخل التدريب عن بعد يف تدريب املعلمني يف اململكة 

  .ة السعوديةالعربي
٣٨  

  ٤١  أنواع التدريب عن بعد
  ٤١  تقنيات التدريب عن بعد

  ٥٢  .مؤسسات التعليم والتدريب عن بعدأنواع 
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ز  

  ١١٠ جمتمع الدراسة
  ١١٢ أداة الدراسة

  ١١٢ صدق أداة الدراسة

  ١١٧  ثبات أداة الدراسة

  ١١٨ تطبيق أداة الدراسة
  ١١٨ األساليب اإلحصائية 
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ح  

  فهرس الجداول 

رقم 
  الصفحة  ـوعـــوضــالم الجدول

  ١١١  .توزيع جمتمع الدراسة على اإلدارات التعليمية  ١

٢ 
 األول من  السؤالمعامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات

 .االستبانة
١١٣  

  ١١٤معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات السؤال الثاين من االستبانة ٣

٤ 
سؤال الثالث من معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات ال

 .االستبانة
١١٥  

  ١١٦معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات السؤال الرابع من االستبانة ٥

  ١١٧ قيم معامالت الثبات لكل حمور من حماور االستبانة ٦

  ١٢٠ الدالالت اللفظية لدرجات عبارات األداة ٧

٨ 
بات أفراد التكرارات والنسب املئوية واالحنرافات املعيارية الستجا

 .جمتمع الدراسة حول عبارات السؤال األول
١٢١  

٩  
التكرارات والنسب املئوية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد 

  .جمتمع الدراسة حول عبارات السؤال الثاين
١٢٩  

١٠  
التكرارات والنسب املئوية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد 

  .لسؤال الثالث جمتمع الدراسة حول عبارات ا
١٣٥  

١١ 
التكرارات والنسب املئوية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد 

 .جمتمع الدراسة حول عبارات السؤال الرابع
١٤١  

  

  فهرس الرسوم البيانية
رقم 

  الصفحة  ـوعـــوضــالمرسم ال

  ١٢٢  .املتوسطات احلسابية لعبارات السؤال األول  ١
  ١٣٠ .عبارات السؤال الثايناملتوسطات احلسابية ل ٢
  ١٣٦ .املتوسطات احلسابية لعبارات السؤال الثالث ٣
  ١٤٢ .املتوسطات احلسابية لعبارات السؤال الرابع ٤

 



  
  

  الفصل األول
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٢

 مقدمـة الدراسة
 من العصور بالتغري والتطور السريعني يف كافة        عما سبقه   يتميز العصر الذي نعيشه اليوم      

االتصال وخدمات املعلومات وكان هلذا التطور والتقدم الـتقين         ااالت وخاصة يف تقنيات     
عضه جماالت احلياة فقد ربطت العامل ب      كافة   شبكة االنترنت تأثرياً كبرياً يف    خاصة بعد ظهور    

عض وأصبحت املعلومات واألحداث تنتقل إىل أقصى مكان يف العامل يف جزء من الثانيـة               بب
 هذا العصر الذي اتسم ا وبدأ يستخدمها يف كافـة  وباتت هذه التقنيات مطلباً من مطالب    

  .عمليات اإلنتاج والتطوير
ومن أكثر ااالت اليت تأثرت ذه التطورات التقنيـة يف جمـال االتـصاالت وخـدمات                
املعلومات جمال التعليم والتدريب فقد ظهرت طرق جديدة من التعلـيم والتـدريب تتـيح     

ص التعليم والتدريب اليت قد تتاح له بنفس القيمة الفنية          للمتعلم واملتدرب أن يستفيد من فر     
 الزمان واملكـان وتتمثـل يف       اجز الرئيسية اليت من أمهها حاجزا     هلا دون التقيد بأي من احلو     

لومات وهندسـة   املركز اإلقليمي لتكنولوجيا املع   (طرق ووسائل التعليم والتدريب عن بعد       
بسبب االنفجار املعريف    -ملتزايد على التدريب    ى الطلب ا  وقد أد ،  )٣م،ص  ٢٠٠٣الربامج،

 وكذلك املشكالت والـصعوبات الـيت       -والتغريات املتسارعة يف كافة التخصصات واملهن     
 الذي يعتمد اعتمادا كامال على وجود املدرب واملتدربني داخل          -تواجه النمط التقليدي منه   

جل التكيـف مـع     أتقليدية من   إىل إعادة النظر يف نظم التدريب ال      أدى   -قاعات التدريب 
 وقاد إىل توظيف تقنيات االتـصال احلديثـة يف          ،املتغريات وسد احلاجة املتزايدة للتدريب    

 مـن أنـواع     اًنوع"التدريب واستخدام منط جديد منه وهو التدريب عن بعد والذي يعد            
 أو حيضر   التدريب يستطيع فيه املتدرب أياً كان موقع ومكان عمله أن يلتحق بدورة تدريبية            

مؤمترا أو ندوة أو حلقة علمية دون احلضور الشخصي إىل مركز التدريب أو التقيد بعـدد                
بطريقة مرنة وذلك عرب وسائط اتصال تقنية حديثة        ن املتدربني أو التقيد بوقت حمدد،       معني م 
وهذا النمط اجلديد من التدريب يتيح الفرصة آلالف        ) ٢٠٦م،ص٢٠٠٥املطريف،"(ومتعددة
 فبإمكـام   ؛ مراكـز التـدريب    إىل االستفادة من الربامج التدريبية دون احلضور        املتدربني

  .االستفادة من هذه الربامج من مواقع عملهم أو مكاتبهم أو حىت منازهلم 



 

 

٣

والتدريب عن بعد يقدم إمكانات عظيمة يف جمال تدريب وتنمية املوارد البشرية من خـالل               
  .ري على املؤسسات واحلكومات األخذ بهوما يتميز به من مميزات جتعل من الضر

لتدريب عن بعد ويف ظل األساليب التقليدية يف تدريب املوظفني  اليت يتميز ا ا   ومع املميزات   
يف اململكة العربية السعودية وما تعانيه من حمدودية قنوات التدريب وقلة الفرص التدريبيـة              

جة ماسة إىل إعـادة النظـر يف هـذه          املتاحة للموظف وخاصة يف القطاع العام تكون احلا       
األساليب املستخدمة، فاألساليب التقليدية يف تدريب موظفي الدولة واملعتمدة على احلضور           
الرمسي والتفرغ من العمل قد ال تكون مناسبة لتلبية االحتياجات التدريبية لألعداد الكـبرية              

ـ              ؛من املوظفني  د يف تدريبـهم     األمر الذي يتطلـب تـبين أسـاليب التعلـيم عـن بع
اسـتثمار  "خاصة وأن اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات تؤكد على         ) ٤٠م،ص٢٠٠٣السنبل،(

مجعيـة احلاسـبات    "(عليم والتدريب للكوادر الوطنية   تقنيات التعليم عن بعد لتوفري فرص الت      
  ).١٣م،ص٢٠٠٤السعودية،

ب التدريب لديها وزارة    ويأيت يف مقدمة القطاعات احلكومية اليت جيب إعادة النظر يف أسالي          
التربية والتعليم ألا من أكثر القطاعات احلكومية من حيث عدد املوظفني والنتشار موظفيها 
يف كافة مدن وقرى اململكة املترامية األطراف ولضرورة توفري الفرص التدريبية لكافة املعلمني      

جـل  أايل حتسني أدائهم مـن      واملعلمات من أجل املسامهة يف النمو املعريف واملهين هلم وبالت         
  .حتقيق األهداف املرسومة بكفاءة وفاعلية

ورغم كل ما تبذله وزارة التربية والتعليم من جهود يف جمال التدريب التربـوي للمعلمـني                
: زال يواجه العديد من الصعوبات واملشاكل واليت منـها        ملعلمات إالَّ أن التدريب فيها ما     وا

وقلة عـدد   ) ٣٧م،ص٢٠٠١رواس،( تدريبها من املعلمني     تعذر استيعاب األعداد املطلوب   
وأيـضا  ) ٩٩م،ص٢٠٠٠شينان،(الربامج التدريبية املقدمة للمعلم يف بعض اجلوانب التربوية         

 املدارس خروج املعلمني لاللتحاق بالربامج التدريبية الصباحية وتدخل         يريمعارضة بعض مد  
ــربامج الت   ــني للـ ــيح املعلمـ ــصية يف ترشـ ــات الشخـ ــة العالقـ دريبيـ

إضافة إىل ما يواجه التدريب التربوي التقليدي مـن        ) ١٥١،ص١٥٠م،ص٢٠٠٤اهلاجري،(
صعوبات وحتديات يف توفري الفرص التدريبية جلميع املعلمني واملعلمات يف مجيـع مـدارس              

حـظ أن الفـرص     إذ املال وأعدادهم الكبرية واملتزايـدة،     اململكة يف ظل انتشارهم اجلغرايف      
تاحة إىل حد ما للمعلمني واملعلمات الذين يعملون يف املدن اليت يوجد ا             التدريبية تكون م  
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مركـزاً  ) ٤٢(مركزاً تدريبياً للمعلمني و   ) ٤٨(مراكز للتدريب التربوي واليت يبلغ عددها       
 ومعلمات املدن   أما معلمو ) م٢٠٠٥ربوي واالبتعاث ،  إدارة التدريب الت  (تدريبياً للمعلمات   

ز للتدريب التربوي فهم ال يستفيدون من الربامج التدريبية اليت تقدمها           اليت ال يوجد ا مراك    
  .هذه املراكز و احلال أشد سوءاً بالنسبة ملعلمي ومعلمات القرى النائية

ومع هذه املشكالت والصعوبات وغريها اليت تواجه التدريب التربوي التقليدي للمعلمـني            
حلاجة إىل استخدام أمناط تدريبية مساندة تساهم       واملعلمات يف وزارة التربية والتعليم برزت ا      

 ويرى الباحث أن هذا ما قد يوفره التدريب عن بعـد            ،يف حل هذه املشكالت والصعوبات    
" حيقق فوائد ال ميكن حتقيقها من خالل الدورات التربويـة والتعليميـة التقليديـة             "الذي  و
علمني واملعلمات عـن    وذلك من خالل إنشاء مركز لتدريب امل      ) ١٣م،ص٢٠٠٣تشاسيل،(

بعد يف وزارة التربية والتعليم، فمن خالله ستتغلب الوزارة على مشكالت الزمان واملكـان              
 اليت تواجه العملية التدريبية،حيث ستتمكن من توفري الربامج التدريبيـة لكافـة املعلمـني             

ب وجودته   على حد سواء وأيضا ستزيد من فاعلية التدري        ىرواملعلمات ويف كافة املدن والق    
عن طريق توفري مدربني متخصصني على درجة كبرية من الكفاءة وستتمكن من القضاء على   
مشكالت ترشيح املعلمني للدورات التدريبية وكذلك ستقلل من التكلفة االقتصادية لعملية           

  . التدريب على املدى البعيد إضافة إىل العديد من املزايا األخرى إلنشاء هذا املركز
  :راسةمشكلة الد

 معلمـاً ) ٢٧١٥١١(هـ  ١٤١٤/١٤١٥لقد كان عدد املعلمني واملعلمات يف اململكة عام         
ــة  ــصائية، (ومعلم ــات اإلح ــددهم  )م١٩٩٦إدارة املعلوم ــبح ع ــام  وأص ع

ومن ) م٢٠٠٥إدارة املعلومات اإلحصائية،  (معلما ومعلمة   ) ٤٢٥٨٤٨(هـ١٤٢٥/١٤٢٦
اد املعلمني واملعلمات، وهذا العدد الكبري      هذين الرقمني يتضح التزايد الكبري واملستمر يف أعد       

 -إضافة إىل انتشارهم يف كافة أرجاء اململكة جيعل مسألة تلبية االحتياجات التدريبية هلـم             
 صعبة للغاية يف ظل استخدام األمناط التدريبية التقليدية، إضافة          -رغم ضرورة ذلك وحتميته   

اين الكثري من الصعوبات واملشاكل واليت      إىل أن التدريب التربوي بوضعه احلايل التقليدي يع       
تعذر استيعاب األعداد املطلوب تدريبها من املعلمني وندرة الكفاءات املتخصـصة يف            "منها  

" جمال تدريب املعلمني وعدم اختيار الوقت املناسب لتنفيـذ بعـض الـربامج التدريبيـة              
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حيـث  وكذلك تباين مراكز التدريب التربوي مـن        ) ١١٦،ص٣٩م، ص ٢٠٠١رواس،(
اإلمكانيات املادية والبشرية وعدم عقد الربامج اجليدة ذات االحتياج واليت عليهـا طلـب              
متزايد إال مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد مما حيرم الكثري مـن املعلمـني مـن                 

) ١٤٧،ص٤م،ص٢٠٠٤اهلـاجري، (االلتحاق ذه الربامج وجيعل قوائم االنتظار طويلـة         
ج التدريبيـة للفاعليـة وإن وجـدت فهـي ال ترقـى للمـستوى               افتقار الربام "وأيضا  
وعدم تلبية املخصصات املالية ملراكز التدريب التربوي       ) ٧٣٠م،ص٢٠٠٦الذيايب،"(املأمول

ويف ) ٧٩م،ص٢٠٠٦الــشمري،(لالحتياجــات الفعليــة ألعــداد املتــدربني    
اخلدمة ال يزال   أشار إىل أن تدريب املعلمني واملعلمات أثناء        ) ٦٠م،ص٢٠٠٣السنبل،(دراسة

ن قلة من املعلمني حيظون بنوع من التدريب بـني سـنوات            إدون مستوى الطموحات إذ     
متباعدة متتد يف كثري من احلاالت أكثر من العقد والعقدين بسبب حمدودية قنوات تـدريب               
املعلمني وأشار أيضاً إىل أن الطرق التقليدية يف تدريب املعلمني واملعلمات يف ظل أعـدادهم      

  .كبرية لن حتقق األهداف املطلوبةال
وقد شعر الباحث ببعض الصعوبات التدريبية اليت تواجه املعلمني وذلك أثناء عمله يف إحدى              
املدن اليت ليس ا مركز تدريب تربوي ومنها عدم استطاعة املعلمني واملعلمـات يف هـذه                

لقرى النائية مـن     وكذلك معلمي ومعلمات ا    -اليت ليس ا مركز تدريب تربوي        -املدن  
االلتحاق بالربامج التدريبية رغم حاجتهم املاسة ورغبتهم الكبرية يف االلتحـاق بـالربامج             

  .التدريبية
ولكي تتغلب وزارة التربية والتعليم على هذه املشكالت والصعوبات اليت تواجه التـدريب             

 للـنمط    مساندة التربوي بوضعه احلايل يرى الباحث أن ذلك يتطلب استخدام أمناط تدريبية          
التقليدي يف التدريب تساهم يف حل هذه املشكالت وتتغلب على صعوبات الزمان واملكان             

             عـد  والتكلفة وغريها وهذا ما قد يوفره تدريب املعلمني واملعلمات عن طريق التدريب عن ب
 يوفر فرصاً لتدريب العديد من املعلمني مبا يتماشى مع الطلب املتزايد على التـدريب             "فهو  

أبوهجـار  "(ويمكن املعلم من التدريب يف الوقـت واملكـان والـسرعة الـيت تناسـبه              
ــاب، ــة   ) "١٦٩م،ص١٩٩٩ودي ــات التدريبي ــة االحتياج ــى تلبي ــساعد عل وي
و مامل تتوفر آليات تدريبية تستخدم هـذا الـنمط مـن            ) ٩،ص٢٠٠٥املطريف،"(املتسارعة

جودة التعليم ونوعيته وبالتايل    التدريب فقد تظل مشكلة تدريب املعلمني مشكلة تضعف من          
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وميكن استخدام  ) ٦١م،ص٢٠٠٣السنبل،(دميومة إشكالية ضعف خمرجاته وكفاءته الداخلية     
هذا النمط اجلديد لتدريب املعلمني واملعلمات عن طريق إنشاء مركز للتدريب عن بعـد يف               

ياته وجبودة وكفـاءة    وزارة التربية والتعليم يوفر التدريب عن بعد بكافة وسائله وأمناطه وتقن          
  .عاليتني

 –يقوم ذه الدراسة ملعرفة احلاجة إلقامة مثل هـذا املـشروع            وهذا كله دعا الباحث ألن      
ب التربـوي يف     من خالل عرضه على مجيع مشريف التدري       -نشاء مركز للتدريب عن بعد      إ

ية التدريبية مـن     ملعرفة وجهة نظرهم حنوه بصفتهم املسئولني عن العمل        وزارة التربية والتعليم  
 فقد مت إحلاق معظمهـم      –اخل  ...حيث التخطيط وبناء احلقائب التدريبية والتنفيذ والتقومي        

اإلدارة العامــة للتــدريب التربــوي (بــدورات تأهيليــة داخــل أو خــارج اململكــة
 وكذلك الطالعهم املباشر على املشكالت التدريبية       –) ٣٠ص-٢٤م،ص٢٠٠٤واالبتعاث،

وذا فإنه ميكن   ملية التدريبية حبكم انتشارهم يف مناطق وحمافظات اململكة،         اليت قد تواجه الع   
  :صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال التايل

ما احلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم من "
  "وجهة نظر مشريف التدريب التربوي

  :أهداف الدراسة
  : علىدف هذه الدراسة إىل التعرف

احلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم من وجهـة               - ١
  . نظر مشريف التدريب التربوي

الربامج التدريبية اليت ميكن أن يقدمها مركز التدريب عن بعد يف وزارة التربية              - ٢
  . والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي

 للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم من         املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز    - ٣
 .وجهة نظر مشريف التدريب التربوي

املعوقات اليت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم              - ٤
 .من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي
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 :أمهية الدراسة
  :تستمد هذه الدراسة أمهيتها من التايل

د اجتاه عاملي جديد يف التدريب أثناء اخلدمة بدأت تأخذ به التدريب عن بع   - ١
كثري من املؤسسات والشركات والوزارات لتدريب موظفيها يف الـدول          
املتقدمة وبعض الدول النامية ، ووزارة التربية والتعليم يف اململكـة مـن             
الوزارات اليت أولت تدريب معلميها اهتماما كبريا ورصدت له امليزانيات          

آخذة يف تبين االجتاهات احلديثة فيه وهلذا كان من الضروري          هي  رية و الكب
  .تبين هذا النوع من التعليم ملسايرة االجتاهات العاملية احلديثة

 التدريب عن بعد من أهم البدائل التدريبية اليت ميكن توظيفها للتغلب            يعد - ٢
 .على التحديات اليت تواجه التدريب التربوي التقليدي

 يف وزارة التربية والتعليم فكرة      ولنيئهذه الدراسة أن تقدم للمس    يؤمل من    - ٣
 - خاصة وأن جمتمعها يشمل مجيع مناطق اململكة         -عملية تستحق التنفيذ    

نظراً ألمهية التدريب عن بعد وما يقدمه من خدمات كبرية لتطوير وتنمية            
 .املوارد البشرية

 الـيت   - حد علم الباحث    على -تعد هذه الدراسة امليدانية الدراسة األوىل      - ٤
 .بعد يف وزارة التربية والتعليم تدعو إلنشاء مركز للتدريب عن

 
  :أسئلة الدراسة

  :حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة التالية
ما احلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم مـن               - ١

  وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟
امج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد يف وزارة             ما الرب  - ٢

  التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟ 
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ما املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم             - ٣
 من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟

شاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربيـة         ما املعوقات اليت قد تواجه إن      - ٤
 والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟

  
  :حدود الدراسة

مت تطبيق هذه الدراسة على مجيع مشريف التدريب التربوي يف مجيـع             :احلدود املكانية 
ات اململكة   التابعة لوزارة التربية والتعليم يف مناطق وحمافظ        للبنني إدارات التربية والتعليم  

  .العربية السعودية
لعـام   مـن ا    خالل الفصل الدراسـي األول      الدراسة ق هذه يمت تطب  :احلدود الزمانية 

  .هـ١٤٢٨/١٤٢٩الدراسي 
 التابعـة   للبـنني  التدريب التربوي يف إدارات التربية والتعليم    ومشرف :احلدود البشرية 

  .لوزارة التربية والتعليم
سة على التعرف على وجهة نظر مشريف التـدريب         تقتصر الدرا  :احلدود املوضوعية 

  .التربوي حول احلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم
  

  :مصطلحات الدراسة
هو ذلك النوع من التدريب الذي يتم فيه توصيل املـواد         ":التدريب عن بعد     - ١

رافية عن املدرب عرب    التدريبية من املدرب إىل املتدرب الذي تفصله مسافة جغ        
وسائط وتقنيات خمتلفة تشمل املواد املطبوعة ،وتقنيات الـصوت ،وتقنيـات           

لكتروين وغريها مـن    رزم التدريبية ،وتقنية التدريب اإل    الفيديو ،واحلقائب وال  
التقنيات املتعددة اليت تعمل علـى نقـل املعلومـات واملهـارات بـصورة              

 ).٥م،ص٢٠٠٤السيد،"(تفاعلية
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العملية التفاعلية اليت يـتم     "التدريب عن بعد بأنه   ) ١١م،ص٢٠٠٦غامدي،ال(ويعرف  

خالهلا نقل التدريب وإدارته عن بعد، بني املدربني واملتدربني، عرب وسائط اتـصال             
  ".مناسبة، دف توصيل خدمات التدريب إىل املستفيدين يف أماكن تواجدهم

  
أنه مركز تدرييب مساند    يقصد به يف هذه الدراسة ب     : مركز التدريب عن بعد    - ٢

ملراكز التدريب التربوي يف وزارة التربية والتعليم مصمم لعقد دورات تدريبية           
ومؤمترات وحلقات وندوات وحماضرات علمية يتم نقلها إىل املتدربني يف كافة           
املدن والقرى ويتيح للمعلمني اختيار املناسب هلم منها دون اشتراط احلـضور            

: تقنيات املتعـددة مثـل    الد معني من املتدربني عن طريق       املكاين أو التقيد بعد   
لكتـروين التفـاعلي،   إل والتـدريب ا "video conferences"مؤمترات الفيديو

 .اخل..نترنت التفاعلي وبرامج األقمار الصناعية إلوا
 
يقصد مبشرف التدريب التربوي يف هذه الدراسة       :  التدريب التربوي    مشرفو - ٣

 إدارات التربيـة    إحدىبل وزارة التربية والتعليم يف      الشخص املعني رمسيا من ق    
والتعليم التابعة هلا بناء على مؤهالت وخربات معينة تؤهله للقيـام بعملـه و              
املسامهة يف التنمية املهنية للعاملني وحتسني وتطوير العملية التربوية والتعليميـة           

 ).٧،ص٢٠٠٦الشمري،(
تقـدير  وختطيط الـربامج التدريبيـة      : ويومن املهام الوظيفية ملشرف التدريب الترب     

بناء احلقائب التدريبيـة    والتدريب   و  التدريبية للعاملني يف احلقل التربوي     تاالحتياجا
ــة و ــة التدريبي ــومي العملي ــوي  .(اخل...تق ــدريب الترب ــة للت اإلدارة العام

 )١٨ص-١٤ص:م٢٠٠٤واالبتعاث،
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  لثاينالفصل ا
  اإلطـار النـظري

  
  

  التدريب : أوالً
  عن بعدالتدريب : نياثا

  .يف التعليم والتدريب عن بعدالعاملية والعربية واحمللية تجارب ال: ثالثًا
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  اإلطـار النظري
  

  : التدريب:أوالً
     مفهوم التدريب-١

يعد التدريب يف عصرنا احلديث أداة التنمية ووسيلتها كما أنه األداة اليت حتقق الكفاءة              
  .األداء واإلنتاج والكفاية يف

 التـدريب أثنـاء     –وتعددت اإلشارات إىل التدريب أثناء اخلدمة كمصطلح فـسمي          
  .اخلدمة، والتربية أثناء اخلدمة، والتعليم املستمر، وتنمية املوارد البشرية، والتطوير املهين

وهناك تعريفات متعددة للتدريب تركز على هدف واحد وهو أن التدريب يعمل على             
  ).٩م،ص٢٠٠٠نان،يش(وتنمية املهارات واالجتاهات تنمية املعرفة واملعلومات 

  :ريفاتويورد الباحث هنا عددا من التع
نشاط منظم ومستمر يركـز علـى       " بأنه التدريب) ١٣٠م،ص١٩٩٧حسني،(فيعرف  

املوظف لتحقيق تغري يف معارفه، ومهاراته، وقدراته الفنية، ملقابلة احتياجات حمـددة يف             
  ".ء متطلبات العمل الذي يقوم بهالوضع الراهن واملستقبلي يف ضو

عمليـة إكـساب املعـارف      :"التدريب بأنـه  ) ١٠م،ص١٩٩١الشاعر،(كما يعرف   
واملهارات موعة من األفراد بغية رفع كفايتهم املهنية للحصول على أقصى إنتاجيـة             

  ".ممكنة
التـدريب بأنـه ذلـك      ) ٧٤م،ص٢٠٠٤اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث،   (وتعرف  

نساين املخطط له ويهدف إىل إحداث تغيريات يف املتـدربني مـن ناحيـة              النشاط اإل 
الت األداء وطرق العمل والـسلوك      املعلومات واملهارات واخلربات واالجتاهات ومعد    

  : إىل احلقائق التالية واملتعلقة مبفهوم التدريب أمههاريفات التعوتشري هذه
 .أن التدريب نشاط إنساين 
 . ومقصودأن التدريب نشاط خمطط له 
 .أن التدريب يهدف إىل إحداث تغيريات يف جوانب خمتارة لدى املتدربني 
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 .أن التدريب من أفضل جماالت االستثمار يف اإلنسان 
  .أن التدريب عملية مستقبلية 

  

  : أهداف التدريب-٢
  : عددا من أهداف التدريب ومنها)١٢م،ص٢٠٠٥الدندين،(ذكر 

 املكلف ا من خالل إكـسابه املعـارف         االرتقاء مبستوى أداء الفرد لألعمال     
 .واملهارات العلمية والعلمية والعملية الالزمة

زيادة قدرات الفرد اإلبداعية والفكرية ليتمكن من التكيف مع متطلبات عملـه          
 .ومواجهة املشكالت والقدرة على حلها

 تنمية االجتاهات السليمة لدى الفرد فيما يتعلق مبوقفه من عمله ومدى تقـديره             
 .وشعوره بأمهيته وما يقوم به

  
أن التدريب ميكن أن     (Tracey,2004)نقالً عن   ) ١٥م،ص٢٠٠٦احلريب،(ويذكر  

  :حيقق األهداف التالية
 .تنمية املهارات الالزمة لتحقيق أهداف املؤسسة لدى جمموعات وفرق العمل 
ـ            وب تنمية املعرفة واملهارات الالزمة ألداء األعمال والواجبات واملهـام املطل

 .إجنازها من قبل األفراد العاملني
تنمية املهارات اجلديدة الالزمة لتمكني العاملني احلاليني من االحتفاظ بقدرم           

 .على اإلنتاج يف مواجهة التغريات الطارئة
إعداد العاملني الذين يتم اختيارهم لتويل الوظـائف اإلشـرافية واإلداريـة يف              

 .املؤسسة
 .لدى األفراد وجمموعات العملتنمية الكفاءة اإلنتاجية  
 .تشجيع التطوير الذايت للعاملني ودفعهم للمشاركة يف برامج التعليم املستمر 
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  :أساليب التدريب -٣
تعد األساليب التدريبية من أهم عناصر التدريب لكوا حتـدد أو تتـضمن جمموعـة               

تدرب لتحقيـق   ن يقوم ا كل من املدرب وامل       واخلطوط واملهام اليت جيب أ     اإلجراءات
أهداف الربنامج التدرييب، وعلى هذا فإن مل يقم التدريب على أساليب تدريبية فعالـة              

ــدة  ــه تكــون غــري جي ــة ل ــإن احملــصلة النهائي ــدريب (ف اإلدارة العامــة للت
 عددا مـن أسـاليب      )١٢م،ص٢٠٠٥الدندين،(  وأورد )٧٤م،ص٢٠٠٤واالبتعاث،

   :- باختصار- وهي التدريب لكل أسلوب منها إجيابياته وسلبياته
 ).الطريقة اإللقائية( أسلوب احملاضرات  .١
 ).الطريقة احلوارية(أسلوب املناقشات  .٢
 .الزيارات امليدانية .٣
 .أسلوب الورشة التدريبية أو املشغل التدرييب .٤
 .أسلوب التعليم املربمج .٥
 .أسلوب الندوات .٦
 .أسلوب املباريات .٧
 ).استمطار األفكار(أسلوب العصف الفكري  .٨
 .ثيل األدوارأسلوب مت .٩
  .أسلوب احلاالت الدراسية . ١٠

  

  :التدريب التربوي -٤
  

إذا كان التدريب يشكل ضرورة ملحة يف مجيع املهن فإنه يف مهنـة التعلـيم يـشكل                 
ضرورة وحتمية ال ميكن االستغناء عنها،كما أن التدريب أثناء اخلدمة أصبح امتـدادا             

 قدرة معطيات اإلعداد قبـل  لإلعداد قبل اخلدمة، فالبحوث والدراسات أوضحت عدم   
اخلدمة على الصمود طويال أمـام إفـرازات التطـوير يف كافـة جمـاالت احليـاة                 

  ).١٨م،ص٢٠٠٠شينان،(
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كل نشاط مهين يتلقاه املعلم     "أن التدريب التربوي هو   ) ١١م،ص٢٠٠٦احلريب،(يرى  و

ومـن مث   بعد بدء املمارسة املهنية وذلك دف تطوير األداء أو التكيف مع املـتغريات              
  ".حتسني الناتج من العملية التعليمية

جمموعة من الربامج واألنشطة    "التدريب التربوي بأنه    ) ١٧م،ص٢٠٠٠شينان،(ويعرف  
املنظمة اليت تقدم للمعلم أثناء ممارسته لعمله دف رفع كفاءته وتطوير وحتسني قدراته             

  ". اإلنتاجية باألثر االجيايباملهنية واملعرفية املتعلقة جبوانب عمله مما ينعكس على طاقته
  
  

  :أهداف التدريب التربوي -١-٤
 ورفع  ملستمر لشاغلي الوظائف التعليمية   يهدف التدريب التربوي إىل حتقيق النمو املهين ا       

مستوى أدائهم يف العملية التعليمية وزيادة الطاقة اإلنتاجية لدى مجيع العاملني وإعـداد             
  .لتخصصاتالكوادر الوطنية املدربة يف شىت ا

اإلدارة العامـة   (ومن أبرز األهداف اخلاصة بالتدريب التربوي أثناء اخلدمة كما تشري           
  :ما يلي) ٨م،ص٢٠٠٤للتدريب واالبتعاث،

 .حتسني أداء املعلم وتطوير قدراته مما يساعد ذلك يف رفع الروح املعنوية لديه .١
 .ة بني العاملنيتنمية بعض االجتاهات االجيابية حنو العمل والعالقات اإلنساني .٢
تزويد املتدربني باملعلومات التربوية واملهارات واملـستحدثات العلميـة والتقنيـة            .٣

 .والنظريات التربوية اليت جتعلهم أكثر قدرة على مواكبة هذه املتغريات
إكساب املتدربني القدرة على تطبيق األفكار واآلراء واحللول النابعة مـن نتـائج              .٤

 . الفجوة بني النظرية والتطبيق العمليالدراسات مبا يؤدي إىل سد
زيادة قدرة املتدربني على التفكري املبدع مبا ميكنهم من التكيف مع أعمـاهلم مـن                .٥

 .ناحية، ومواجهة مشكالم املستقبلية، والتغلب عليها من ناحية أخرى
 .يئة املوظفني التباع أسلوب جديد يف العمل أو استعمال آالت حديثة .٦
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يف أداء أعماهلم واإلقالل منها ما أمكن، واحلفاظ علـى الوقـت            تفادي األخطاء    .٧
 .واجلهد واملال

إكساب املتدربني أساليب التعليم املستمر من خالل متكينهم من مهارات الـتعلم             .٨
الذايت املستمر، أو من خالل إجياد اجتاهات إجيابية حنو استمرار االلتحاق بـالربامج             

 .ماالتدريبية لتطوير قدرام وإمكان
 
  : باململكةوزارة التربية والتعليممؤسسات تدريب املعلمني يف  -٢-٤

 براجمها التدريبية يف أماكن خمتلفة وميكن حتديد املؤسـسات          وزارة التربية والتعليم  تنفذ  
ـ            اإلدارة العامـة للتـدريب     ((اليت تنفذ الـربامج التدريبيـة للمعلمـني وفقًـا لـ

  :فيما يلي) ٨م،ص٢٠٠٤واالبتعاث،
 : التربويتدريبالمراكز  -١-٢-٤

وهي مراكز أنشئت لتدريب املعلمني والفئات التربوية األخرى يف مجيع إدارات التربية            
  :والتعليم يف املناطق واحملافظات وتم بتنفيذ ثالثة أنواع من الربامج هي

وهي برامج صممت يف الوزارة ومدا أقـل مـن أسـبوعني            :الربامج القصرية  
برنامج املشرف اجلديد وبرنامج القياس والتقومي      :ربامج مثل وتشمل عددا من ال   
 .واالتصال التربوي

وهي برامج تدريبية قصرية ال تتجاوز مدا األسبوعني تقترحها         : الربامج احمللية  
إدارات التربية والتعليم يف ضوء احلاجات التدريبية الفعلية للمعلمني، والفئـات           

 .التربوية األخرى
وهي برامج تدريبية تستهدف تدريب املعلمـني يف خمتلـف          : ةالربامج التنشيطي  

املواد الدراسية واإلدارة املدرسية وتقنيات التعليم تقترح من قبل الوزارة على أن            
تنفذ يف إدارات التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسي ومدا تتراوح مابني             

 .ثالثة ومخسة أيام تدريبية
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  :اجلامعات -٢-٢-٤
التعاون مع اجلامعات احمللية برامج تدريبية معتمدة من قبل وزارة اخلدمـة          وزارة ب تنفذ ال 

برنـامج املـشرفني    :املدنية ومدة كل برنامج فصل دراسي أو فصالن دراسيان مثـل          
  .التربويني وبرنامج النشاط الطاليب وبرنامج تدريب مديري املدارس

  :معهد اإلدارة العامة -٣-٢-٤
  :ربامج التدريبية يف معهد اإلدارة العامة وهي على نوعنيوتنفذ الوزارة بعض ال

برامج مت تصميمها يف الوزارة ويقوم معهد اإلدارة العامة بتنفيـذها ملنـسويب              
 .وزارة التربية والتعليم

برامج صممها معهد اإلدارة العامة ويقوم بتنفيذها ملنـسويب الـوزارة أو أن              
ت األخرى ويتم تدريبهم معا على      يشترك منسوبو الوزارة مع منسويب الوزارا     

برنامج تنمية مهارات املدربني وبرنامج حتديد      :مهارات عامة يف التدريب مثل    
 .االحتياجات التدريبية وبرنامج تقنيات التعليم والتدريب
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عدا: اثانيلتدريب عن ب  (Distance training)  
  نظرة تارخيية

   يعد التدريب عن ب نـه مـر     تشري إىل أ    التارخيية فالدراسات  ه له جذور  ا حديثً اعد أسلوب
رجع إىل القرن الثامن عشر امليالدي حيث بدأت دروس املراسلة اليت           مبراحل متدرجة ت  

م ١٨٤٠  عـام   املكاتب الربيدية املنظمة يف بريطانيـا       الذي أنشأ  بتمانإسحاق  نظمها  
  ).٣٠م،٢٠٠٥املطريف،(

عد كانت  قيقة للتعليم عن ب   أن أول جتربة ح   ) ٥٤م،ص٢٠٠٥الربيعي وآخرون، (ويشري
، ويـذكر   ةم بأملانيا بإنشاء أول مدرسة حديثة لتعليم اللغـات باملراسـل          ١٨٥٦عام  

م قامت جامعة لندن مبنح درجات علميـة   ١٨٥٨أنه يف عام    ) ٢٩م،ص٢٠٠٣حجي،(
الواليـات املتحـدة    بيف بوسـطن    م أسست   ١٨٧٣للدارسني غري املنتظمني ويف عام      

  . الدراسة املرتليةاألمريكية مجعية تشجيع 
م خصصت هيئة اإلذاعة الربيطانيـة      ١٩٢٧انه يف عام    ) ٢٣م،ص٢٠٠١قاسم،(ويذكر  
م مت استخدام الراديو يف بريطانيـا يف املـدارس          ١٩٣٥ لتعليم املواطنني ويف عام      اقسم

م مت استخدام التلفزيون للتعليم يف فرنـسا ويف عـام           ١٩٥٣كوسيلة للتعليم ويف عام     
يطالية بأوىل جتارا يف التلفزيـون التعليمـي      ة الراديو والتلفزيون اإل   قامت هيئ م  ١٩٥٤

واستطاع التلفزيون خالل هذه الفترة أن حيقق جناحات كبرية كأسلوب تعليمي يقـدم             
عد حمل اهتمام   عد، ومنذ بداية السبعينات أصبح التعليم عن ب       ن ب عالدروس والواجبات   

 إنـشاء   فتـواىل ة املهتمة بـالتعليم والثقافـة       واملؤسسات العلمية واإلقليمي  احلكومات  
م ١٩٧٥إيـران م و ١٩٧٢سبانيا   مثل إ  مؤسسات التعليم عن بعد يف معظم دول العامل       

 خـالل   م حتول مسمى الس الدويل للتعليم باملراسلة      ١٩٨٢م ويف عام    ١٩٧٦ملانياوأ
لعاملي للتعلـيم    بكندا ليصبح الس ا    )فانكوفر(مؤمتره العاملي الثاين عشر الذي عقد يف        

عدعن ب.  
ويف بداية الثمانينات من القرن العشرين بدأ استخدام احلواسيب االلكترونية يف التعليم            
باالنتشار ومع بداية التسعينات مت تصميم معاجلات مركزية جديدة متتاز بسرعات عالية            
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ـ      ام مت توظيفه  ١٩٩٤ ويف عام    ،استخدمت يف التعليم  جداً   وير  يف التعليم من خالل تط
  )٦٩م،ص٢٠٠٣سعادة والسرطاوي،( تبرنامج لتصفح املعلومات عرب شبكة اإلنترن

       ستنتج أن التدريب والتعليم عن بعد مر مبراحل تارخيية وتطور بتطور وسائل       ومما سبق ي
) ١٣م،ص٢٠٠٣يطـار والـسكيف،  الب(نقل املعلومات وقـد قـسمها كـل مـن           

  : التايلإىل ثالث مراحل على النحو )٢٦م،٢٠٠٢الغامدي،(و
  .عد فيها باستخدام املواد املطبوعة عن طريق املراسلةمت التعليم عن ب: املرحلة األوىل
استخدام الوسائل السمعية والبصرية مثل اإلذاعـة والتلفزيـون          فيها   مت: املرحلة الثانية 

  .واهلاتف
 وعـن   ؤمترات الفيديو عد عن طريق م   استخدام احملاضرات عن ب   ها  مت في : املرحلة الثالثة 

اخل ومتيزت هذه املرحلة عن غريها من املراحل بالتفاعل املباشر          ...نترنتطريق شبكة اإل  
بني الدارسني واملعلم وبات هذا التفاعل الذي وفره التقدم اهلائل يف تقنية االتـصاالت              

  .ركيزة أساسية يف هذا النمط التعليمي
  

د إىل مخـسة أجيـال      عتطورات التعليم عن ب   ) ٤١م،ص٢٠٠٥العريين،(بينما قسمت   
  :وهي

  .ويشمل التعليم عن طريق املطبوعات باملراسلة: اجليل األول 
التعليم باستخدام املطبوعات والوسـائل الـسمعية والبـصرية وبـرامج           :اجليل الثاين 
  .احلاسوب

أصبحت املادة تبث حية    فالتعليم عن طريق البث اإلذاعي والبث التلفزيوين        :اجليل الثالث 
  .تواصل بني املعلم واملتعلمنيومن مميزاته ال
  .احلاسب اآليلالتعليم باستخدام األقراص املدجمة و:اجليل الرابع

بـات تفاعـل    التعليم باستخدام شبكة االنترنت والوسائط املتعددة، و      : اجليل اخلامس 
  .الطالب يف العملية التعليمية ركيزة أساسية يف هذا النمط التعليمي

  
  



 

 

١٩

    (Distance training) مفهوم التدريب عن بعد
لعدة أسباب يقـع يف     " عد عن ب  للتعليم والتدريب "قد تعددت التعريفات اليت وضعت    ل

 األمر الذي ترتب    ،مقدمتها تعدد املدارس واالجتاهات اليت لكل منها وجهة نظر حوله         
 غري أن هذا مل مينع البعض من حماولة وضع تعريف له            ،عليه تعدد املفاهيم والتعريفات له    

  .ا منها هنا عددوقد أورد الباحث) ٦،صم٢٠٠٤يعي وآخرون،الرب(
أسلوب تدرييب من خاللـه     : التدريب عن بعد بأنه   ) ٣٥م،٢٠٠٥املطريف،( فقد عرف   

يستطيع املتدرب أياً كان موقع عمله االلتحاق بدورة أو برنامج تدرييب بشكل متزامن             
التقيـد بعـدد     ادهـا أو  أو غري متزامن دون احلاجة إىل احلضور الشخصي ملكان انعق         

  .املتدربني أو الوقت وذلك عرب وسائط اتصال تقنية حديثة ووسائط أخرى متعددة
نظام تقوم بـه مؤسـسة      "د بأنه ع التدريب عن ب   )١٢م،ص٢٠٠٦عبداحلميد،(وتعرف  

تعليمية يعمل على إيصال املادة التعليمية أو التدريبية للمتعلم يف أي مكان وأي وقـت               
أو أشـرطة   ) الراديو والتلفـاز  (تصال متعددة مثل األقمار الصناعية      عن طريق وسائط ا   

الفيديو أو األشرطة الصوتية أو احلاسوب أو االنترنت أو تقنيات الوسائط املتعـددة أو              
  .غري ذلك
العملية التفاعلية اليت يـتم     : "التدريب عن بعد بأنه   ) ١١م،ص٢٠٠٦الغامدي،( ويعرف

عد، بني املدربني واملتدربني، عرب وسـائط اتـصال          ب خالهلا نقل التدريب وإدارته عن    
  ". مناسبة، دف توصيل خدمات التدريب إىل املستفيدين يف أماكن تواجدهم

مـواد تدريبيـة    : د عبارة عـن   إىل أن التدريب عن بع    ) ١٥م،ص٢٠٠٥يق،توف(ويشري
  .موجهة ذاتياً ليستخدمها املتدربون من أماكن بعيدة عن مركز التدريب

بأنه صيغة من صيغ التعليم و التدريب معزز باستخدام          ) ١٨م،ص٢٠٠٧مدين،(ه  وعرف
الوسائط التقنية واليت ميكن عن طريقها حتقيق االتصال املزدوج بني املعلم واملتعلم مـن              
بعد داخل تنظيم مؤسسي يضمن توفري االتصال املباشر ومييل ذلك النوع من التعلم إىل              

  . دون متييز بينهمتعليم اجلماهري على نطاق واسع



 

 

٢٠

بأنه تدريب يتم فيه توصيل املواد التدريبية من املـدرب          ) ٥م،ص٢٠٠٤السيد،( ويعرفه
إىل املتدرب الذي تفصله مسافة جغرافية عن املدرب عرب وسائط وتقنيات خمتلفة تشمل             
املواد املطبوعة وتقنيات الصوت والفيديو وتقنية التدريب االلكتـروين وغريهـا مـن             

  .ملتعددة اليت تعمل على نقل املعلومات واملهارات بصورة تفاعليةالتقنيات ا
بأنه تعليم مجاهريي ذايت مرن ال يـستلزم احلـضور          ) ١٤م،ص٢٠٠٣السنبل،(ويعرفه  

التقليدي إىل املؤسسات التعليمية وال خيضع إلشراف مستمر من قبل املعلمني ويستخدم            
 املواد املطبوعة واألشـرطة الـسمعية        بني ائق وتقنيات تعليمية متعددة متازج    لتنفيذه طر 

البصرية والربامج املتلفزة والبث اإللكتروين واللقاءات العارضة احملددة خاصة يف املـواد            
  .العلمية والتطبيقية

عد يرى أنه األقرب واألفـضل      تعريفاً للتدريب عن ب   ) ٣٥م،ص٢٠٠٥املطريف،(ونقل  
يل املعلومات تعليمية أو تدريبية     وذلك بسبب مشولية الوسائط املستخدمة يف نقل وتوص       

      عد  وهو تعريف اجلمعية األمريكية للتعليم عن ب(U.S.D.A)      واليت تعرف التدريب عـن
توصيل للمواد التعليمية أو التدريبية عرب وسيط تعليمي إلكتـروين يـشمل            : عد بأنه ب

 أو غريها   األقمار االصطناعية وأشرطة الفيديو واحلاسبات وتكنولوجيا الوسائط املتعددة       
  .من الوسائط املتاحة لنقل املعلومات

نظام تربـوي مـرن      عد للمعلمني بأنه  التدريب عن ب   )٣٦م،ص١٩٩٨حممد،( وتعرف
يتضمن إعادة توزيع موارد وبرامج التدريب يف الزمان واملكان واملصممة خصيصا هلذه            

ؤهالت الفئات  الغاية ،مستعينا يف ذلك بوسائط االتصال املتنوعة ، مما يسمح بتحسني م           
دون إبعادهم عن أماكن     )تاملعرفة ، واملهارات ، واالجتاها    يف  ( املستهدفة من التدريب  

  .عملهم
الحظ من التعريفات السابقة للتدريب والتعليم عن بعد أا تشترك يف البعد اجلغرايف             يو

إلذاعـة   لنقل املعلومات مثل املواد املطبوعـة وا     لووجود وسائ  بني املدرب واملتدربني،  
والتلفزيون واحلاسب اآليل واإلنترنت وكذلك االهتمام باالتصال بني املعلم واملتعلمني          

  .رغم البعد اجلغرايف
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      الذي يتم فيه نقـل     هو ذلك النوع من التدريب       عدومما سبق يتضح أن التدريب عن ب
ل التلفاز   باستخدام وسائط نقل متعددة تشم      كان موقعه  املواد التدريبية إىل املتدرب أياً    
  .لكتروين وغريهاإلو مؤمترات الفيديو والبث ا

  
  التدريب عن بعدمبادئ 

اليت على عدد من املبادئ األساسية      ) ٤م،ص٢٠٠٤عبدربه،(و  ) ٨م،ص٢٠٠٥صيام،(اتفق  
د واليت ينبغي أن تراعى عند التخطيط للربامج التدريبيـة الـيت            يرتكز عليها التدريب عن بع    

عد وهيتقدم عن ب:  
عـد انتقـال كـل    ويقصد بفعالية التدريب عن ب (Effectiveness) أ الفعاليةمبد .١

 واملكتسبة يف موقف التدريب إىل مواقف       - املوجهة حنو العمل     - تاملعارف واملهارا 
            نـه يـتم    أعد  العمل الفعلية دون هدر أو فقد ويزيد من حتقيق فعالية التدريب عن ب

قال املعارف واملهارات مباشرة من موقـف       مباشرة يف مكان العمل وبالتايل يتيح انت      
 .التدريب إىل موقف العمل

 تنويـع ب لتـدريب اأن يتصف   ومفاده   (Comprehensiveness)ية  شمولال مبدأ .٢
تطوير أفراد اتمـع وتوسـيع مـداركهم        ية وترابط خربات التعلُّم من أجل       ومشول

 . والتميزعامل سريع التطور ينشد اجلودة ووعيهم لكل ما هو حديث وجديد يف
ومفاده أن فرص االلتحـاق بـالربامج التعليميـة          (Accessibility) مبدأ اإلتاحة  .٣

 جلميع الفئات االجتماعية واملهنية من غري أن تقـف املعوقـات          والتدريبية متوافرة   
 .  حائالً دون ذلكاملكانية أو املوضوعية وأية  الزمنقتصادية أواال
 عدب حيث يسعى التدريب عن      ،يد التعليم وتفر (Accreditation) مبدأ االعتمادية  .٤

 منح املتدربني حرية اختيار الربامج التعليمية والتدريبية اليت تتناسب مع أهـدافهم         إىل
ريق تقـدمي برامــج    طنعحقق النمو الذايت املتكامل ويركز على التعلم الفردي لي  
 . وحاجات كل متدربوختصصات مناسبـة لرغبات
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 أفـراد لكافـة   "  احلياة ىالتعلُّم مد "ومفاده توفري    (Continuity)مبدأ االستمرارية  .٥
عد متاح يف أي وقت وأي مكـان يف         فالتدريب عن ب  اتمع دون قيود أو شروط،      

 .ضوء حاجات املنظمات أو األفراد
 تالربامج والـدورات التدريبيـة ذا     اد  عدويتمثل يف إ   ،(Flexibility) مبدأ املرونة  .٦

كما ، والتطور ملواكبة احلياة العصرية    ليت تتميز باملرونة  لتخصصات واملناهج املتعددة ا   ا
 .تتميز بكفاءة مدربيها وجودة جتهيزاا وخدماا

ويقصد به مراقبة اجلودة النوعيـة،   (Quality Control)ةمبدأ املتابعة وضبط اجلود .٧
علـى بـرامج    اإلشراف املباشر للهيئات األكادمييـة      ميكن أن يتم ذلك عن طريق       و

 . بعدالتدريب عن
  

  خصائص ومسات التدريب عن بعد
ا يف  ا كبري  بعدد من السمات واخلصائص اليت جعلته حيقق تطور        عدبيتسم التدريب عن    

 من املعوقات اليت قد تقف أمام التـدريب         دالعملية التعليمية وجعلته يتغلب على العدي     
التقليدي وفيما يلي نـورد أهـم هـذه اخلـصائص والـسمات والـيت أوردهـا                 

  : وهي (Keegan)نقال عن كيجان ) ١٩-١٦م،ص ص٢٠٠١كر،ب(
 (Separation of Teacher and Student) الفصل بني املعلم واملتعلم -١

عد قائم أساسا   ن التعلم عن ب   إاالنفصال بني املعلم واملتعلم يف مكان وزمان التعلم حيث          
 بينـهما ختتلـف     ن طبيعة وإجراءات التفاعل   صل بني املعلم واملتعلم ومن مث فإ      على الف 

  .اختالفا جوهريا عن صور التعليم التقليدي
 (Role of the Institution)) املؤسسي( دور التنظيم التعليمي -٢

 حمددة مسبقا لطريقة التـدريس      ا وأهدافً ان التنظيم التعليمي يضع وحيدد أغراض     حيث إ 
    م فيـه الـتعلم      والذي يـت   - يف املرتل    -عد عن التعليم الذايت     وهنا خيتلف التعليم عن ب

  .بواسطة املتعلم بذاته وقدراته اخلاصة دون تدخل املعهد أو املؤسسة
 (Use of Technical Media) استخدام الوسائط التقنية -٣



 

 

٢٣

   عديعتمد التعليم عن ب - حيث )ميكانيكية أو الكترونية  ( على األدوات التقنية     - ا أساس،
        هـذه   ةن مـسامه  عد وحيث إ  يعد استخدام هذه األدوات واجهة أساسية للتعلم عن ب 

األدوات بتوظيفها تعليميا يقلل من كلفة التعليم وخباصة يف حالة تعليم أعداد كبرية فقد              
تعوق الظروف االقتصادية واالجتماعية واجلغرافية األفراد من االستفادة مـن التعلـيم            

  .لعملالتقليدي وهنا تعمل الوسائط التقنية على رتق ذلك بفتح قنوات تعليمية سهلة ا
 (Tow-Way Communication) املزدوج لاالتصا -٤

 حيث يتم االتصال بني الـدارس واملعلـم أو          دوج بني املدربني واملتدربني    املز لاالتصا
املستشار على حنو حيدده التنظيم املؤسسي وبوسائل حمددة ومن هنا يظهر االختالف بني             

قق االتصال املزدوج بينما    حييون ال   يم بالراديو وكذا بالتلفز   عد فالتعل  ب نتقنيات التعليم ع  
  .ميكن حتقيق االتصال املزدوج يف مؤمترات الفيديو والتلفزيون املتفاعل

  (Group Learning)التعلم يف جمموعة  -٥
         أي  عد وهو تطبيق يف حدود ضـيقة      التعلم يف جمموعة من السمات اليت متيز التعليم عن ب 

ن ظهور جمموعـات    لتقليدي، ومن مث فإ   نظام التعليم ا  يف بعض التخصصات اليت تدرس ب     
            عد بدور ترتيب   التعليم يف املراكز الدراسية يبني إىل أي حد يقوم التنظيم التعليمي عن ب

  .التفاعل املطلوب يف عملية التعلم
٦-    عـد  الشكل التـصنيعي للتعلـيم عـن ب(An Industrialized From of 

Education) 
اإلدارة حيث يرتبط إنتـاج املـواد       عداد و اإلسمة اتصاال مباشرا بأسس     وتتصل هذه ال  

وخاصة الكميات الكبرية ويرتبط    ....) شرائط ،مواد مطبوعة ،أقراص ممغنطة    (الدراسية  
 نفسه وهذا يؤكد على قولبة إحدى جزئيات النظام التعليمي          ؤسسيتوزيعها بالتنظيم امل  

اعد وهي اخلاصة بإنتاجعن ب املادة التعليمية وما يرتبط .  
بسمة سـابقة وهـي      وترتبط هذه السمة،  : Privatization)(مة التعلُّ خصوصي -٧

عد يعامل طالبـه    ن نظام التعليم عن ب    ،حيث إ موعة التعلم أو التعلم يف جمموعة     جم
 .أو زبائنه حسب قدرام الذاتية
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  :عد وهيخصائص أخرى للتعليم والتدريب عن ب) ٧١م،ص٢٠٠٣العمري،(وأضاف
 لـربط املـدرب   (Instructional Media)ميـة  استخدام وسيلة اتصال تعلي 

  .واملتدرب وتوصيل املادة التدريبية
التحرر الكامل من العقبات اليت يفرضها النظام التقليدي فهو يتـيح الفرصـة              

 من الربامج التدريبية واختيار الوقت املناسـب لـه          ا يناسبه للمتدرب الختيار م  
 .ول عدد أكرب من املتدربنيوكذلك فهذا النوع من التدريب يتيح الفرصة لقب

  
عد عـن    عن ب   والتدريب خصائص متيز التعليم  ) ١٧٧ص١٧٦م،ص٢٠٠٤نشوان ، (ويذكر  
  :التقليدي منها والتدريب التعليم

         عـد عـن التـدريب      ختتلف طرق التدريب والتعليم يف التدريب والتعليم عن ب
من املـدرب   عد يعتمد املتدرب على نفسه ومبساعدة        عن ب  دريبالتقليدي ففي الت  

ن املتدرب يعتمد على املـدرب بـشكل رئـيس يف           إأما يف التدريب التقليدي ف    
 .احلصول على املعلومة

        عد عن التدريب التقليدي مـن      ختتلف طرق التقومي املستخدمة يف التدريب عن ب
 .حيث منط االختبارات وطرق تطبيقها واملواعيد واإلجراءات املتبعة

     عن تلك املستخدمة يف التعلـيم التقليـدي نظـرا           عدختتلف إدارة التعليم عن ب 
لالختالفات الكبرية بينهما فإدارة التعليم عن بعد ينبغي أن تتسم باملرونة ومراعاة            

 .إمكانات وظروف الدارسني
      عد عن مؤسسات التعليم التقليدي من حيث       ختتلف مباين مؤسسات التعليم عن ب

 .ل التعليميةاملساحة وتنظيم القاعات والتجهيزات والوسائ
ستجابته إىل عدد من    عد ا أن من خصائص التعليم عن ب     ) ١٧٩م،ص٢٠٠٢الرواف،(ر  وتذْكُ

م اإلنساين احلديثة مثل الدافعية للتعلم واملرونة يف بيئة التعلم ومراعـاة أسـاليب             مبادئ التعلُّ 
وقدرته علـى   عية  م حباجات األفراد الوظيفية والشخصية واالجتما     تعلم األفراد وارتباط التعلُّ   

م للموظفني والعمال وكبار السن وربات البيوت، ويعتقد الباحث أن هذه           تسهيل فرص التعلُّ  
م  من أبرز خصائص التعلُّ    - احلديثة   م اإلنساين ستجابته إىل عدد من مبادئ التعلُّ      ا -اخلاصية  

عدوالتدريب عن ب.  



 

 

٢٥

  أهداف التدريب عن بعد
ا من عنـصر     مستفيد ،اا وتوسع عد أكثر انتشار  بأضحت أهداف التعليم والتدريب عن      لقد  

عـد لتحقيقهـا     وهناك جمموعة من األهداف اليت يسعى التدريب عن ب         .التقنية واالتصاالت 
  :منها
حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية والتدريبية بني أفراد اتمـع دون متييـز بينـهم                .١

 بسبب العـرق أو الـدين أو        ألسباب تتعلق مبكانتهم االجتماعية أو االقتصادية أو      
 ).٤٢م،ص١٩٩٩اخلطيب،(اجلنس

٢. "          عد وهذا مـا    رفع جودة العملية التدريبية من خالل إدخال التعليم والتدريب عن ب
          عد يعد خطوة هامة    اتفقت عليه معظم الدراسات املنشورة عامليا من أن التعليم عن ب

 )٣م،ص٢٠٠٤احلربش،"( املعيارية يف التعليم وبالتايل حنو اجلودة يف التعليموحن
 الفئات اخلاصة اليت متنعهم ظـروفهم مـن         إىلإيصال اخلدمات التعليمية والتدريبية      .٣

االلتحاق بالتعليم التقليدي مثل املعاقني والسجناء وبعض النساء والعاملني يف املناطق           
 ).٢٨م،ص٢٠٠٣الغامدي(النائية 

٤.      مل علـى تطـوير وتنميـة    عد يعدعم وتعزيز دوافع التعليم املستمر،فالتدريب عن ب
 ).٣٣م،ص٢٠٠٣توفيق،(قدرات املتدرب على املبادرة واالعتماد على الذات 

الربيعـي  "(ختفيف الضغط احلادث حاليا على املؤسسات التعليمية التقليدية القائمة        " .٥
 .)٤٣م،ص٢٠٠٤وآخرون،

مع حاجـات الدارسـني     التعليمية املالئمة واليت تتناسب     التدريبية و إجياد الظروف    .٦
عد يتصف باملرونة والقدرة على التكيف مع الظروف التعليمة  عن بلكبار، فالتدريب ا

م ربات البيوت واملزارعني والصناعيني واملوظفني واملعلمني أي أنه         ئللدارسني فهو يال  
يستطيع أن يليب حاجات الدارسني مهمـا كانـت الظـروف الـيت يعيـشوا               

 ).١٣٤م،ص٢٠٠٤نشوان،(
رونة وحتريره من القيود املعقدة حيث تتم الدراسة دون وجود          جعل التدريب أكثر م   " .٧

عوائق زمانيـة ومكانيـة كاالضـطرار للـسفر ملراكـز اجلامعـات ومعاهـد               
 ).٧م،ص٢٠٠٤السيد،"(التدريب



 

 

٢٦

اإلسهام يف التنمية اتمعية ورفع املستوى الثقايف بني األفراد مـن خـالل بـرامج                .٨
 )٢٨٣،ص٢٠٠١طنطاوي،(التدريب التثقيف 

ستجابة ملتطلبات خطط التنميـة الوطنيـة مـن الكـوادر البـشرية املؤهلـة               اال .٩
 ).٤٢م،ص١٩٩٩اخلطيب،(واملدربة

توفري مصادر تدريبية وتعليمية متنوعة ومتعددة مما يساعد على تقليـل الفـروق              .١٠
الفردية بني املتدربني وذلك من خالل دعم املؤسسات التدريبية بوسائط وتقنيـات            

 ).٧م،ص٢٠٠٤السيد، (تعليم متنوعة وتفاعلية
توفري فرص التعاون العلمي والبحثي بني املؤسـسات التعليميـة يف دول العـامل               .١١

 ).٦٨م،ص١٩٩٨اجلمالن،(
١٢.         عد يساهم يف تقدمي اخلـدمات      املسامهة يف حمو األمية وتعليم الكبار، فالتعليم عن ب

لدراسـة  ني يف أماكن تواجدهم دون احلاجة إىل االنتظام يف صفوف ا          يالتعليمية لألم 
 ).١٣٤م،ص٢٠٠٤نشوان،(

 
 

عـد يف تـدريب     عددا من أهداف التدريب عن ب     ) ١٢م،ص٢٠٠٦الغامدي،(ذكر  وي
  :املعلمني وهي

التوفيق بني حاجة شاغلي الوظائف التعليمية إىل التدريب وحاجـة العمـل إىل              -١
 فترة تدريبيهم بإيـصال      أثناء تواجد العاملني، واحلد من انقطاعهم عن أعماهلم      

 .ب إىل أماكن عملهمالتدري
حتقيق االستفادة القصوى من الطاقات التعليمية املؤهلة بدالً مـن احلـد مـن               -٢

إمكانياا يف تعليم عدد حمدود من الدارسني يف اجلامعات النظامية، عرب التقنيـة             
 .احلديثة لالتصاالت ونقل املعلومات

ستشارات التربويـة   توفري بيوت اخلربة التربوية لتطوير مهارات األداء وتقدمي اال         -٣
 .للمؤسسات وشاغلي الوظائف التربوية

 ).عوملة املعرفة(توحيد التدريب على املستوى العاملي  -٤



 

 

٢٧

الترشيد يف اإلنفاق على تطوير أداء شاغلي الوظائف مبا ال يؤثر علـى فاعليـة                -٥
 .وكفاءة العمل

مضاعفة توسيع القاعدة التعليمية والتدريبية بزيادة قدرة املؤسسات التربوية على           -٦
األعداد اليت تستفيد من اخلدمات التربوية، وإتاحة الفرصة لكثري من القطاعـات            
اليت مل تكن جتد الفرصة للتعليم والتدريب املتخصص واملواكبة الفورية ملا جيري            

 .من تطورات عاملية
٧- عد، حيث رفع املستوى الفين والتربوي للربامج التدريبية املقدمة للمستفيدين عن ب

 .ن قبل خرباء خمتصني يستفيدون من تطور تقنيات اإلنتاج اإلعالميتعد م
كسر احلواجز اجلغرافية واالجتماعية واملادية وغريها مما حيول بني أعداد كـبرية             -٨

 .من الدارسني وتلقي فرصهم يف التعليم والتدريب
اإلسهام يف تعليم املرأة وتدريبها على املهارات اليت يتطلبها سوق العمـل، مـع               -٩

 .افظة على خصوصيتهااحمل
 

  مزايا التدريب عن بعد
 مدخل من مداخل التدريب اليت متيزت بعدد من املميزات جعلته يتجـاوز             عدبالتدريب عن   

وزارة التعلـيم   (الكثري من العقبات الـيت تواجـه التـدريب التقليـدي وقـد أوردت               
  :وهي  عدبعددا من مزايا التعلم والتدريب عن ) ٢١-٢٠م،ص ص٢٠٠٧العايل،
إذ ميكن أن تـتم العمليـة   : لعدم التقيد باملكان والزمان بأي شكل من األشكا    -١

التعليمية التعلُّمية يف أي مكان وذلك باستخدام الوسائل التعليمية احلديثة الـيت            
لكتروين واملواد املطبوعة وبسبب ذلك     شرطة واملواد السمعية والربيد اإل    تشمل األ 

 .ذي يعتمد على نوع واحد من التعليميتميز عن التعليم التقليدي ال
فاملتعلم يف بعض أمناط التعليم عـن بعـد         : متكني املتعلم من االعتماد على نفسه      -٢

  ا على ذاته ،ويستعني مبصادر خمتلفة ،مثل الكتب، واألشرطة،         يتعلم مبفرده معتمد
وهـو خيتـار   ) اخل.... االنترنت، واألقراص املدجمـة   (ووسائل االتصال احلديثة    

 قررات الدراسية اليت هلا عالقة بتنمية عمله وختصصه، وهو يـتعلم املقـررات            امل



 

 

٢٨

يحقق أعلى مستوى من الفائدة والتحصيل      لاملثابرة،  مبفرده وبسبب ذلك حتصل     
 .العلمي

 فهناك عدد من اخليارات يف طرائـق        ،تنويع طرق التعلم أو إيصال املادة العلمية       -٣
دراسية املتلفزة، والتفاعـل مـع بـرامج        توصيل املادة الدراسية،ومنها املادة ال    

 واملادة الدراسية املسجلة يف أشرطة كاسيت، واملتوافر عـن طريـق           الكمبيوتر،
 .نترنتاإل

ـ مإبفهو يسد احتياجات الدارسني الذين ليس       مراعاة ظروف الدارسني،     -٤ ام ك
 .حضور احملاضرات يف أماكنها

تـيح الفرصـة الستـضافة       فهو ي  ،استقطاب كفاءات عالية من اهليئة التدريسية      -٥
 األمـر   ؛حماضرين من خارج املؤسسة التعليمية والتدريبية واالستفادة من خربام        

الذي يصعب حتقيقه بطريقة أخرى، كما أنه يساعد يف التغلـب علـى نـدرة               
املدربني، وخباصة يف املناطق النائية، ويسهم يف توسيع نطـاق االسـتفادة مـن              

 يف تدريب املعلمـني      سواء أكان يف تعليم النشء أم      زين،املدربني واملعلمني املتمي  
 .عامة

٦-       وهذا واضح عند مقارنة التعليم والتدريب      ،  عدقلة التكلفة املادية يف التعليم عن ب
 بالتعليم والتدريب التقليديني الذي يكلف يف كثري من األحيان تكلفـة            عدبعن  

يميـة وأمـاكن    املواد التعل باهظة حيث ميكن اختصار الوقت واجلهد وكذلك        
 .التعليم

 فهو يوفر فرص التواصل بني الطالب من اخللفيات االجتماعيـة           تبادل اخلربات،  -٧
 .والثقافية واالقتصادية املختلفة يف أحناء العامل ويتيح فرصة تبادل اخلربات املختلفة

م ومن مث التركيز علـى      ول التعليم إىل تعلُّ    فهو حي  التركيز على العملية التعليمية،    -٨
لم وعلى عملية التعلم الذايت ألن التعلم يكون من خالل جهد املتعلم ونشاطه             املتع

ووفقا حلاجته الذاتية وظروفه اخلاصة وسرعته يف اكتساب املعلومات ومهاراتـه           
 .العقلية واحلركية حيث تلقى املسؤولية كاملة على املتعلم



 

 

٢٩

سة أو التدريب   التعليم للجميع، فهو ميكن الدارسني من اجلمع بني العمل والدرا          -٩
احلصول على درجات علمية دون احلضور      ا يمكن من االستفادة العلمية أو       كم

 .الفعلي أو اجلسدي إىل قاعات الدراسة
 يتميز بالتأثري والفاعليـة عنـدما تكـون         عدبالتأثري والفاعلية، فنظام التعلم عن       -١٠

ما يكون هناك   األساليب والتقنيات املستخدمة متناسبة مع العملية التعليمية وعند       
تفاعل بني الدارسني فيما بينهم وعندما يتم تبادل املالحظات بـني الدارسـني             

 .واملعلم من آن آلخر ويف الوقت املناسب
نترنـت  صرية يف تصميم الشبكات ومواقع اإل     تنويع األساليب، فالتكنولوجيا الع    -١١

       العـرض   ا من أساليب  واملونتاج التلفزيوين وغريها تتيح للمعلم أن يستخدم عدد 
  .والتقدمي مبا يساعده على تنشيط املتعلم ويشرك حواسه اخلمس يف التعليم

  
  متطلبات التدريب عن بعد

  

املعلوماتية عد عملية معقدة ونظام متكامل من املكونات البشرية والتقنية و          التدريب عن ب   يعد
النوع من  اء مثل هذا     وغريها وبالتايل البد من توفر متطلبات لتنفيذ وإنش        واملالية والتشريعية 

 يف هذا اال دون مراعاة      - مع أمهية ذلك     -وال يكفي اقتباس اخلربات املستوردة      التدريب  
اخل للدولة وللمؤسـسة    ..للخصائص الثقافية واالجتماعية واملالية والتقنية والقانونية والبيئية        

ل مطالعـة األدب    ومن خـال   اليت ستطبق هذا النظام أو هذا النوع من التدريب والتعليم،         
 عن بعد، وكذلك استقراء واقع التدريب عـن بعـد           التدريبالتربوي الذي تناول التعليم و    

وأهدافه خرج الباحث ببعض املتطلبات األساسية اليت يرتكز عليها التدريب عن بعد والـيت              
  :ينبغي أن تراعى عند التخطيط إلنشاء مؤسسات التدريب والتعليم عن بعد ومنها

 سواء أكانت جامعة أو مركزا تابعـا        عدبري مبىن خاص مبؤسسة التعليم عن       توف 
 ).٣١٨م،ص٢٠٠٤الربيعي وآخرون،(جلامعة أو وزارة

 ).٨م،ص٢٠٠٥صيام،( توفري الطاقم اإلداري املؤهل إلدارة املركز 
جتهيز بنية حتتية لكافة خدمات االتصاالت وشبكات املعلومات مبؤسسة التعلـيم            

د والتدريب عن ب٣٤٨م،ص٢٠٠٤الربيعي وآخرون،(ع.( 



 

 

٣٠

            عـد لـه    الدعم والتأييد من صناع القرار التربوي والتعليمي ألن التعليم عـن ب
متطلبات ختتلف عن متطلبـات التعلـيم التقليـدي مـن حيـث اخلـدمات           

 ).٣٠٤م،ص٢٠٠١طنطاوي،.(والتمويل
          قنيات عد على ت  تدريب املدربني وأعضاء هيئة التدريس يف مؤسسة التعليم عن ب

 ).١٠م،ص٢٠٠٦عبدالكرمي،(عدبالتعليم عن 
داء ووضـع   توفري آليات ضمان جودة هذا النظام التعليمي والتدرييب وتقومي األ          

ية للدارسني ومدى تقدمهم واالبتعاد عن نظم التقومي        نظم لقياس القدرات العلم   
 ).٣٠٤م،ص٢٠٠١طنطاوي،(التقليدية

وزارة التعلـيم   (عـد م والتدريب عن ب   االستعانة يئة استشارية متخصصة بالتعلي     
 ).١٣٧م،ص٢٠٠٦العايل،

         عـد يف املـدن واحملافظـات       العمل على توفري أقسام وفروع ملركز التعليم عن ب
 ).٣٠٤م،ص٢٠٠١طنطاوي،(وتزويدها باملرشدين األكادمييني

ــن       ــيم ع ــسة التعل ــشاء مؤس ــايف إلن ــايل الك ــدعم امل ــوفري ال ت
١٩٨م،ص٢٠٠٥عبداحلي،(عدب.( 
ا من املتطلبات الضرورية لنجـاح بـرامج        عدد)٥٢-٥٠م،ص ص ١٩٩٨حممد، (وأضافت

عد للمعلمني أثناء اخلدمة ومنهاالتدريب عن ب: 
 مـسموعة ومرئيـة     - عن طريق وزارة اإلعالم      -تقدمي برامج توعوية قصرية      

 حنو أمهية   - خاصة املعلمني    -جيابية لدى الرأي العام التربوي      إلتكوين اجتاهات   
 .عد لتدريب املعلمني أثناء اخلدمةطبيق التدريب عن بوفعالية ت

التخطيط السليم لوحدات التعلم املتضمنة يف برنـامج التـدريب والوسـائط             
 .التكنولوجية  املستخدمة لتوزيع احملتوى التدرييب

 املدرسة ممن يتوافر لديـه       باملنسقني داخل املدرسة ويكون من معلمي      االستعانة 
نسق يف برامج التدريب ومسؤولياته حنو املتدربني وحنـو         الفهم الواضح لدور امل   
 .حتقيق أهداف الربنامج

 .توفري مدى جيد من خدمات املساندة بشقيها اإلداري والفين واألكادميي 



 

 

٣١

جيا التعلـيم لـصياغة     عد ويف تكنولو  عن ب والتدريب  االستعانة خبرباء يف التعليم      
 .حمتوى التدريب يف ضوء برامج متكاملة

 .ور شامل للتقومي والتغذية الراجعةوضع تص 

  
  معوقات التدريب عن بعد

  

هدافه أو قد حتـول     يواجه التدريب عن بعد جمموعة من املعوقات اليت حتول دون حتقيقه أل           
ها ا هنا بعضا من هذه املعوقات اليت استق       يورد الباحث  على أرض الواقع، و    دون تطبيقه كلياً  

عد ومن التجارب اليت أجريـت      ليت تم بالتدريب عن ب    من خالل االطالع على الدراسات ا     
  :يف بعض الدول لتطبيق مثل هذا النوع من التدريب وهي كالتايل

 مـن   يعدضعف البنية التحتية لالتصاالت وشبكات املعلومات يف الوطن العريب، و          -١
أهــم العوائــق الــيت تقــف أمــام حتقيــق التــدريب عــن بعــد ألهدافــه 

 ).٥٨م،ص٢٠٠٣توفيق،(
 اخلربات وعدم توافر كفاءات علمية وفنيـة متخصـصة يف جمـال التعلـيم               نقص -٢

 ).١٣٦م،ص٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،(والتدريب عن بعد 
 اهليئــة اإلداريــة املدربــة علــى مثــل هــذا النــوع مــن التعلــيم نــدرة -٣

 ).١٢٤م،ص٢٠٠٢الغامدي،(
ية يف التعلـيم    عدم اقتناع أعضاء هيئة التدريس باجلامعات باستخدام الوسائط التقن         -٤

 ).٣١٦م،ص٢٠٠٤سامل،(والتدريب
 حنو استخدام برامج التـدريب      - سواًء معلمني أو غريهم      -ضعف دافعية املتدربني     -٥

ــن ب ــن ب  ع ــدريب ع ــىن الت ــم ملع ــهم أو فهمه ــدم درايت ــد لع ــد ع ع
 ).٨١م،ص٢٠٠٥العلي،(وأهدافه

٦-  ــن ب ــيم ع ــال التعل ــة يف جم ــارب احمللي ــدضــعف التج ــيم (ع وزارة التعل
 ).١٣٦م،ص٢٠٠٦،العايل

ــا يف    -٧ ــائل التكنولوجي ــائط ووس ــتخدام وس ــو اس ــسليب حن ــه ال التوج
 ).٢٤٢م،ص١٩٩٨حممد،(التدريب



 

 

٣٢

٨-           وزارة التعلـيم   (عـد عدم توافر الكوادر البشرية الفنية املتخصصة يف التعليم عـن ب
 ).١٣٥م،ص٢٠٠٦العايل،

ــن      -٩ ــيم ع ــدريب والتعل ــي للت ــشريعي والتنظيم ــار الت ــاب اإلط غي
٧،صم٢٠٠٤برايس،(عدب.( 

١٠-        عد فهي حتتاج إىل متويل خاصـة       صعوبة احلصول على متويل لربامج التدريب عن ب
 ).١٩م،ص٢٠٠٤السيد،(عند التأسيس هلا 

ا من املعوقات اليت تواجه الـتعلُّم اإللكتـروين         عدد) ١٧٠م،ص٢٠٠٦آل مزهر، (وقد ذكر 
  :عد وهي تقنيات التعليم عن بىحدوالذي يعد إ

ملني يف حقل التربية والتعليم إداريني أو معلمني أو معلمات          قلة االهتمام بتدريب العا    -١
 .على أسس وتطبيقات احلاسب وتقنية املعلومات

 .لكتروينإلم اقلة الدعم والتمويل الكايف لتوظيف تقنية التعلُّ -٢
 . تقنية املعلومات واحلاسب اآليل لدى املعلمنيمستخداقلة املهارات الالزمة ال -٣
 .لكتروينإلم اتعلُّ غياب اإلدارة متخصصة لل -٤
ن جيمعون بني اجلانب التقين والتربوي لتفعيل تقنية املعلومـات يف           األخصائيو ندرة -٥

 .التربية والتعليم
 .لكتروينإل امالتعلُّ غياب التخطيط لتوظيف -٦
 .لكتروينإلام التعلُّ مقاومة التغيري حنو -٧
االلكتروين  مالتعلُّ عدم قناعة صناع القرار بالطريقة اليت يتم من خالهلا توظيف تقنية           -٨

 .يف التعليم
 .لكتروين على مجيع املستوياتإلام التعلُّ قلة الوعي بأمهية توظيف -٩
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  اقتصاديات التدريب عن بعد
  

يعد االستثمار يف املوارد البشرية من أهم مصادر النمو االقتصادي ألي بلد،حيث ربطـت              
ستثمار يف رأس املال البشري مـن  الدراسات االقتصادية حتقيق النمو االقتصادي املستمر باال    

            وزارة التعلـيم   ( عـد خالل التعليم والتـدريب التقليـدي والتـدريب والتعلـيم عـن ب
  ).٤٦م،ص٢٠٠٦العايل،

وقد أتت التقنية احلديثة وثورة املعلومات واليت استفاد منها قطاع التعليم والتـدريب مـن               
   عد مما خفض التكاليف ورفع معدل عائ      خالل التعليم عن ب     عـد  د االستثمار يف التعليم عن ب

        عد جتاوز كما يف جتارب     مقارنة بالتعليم التقليدي،فمعدل العائد عن التعليم والتدريب عن ب
ارنـة  من الوقـت مق   % ٤٠عد يوفر   كما أن التعليم عن ب    % ٥٠٠بعض الشركات الدولية    

ثمرت يف التعليم عـن     ن الدول الصناعية يف مقدمة الدول اليت است       بالتعليم التقليدي،لذا جند أ   
أعد، وعلى الرغم من     ب   كرب ويـساعدها علـى     عد حيقق للدول النامية فوئد أ     ن التعليم عن ب

جتاوز العقبات اليت تعاين منها واليت من أمهها تكلفة التعليم والتدريب التقليـدي والفتـرة               
ز هذه الدول على    الزمنية بني االستثمار والعائد وعدم وجود البنية التحتية للتعليم لكن تركي          

          عد واالهتمام باإلنفـاق    األجل القصري أدى إىل اخنفاض االستثمار يف التعليم والتعليم عن ب
  .االستهالكي

ولقد استطاعت الكثري من الشركات واملؤسسات التعليمية يف الدول الصناعية أن ختفـض             
فـي   ف عد،عليم عن ب   املادة التعليمية باستخدام الت    يف التعليم والتدريب وتحسن مستوى    تكال

 أن العائد الـسنوي لتـدريب موظفيهـا يبلـغ           وجدت (IBM)دراسة قامت ا شركة     
بلغ معدل عائد االستثمار  (Bedford & Worth)سنويا،ويف دراسة أخرى للناشر%٢٢٨٤

   ٤٥٤عد  يف التعليم عن ب %     عد هي نتيجة طبيعيـة     سنويا،وهذه العوائد املرتفعة للتعليم عن ب
عد والتعليم التقليـدي،فالتكاليف يف التعلـيم    التعليم عن بفوهري بني تكالي  لالختالف اجل 

التقليدي هي تكاليف ثابتة وتشمل املباين والتجهيزات واملعامل واآلالت وتكاليف مـتغرية            
 باإلضـافة إىل أن     ة التعليمي تومن أمهها رواتب أعضاء هيئة التدريس واملوظفني واملستلزما       

عد فغالب تكاليفه ثابتة أما التكاليف املتغرية فهـي         دودة أما التعليم عن ب    طاقته االستيعابية حم  
 صغرية جد        عد بازديـاد عـدد   ا وال تؤثر يف التكاليف الكلية وتنخفض تكاليف التعليم عن ب



 

 

٣٤

ولقد أشارت العديـد مـن      ) ٤٩-٤٦م،ص ص ٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،  ( امللتحقني فيه 
     اقـل تكلفـة مـن التعلـيم التقليـدي مبقـدار       عـد الدراسات إىل أن التعلـيم عـن ب 

ليس من اـدي    "نه  أإىل  ) ٧٣م،ص٢٠٠٧بيتس،(، ويشري )٥٧م،ص٢٠٠٥املطريف،(الثلث
 أو   تقدمي اخلدمات التعليمية والتدريبية بالطرق التقليدية يف األماكن النائية جغرافيـاً           اقتصادياً

         من املمكـن تقـدمي التعلـيم       عد جيعل   ذات عدد ضئيل من السكان وهلذا فإن التعليم عن ب
  ."والتدريب بصورة أكثر فعالية وأكثر اقتصادية ملثل هذه التجمعات السكانية

  

عد مما سبق يرى الباحث أن مجيع هذه املؤشرات تعكس اجلدوى االقتصادية للتدريب عن ب             و
وزارة التربيـة   وأن استخدامه يف تدريب املعلمني سيؤدي إىل ختفيض تكلفة التـدريب يف             

العالج الناجع لتوصيل التعليم والتدريب لكل "عد هو   إىل أن التدريب عن ب     ة باإلضاف لتعليموا
  ).٤٩م،ص٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،"(قرية ومدينة وبتكاليف زهيدة

  
  اجلودة النوعية يف برامج التدريب عن بعد

  

عد شأنه شـأن     عن ب   والتدريب لقد أمجعت العديد من الدراسات والكتابات على أن التعليم        
أي نشاط تعليمي آخر حيتاج إىل ضوابط تؤكد العمليات اجلارية يف داخله لتحقيق اجلـودة               

عـد   عـن ب   مإىل أن جودة التعلي   ) ٧٨-٧٦م،ص ص ٢٠٠١السنبل،(ويشري النوعية املطلوبة، 
تشكل قضية معقدة حيث إا تتضمن مفاهيم متعددة ختتلف آلياا حـسب احلالـة الـيت                

ا تتضمن أنشطة متعددة وتشمل من بني األمور األخرى الدارسني واملشرفني           كما أ  تعاجلها،
األكادمييني واهليئة اإلدارية واملراكز التعليمية وتطوير املقررات الدراسية وتوصيلها وتقـدميها           
للدارسني ومن مث تقومي العملية التعليمية وحتصيل الدارسني ومن هنا نرى أن اجلودة النوعية              

  . حيويا لدعم املؤسسة التعليميةتشكل عنصرا
 نظام مكون من جمموعـة مـن        ابأ"اجلودة النوعية   ) ٧٧م،ص ص ٢٠٠١السنبل،(وعرف

لة أو املؤسسة التعليمية لتهتدي ـا يف        واإلجراءات واإلرشادات تضعها اهليئة التربوية املسؤ     
ة وتوصيل املعلومات   املواد التعليمية اجليد  تنظيم عملها وتوفري خدمات تعليمية فعالة كإنتاج        

  ".ا يتفق وهذه املعايري واإلجراءاتية وقياس حتصيل الطلبة مبوتقدمي املادة العلم



 

 

٣٥

عند ضبط  إىل عدد من األمور اليت جيب مراعاا        ) ٧٦م،ص٢٠٠٤الربيعي وآخرون، (وأشار  
  :عد منها بناجلودة النوعية يف برامج التعليم ع

هيليـة للجميـع     والتدريسية والتأ  عرفية امل توضع برامج تعليمية تراعي االحتياجا     
 .وتأخذ يف االعتبار حاجات سوق العمل والدارسني

وضع برامج لكل مادة تتضمن األهداف واملفـردات واملتطلبـات والواجبـات             
 .والتكليفات وأساليب التقومي

 عدتصميم املواد التعليمية بأسلوب يتماشى مع نظام التعليم عن ب. 
 . كوسيلة أساسية لنقل املعرفة للدارسنيتت واإلنترناعتماد تقنية املعلوما 
لدائمني بـني أعـضاء هيئـة التـدريس         االتأكيد على أمهية االتصال والتواصل       

 .والدارسني لتعزيز فهمهم وتفاعالم واستيعام للمادة العلمية
وضع آلية تعليمية لتقومي الدارسني يف كل برنامج بشكل مستمر وبصورة متكـن              

 .عملية التقومي الذايتالدارس من 
أربع أركان أساسية لضبط معـايري اجلـودة        ) ٨٧-٨٣م،ص ص ٢٠٠٥العريين،(وذكرت  

عد وهيالنوعية يف التعليم عن ب:  
  .عملية حتديد األهداف -١
 .الدارسون واملتدربون وخلفيتهم العلمية والثقافية -٢
 .عد بنالقائمون على التعليم ع -٣
 .إعداد املواد التعليمية -٤
 

تصبح عملية متابعتـها    فأالَّ تصبح عملية ضبط اجلودة النوعية غاية يف حد ذاا،           ومن املهم   
وقياسها عملية معقدة تستغرق الكثري من اجلهد والوقت على حساب العملية التعليمية ذاا             

           عد، ومن املهم أيـضا     األمر الذي يكون مفاده تأثري العملية بالسلب على جودة التعليم عن ب
  ).٧٥م،ص٢٠٠٤الربيعي وآخرون،( وسهلة املتابعةةاجلودة النوعية واضحأن تكون ضوابط 
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  عدالتدريب عن بمربرات 
  

ت العديد من املؤسسات واحلكومـات      تشري الدراسات إىل أن هناك عددا من املربرات دع        
    ١٩٠ص١٨٩م،ص٢٠٠٥،يعبـداحل (عد فقد أشار كل من      لتبين التعليم والتدريب عن ب (

  :إىل عدد من املربرات وهي كالتايل) ١٣٣-١٢٤م،ص ص٢٠٠٤نشوان،(و
 :املربرات اجلغرافية .١

عد ومن   اجلغرافية من أهم املربرات اليت حتتم األخذ بالتعليم والتدريب عن ب           تتعد املربرا 
هذه املربرات بعد موقع املتدرب عن املؤسسة التدريبية وأيضا وجود منـاطق جغرافيـة              

حاري واجلبال الشاهقة وكذلك اتساع رقعة      معزولة ونائية يصعب الوصول إليها كالص     
الدولة وتوزع التجمعات السكانية يف أماكن متفرقة منها، ومن مث فإن استخدام وسائل             
االتصاالت احلديثة يف نقل التعليم والتدريب إليهم جيعلهم قادرين على تنمية وتطـوير             

  .قدرام ومواكبة املستجدات العلمية
 :املربرات االقتصادية .٢
  وتربويـاً  اً اقتصادي وجد هذا حتدياً   أ -التقليدي   - الرتفاع كلفة التعليم النظامي      را نظ

فاألوضاع االقتصادية املتردية يف بعض البلدان تقف أمام بعض شرائح املـواطنني مـن              
جل احلصول  أمواصلة التعليم وبالتايل التسرب من التعليم والذهاب إىل سوق العمل من            

عد قد ساعد هذه الشرحية علـى    ن التعليم والتدريب عن ب    على دخل يكفيهم، ولذلك فإ    
تعويض ما فاا وأتاح هلم فرصة التعليم والتـدريب علـى رأس العمـل وبتكـاليف                
  .منخفضة،وساعد أيضا البلدان الفقرية من إمكانية تعليم أعداد كبرية بتكاليف منخفضة

 :املربرات السياسية .٣
عد مثل  ألخذ بنظام التعليم والتدريب عن ب     ا حتتم   هناك العديد من املربرات السياسية اليت     

احلروب وعدم االستقرار السياسي واهلجرات السكانية وأيضا احلاجة إىل توعية املواطنني           
حبقوقهم وواجبام وكذلك يتيح التعليم عن بعد مبدأ دميقراطية التعليم وجعله متاحـة             

  . وموظفني وطالبلكافة شرائح اتمع من رجال ونساء وأطفال وكبار سن
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 عية والثقافيةاملربرات االجتما .٤
إن اتمع الذي نعيشه يواجه تغريات اجتماعية وثقافية متسارعة فقد ضعفت املظـاهر             
االجتماعية التقليدية كاألسر الكبرية واجتهت اتمعات حنو الفردية ، وكذلك تنـامى            

للعناية مبرتهلا وأبنائها وبالتايل    دور املرأة اليت خرجت للعمل وأصبحت تعتمد على املربية          
 ملواجهة هذه التغريات واحملافظة علـى       أصبح التثقيف اجلماهريي واالجتماعي ضرورياً    

 التعليم عـن    هاألسس االجتماعية والثقافية وتعزيز اهلوية الثقافية للمجتمع وهذا ما يوفر         
 ،اد اتمع دون استثناء   لكافة أفر بعد فقد أتاح للجميع فرص التنمية االجتماعية والثقافية         

           عـد يف التنميـة     وإذا كانت الدول املتقدمة تقر باألمهية القصوى لدور التعليم عـن ب
أن تم ذا النوع من األنظمة التربوية املبين علـى          باالجتماعية فإن الدول النامية أوىل      
 .تلبية احتياجات األفراد واتمعات

 املربرات النفسية .٥
د يف سلوكه حمكوم بالعديد من العوامل النفسية،فقد يظهـر بعـض            من املعلوم أن الفر   

 يف التعلم نتيجة لوجودهم يف جمموعات كبرية أو يف جمموعات صـغرية             الدارسني ضعفاً 
 عدم جمارام لزمالئهم املتفـوقني      ةوبعض الدارسني يشعر باحلرج الشديد واليأس نتيج      

نفسه وبقدرته  م يف إفقاد املتعلم ثقته ب      تساه وهناك عدد من العوامل النفسية األخرى اليت      
 الدراسات على أن شعور الدارس   بينت  ولقد ،على التعلم مما جيعله يفكر يف ترك الدراسة       

  .والفشل الدراسيمن أهم أسباب التسرب  قدرته على االستمرار يف التعليم هو بعدم
     ن من ك الذي مل يتم-تعلم عد فإننا جند انه بإتاحته الفرصة للم   وإذا نظرنا إىل التعليم عن ب

ـ         -االستمرار يف التعلم     ن ذلـك   إ بالتعلم الذايت وبسرعته اخلاصة ويف الوقت املناسب ف
وهنـاك العديـد مـن       خيلصه من رواسب الفشل الذي تولد لديه يف التعليم اجلمعي،         

 املشكالت النفسية اليت متنع الدارسني من االستمرار يف الدراسة يف التعليم التقليدي جند            
هلاعد يوفر احللول املناسبةأن التعليم عن ب .  

 وأشار إىل    التقين عد وهو املربر  مربرا للتعليم عن ب   ) ٣٤م،ص٢٠٠٦الدوسري،(وأضاف  
عد حيث تـستخدم    التطور املطرد يف وسائل االتصاالت قد سهل مهمة التعليم عن ب          أن  

لتطور العلمـي والـتقين     التقنيات التربوية على نطاق واسع واليت تعد نتيجة وانعكاسا ل         
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احلاصل يف العامل، ومن مث وفرت هذه التقنيات املتطورة للدارس فرصة أكـرب للـتعلم               
   ملواكبة عصر العوملة والتكنولوجيا والتقدم العلمـي،         مهماً عد أمراً وأصبح التعليم عن ب 

    عد يف العديد من دول العـامل ويف كافـة التخصـصات            فأنشئت شبكات التعلم عن ب
  .سة والعلوم اإلدارية وغريهاكاهلند
إىل أن قصور األنظمة التعليميـة يف تـوفري الفـرص           ) ٣٥م،ص١٩٩٨حبيب،(وتشري  

التعليمية والتدريبية للمواطنني من أهم  املربرات اليت دعت املؤسـسات التعليميـة إىل              
عداألخذ بالتعليم والتدريب عن ب.  

    
مني يف ب املعلمربرات استخدام مدخل التدريب عن بعد يف تدري 

  :اململكة العربية السعودية
  

هناك عدد من املربرات اليت تدعو الستخدام التدريب عن بعد يف تدريب املعلمني كمدخل              
  : مساند للتدريب التربوي التقليدي منها

هناك العديد من املشكالت والصعوبات اليت ، ف املشكالت اليت تواجه التدريب التربوي-١
  :ه التقليدية ومنهاتربوي بصيغتواجه التدريب الت

 ). ٣٤م،ص٢٠٠٦احلريب،(عدم توفر املدربني يف بعض املناطق  
تعذر استيعاب األعداد املطلوب تدريبها من املعلمني بسبب ضعف الطاقة االستيعابية            

 ) ٣٧م،ص٢٠٠١رواس،(ملراكز التدريب التربوي
التربويـة  قلة عدد الـربامج التدريبيـة املقدمـة للمعلـم يف بعـض اجلوانـب                 

 ) ٩٩م،ص٢٠٠٠شينان،(
 املدارس خروج املعلمني لاللتحاق بالربامج التدريبية الصباحية        يريمعارضة بعض مد   

ــة   ــربامج التدريبي ــني لل ــيح املعلم ــصية يف ترش ــات الشخ ــدخل العالق وت
  ).١٥١،ص١٥٠م،ص٢٠٠٤اهلاجري،(
 ).٣٤م،ص٢٠٠٦احلريب،"(عدم وجود أماكن مناسبة للتدريب" 
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  :ملستمر يف أعداد املعلمني واملعلمات التزايد ا-٢
      لقد ارتفع عدد املعلمني واملعلمات يف اململكة العربية السعودية بشكل كبري ليـصل يف              

إدارة املعلومـات   (معلمـا ومعلمـة     ) ٤٢٥٨٤٨(هـ إىل أكثر مـن      ١٤٢٥/١٤٢٦عام  
معلمـا  ) ٢٧١٥١١(هـ  ١٤١٤/١٤١٥يف عام   بينما كان عددهم    ) م٢٠٠٥اإلحصائية،

ومن هذين الرقمني يتضح التزايـد الكـبري        ) م١٩٩٦إدارة املعلومات اإلحصائية،  (معلمة  و
واملستمر يف أعداد املعلمني واملعلمات، وهذا العدد الكبري جيعل مسألة تلبيـة االحتياجـات              

 صعبة للغاية يف ظل استخدام األمناط التدريبيـة         - رغم ضرورة ذلك وحتميته    -التدريبية هلم 
 ن احلل الذي ال مفر منه يكمن يف استخدام أساليب التعليم عن بعد يف تدريب              وأ .التقليدية

املعلمني واملعلمات وهذا األسلوب هو الذي جلاءت له كـثري مـن الـدول يف تـدريب                 
  ).٦٠م،ص٢٠٠٣السنبل،(معلميها

  

ملستمرة يف النظم   ا تغري أدوار املعلم وظهور ختصصات جديدة بسبب التطورات النوعية           -٣
األمر الذي يتطلب التدريب املستمر للمعلم دون إبعـاده         ) ١٤٣م،ص٢٠٠٧مريزا،(يةالتربو

  .عن اتمع املدرسي
  

  : اتساع املساحة اجلغرافية للملكة العربية السعودية-٤
    اململكة العربية السعودية دولة كبرية املساحة ومتنوعة التضاريس حيث تقـدر           

) ٦م،ص٢٠٠٣يولوجية الـسعودية،  هيئة املساحة اجل  (٢كم)١٩٥٥٠٠٠(مساحتها  
) ٢٩٨٥٢ (- يف املدن والقرى واهلجر املتباعـدة       من املدارس  كثريويوجد فيها ال  

ملدارس  وهذا العدد اهلائل والكبري من ا    - )م٢٠٠٥إدارة املعلومات اإلحصائية،  (مدرسة  
 جيعل من الصعوبة إيصال التدريب      ةكبري فصلها عن بعضها البعض مسافات    ي  واليت

ملعلمني األمر الذي يستدعي استخدام مدخل التدريب عن بعـد لتـدريب         جلميع ا 
املعلمني دون حتمل مشقة السفر و االنتقال إىل مراكز التدريب التقليدية وما يرتبط             

  .بذلك من زيادة التكاليف
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  : حمدودية قنوات تدريب املعلمني-٥
 ة جعل القليل مـن    إن حمدودية قنوات تدريب املعلمني يف اململكة العربية السعودي        

 بنوع من التدريب وهذا التدريب ميتد بني سنوات متباعـدة           املعلمني فقط حيظون  
  ).٦٠م،ص٢٠٠٣السنبل،(متتد يف كثري من احلاالت أكثر من العقد والعقدين 

  

 صعوبة إيصال التدريب التربوي بإطاره التقليدي ملعلمي املناطق النائية والريفية           -٦
عد يف تدريب املعلمني فإنه ميكن التغلـب علـى         عن ب  وباستخدام مدخل التدريب  

 وإيـصال التـدريب إىل املعلمـني يف هـذه           -املكانيـة    -العوائق اجلغرافيـة    
  ).١٦٧م،ص١٩٩٨حممد،(املناطق

  

  :للمعلمني الظروف االجتماعية -٧
إن الظروف االجتماعية للمتدرب الكبري ختتلف كل االختالف عن املتعلم الصغري           

م الكبار هي تفرغ الصغار للتعلُّ    تعليم  الصغار و تعليم  ق الواضحة بني    ومن الفرو  "-
 فالكبري عليه متطلبات قد حتتم      -) ١٣م،ص١٩٩٢احلميدي،"(وعدم تفرغ الكبار  

عليه عدم ترك األسرة أو البلد اليت يسكن فيها وهذا قد يعيق املعلم من الـذهاب                
من األمنـاط املناسـبة     عد  بملراكز التدريب التربوي ومن املعروف أن التدريب عن         

ظروف املتدرب الكبري فهو يتيح له االلتحاق بالربامج التدريبية باملكان والزمـان            ل
  . املناسبني له

  

  :البعد االقتصادي للتدريب عن بعد -٨
فالكثري من الدراسات تشري إىل أن التعليم والتدريب عن بعد أقل تكلفة من 

  .)٢٨٧م،ص١٩٩٧ليفي،( البعيدالتدريب التقليدي وخاصة على املدى
  

 ظهور مفاهيم جديدة على الساحة التربوية يف خمتلف أحناء العامل تدعو وتؤكد -٩
  ).٤٦م،ص٢٠٠٤الربيعي وآخرون،(على التعليم املستمر والتعليم الذايت 



 

 

٤١

  أنواع التدريب عن بعد
  

التدريب عن بعد مـن     )٦م،ص٢٠٠٤السيد،(و) ١٣م،ص٢٠٠٦الغامدي،(قسم كل من    
  :حيث وسائط النقل إىل نوعني مها

بصورة متزامنة   التدرييب   م املقرر قد حيث ي  ):املباشر(  املتزامن التدريب عن بعدٍ   -١
(synchronous)     تدرب يف وقت حمـدد أثنـاء عـرض         وامليتواجد فيها املدرب

الربنامج التدرييب مثل الدراسة عن طريق البث الفضائي وفيـه يـستطيع املتـدرب              
 . التغذية الراجعة لدراسته ويستطيع تقييم مستواه خالل فترة وجيزةاحلصول على

م املقـرر التـدرييب     قد حيث ي  ):غري املباشر (  غري املتزامن  التدريب عن بعدٍ   -٢
للمـدرب  شترط الوجود املتزامن فال ي ،(an synchronous)ة بصورة غري متزامن

ب يسري يف دراسـته حـسب       واملتدرب أثناء عملية التدريب،ومن مميزاته أن املتدر      
مالئمة األوقات له وكذلك يستطيع املتدرب إعادة دراسة املادة والرجوع إليها كلما            

  .احتاج إىل ذلك
  

  عدالتدريب عن بتقنيات 
  

   قنيات التعليم واالتصال لكي    عد حبكم طبيعته يعتمد بدرجة أساسية على ت       إن التدريب عن ب
عد رات التقنية املتاحة أمام مؤسسات التدريب عن ب        أهدافه وهناك جمال واسع من اخليا      حيقق

تتسم كل تقنية عن األخرى بالعديد من السمات اليت متيزها عن غريها وهذه التقنيات قـد                
       تكون بسيطة مثل املواد املطبوعة أو أكثر تطور      ا مثل  ا مثل التلفزيون واإلذاعة أو متطورة جد

عد وفقـاً   ر التقنيات املالئمة لنظم التدريب عن ب      التدريب االلكتروين واالفتراضي ويتم اختيا    
تداخلة نـذكر   املتعددة و املعوامل  ال د من  على عد   بناء )١١-١٠م،ص ص ٢٠٠٤السيد،(لـ
  :منها
يشري هذا العامل إىل درجة التفاعل اليت تتيحها التقنية،وهذا التفاعل  :عامل التفاعل -١

هم أو بني املتدرب واملواد قد يكون بني املدرب واملتدرب أو بني املتدربني أنفس
  .التدريبية
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ونعين به مدى إمكانية توافر هذه التقنية للمتدربني يف : تاحية والتوافرعامل اإل -٢
 .العمليف أماكن وجودهم سواء أكان يف املرتل أم 

 . من األفضل اختيار التقنية اليت حتقق اهلدف بأقل تكلفة:التكلفة -٣
يد مهارات املتدربني وخصائصهم وعلى  جيب حتد:خصائص املتدربني ومهارام  -٤

 . للتدريب املناسبنيلك يتم اختيار التقنية واألسلوبذضوء 
عين مدى توافر عنصر املرونة يف التقنية املختارة حبيث تسمح للمتدربني وت:املرونة -٥

  .باستخدامها يف الوقت واملكان املناسبني
التقنيات املالئمـة لـنظم      أن عملية اختيار      إىل )٢٣ -٢١ ص م،ص٢٠٠٢الصاحل،(ويشري  

التعلم والتدريب عن بعد تكتسب أمهية بالغة وتنطوي على تعقيدات كثرية ألن نوع التقنية              
ه يف التعلم والتدريب عن     املستخدمة ميكن أن حيدد نوع التعليم والتدريب الذي ميكن توظيف         

التقنيات أكثر  ن قرار االختيار يعتمد على عوامل عديدة ومتداخلة وكلما أصبحت           بعد وأل 
أصبحت احلاجة لعملية اختيار تقنيات االتصال التعليمي واستخدامها أكثر أمهية وقد            تعقيدا،

طورت مناذج لتصنيف واختيار تقنيات التعليم والتدريب عن بعد من خـالل عـدد مـن                
 نةاملتغريات واليت منها مدى إمكانية وصول الدارسني إىل التقنيات املطلوبة ومدى توافر املرو            

 تتيحها التقنية بني املعلم والـدارس وبـني الدارسـني    يف الوسيلة ومدى درجة التفاعل اليت  
الدارسني وغريها،وهذه املتغريات ليست مـستقلة      أنفسهم ومدى مراعاة الوسيلة خلصائص      

  . ار النهائي الختيار تقنية معينةرعن بعضها وإمنا تتفاعل مع بعضها البعض يف الق
  

التعلـيم   املستخدمة يف    تقنياتوسائل وال ات إىل عدد من ال    وقد أشارت الدراس  
  : نذكر منهاالتدريب عن بعدو
  

  املواد املطبوعة -١
        عد وأبسطها وتعتمد هذه التقنيـة علـى        وتعترب هذه الوسيلة من أقدم وسائل التدريب عن ب

 أمـاكن   إرسال الكتب واملطويات واملذكرات وغريها من املواد املطبوعة إىل املتـدربني يف           
أن هناك شروطا جيـب مراعاـا       ) ٤١م،٢٠٠٥املطريف،(إقامتهم عرب الربيد العادي ويرى      

لضمان حتقيق املواد املطبوعة ألهدافها التدريبية واليت من أمهها أن يتم إعدادها بالشكل الذي              
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ن تكون مكتوبة بطريقة تتواءم ومقتضيات      أو ال يثقل كاهل املتدربني بتفاصيل غري ضرورية،      
ن يراعى يف أسلوب عرضها ما يوحي للمتدرب وكأن هناك من خياطبه بني             وأ لتعلم الذايت، ا

  .السطور فيتفاعل مع موضوعها ويقبل على قراءا
ومن مزايا املواد املطبوعة رخص مثنها وسهولة احلصول عليها وأيضا تتميز يف كوا وسـيلة               

 متفاعلة أي أا ال تؤدي إىل التفاعـل         عيوا أا وسيلة غري   من  مألوفة لدى املتدربني ولكن     
  .بني املدرب واملتدربني

   (Radio) املذياع-٢
هو وسيلة مسعية رخيصة الثمن ومتوفرة للجميع على اخـتالف مـستويام االقتـصادية              و

 والعلمية وتعترب من أهم وسائل االتصال اجلماهريي ألا تتميز بطول سـاعات             ةواالجتماعي
  العوائق اجلغرافية، وللمذياع العديـد      ا تصل إىل املناطق البعيدة مقاومةً     البث واإلرسال وأل 

من املزايا اليت سامهت يف جعل كثري من املؤسسات التعليمية العاملية تعتمده كوسـيلة مـن                
عد من  وقد استفاد التعليم عن ب    ) ٢٣٥،ص٢٠٠٠احليلة،(وسائل التعليم والتدريب عن بعد      

ات اإلذاعة احلكومية وبعض احملطات اإلذاعية اخلاصـة ببـث          الربامج اإلذاعية فقامت حمط   
  ).٧٤،ص٢٠٠٥العريين،(املقررات الدراسية وفقا جلداول زمنية منتظمة 

   البث الفضائي املباشر-٣
البث الفضائي املباشر عبارة عن إرسال احملطة التلفزيونية األرضية ملادة تلفزيونية إىل القمـر              

ـ لك املادة التلفزيونية إىل األرض ويتم استقباهلا عن طر        االصطناعي، والذي يقوم ببث ت     ق ي
 ميكنه من استقبال املـادة      (Reciver)  وجهاز استقبال  (Dish)امتالك املشاهد لطبق هوائي     

 يسهم البث الفضائي  و) ٤٥م،ص  ٢٠٠٣جحالن،( التلفزيونية على جهاز التلفزيون العادي    
ريب أعداد متزايدة من الدارسني يف صـفوف        املباشر بواسطة األقمار الصناعية يف تعليم وتد      

 بيئة  ريوفكما يساهم يف ت    ،مزدمحة، وهو حل مناسب للتعويض عن شبكات احلاسب اآليل        
املبـارك،  (تفاعلية تساعد املتعلم على اكتساب املهارات واخلربات واملعرفة وحل املشكالت           

نظـرا   عـد ريب عن ب  الوسائل املستخدمة يف التعليم والتد    أهم  ويعترب من   ) ٤٣،ص  ٢٠٠٤
ــاً   ــصورة مع ــصوت وال ــى ال ــتماله عل ــدربني  الش ــوفريه للمت ــسهولة ت  ول

  .)٢٥م،ص٢٠٠٣العبدالعايل،(



 

 

٤٤

بعضاً من مزايا البث    ) ٤٠م، ص ٢٠٠٣حجي،  ( و )٤٤ص م، ٢٠٠٤املبارك،(وعدد كل من    
منهاو عٍدالفضائي يف التدريب عن ب :  

عليمية والتدريبية، خـصوصا    حتقق مبدأ اإلتاحة والعدالة واملساواة يف الفرص الت        •
 .ألبناء املناطق الريفية والنساء

املسامهة يف تزايد وانتشار الثقافة العلمية وانفتاح أبناء اتمعات الناميـة علـى              •
 .أحدث األحباث ونتائج العلم واالستفادة منه يف حيام اليومية

 .جلغرافيةيوحد حمتوى التعليم وطريقته يف مجيع أحناء البالد أو املنطقة ا •

 .اقتصادي يف عالج مشكلة نقص املعلمني •
 إعداد وتدريب املعلمني على مستوى الدولـة        إمكانيةإىل  ) ٤م،ص٢٠٠٣مساعيل،إ( ويشري

باستخدام هذه التقنية وهي تسهم يف عالج التضخم واالنفجار املعريف والتكنولوجي وتسهم            
اً وتساهم يف حل مشكلة زيـادة       يف عالج مشكلة قلة عدد املدرسني املؤهلني علمياً وتربوي        

كما توفر بيئة تفاعليـة،     ،نفقات التعليم وهي حل مناسب للتعويض عن شبكات احلاسوب        
تساعد املتدرب على اكتساب املهارات واخلربات واملعرفة وحل املشكالت و متهـد لقيـام              

ئي أن البث الفـضا    )٢٣م،ص٢٠٠٦الغامدي،( قدرة ذاتية يف العلم والتطوير التقين،ويذكر     
ميكن أن يساعد وزارة التربية والتعليم يف تقدمي التعليم والتدريب للمعلمني يف املناطق النائية              
مع احملافظة على جودة التعلُّم والتدريب وكذلك يقلل تكاليف التعليم والتدريب وحيل الكثري             

  .يف تقدمي التدريب للمعلمنيمن املشكالت اليت تعترض الوزارة 
   (Interactive TV)علي التلفزيون التفا-٤

تلفزيون أحادي االجتاه مـع     " التلفزيون التفاعلي بأنه     عدبتعرف اجلمعية الكندية للتعليم عن      
، ويتميز التلفزيون التفاعلي    )٦٠٩م،ص٢٠٠٢ديشان،"(تفاعل ثنائي االجتاه مباشر بالتلفزيون    

(ITV)          هلاتف والفـاكس،    خبصائص التقاط وقراءة ما يبث رقمياً، وتكامله مع اإلنترنت وا
وفتح الفيديو وخزن خمتلف أنواع وأشكال املعلومات ومن مثَ نشرها أو االحتفاظ ا، ومسي              

 التحكم الكامل يف كل ما      متكنه من  اليت للمشاهد بالطريقة    اإلنتاجوصول  تفاعلياً ألنه يتيح    
 أونترنت  إل ا  يتفاعل مع الربنامج التلفزيوين بواسطة موقع على       أن فيستطيع املشاهد    ،يشاهده
ويعترب التلفزيون التعليمي   أو اهلاتف، أو من خالل لوحة املفاتيح،        ، (SMS)  رسائل بواسطة



 

 

٤٥

نترنت مع انتشار اإل  ووسيلة مألوفة وشائعة االستخدام لدى أغلبية البشر يف الوقت احلاضر،           
 الـيت تعتمـد      الربامج التلفزيونية  أيضاً العشرة املاضية انتشرت     األعوام يف   احملمولةواهلواتف  

 فقد وضع جتمع شركات املصنعني      ،كرب يف حتديد مسار الربامج    أعطاء املشاهد دوراً    عليها إل 
ميكّـن مـن    (MHP) واختصاراً، (Multimedia Home Platform)نظاماً جديداً امسه 

،  والتسوق والتـصويت وغريهـا     األلعاب إىل إضافة، نترنت على شاشة التلفزيون   إلتصفح ا 
أيضا  يزت اليت مت(Open TV) لتلفزيون املفتوحلتفاعلية التقنية ال مع (MHP)ة  تقنيوتتنافس

 واهلاتف والفاكس وفتح الفيديو وخزن      لكتروين الصويت الربيد اإل بربط التلفزيون باإلنترنت و   
 (Web TV) تلفزيون الويب (Microsoft)املعلومات، وقد أنتجت شركة مايكروسوفت 

وذلك من خالل صورة    ) التلفزيون واإلنترنت (بني الوسيلتني   حيث يستطيع املشاهد التنقل     
 وهي تسمح للمـشاهد بتقـسيم   (Picture- in Picture Technology)داخل صورة 

شاشة التلفزيون إىل نصفني جزء ملشاهدة الربامج واآلخـر لتـصفح اإلنترنـت والربيـد               
تـدريب واجلامعـات     ومع ظهور التلفزيون التفاعلي أصبح بإمكان مراكـز ال         ،اإللكتروين

واملعاهد العلمية أن تقدم خدماا التعليمية والتدريبية من خالل جهاز التلفزيون وإحـداث             
ملتـــدرب بالـــصوت والـــصورة التفاعـــل املرغـــوب بـــني املـــدرب وا

  ).١٢٩م،ص٢٠٠٧،ينمد(والبيانات
  (Very Small Aperture Terminal) (VSAT)  نظام احملطات املتناهية الصغر-٥

 عبارة عن نظام اتصاالت السلكي لالتصال عن بعد من خـالل األقمـار              (VSAT)تقنية  
تـشري إىل شـبكة   "، وهي (Wireless Telecommunication System)االصطناعية 

اشرة أو  مكونة من حمطات إرسال واستقبال مثبتة يف أماكن متباعدة تتصل ببعضها بطريقة مب            
يما بينها وذلك من خالل قمـر اصـطناعي         بطريقة مباشرة ف  عن طريق حمطة مركزية، أو      

: كما تعرف علـى أـا     ) ٢٩٢م،ص٢٠٠٤الربيعي وآخرون، "(وباستخدام أطباق فضائية  
حمطة أقمار اصطناعية أرضية صغرية، تعمل عرب األقمار االصطناعية بغرض تقدمي خـدمات    "

ـ  )اهلاتف، الفاكس، البيانات، اإلنترنت، الفيديو    : (االتصال املختلفة مثل   راض خمتلفـة   ، ألغ
  . )١٣م،ص٢٠٠٣، قرمطي(



 

 

٤٦

وسيلة فعالة لربط مركز رئيسي ألي مؤسـسة         (VSAT)ويعد نظام احملطات املتناهية الصغر    
تعليمية أو جتارية أو صناعية أو غريها بفروعها املنتشرة يف داخل البلد الواحـد أو خارجـه          

ل املتبـادل بـني      يف التعليم والتدريب عن بعد لغرض االتصا       (VSAT)وتستخدم حمطات   
، حبيث تكون هذه احملطات عبارة عـن حلقـة          هلااحملطات الطرفية التابعة    التعليمية و املنظمة  

علـى كافـة املكونـات       (VSAT)تقنية  تشتمل  و الوصل بني املنظمة وأجهزا اخلارجية    
بعمليـة  األساسية اليت تسمح بإجراء عمليات التدريب واالتصال عن بعد باألطراف املعنية            

يتيح نظام املؤمترات املرئيـة ذات      التعليمية و لمنظمة  ل، عرب احملطات الطرفية التابعة      التدريب
 أيناعية لـربط  طص استخدام دائرة واحدة لالتصال باألقمار اال      (DAMA)الديناميكي  احليز  

 بشبكة التدريب عن بعد مما يقلل من التكلفة الفعلية املطلوبة           (VSAT)عدد من مواقع شبكة   
  ).١٨م،ص٢٠٠٦الغامدي،(  عدد من املواقعأيفة إلضا
  (Video Conferencing)  مؤمترات الفيديو-٦

اتصال مسموع مرئي بني عـدة  : "بأا(Video Conferencing) تعرف مؤمترات الفيديو
ة وتبادل األفكـار واخلـربات     أشخاص يتواجدون يف أماكن جغرافية متباعدة يتم فيه مناقش        

" جو تفاعلي يهـدف إىل حتقيـق التعـاون والتفـاهم املـشترك            وعناصر املعلومات، يف    
  ) ٢٧م،ص٢٠٠١زاهر،(

وتعددت املسميات اليت أطلقت على هذه التقنية واليت تستخدم يف جماالت حياتية عديـدة              
      ا  وخاصة يف جمال التعليم والتدريب عن بمؤمترات الفيديو واملؤمترات عـن      :عد ومن مسميا

عد واملؤمترات املصورة عباملسموعة -عد واملؤمترات املرئيةن ب(Video Conferencing on 

the Internet)   وتتمثل هذه التقنية يف نقل صوت وصورة املتحدث أو املتحـدثني عـرب 
        عد ونقل األخبار من موقع األحداث ونقل       االنترنت يف نفس الوقت مثل نقل املؤمترات عن ب

حلضور املـؤمترات يف    قنية اجلهد واملال والسفر     العمليات واالستشارات الطبية وتوفر هذه الت     
عد حيث تساعد هـذه      يف التعليم والتدريب عن ب     وتستخدم هذه التقنية حالياً    ،قامتهاإموقع  

التقنية يف نقل احملاضرات من أساتذة ذوي خربات وكفاءات عالية من جامعات ومؤسسات             
ذه التقنية الفرصة للباحثني واملتخصصني      تتيح ه  تعليمية وتدريبية من خمتلف أحناء العامل وأيضاً      

للمشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية من أماكن تواجدهم ويتم تفاعل املشاركني مـن             



 

 

٤٧

م متواجدي       بيف نفس قاعة املؤمترات وبالتايل فقد       نعد مع األعضاء املتواجدين يف املؤمتر وكأ 
       ن أي اعتبار للحـدود الـسياسية أو        عد دو أتاحت هذه التقنية فرصا للتعلم والتدريب عن ب

  ).٣٧٥ص-٣٧٢م،ص٢٠٠٤سامل، (اجلغرافية
           عـد ويـذكر    وملؤمترات الفيديو العديد من املزايا عند استخدامها يف التعلم والتدريب عن ب

 :بعضا من هذه املزايا وهي ) ٣٧٧م،ص٢٠٠٤سامل،(و)٧٩م،ص٢٠٠٤عيادات، (
 . التدريس واإلدارة التعليميةسرعة عقد االجتماعات التعليمية بني أعضاء هيئة -١
 ريتوفجغرافية متباعدة، و  ربط املشرفني واملختصني األكادمييني مع طالم يف مواقع          -٢

 .بينهمعملية التفاعل 
اخنفاض تكاليفها مقارنة حبضور اخلرباء واملختـصني إىل أمـاكن االجتماعـات             -٣

 .واملؤمترات
دريب وجيعلـها   عجل بعملية الت  ني وتبادل اخلربات مما ي    بدرتتسهيل التعاون بني امل    -٤

 . أكثر تفاعلية
، ذوي االحتياجـات اخلاصـة    تقدمي الدعم املباشر للمتعلمني يف املناطق النائية، ول        -٥

 . إلكسام خربات غري متوفرة يف نفس املؤسسة

  (Audio teleconferencing)  املؤمترات املسموعة-٧
خطوط هاتفية تعمل على توصـيل      تتمثل هذه التقنية يف استخدام هاتف عادي يتصل بعدة          

األستاذ عن بعد بالدارسني يف أماكن خمتلفة وبعيدة عن قاعة الدرس حيث تتميز هذه التقنية               
بإجياد تفاعل بني الدارسني واألستاذ من خالل املكاملات اهلاتفية حيث ترفع احلرج واخلجل             

واصل بـني األسـتاذ     عد حيث سهلت الت   لتعليم عن ب  اعن الدارس وتستخدم هذه التقنية يف       
ــار       ــالل األقم ــن خ ــة أو م ــصاالت اهلاتفي ــالل االت ــن خ ــدارس م وال

  .)٣٨٠م،ص٢٠٠٤سامل،(الصناعية
  (M-training) (Mobile training)  التدريب عرب اجلوال-٨

ويقصد بالتدريب بواسطة اجلوال استخدام األجهزة احملمولة يف عملية الـتعلُّم والتـدريب،             
قدم هذه التقنية من خالل احلاسوب احملمول        وت (Mobility) املتنقل   وتقدمي احملتوى التدرييب  

 واهلاتف الـصوري أو اهلـاتف       (PDA)والتلفاز احملمول واجلوال واألجهزة احملمولة الرقمية       



 

 

٤٨

يعد من أحدث االبتكارات يف جمال االتصاالت اهلاتفية حيـث يـستطيع نقـل              و ،الفيديو
كرة خلزن املادة العلمية واسترجاعها عند احلاجـة        الصوت والصورة معاً، واجلهاز مزود بذا     

  ).٦٤م،ص ٢٠٠٥عليان والدبس، (ملشاهدا على الشاشة أو طباعتها على الورق
ويهدف التدريب بواسطة اجلوال إعطاء الشباب الرغبة يف التعليم املـستمر مـدى احليـاة               

       م ورفع مهاراباإلضافة إىل حتـسني     ،موربطهم باألنشطة التعليمية املختلفة لتغيري سلوكيا
مستواهم التعليمي عن طريق استخدامهم تقنيات االتصاالت املختلفة وتفاعلهم مع اخلربات           
واألنشطة التعليمية والتدريبية املختلفة املوجهة هلم سواء كانت هذه اخلربات واألنشطة عن            

  .)٣٧م،ص٢٠٠٤الناصر،( طريق التعليم اجلماعي أو الفردي
 بـإجراء  (Hot Lava Software 2005)ت الفـا سـوفت ويـر   هووقد قامت شركة 

 مليـون   )٢٤(هناك أكثر من     الرقمية فوجدت أن      احملمولة واألجهزة عن اجلوال    إحصائيات
يفوق اجلوال  يف خدمة   شتركني  املعدد  ، وأن    يف العامل العريب   يف خدمة اهلاتف اجلوال   مشترك  

لكويت واإلمارات ولبنان والبحـرين     اخلطوط الثابتة يف كل من ا     يف خدمة   شتركني  املعدد  
 زيـون، وأجهـزة   التلفأجهزة  اجلوال على عدد    اهلاتف   أجهزةتفوق عدد   ، كذلك   واألردن
 عدد السكان يف العديد مـن       مولة إىل  احمل األجهزةنسبة عدد مقتين    حيث بلغت    ،احلاسوب

ـ عدد أجهـزة ا   ، وأن    من املعدل العاملي   أعلى وهو   )%٣٠(  من أكثرالدول العربية     والجل
، سـريع ووهي يف ازدياد مطرد     جهاز،   مليون   )٥٢٥(الرقمية املساعدة اليت تنتج كل سنة       

وبينت الدراسة أن بعض املوظفني     ) %٦٠( أكثر من  إىل أوروباتصل نسبة املستخدمني يف     و
من وقت الدوام الرمسي خارج مكاتب العمل،  ومن هنا بـرزت أمهيـة              %) ٤٥(يقضون  

 حىت يبقى املتدربون علـى اتـصال بعمليـة          (Mobility) املتنقل استخدام احملتوى التدرييب  
ـ و  اهلاتف اجلوال مـألوف    جهازالتدريب بغض النظر عن املكان أو الزمان، ومبا أن           ه وزن

ـ عافيف التعليم والتدريب عن بعد      أمهية استخدامه   هذا   جعل    مقبولة مساكتهو ، فاهلـاتف   ةل
نترنت وجهاز رسائل    ووسيلة تصفح لإل   ،دصندوق بري ؛ بل   ليس جمرد جهاز اتصال   اجلوال  

ون عد، حبيث يشاهد املتـصل    عن ب رئية  وسيلة لعقد االجتماعات امل   وصوتية ونصية وفاكس،    
االتـصاالت  من   الفوائد   بيانات حمققني بذلك أفضل   يتبادلون ال ويتحاورون،  و اًبعضهم بعض 

ونوع  وحجم   واألداءشكل  يف تطور متتال من حيث ال     ألن اهلاتف اجلوال    و،  الرقمية التفاعلية 
  .)١٧م،ص٢٠٠٦الغامدي، ( قرية االتصاالت الرقمية التفاعليةفهو من أهم أدواتاخلدمة، 
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  (E-Training) التدريب اإللكتروين -٩

يهدف التدريب اإللكتروين إىل إيصال مضمون املواد التدريبية إىل أكرب عدد من املستهدفني             
ة أكرب حيث ميكن للكثري من املتدربني اسـتخدام         وتوفري مرون  ، (Online)بطريقة مباشرة   

املواد التفاعلية املعدة إلكترونيا وتقدميها ضمن بيئة تدريبية افتراضية، مع احملافظة على تأمني             
، فقـد فتحـت الـشبكة       )١٨م،ص٢٠٠٦الغامدي،( مستوى عاٍل من التدريب واجلودة    

دريب عن بعد يف أن يكون أكثـر         آفاقا جديدة للتعليم والت    –نترنت   شبكة اإل  –العنكبوتية  
فاعلية وأقل تكلفة وأيضا سهلت من وصول املواد التدريبية إىل املتدربني يف أي مكان مـن                

  .العامل
عد إحدى تقنيات التدريب عن ب    "لكتروين بأنه   التدريب اإل ) ١٦م،ص٢٠٠٤السيد،(رف  ويع

 ا وصـور  اة تشمل نصوص  اليت يتم فيها إعداد املقررات الدراسية على هيئة ملفات الكتروني         
اورسوم ومؤثرات حركية وتقدم عرب شبكة حملية أو اسطوانات أو أقـراص            ة وصور ا وصوت 

نترنت أو األقمار الصناعية أو التلفزيون التفاعلي ليأخـذ طريقـه إىل            مرنة أو عرب شبكة اإل    
ى مثل  املتدرب الذي يتعامل معه بواسطة أجهزة الكترونية ويدخل هذا التعريف عناصر أخر           

  ".اخل...تصميم حمتوى املنهج،اإلدارة ،الدعم الفين
لكتروين بأنه عبارة عن استخدام تقنيـات       التدريب اإل ) ٢٠م، ص ٢٠٠٣العبادي،(ويعرف  

والتـدريب  االتصال واملعلومات والنشاطات املطلوبة لعملية التـدريب لتـشمل التعلـيم            
 العلمية للمستفيدين بـل تتعـدى        هذه النشاطات على إرسال املادة     ر، وال تقتص  وينااللكتر

  .ذلك لتشمل مجيع اخلطوات واإلجراءات من إدارة ومتابعة لعملية التدريب 
ليم والتدريب  لكتروين بأنه ذلك النوع من التع     التعليم اإل ) ٧٩م،ص٢٠٠٤التودري، (ويعرف

وبرامج وفيه تقوم املؤسسة التدريبية بتصميم موقع خاص ا ملواد         نترنتالقائم على شبكة اإل   
 على التغذية   لمعينة ويتعلم املتعلم فيه عن طريق الكمبيوتر واالنترنت وفيه يتمكن من احلصو           

  .الراجعة 
  :لكتروين واليت منهامزايا التدريب اإل) ٨٩-٨٥م،ص ص٢٠٠٤التودري،(ويورد 

 .اإلحساس باملساواة بني املتدربني فالفرص متاحة للجميع دون حتيز •
 .سهولة الوصول إىل املدرب •
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 .مة خمتلف أساليب التعليم والتعلممالء •
 .االستمرارية يف الوصول إىل املناهج •
 .االستفادة القصوى من الزمن •
 .سهولة وتعدد طرق تقييم املتدرب •
 .زيادة إمكانية االتصال بني املتدربني وبني املدرب •
أن من أبرز مميزات التدريب اإللكتـروين تـوفري خيــار           ) ٦م،ص٢٠٠٥الفريح،( ويرى
دريب عن بعد، وقـدرة املتدرب على متابعة اإلجناز الفردي، والتحديث املستمر للمواد            الت

التدريبية، والتوزيع السريع للمعلومات، وتوافر التنويع والثراء املعريف واملهاري يف احملتـوى            
املقدم، واالطالع على وجهات نظر متعددة، ومراعاة االهتمامات الفردية، وتوافر الفاعليـة            

ن أ) ١٧م،ص  ٢٠٠٤السيد،(بينما يرى    وميزة التحكم للمتعلم،     (Interactivity)اشرة  املب
اصة مع الزيـادة يف     لكتروين هو ختفيض تكاليف اخلدمات التدريبية خ      أهم مزايا التدريب اإل   

  .عدد املتدربني
خري وسيلة لتعويد املتدرب    قد يكون   لكتروين يف الوقت احلايل     ن التدريب اإل  أويرى الباحث   

لى التعلم والتدريب املستمر فهو يساعد املتدرب على تعليم نفسه مما يـساهم يف تعزيـز                ع
 التعلم املستمر لديه ،كما أن خصائصه من مرونة يف الوقت وسهولة يف االسـتخدام               عدواف

عدتتناسب مع خصائص املتدربني الكبار مما جيعله من أفضل تقنيات التدريب عن ب.  
  (Virtual Training) التدريب االفتراضي -١٠

  جمموعة العمليات املرتبطة بنقل وتوصـيل خمتلـف        "عرف التدريب االفتراضي بأنه     ي
يـشمل   وأنواع املعرفة والعلوم إىل الدارسني يف خمتلف أحناء العامل باستخدام تقنية املعلومات        

احلـارثي،  ("عـد  وعقـد املـؤمترات عـن ب   ،واألقراص املدجمـة ، ذلك شبكات اإلنترنت  
  ).١٠،صم٢٠٠٤

 برنامج تدرييب مبين على وسائط تفاعلية تستغل خصائص وموارد اإلنترنت            عن هو عبارة و
إلنشاء بيئة تدريبية افتراضية تفاعلية متزامنة بني جمموعة أطراف متباعدة جغرافيـاً، تتـيح              
للمتدربني خيارات أوسع للحصول على املادة التدريبية من أي مكان يف العـامل، وفـرص               

 سهال   أصبح والتدريب يف البيئة االفتراضية   ،  ةاملشاركة يف حلقات النقاش اإللكتروني    التفاعل و 
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  يتوفر على الـشبكة مـثالً      إذ،   تعقيداً أكثرها إىلنه تعدى التدريب يف احلقول البسيطة       إبل  
 الطيارين يف حقول جديدة من حقـول        وتأهيلمواقع لتعليم الطريان والتدريب عليه وتطوير       

  ).١٩م،ص٢٠٠٦الغامدي، (افتراضيةتدريبية بيئة   يفعلم الطريان
 االفتراضـي   برامج التدريبإلنـشاء احللول وتقدمي امجالرب ري شركات متعددة بتوفوتقوم
  منموعة جمل وتتضمن احللوالتدريبية والتعليمية ج وتصميم املنـاهبالتدري حلول ريوتوف
ن إ االفتراضي، حيــث  والتعليمتدريب  الهوم حتقيق مفمن تـتمكن يت الاجلاهزة ربامجال

 جيمع  أن جيب - أو غريه    على اإلنترنت  سواء   -  االفتراضي والتدريب  للتعلـيم برنامجأي  
 والتنظـيم   إلدارة واملراجع العامة ل   خدمة املست والتكنولوجيات بـني التعلـيم والتـدريب  

 فـإن  ك واإلجابات، لذلئلة األسوتلقي الدروس ض عرمبجرد يكتفي وال ها منـخليطك
 يــشمل هــذه الــذي عا متكــامال مــن التنــو أن تكــون خليطًــجيــبامج ربالــ
  ).٩١م،ص٢٠٠٧عبداحلافظ،(ئاتالف

  

 من اخليارات املتاحة أمام مؤسسات التدريب عـن         ا واسع  يتضح لنا أن هناك جماالً     قومما سب 
داف بعد حبيث ميكن استخدام كل تقنية منفردة أو استخدام أكثر من تقنية منها لتحقيق أه              

للتدريب عـن بعـد     احلديثةتقنياتالالتدريب عن بعد بصورة متكاملة ويتضح لنا أيضا أن   
واليت اعتمدت على التقـدم      -ختتلف عن التقنيات القدمية من عدة أبعاد فالتقنيات احلديثة          

 تتميز بقدرا على تكوين التفاعل املباشر بني املدرب         - والتطور اهلائل يف تقنيات االتصال    
واملتدرب ومتلك القدرة على املراقبة والتقومي والتغذية الراجعة املباشرة  باإلضافة إىل مرونتها             
وسهولة تطوير احملتوى التدرييب من خالهلا إضافة إىل قدرا الكبرية يف التغلب على العوائق              

  . الزمانية واملكانية للمتدربني
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  مؤسسات التعليم والتدريب عن بعد أنواع
  

 أو أمناط لعمل مراكز التعليم عن       مناذج ةإىل أن هناك ثالث   ) ١٤م،ص٢٠٠٦عبداحلميد،(تشري  
عد وهيب:  
  

 النموذج املختلط أو املزدوج -١
  بفتح فرع هلـا      -جامعة أو معهد أو غريه       - ةأن تقوم املؤسسة التعليمية التقليدي    ويعين  

    ـا   عد باإلضافة إىل احتفاظها بالشكل ال     لتقدمي خدمات التعليم عن ب تقليدي للدراسـة
م بافتتـاح   ٢٠٠٠وذلك مثل جامعة بوسطن املعروفة بربناجمها النظامي فقد قامت عام           

   للتعليم العايل من خـالل تقنيـة       عد لتقدمي الربامج األكادميية املعتمدة      قسم للتعليم عن ب
ـ        نترنت والفيديو واألقراص  اإل ل  املضغوطة وغريها،وجامعة دايكن يف استراليا وعربيا مث

  .جامعة القاهرة
  

 :النموذج املستقل -٢
 دون تقـدمي    - عـد ب التعليم عن    -أن تقوم مؤسسة تعليمية خاصة هلذا الغرض        ويعين  

التعليم التقليدي يف أي من براجمها وهو عادة ما يطلق عليه اجلامعات املفتوحة وتكون هلا               
 (Phoenix) ونيكس وفروع صغرية يف دول املتعلمني وبلدام ومن أمثلتها جامعة ف         باٍنم

اليت تعد من أكرب اجلامعات يف أمريكا ومن أفضل اجلامعات املتخصصة يف التعلم عـن               
ا جامعة القدباملفتوحةسعد، واجلامعة الربيطانية املفتوحة، وعربي .  
 

 :النموذج الشبكي أو االفتراضي -٣
النوع تكـون    ويف هذا    - االفتراضية   - املعاهد اجلامعات   ؛وهو ما يطلق عليه يف الغالب     
 نترنت مثل جامعـة   تقدم خدماا عن طريق اإل    % ١٠٠ية  فيه املؤسسة التعليمية الكترون   

نترنت، وعربيا اجلامعـة     املعتمدة بالكامل على اإل     وهي اجلامعة األوىل   (Jones)جونس
  .السورية االفتراضية

 

       السابق فيمكن  عد ميكن أن ينطبق عليها التصنيف       ونستنتج مما سبق أن مراكز التدريب عن ب
 تقدم التعليم والتدريب التقليـدي       يتبع لقسم يف مؤسسة تعليمية     عدبأن يكون التدريب عن     
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وميكن أن يكون مؤسسة مـستقلة      كما يف جتربة كليات البنات يف التعليم عن بعد باململكة           
      ن مؤسـسة تدريبيـة     عد وكذلك ميكن أن تكو    ومتخصصة يف تقدمي التدريب والتعليم عن ب

لكتروين فقط دون أن يكون هلا موقع أو مبىن كمـا يف بعـض املعاهـد                التدريب اإل تقدم  
  .التدريبية على شبكة االنترنت

  

 للمعلمني أثناء اخلدمة    عد ب إىل أن التدريب عن   ) ٢٣١-١٨٩م،ص ص ١٩٩٨حممد،( وتشري
  :ميكن أن يأخذ ثالث طرق وهي

  . أثناء اخلدمة للمعلمنيعدبمؤسسة تدريبية مستقلة للتدريب عن : األوىل
  . للمعلمني أثناء اخلدمة يتبع إلحدى اجلامعات احملليةعدبمركز للتدريب عن  :الثانية
وأشارت  بية والتعليم، وزارة التر ل للمعلمني أثناء اخلدمة يتبع      عدبمركز للتدريب عن    : ةالثالث

  .عدبعترب األفضل لتدريب املعلمني عن ت أن هذه الطريقة
  

  ها مؤسسات ومراكز التدريب عن بعد اليت تقدمجالربام
ة املوجـودة    باختالف البيئ  عدبختتلف الربامج اليت تقدم يف مؤسسات التعليم والتدريب عن          

فعلى سبيل املثال قدم مركز ) ٣٩م،ص٢٠٠٢الغامدي،( ت من أجلهفيها واهلدف الذي أنشئ 
دورات  -علمني   للم عدب الذي يقدم خدمات التدريب عن       - ير التكنولوجي يف مصر   والتط

يف جماالت تربوية متنوعة مثل حمو األمية وتعليم الكبار والوقاية من اإلدمـان ودور جمـالس              
ملعلمني على املنـاهج    تدريب ا واآلباء واملعلمني يف تطوير التعليم و تنمية مهارات التدريس          

  ).٦٦م،ص١٩٩٩مجال الدين،(اجلديدة 
  

عد مـا بـني أكادمييـة       التدريب عن ب  أن تتنوع برامج    ) ١٩٣م،ص١٩٩٨،حممد(وتقترح  
ختصصية وبرامج مهنية تربوية كما تقترح أن تتنوع املوضوعات املقدمة بـني موضـوعات              
أساسية وموضوعات اختيارية خيتار من بينها املتدربني ما يتفق مع ميوهلم وحاجام املتباينة،             

مة خصيـصا    يف صورة موديالت تعليميـة مـصم       عدبن تقدم موضوعات التدريب عن      أو
  .للدراسة الذاتية
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  التدريب عن بعد للمعلمني كنظام
  

 أمرا ضروريا لكافـة املهـتمني ـذا      يعد عدبإن وجود إطار فكري للتعليم والتدريب عن        
همة يف حتليل مفهـوم التعلـيم       حد األساليب امل  أالنمط،ولعل استخدام أسلوب حتليل النظم      

  عد، فإذا أخذنا يف االع    والتدريب عن ب    وحيث أن النظام كـلٌّ     عد نظام، تبار أن التعليم عن ب 
متكامل يسعى إىل حتقيق أهداف حمددة وله مدخالته وعملياته وخمرجاته فإن دراسة نظـام              

   ملا توفره لنا من معلومات حـول املـدخالت          عد تصبح مفيدة نظراً   التعليم والتدريب عن ب 
  ).١١٦م،ص٢٠٠٤نشوان،(  هذا النظاموالعمليات واملخرجات والتغذية الراجعة احلادثة يف

  

  :املدخالت:أوالً

 للمعلمني من كافة العناصر الالزمة للعملية التدريبية        عدبتتكون مدخالت نظام التدريب عن      
  :وأمهها
 :ؤسسة التعليميةوامل االحتياجات التدريبية للمعلمني -١

سمية والعقلية والنفسية    هو أهم ما يف العملية التدريبية خبصائصه اجل        -املعلم   -إن املتدرب   
ا  للمعلم حتديـد   ةمبا يف ذلك استعداده للتدريب والتعليم وجيب حتديد االحتياجات التدريبي         

 -املدرسـة    - للمعلم وللمؤسسة التعليمية     ةوميكن حصر احلاجات التدريبي    ا ومراعاا، دقيقً
لعمليـة أو   من خالل أساليب علمية متعددة من أمهها على املستوى النظـري األحبـاث ا             

عملني يف املدرسة أو    استخدام االستبيانات واالستقصاءات أو باستخدام املالحظة من قبل امل        
  ).١٩٠م،ص١٩٩٨حممد،( من خالل تقارير األداء الوظيفي للمعلمني

 يف عملية التعلم بل     قل تدخالً  ولكنه أ  عدب وال يزال له دوره يف التدريب عن         ،املدرب -٢
 هو الفصل بـني     عدببرز ما مييز التدريب عن      أ ولعل    هلا  وموجهاً اا عليه يكون مشرفً 

املدرب واملتدرب ومن هنا فإن التواصل بينهما يكون من خالل التقنيات ووسـائل             
 ).١١٧م،ص٢٠٠٤نشوان،(االتصال احلديثة وقد تكون على نطاق ضيق

 بكافة أشكاله هو توظيـف      عدبأهم ما مييز التدريب عن      وسائل وتقنيات التدريب، ف    -٣
التقنيات احلديثة لتوصيل التدريب إىل املتدرب،وإذا كانت التقنيات التربوية مهمة يف           

 .التدريب التقليدي فإا أكثر أمهية يف هذا النوع من التدريب
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فقـا  وتعد الربامج التدريبية املقدمة للمعلمني أثناء اخلدمـة و        ،  ةالربامج التدريبي  -٤
وهـي   للمعلمني   ةحتياجات التدريبي  تراعي اال  لألهداف املراد حتقيقها وهي اليت    
 .تتنوع مابني ختصصية  وتربوية

اخلدمات والتسهيالت التدريبية،وهي اليت تقدم للمتدربني أثناء التحاقهم بربامج          -٥
 القبول والتسجيل واالستشارية وتنسيق وتنظيم امتحانات       لالتدريب عن بعد مث   

 .)١٩٤م،ص١٩٩٨حممد،(اخل ...املتدربني
 

  :العمليات:ثانيا

 التفاعل االجيايب واملستمر من كافـة املـدخالت         عدبيقصد بالعمليات يف التدريب عن      
 علـى   نياملذكورة حبيث تسري يف اتفاق وتناغم لتحقيق األهداف ويعمل كل من القائم           

  . كفريق واحدالتدريب واملصممني وخرباء التقنيات معاً
  
  :املخرجات:ثالثا

لوغ األهداف التدريبية بفعالية واملتمثلة يف منـو         يف ب  عدبالتدريب عن   تتمثل خمرجات   و
  .)املهارات(التعلم من كافة اجلوانب املعرفية واالنفعالية والنفس حركية 

 
  :التغذية الراجعة:رابعا

يف ضوء ما تتمخض عنه عمليات التقومي املستمر والنهائي باسـتخدام أدوات البحـث              
ا أساسيا  بيانات واملعلومات تشكل عنصر    املناسبة فان ال   ثالعلمي الرصني ومنهجية البح   

 تكن على النحو املطلـوب       مل يف إحداث التغيريات املطلوبة فقد يتبني لنا أن املخرجات        
وتقتـرح  ) ١٢٢م،ص٢٠٠٤نشوان،( فإن هذا يدعونا إىل مراجعة خصائص املدخالت      

 عد للمعلمـني أثنـاء    أن يتم قياس فعالية نظام التدريب عن ب       ) ٢٤٠م،ص١٩٩٨حممد،(
  . ألداء املتدربني وأداء املدرسةةاخلدمة من خالل خمرجات كمية ونوعي
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  لتجارب العاملية والعربية واحمللية يف التعليم والتدريب عن بعدا:اثالثً
  

 باالستفادة من التعليم والتدريب      وبعض الدول النامية   اهتمت العديد من الدول املتقدمة    
 دريبية وقد كان لبعضها جتارب متميزة يف هـذا         عد يف تطوير نظمها التعليمية والت     عن ب

 من هذه التجارب واليت ميكن االستفادة منها يف تطـوير           عينةًاال وقد أورد الباحث     
  .التدريب يف اململكةبرامج التعليم و

  

  التجارب العاملية -١
  

  :جتربة الواليات املتحدة األمريكية -١ -١
عـد   عـن ب    والتدريب  وجامعة للتعليم  ني مركز ما ب ) ٣٥(ت املتحدة حنو    يوجد يف الواليا  

وهو أول معهـد أمريكـي      :  الشامل (Rensselaer)معهد   منتشرة يف شىت الواليات،ومنها   
    عد من خالل قمر اصطناعي خاص به، وقد بدأ املعهد يف تقدمي            متخصص يف التدريب عن ب
اكن عملهم مـن     دف تعليم وتدريب املوظفني يف أم      م١٩٨٧ خدمات التعلُّم عن بعد عام    

خالل تقنية البث الفضائي املباشر وبرامج التلفزيون ومؤمترات الفيديو، ويستوعب املعهـد            
  ).٣٧م،ص٢٠٠٣العبدالعايل، (صل دراسي دارس يف كل ف) ٧٠٠(

 مـن أول  )ATS-1(وكانت جتربة جامعة جزر هاواي اليت استخدمت القمر االصطناعي  
اعدة واستخدمت إمكانيات إرسال واسـتقبال      التجارب اليت غطت أكثر من عشر جزر متب       

اإلشارات الصوتية واملرئية، وطبقت نظام تبادل بني املكتبات واملؤمترات الطبية، واملناقشات           
 )سـكا أال(الطالبية، وتدريب املعلمني والبحوث التربوية والبحرية املشتركة وكان لواليـة           

بتقـدمي  ) ١٩٦٩(دأت عـام    ب) ATS-1 \ ATS-6(األمريكية جتارب من خالل القمرين      
حمطة يف القرى املتباعدة،    ) ٢٦(برنامج تدرييب من خالل الراديو ذي االجتاهني حيث أنشئت          

 ، وقد تـضمن     (ATS-6)استخدمت البث التلفزيوين من خالل القمر       ) ١٩٧١(ويف عام   
استخدام القمر االصطناعي تقدمي برامج طبية حيث أمكن حتقيق اتصال صويت بني معـاوين              

 عرب النظام القمري مـع       يتم  وكان التشاور  (Fairbanks)لصحة القروية واألطباء يف مدينة      ا
الطبيب حول تشخيص احلاالت الصعبة مما حسن من نوعية العالج الطيب وزاد مـن ثقـة                
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القرويني يف نظام اخلدمة الطبية غري أن جتربة الربامج التعليمية واالتصال بني القرى كانـت               
لتجربة الطبية، إذ أن مجهور املتدربني مل يكن يف كثري من احلاالت قد أعـد               أقل جناحاً من ا   

٢٧م،ص٢٠٠٦الغامدي،( عدإعدادا كافياً للمشاركة يف جتربة التدريب عن ب(.  
تعلـيم   جتربة إنـشاء شـبكتني لل      م١٩٧٩ عام   )بنسلفانيا( إدارة التعليم بوالية     طبقتوقد  

 التعليمي يف مدارسها، ونشر األساليب التعليمية       عد دف رفع كفاءة النظام    عن ب والتدريب  
عـرب   (VSAT)استخدمت تقنيـة     و  املدرسني يف مجيع أحناء الوالية     العصرية واملبتكرة بني  

وقد األقمار االصطناعية يف إيصال املعارف اجلديدة إىل املستهدفني يف كافة مناطق الوالية،             
ء الربنامج التدرييب، ومكنتهم أيضاً من إبداء       أتاحت التجربة  للمدرسني التواصل املتفاعل أثنا      

 وتقـدم جامعـة     ،تعليقام وآرائهم وطرح استفسارام حول األساليب التعليمية اجلديدة       
 جمموعة من املواد التدريبية املتعلقة بالسالمة العامة الـيت تـدرس علـى              اجلنوبية )كارولينا(

عد يف اجلامعـة،     التعليم والتدريب عن ب    اإلنترنت، وتتعدد الوسائط والتقنيات املستخدمة يف     
نترنت، والبث الفضائي املباشر بالراديو والتلفزيون من خالل قناة الوالية،          اإل: حيث تستخدم 

  .)٨١-٧٩صص ،٢٠٠٥املطريف،(واألقراص املدجمة، وأفالم الفيديو 
  

ف الـيت   وقد أوردت هنا جتربتني ملؤسستني يف الواليات املتحدة األمريكية تتشابه الظـرو           
 يف تدريب منسوبيهما إىل حد ما مع ظروف وزارة التربية والتعلـيم يف اململكـة               اتواجههم

  .   جتربة وزارة الطاقة األمريكيةومها جتربة احلرس الوطين األمريكي و
  

  جتربة احلرس الوطين األمريكي -١-١-١
 مجيع  شخص ينتشرون يف  ) ٣٧٥٠٠٠( يف احلرس الوطين األمريكي      عدد العاملني يفوق  

واليات األمريكية اخلمسني وقد واجه احلرس الوطين معضلة يف تلبيـة االحتياجـات             ال
ميكن أن   التدريبية هلذا العدد اهلائل وهذه املشكلة والعدد اهلائل املطلوب تدريبه يفوق ما           

تواجهه أية منشأة عادية، وقد كان يف السابق يقوم بتدريب جنوده داخـل قاعـات               
تطلب انتقال هؤالء اجلنود واملدربني إىل أحد املواقـع املركزيـة           يمما  التدريب التقليدية   

داخل منطقتهم، لقد كان هذا احلل باهظ التكلفة سواء بالنسبة للوقت أو املال ،لذلك              
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         ا اجلنود عن ب كان من الضروري إجياد طريقة يتعلم  أكرب من املرونـة     اعد ،توفر قدر
فر وتتميز بربامج تدريبية عالية اجلودةا أقل من االنتقال والسوتتطلب قدر.  

          عد وقد قام احلرس    وكان احلل األمثل ملواجهة هذه املشكلة هو استخدام التدريب عن ب
ربع مناطق أخرى   ألقاعة دراسية يف الواليات اخلمسني باإلضافة       ) ٢٧٣(الوطين بإنشاء   

 عمل إليكترونيـة     مت ربط هذه املواقع مبحطات     م التفاعلي املتواصل حيث   مراكز للتعلّ 
عد باسـتخدام   توصيلها بأحدث أدوات التحاور عن ب     للدخول إىل اإلنترنت وكذلك     

لكترونية متثـل   إالفيديو ومت ربط املشروع يف املقر الرئيسي للحرس الوطين عرب شبكة            
 وغريهـا بتأجريهـا     اإلجازاتيف  استثمار هذه املواقع    وقد مت    اجلهاز العصيب املركزي،  

يف زيادة العوائـد مـن هـذه          ذلك ساهمسسات احلكومية األخرى    ركات واملؤ لشل
ولقد قوبل استخدام هذه النمط من التدريب باستحسان بالغ جعل الكـوجنرس            التقنية،

  .مليون دوالر لتمويل النظام)٥١(خيصص مبلغ
 موقع يف أرجـاء الواليـات   )٣٠٠٠(ويعتزم احلرس الوطين األمريكي حتويل أكثر من   

م،ص ٢٠٠٣توفيـق، ( عدة الستقبال برامج التدريب عن ب     ات دراسي اخلمسني إىل قاع  
  ).١٣٧-١٣٥ص

  

  :جتربة وزارة الطاقة األمريكية -٢-١-١
من اجليولوجيني  ) ١٥٠٠(إن احلاجة إىل تدريب جمموعة يصل عددها إىل ما يزيد على            

  عليهـا  ى وزارة الطاقة األمريكية قد فـرض      وخرباء البيئة والعلماء ومديري العموم لد     
ضرورة البحث عن بديل ألسلوب التـدريب التقليـدي املنعقـد داخـل قاعـات               
الدراسة،خاصة وأنه من الضروري إبالغ جمموعة املوظفني املنتشرين على نطاق جغرايف           

 تلك احلاجات يف املاضي     لبمل ي واسع مبا يستجد من إجراءات ومعلومات أوال بأول و        
ة الطاقة أدركت أن األسلوب التقليـدي مل يعـد           أن وزار   التدريب التقليدي، إالَّ   إالَّ

 فكـل   ،فغياب العاملني عن وظائفهم حلضور الربامج أصبح باهظ التكـاليف          ا،صاحلً
حباجة إىل تلقي نوع من التدريب اإللزامي       ) ١٥٠٠(موظف من املوظفني البالغ عددهم      

ضائعة رحلة للذهاب لقاعات التدريب وآالف الساعات ال      ) ١٥٠٠(كل عام مما يعين     
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البيئة مل تكن تتالءم مع احلاجات واملـستويات املهاريـة          أن   فضال عن    من اإلنتاجية، 
  .املتنوعة للمتدربني

لقد أرادت املؤسسة التدريبية الوصول إىل حل من شأنه أن يقدم تدريبا أمثل للجميـع               
 باختالف مستويام املهارية مع احلد قدر اإلمكان من الوقت الذي يقضيه املتـدربون            

        واستخدام التـدريب    عدبعيدا عن أعماهلم،واستقر الرأي على أسلوب التدريب عن ب 
لكتروين نظرا ملا يتيحه لألفراد من األنشطة التفاعلية كما يسمح أيـضا باسـتخدام              اإل

هم املهاري ويف   ا ملستوا الوسائط املتعددة وهم يف مكاتبهم وبالسرعة اليت تناسبهم ووفقً        
م، واستطاعت وزارة الطاقة عن طريق هذا النوع من التدريب          مة هل الوقت األكثر مالء  

تلبية االحتياجات التدريبية ملوظفيها من دون ترك إعماهلم وكذلك التوفري يف تكلفـة             
  ).٣٠٥م،ص٢٠٠٣توفيق،(التدريب

  
  :جتربة الربتغال -٢-١

ة فلقد عد يف مستويات ومراحل التعليم حديثتعد خربة الربتغال يف استخدام التعليم عن ب
ول عن نـشر وتوزيـع      ئبدأت من خالل معهد التكنولوجيا التعليمية وهو املعهد املس        

     عد من خالل إنشاء التعليم باملراسلة وقد بدأت اخلطوة اجلادة األوىل يف تبين التعليم عن ب
 وكان من أهم العوامل اليت أدت إىل إنـشاء          عدللتدريس عن ب   (Aberta) )أبرتا(جامعة  

 لتدعيم وتقدمي املزيد من الربامج التربويـة   بإنشاء جامعةياالهتمام السياسهذه اجلامعة   
عالية اجلودة واليت تصل إىل فئات من السكان بعيدين جغرافيا أو وظيفيـا وكـذلك               
للحاجة املتزايدة لتدريب عدد كبري من املعلمني ذوي اخلربة من أجل التفاعـل وفهـم              

 .(carmo,1992,pp5-7)اإلصالحات وتطوير املقررات الدراسية
حظيـت اجلامعـة    م و ١٩٩٠بتقدمي براجمها عـام      (Aberta)قد بدأت جامعة أبرتا     و

باالستقالل املايل واإلداري والعلمي وكان اهلدف من إنشائها هـو تقـدمي التعلـيم              
  عد ملن حتول ظروفهم املهنية أو اجلغرافيـة مـن االنتظـام التقليـدي              والتدريب عن ب
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دريب وبناء على توجيهات وزارة التعليم بالربتغال يعد التدريب         باجلامعات ومراكز الت  
امعةاجلاخلدمة من أولويات عد للمعلمني أثناء عن ب.  

امعة براجمها لتدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف ضوء حاجات وتوجيهات وزارة           اجلوتقدم  
وعني مـن   ن (Aberta) واستجابة حلاجات وزارة التعليم استحدثت جامعة أبرتا       ،التعليم

   وبرنامج "برنامج العلوم التربوية املؤهلة     "عد للمعلمني أثناء اخلدمة     الربامج للتدريب عن ب
آخر يستهدف تدريب املعلمني املؤهلني أو غري املؤهلني،وتقدم برامج أخرى للتـدريب     

 عد للمعلمني أثناء اخلدمة يف طرق وأساليب التدريس واالتصال التربـوي وعلـم            عن ب
بوي باإلضافة إىل علوم التربية األخرى، وتقدم املادة التدريبيـة يف شـكل             النفس التر 

حقائب أو رزم تعليمية وأيضا برامج مسموعة ومرئية تصل للمتدربني عن طريق الراديو             
والتلفزيون والشرائط املسجلة ويتم االعتماد النهائي للربنامج وموضوعات التدريب من          

سة التعليم عن بعد، وقد تبنـت وزارة التعلـيم يف           جامعة أو مؤس  لقبل الس العلمي ل   
    عد لتدريب معلميها أثناء اخلدمة لعدد من املربرات ومنها         الربتغال مدخل التدريب عن ب

بعادهم عن أمـاكن عملـهم      إاحلاجة املاسة إىل تدريب أعداد كبرية من املعلمني دون          
      يق ياته ووسائطه املتعددة يف حتق    عد بتكنولوج واإلميان والوعي القومي بأمهية التعليم عن ب

  ).٧٨-٧٠م،ص ص١٩٩٨حممد،(ا للمعلمنيأهداف النظام التعليمي وال سيم
  
  :اجتربة استرالي -٣ -١

عد هو اتساع مساحتها    ستراليا إىل تبين التعليم والتدريب عن ب      من العوامل اليت دفعت أ    
ات امليالدية  يالتسعينومع بداية    ، على مسافات متباعدة   -رغم قلتهم    - وانتشار سكاا 

        سـتراليا البـالغ    ر جامعات أ  عد وتوفِ أصبح يف استراليا العديد من مراكز التعليم عن ب
التـدريب   جانب التعليم و   إىلجامعة خدمات التعليم والتدريب عن بعد       ) ١٦(عددها  

مراكز رئيسية للتعليم عن بعد وكان اهلـدف        ) ٨(ستراليا  التقليدي وتوجد كذلك يف أ    
 ،نيمـوظف  طالب،(اء هذه املراكز هو إتاحة الفرصة التعليمية جلميع املواطنني          من إنش 

  ).٣٩م،ص٢٠٠٣العبدالعايل،) (اخل...ربات بيوت رجال أعمال،
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 من أوائل (University of Southern Queensland) كانت جامعة كويرتالند اجلنوبيةو
اجلامعات الرائـدة يف هـذا      عد وهي من    راليا اليت طبقت التعليم عن ب     ستاجلامعات يف أ  

مث استخدمت تقنيات املعلومات واالتـصال      وكانت يف البداية تستخدم املراسلة      ،  اال
 فضائياً لتغطية   وركزت على برامج األقمار االصطناعية من خالل بث الربامج التعليمية         

  اجلامعـة  أنـشأت  ،وقد   سترالية وانتشار السكان يف مسافات متباعدة     اتساع القارة األ  
 واملركز لـه اسـتقالليته ومـسئولياته        )١٩٦٧(عد عام   عن ب والتدريب  مركزاً للتعلُّم   

  :إىل يهدف  حيثعد وتتعدد أهداف وأنشطة مركز التعليم عن بواإلداريةالتعليمية 
 .ـ تدريب القوى العاملة املاهرة.                  ـ التنمية املهنية لألفراد

 .                ـ التعليم املتناوب.          ـ التنمية الذاتية
  .ـ التوسع يف تقدمي الفرص التعليمية     ـ تعليم وتدريب املعلمني

     هنـاك  فعد يف املركز إىل جانب املواد املطبوعة        وتتنوع وسائط ووسائل التدريب عن ب
مج ذاعية والدروس التلفزيونية وتتميز وسائط التدريب املستخدمة يف تقدمي برا       اإلربامج  ال

التدريب عن بعد للمعلمني أثناء اخلدمة بالكفاءة من حيث اعتمادهـا علـى مـدخل               
 منوذج  ملتعددة وحتقيقها للتفاعل الثنائي بني املدربني واملتدربني ويطبق املركز        االوسائط  

 واملقررات عن   دريبيةاملتدربني املواد الت   حيث يتم إعطاء     نترنت من خالل اإل   التعلُّم املرن 
عد جيابية حنو االلتحاق بربامج التدريب عن ب      ، وكانت اجتاهات املعلمني إ    نتنترطريق اإل 

أثناء اخلدمة ففي مسح أجرته املنظمة املهنية للمعلمني وجد أن ما يقرب من مخس العينة             
القومية من املعلمني ينتظمون يف برامج تدريب نظامية بينما يدرس أكثر مـن نـصف               

     ويف عـام    ،)١٠١-٩٤م،ص ص ١٩٩٨حممـد، (عـد   العينة عن طريق التدريب عن ب
 استطاع مركز التدريب يف اجلامعة أن يتحصل على اجلائزة العليا للرباعة مـن              م١٩٩٩

لس الدويل املفتوح للتعلم عن بعـد اللجنة التنفيذية يف ا (University of Southern 
Queensland,2006)  

ية والتعلـيم يف واليـة فكتوريـا        وهناك جتربة رائدة يف استراليا هي جتربة وزارة الترب        
 أنم علـى    ١٩٩٦ التقنية يف عام     وإدخالسترالية حيث وضعت خطة لتطوير التعليم       األ

 االنترنت عـن    بشبكة يتم ربط مجيع مدارس الوالية       أنم بعد   ١٩٩٩تنتهي بنهاية عام    



 

 

٦٢

 اإجـراءً سترالية   بالفعل واختذت والية فكتوريا األ      الصناعية وقد مت ذلك    األقمارطريق  
 املعلمني الذين ال يرغبـون يف التعامـل مـع           إجبار إىلحيث عمدت   نوعه  فريدا من   
 )%٢٤(كثر مـن     تقاعد أ   على التقاعد املبكر وترك العمل وذا مت فعلياً        اآليلاحلاسب  

من املعلمني ومت استبداهلم مبعلمني آخرين، وتعد جتربة والية فكتوريا مـن التجـارب              
ي من حيث السرعة والشمولية وقد أشاد بتجربتها الكثريون         الفريدة على املستوى العامل   

ـ ) بل جيتس(ت ومنهم رئيس شركة مايكروسوف    وزارة التعلـيم  .(اعندما قام بزيارة هل
  ).١٢٥م،ص٢٠٠٦العايل،

  

  :جتربة فرنسا -٤-١
عديعترب املركز الوطين للتعليم عن ب(Center National Denseignement a Distance)  

نسا من أكرب املراكز يف أوروبا تتضمن نشاطات املركز مجيـع النـواحي             جبمهورية فر 
التعليمية احلكومية واخلاصة واهليئات التعليمية والفردية وحىت الشراكة الدولية، ويتبـع           
هذا املركز لوزارة التعليم واألحباث ويرأسه مدير عام برتبة أعلى من مدير جامعة يتصل              

سـاعة مـن    ) ١٢٠( ينتجون أكثر من     اخمتص) ٢٢ (ه في برئيس الوزراء مباشرة،ويعمل  
املواد التعليمية يف السنة باستخدام مجيع وسائل التقنية الرقمية، وتتمثل أهـم أهـداف              
املركز يف متكني املتعلم من احلصول على الدرجات العلميـة اجلامعيـة والـدبلومات              

اعدته يف اكتساب   والتأهيل وأيضا متكينه من احلصول على تعليم وتدريب إضايف ومس         
لتعليم املستمر يف جمـاالت     ااخل، ويوفر املركز مواد دراسية يف       ....مهارات فنية جديدة    

 وغريها وقد بدأ    اآليلاللغات والتاريخ والتربية وإدارة وتنمية املوارد البشرية واحلاسب         
  ).١١٣-١١٢م،ص ص٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،(م ٢٠٠٢العمل يف هذا املركز عام 

  

  :جتربة كندا -٥-١
 تقف  لمف ،عدا كندا استخدام التعليم عن ب         الشاسعة اليت تتمتع     ةفرضت املساح لقد  
والقـرى الكنديـة        التواصل بني املدن واملقاطعـات     أمام  حائالً حة الكبرية املساهذه  

 حبـصول   وذلك التربوية   األهدافحتقق  أن  تكنولوجيا اليت تتميز ا كندا      واستطاعت ال 



 

 

٦٣

 ىالقـر  أو   ملـدن  ا يف خمتلف والتدريب  التعليم     لسكان على حقهم يف   د من ا  دكرب ع أ
  .  الكندية
 كندا من الدول الرائـدة يف       حيث تعد الوقوف  ق  عد يف كندا جتربة تستح    تعليم عن ب  وال

  من التعليم التساع رقعـة الدولـة       عجمال التعليم عن بعد وأتت هذه احلاجة هلذا النو        
  ).١١٧م،ص٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،(

جملـس  درالية نشاط اهليئات املختصة ذا النوع من التعليم ويعترب          يوتدعم احلكومة الف  
حيث يقوم من خـالل      يف كندا    عدالتعليم عن ب  على  الدراسات الكندي اجلهة املشرفة     

 لكليـات لالكنديـة املختلفـة و      االتصال احلديثة بتقدمي هذه اخلدمة للمدارس      وسائل
املؤسسات املختلفة وختتلف الوسائل اليت  يقدم مـن خالهلـا           نظمات  واجلامعات وامل 
م ٢٠٠٥ففي عام االتصال   بالقمر الصناعي وشبكة  االتصالعد واليت منها التعليم عن ب

ـ   د )٥٠٠(من     أكثرعد باإلضافة إىل    ب ن ع امؤمتر )١٥٠( من   أكثرإقامة  مت    ةورة تدريبي
استخدام القمر الـصناعي يف     (ذه الطريقة   وتساعد ه  بوي، نشاط تر  )٢٥٠٠(حوايل  و

ا بعض املناطق وخـصوص  تخصصني يفامل ندرة يف التغلب على مشكلة      )عدن ب عالتعليم  
  ).م٢٠٠٦سعيد،( يف بعض القرى اليت تقع يف أقصى الشمال

طفـرة  (روين أطلقت عليه    لكتكومة بتبين مشروع للتعلم اإل    م بدأت احل  ١٩٩٣ويف عام   
روع على   ويركز هذا املش   )"التحدي الكندي " الكليات واجلامعات    لكتروين يف التعلم اإل 

لكتروين يف التعليم العايل عن طريق زيادة املرونة ورفع الكفاءة        تسريع استخدام التعلم اإل   
وزارة التعلـيم   (  والتدريبيـة يف مؤسـسات التعلـيم الكنديـة         ةيف الربامج التعليمي  

  ).١١٨م،ص٢٠٠٦العايل،
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  :ربية يف التعليم عن بعدتجارب العلا - ٢
  :ةجتربة وزارة التربية والتعليم املصري -١-٢
              عـد يف   استخدمت وزارة التربية والتعليم يف مجهورية مصر العربية مدخل التدريب عن ب

التزايـد املـضطرد يف أعـداد       "تدريب املعلمني وذلك لعدد من املربرات واليت من أمههـا           
م الشبكة القومية   ١٩٩٨فقد أنشئت يف عام     ) ١٦٩،صم١٩٩٩أبوهجار ودياب، "(املعلمني

  يئة بيئـة              للتدريب عن بعد واليت كان من أهم أهدافها رفع مستوى أداء املعلمني مهنياً، و
تعليمية للدارسني يف املناطق النائية، وحتقيق تكافؤ الفرص يف التعليم والتدريب للجميـع يف              

سئولية دون ابتعاد عدد كبري من املعلمـني عـن          خمتلف املراحل واألعمار ومواقع العمل وامل     
مدارسهم لفترة طويلة، وتدريب املعلمات يف املناطق البعيـدة دون انتقـاهلن إىل أمـاكن               

 نظـام  م باسـتخدام ١٩٩٩ عـد عـام  الشبكة القومية للتدريب عن ب  التدريب وقد بدأت    
(VSAT)   د مراكـز    عـد  إمجـايل  بلغ   م٢٠٠٥، ويف سنة    ناعيةطصألقمار اال  ا خالل، من
باستخدام قنوات اتـصال    تعمل  مركزاً  ) ٦٣ ((VSAT) نظام   عن بعد باستخدام  التدريب  

بلغت الطاقة التدريبية هلـذه الـشبكة        وقد   ناعيةطص األقمار اال  ، ومن خالل  عالية السرعة 
 ساعات  )٩(بواقع   األسبوع يام يف أالفترتني وملدة ستة     تعمل بنظام ،  متدرب يومياً ) ٨٠٠٠(

 عـدد سـاعات     مجـايل إبلغ  قد  و،  سنوياًتدريبية   ساعة   )٢٦٦٤( مجايلإب، و ياًيومتدريبية  
بلغ عدد  و ، ساعة )١٩٦٧١(م  ٢٠٠٥ حىت أغسطس وها  ئنشاإ للشبكة منذ    يالتشغيل الفعل 

 مجيع التخصصات من خالل مواقـع       يف  متدرباً )٢٠٧٠٠٦٥(املتدربني من خالل الشبكة     
 رفع كفاءة   يفمجيع أرجاء اجلمهورية مما ساهم       تغطى   اليت عد القومية للتدريب عن ب    الشبكة

وعنـدما   ،إنـاث  من املتدربني    %)٤٧(ن  أاملتدربني دون حتملهم مشقات السفر خاصة و      
 يف التدريب عن بعد كان االتصال يف        القنوات الفضائية التعليمية  استخدمت التجربة املصرية    

القمـر  مـن خـالل      (VSAT)شبكة  اجتاه واحد، لذلك عمدت إىل التطبيقات التفاعلية ل       
ـ  بشبكة التدريب عن ب    (VSAT) مواقع شبكة كامل  لربط   ،(ArabSatB2)ناعي  طصاال د ع

  ).م٢٠٠٥ لالستعالمات، اهليئة املصرية (للتجربةمما قلل من التكلفة الفعلية 
اضـر  احمل نظام تفاعلي إلكتروين بني      لتوفري" مؤمترات الفيديو "م  انظطبقت   م٢٠٠٣عام  ويف  

عن طريـق   نقل الصوت والصورة وردود األفعال يف االجتاهني        وذلك ب ستهدفني  املوجمموعة  
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 البث الفضائي املباشر يف     ليةعفاوقد أثبتت التجربة     بواسطة لوحة املفاتيح التفاعلية   و نترنتاإل
  م، وإجياد رفع كفاء ، و  كبرية من املعلمني   أعدادتدريب  عد، و التدريب عن ب    وسيلة اتـصال 
اختارت املنظمة العربيـة للتربيـة       وقد   ،)م٢٠٠٦وزارة التعليم املصرية،   (نيفعالة بني املعلم  

عد كواحدة مـن     التدريب عن ب   يف التجربة املصرية    م٢٠٠٥ عام )كوسلاأل(والعلوم والثقافة   
 لالسـتعالمات،   اهليئـة املـصرية   ( عد جمال تقنيات التعليم عن ب     يفأفضل التجارب الرائدة    

  .)م٢٠٠٥
  
  :ورية التونسيةجتربة اجلمه -٢-٢

م ويهـدف   ١٩٨٣معهد يسمى املعهد العايل للتربية والتكوين املستمر سنة         أنشئ يف تونس    
إىل التكوين املستمر وتنظيم تدريب لألساتذة العاملني يف سلك التعليم االبتدائي والثـانوي             

عن بعـد   كما حيضر املعهد لألساتذة إىل املسابقة من اجل الترقية الوظيفية عن طريق التعليم              
وجاء إنشاء هذا املعهد نتيجة للطلب امللح يف حتسني املستوى التعليمي والتربوي لألسـاتذة              

) ١٧٠٠(العاملني يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة ويبلغ عدد الدارسني يف املعهـد سـنويا              
  .)١٥٥،ص١٩٩٤سعداهللا،(طالب يتابعون دروسهم عن طريق التعليم عن بعد

، )مامساديا(الم والتكوين عن بعد     م املعهد املتوسطي ألنشطة اإلع    ١٩٩١ يف عام  استحدثو
  :وقد امتد نشاط املعهد إىل

 .تدريب املدرسني 
 .توزيع برامج التعليم والتكوين عن طريق وسائل االتصال 
 .تقدمي االستشارة القانونية واملساعدة الفنية يف جمال اإلعالم واالتصال 
 بـرامج التـدريس والتـدريب عـن بعـد          على إنتـاج  تقدمي اخلربة واملساعدة الفنية      

 .)٤٠م،ص٢٠٠١الكيالين،(
  
  :جتربة مجهورية اجلزائر -٣-٢

 املراكز اليت اهتمت بتعميم التعليم يف اجلزائر هو املركز القومي للتعليم العام الـذي               من أول 
فئات عديدة   كأهم األساليب يف توصيل التعليم ل      و باملراسلة والتلفزيون والرادي   ماعتمد التعلي 
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حرمت من التعليم خالل فترة االستعمار ،ولقد أسهم املركز إسهاما كبريا يف تنشيط التعليم              
مـن  ومساعدة املتعلمني للوصول إىل مستوى الشهادة الثانوية، ويقوم املركز بتقدمي نـوع             

د  يؤهل الدارسني للحصول على شهادة التأهيل املهين يف جماالت احملاسبة واالقتـصا            التعليم
والقانون ويسهم املركز القومي للتعليم العام بشكل فعال بفضل جمال تدخله الواسع يف تنمية              

  .املوارد البشرية
م حلل مشكلة استيعاب    ١٩٨٩اليت أنشئت عام    " جامعة التكوين املتواصل  "ويوجد يف اجلزائر    

ية مهارات العمل   الطلبة الراسبني يف الثانوية العامة والعمل على تأهيل الشباب والعمال وتنم          
لديهم الستيعام يف اتمع ، ولقد اهتمت اجلامعة منذ البداية بتـوفري ختصـصات مهمـة                
وتسهيل عملية القبول للحصول على شهادات عليا بعد أربع سنوات من الدراسة للحاصلني             
على الثانوية العامة وتوفري دروس خاصة للذين مل حيصلوا عليها لتحسني مستواهم للـدخول       

لجامعة ،وتعتمد اجلامعة بشكل خاص على املواد املطبوعة والربامج التلفزيونية واإلذاعيـة            ل
  ).١٥٤-١٥٢،ص صم١٩٩٤سعداهللا،(
  
  :التجربة الفلسطينية -٤-٢

م ومل تبدأ بتقدمي الدراسات الفعلية إال يف عـام          ١٩٨٧تأسست جامعة القدس املفتوحة عام      
لظروف القاسية اليت متر باجلامعات الفلسطينية      م وظهرت فكرة إنشاء اجلامعة نتيجة ل      ١٩٩١
 يف ظل االحتالل اإلسرائيلي وتعترب اجلامعة مشروعا رائدا يف جمال التعليم العـايل يف         ةالتقليدي

الوطن العريب وتتميز مبرونة قد ال تتوافر يف اجلامعات األخرى من حيث سياسـة القبـول                
عطى للطالب يف اختيار الربامج التعليمية، وقـد        وإعداد الطلبة وأماكن الدراسة واحلرية اليت ت      

حددت اجلامعة عدة أهداف تعمل على حتقيقها ومنها توفري فرص التعليم العايل والتدريب يف              
خمتلف جماالت املعرفة والعلم والتكنولوجيا ملن فاتتهم فرص التعليم من الفلسطينيني والعرب            

تعلمني وغرس املواطنة واالعتماد علـى      يف أماكن وجودهم، واإلسهام يف تنمية شخصية امل       
النفس وتدريبهم على مشروعات التشغيل الذايت، توفري التعليم املستمر واإلرشاد املهـين يف             
خمتلف ااالت وخدمة اتمع، مساعدة األنظمة التعليمية القائمة من مدرسية وجامعيـة يف             

  .تطوير العملية التعليمية



 

 

٦٧

     ا نقلت التعليم إىل املتعلم يف مكان إقامته وعمله بـدال مـن             وما متيزت به جامعة القدس أ
انتقال املتعلم إىل املؤسسة نفسها وهذا ما ميكنه من مواصلة التعليم مع احملافظة على العمـل                
ومن األساليب اليت تعتمدها اجلامعة أسلوب التعلم الذايت، وتقدم اجلامعة عددا من الـربامج              

برنـامج  : رتبط أساسا باحتياجات الوطن ومن أهم هذه الربامج       األكادميية والتخصصية اليت ت   
األرض والتنمية الريفية، وبرنامج التنمية االجتماعية واألسرية، وبرنامج التربيـة والتعلـيم            

 ).٤٠م،ص٢٠٠١الكيالين،(املستمر
  

  :التجارب احمللية يف التعليم والتدريب عن بعد -٣
  

  :ةوزارة التربية والتعليم السعوديجتربة  - ١-٣
كان لوزارة التربية والتعليم جتارب عديدة لبث الربامج التعليمية من خالل التلفزيـون             

اإلعـالم  " ومن تلك الربامج برنـامج       م١٩٨٠ التجارب عام    السعودي حيث بدأت أوىل   
ستمر قرابة عشر سنوات حيث يقدم برامج تعليمية مدرسـية يف منـاهج             ا والذي   "التربوي

  ).٣٨م،ص٢٠٠٣جحالن، (اء واللغة اإلجنليزية الكيمياء والفيزياء واألحي
لتقـدمي دروس يف املـواد      ) دروس على اهلواء  (  انطلق املشروع اإلعالمي   م٢٠٠٠ويف عام   

مساعدة الطالب لفهم بعض الدروس اليت      : الدراسية للمرحلة الثانوية، وهدف املشروع إىل     
، وتقدمي املادة الدراسية    يشكل عليهم فهمها أثناء اليوم الدراسي ألسباب تعليمية وشخصية        

والقضاء على مشكلة الدروس    يف إطار جديد مبا يضفي التشويق والترغيب للتحصيل العلمي          
 من أعباء على ويل األمر ،وكذلك إبراز الطرق العلميـة اجلديـدة يف              هاخلصوصية وما تسبب  

س علـى   التدريس اليت تعتمد على توظيف التقنية ومصادر التعليم األخرى،وبدأ بث الدرو          
رك اهلواء مباشرة بعد صالة العصر عرب القناة الثانية السعودية مبعدل ساعة ونصف يوميا ويشا             

 وتوظف الدراما لتفسري الظواهر العلمية جلميع املواد        األستوديومع املعلم أربعة طالب داخل      
 ويستخدم يف الشرح احلاسب اآليل، ويتم أيضا تصوير جوالت استطالعية تربوية وتعليميـة            
يف املدارس، وقد واجهت هذا الربنامج بعض الصعوبات يف بدايته مع التلفزيـون الـذي مل                

 يلغي تقدميه لظروف معينة خاصة بالتلفزيون،       أويلتزم بوقت حمدد إلذاعة الربنامج فقد يتأخر        
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الغامـدي،  ( إضافة لعدم وجود اخلربة يف التقـدمي التلفزيـوين املباشـر لـدى املعلمـني              
   ).٦٥م،ص٢٠٠٢
 بدأت وزارة التربية والتعليم بإطالق بـرامج التـدريب واملهـارات            م٢٠٠٥يف عام   و

االستفادة دف  " مدرب واحد آلالف الطالب     " حتت شعار   " التدريب عن بعد  "الطالبية  
كن من الطالب على مستوى     كرب عدد مم  أ، لتدريب   املباشر واملوجه من تقنية البث الفضائي     

ثرائياً لتدريب طالب املرحلة الثانوية     إبرناجماً تدريبياً   ) ١٤( اآلن   ونفذت التجربة إىل  ،  اململكة
مناسـبة يف   تدريبيـة   جرعات   ، وتقدمي على بعض املهارات يف تنمية الذات والتنمية املهنية       

إجيابيـاً  حـاً   من مرحلة مبكرة، للمسامهة يف صقل جدارته وصياغة شخصيته، لكي تنحـى          
العملية واخلاصـة، والـذي     وانتهاًء بالنجاح يف حياتهينعكس على حتصيله الدراسي، ابتداًء

، والـذي    كيو باند  - ٢Bعرب سات    قد مت استخدام القمر      بدوره يعزز خمرجات التعليم،   
ستفاد منها أكثر   مدرسة ثانوية، ا  ) ٥٤٠(وقد استقبلت البث أكثر من      . يغطي الوطن العريب  

تفاعلية للتواصل املباشر بني    ، وقد استخدمت أكثر من وسيلة اتصال        طالب) ١٦٢٠٠(من  
 (SMS)املتدربني واملدرب وذلك من خالل اهلاتف، والفاكس، واالنترنت، ورسائل اجلوال         

  .)٣١م،ص٢٠٠٦الغامدي،(
  
  :جتربة وزارة الزراعة واملياه -٢-٣

قدمت وزارة الزراعة واملياه براجمها التثقيفية للمزارعني منذ زمن بعيد وبأشكال خمتلفة ومنها             
 إرشادي للمزارعني تشرف عليه وزارة الزراعة وقد بدأ         جوهو برنام " األرض الطيبة "ج  برنام

بثه من خالل اإلذاعة السعودية بشكل يومي وحيتوي الربنامج على فقرات إرشادية موجهة             
للمواطنني  وللمزارعني وللمهتمني بالزراعة وأصحاب الثروة احليوانية ويقدم بأسلوب مبسط           

ني فهمه ويتكون الربنامج من فقرات إرشادية ،ومقاطع متثيلية ولقـاءات           ليسهل على املزارع  
مة يف جمال الزراعـة     همع مزارعني ومهندسني زراعيني والربنامج يقوم  بتغطية األحداث امل         

والثروة احليوانية كما جييب على األسئلة واالستفسارات اليت ترده من مجهور املستمعني لـه              
 وزارة الزراعة وبعدها ترسل املادة املعدة لإلذاعة ليـأيت دور            يف ويسجلوهذا الربنامج يعد    

        اإلخراج والتقدمي من قبل اإلذاعة السعودية،وقد قدمت الوزارة أيض ا برناجم ا للتعريف  ا توعوي
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مبرض محى الوادي املتصدع وكيفية التعامل معه وتعد الرسالة اليت قدمتها وزارة الزراعة عن              
ة توعية وتثقيف مبرض يف الشرق األوسـط حيـث اسـتمرت            هذا املرض هي أطول رسال    

حلقــة ويبــث هــذا الربنــامج مــن خــالل التلفزيــون الــسعودي القنــاة ) ١٢٧(
  ).٦٩م،ص٢٠٠٢الغامدي،(األوىل

  

  :ضكلية االتصاالت واملعلومات بالريا -٣-٣
 من خـالل   م االلكتروين التعلُّباالستعداد لتطبيق   ) م٢٠٠٠(بدأت الكلية مع مطلع عام      

،وقد مت إنشاء مركز لتقنيـات التعلـيم       للشبكاتاإلقليمية   )سيسكو( أكادمييةشروع  م
وذلك من أجل تطوير التطبيقات التعليمية املعتمدة على احلاسوب وتدريب املدرسـني            
على استخدامها،وأيضا قامت الكلية بعمل دورات تدريبية مع بداية كل فصل دراسي            

      دف لتطوير اجلوانب التقنيـة والتربويـة،وقامت       جلميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية
 دبتشجيع أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على استخدام أمناط جديدة من التعليم تعتم           

لكتروين فعليـا يف    م اإل نترنت،وقد بدأت الكلية بتطبيق التعل    على تقنيات احلاسب واإل   
العويـد  (م  ٢٠٠٤وقد خترجت أول دفعة عـام        م٢٠٠٢الفصل الدراسي األول عام     

  ).م٢٠٠٤واحلامد،
  

  : جتربة اخلطوط اجلوية العربية السعودية-٤-٣
كأحـد   العربية السعودية     اجلوية يف اخلطوط قد مت إنشاء مركز التعلم والتدريب الذايت        ل

إلجيـاد منظومـة متكاملـة      وذلك  قطاع التدريب والتنمية    يف  املراكز املهمة اليت تتبع     
رات اليت يتطلبها العمل يف املؤسسة من مجيع النواحي         للتدريب تتيح للموظف تنمية املها    

  .اإلدارية واملالية واملكتبية وكذلك مهارات احلاسب اآليل إضافة إىل اللغة اإلجنليزية
يقوم املركز بعقد دورات تدريبية يف جماالت احلاسب اآليل، والطباعة باللغتني العربية            و

اسـلوب  ايل واملكتيب، باالعتماد علـى      واإلجنليزية، والتدريب اإلداري، والتدريب امل    
 واليت تقوم بتفعيل دور املوظف يف تعليم نفسه ذاتياً وتطوير مهاراته            التدريب عن بعد    

وتنميتها دون احلاجة إىل وجود مدرب، وحيتوي املركز على جمموعـة مـن الـربامج               
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، باإلضـافة إىل    التدريبية التفاعلية اليت تعتمد على الوسائط املتعددة يف التدريب الذايت         
متابعة وصيانة وتطوير الشبكة الداخلية لقطاع التدريب والتنمية، واإلشـراف علـى            

 .املتصلة بالشبكة) اخلوادم(أجهزة 
كما يتوىل املركز توفري مواقع تدريبية خمتلفة موجودة على اإلنترنت تعتمد على منهجية             

منها بالشكل األمثل، والعمل     املؤسسة من االستفادة     التعليم الذايت، كي يتمكن منسويب    
على توفري نظام خاص بإدارة العملية التدريبية والتعليمية عن طريق اإلنترنت حيتوي على 
تقنية الفصول االفتراضية كأحد أهم مزاياه واليت تعترب املـستقبل يف عـامل التـدريب               

 .والتعليم بوجه عام
 املسامهة بفاعلية يف بـرامج      طوطعد يف اخل   عن ب  الذايت تتمثل فوائد التدريب والتعليم   و

السعودة، وتقليص تكاليف التدريب من خالل الفصول التدريبيـة التقليديـة لتفـرغ             
املوظفني من أعماهلم والبدالت اليت حيصل عليها املدرب واملتدرب، وختفيض تكـاليف           
إرسال املوظفني إىل خارج اململكة للحصول على الدورات املستحدثة، باإلضـافة إىل            

انية تقدمي التدريب جلميع منسويب املؤسسة يف الدول اليت يعملون ا دون احلاجـة              إمك
إىل انتقاهلم وتدريب منسويب املؤسسة يف أسرع وقت، واملسامهة يف القضاء على قائمة             
االنتظار الطويلة للحصول على الدورات األساسية الفصلية ادولة من خالل الدورات           

تقنية الوسائط املتعـددة    أسلوب التدريب عن بعد باستخدام       التدريبية اليت تعتمد على   
اخلطـوط  (واليت تعمل من خالل الشبكة الداخلية أو شبكة اإلنترانت بأقل التكـاليف           

  ).م٢٠٠٦اجلوية العربية السعودية،
  

  : جتربة كليات البنات- ٥-٣
 أعـداد    التعليم بكليات البنات بعض التحديات ومن أمهها التزايد الكبري يف          لقد واجه 

خرجيات الثانوية العامة الراغبات يف االلتحاق بالكليات بينما القدرة االستيعابية لكليات           
البنات ال تزال أقل من أعداد اخلرجيات الاليت يرغنب يف استكمال دراستهن اجلامعيـة              
وأيضا زيادة األعباء املالية الناجتة عن ضرورة استحداث وظائف تعليمية بصفة دوريـة             
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يادة أعداد الطالبات املقبوالت، وأيضا معاناة نظم التعليم التقليدية من عـدم            تواكب ز 
املرونة يف تغيري برامج التعليم مبا يتفق مع متطلبات سوق العمـل، وملواجهـة هـذه                

ليـات  كبدأت وكالـة  التحديات اليت تواجه التعليم التقليدي احلايل يف كليات البنات    
لتعليم عن بعد بكليات البنات البـالغ عـددها          بتطبيق مشروع ا   م٢٠٠٣البنات سنة   

بعـد مركـزي   إنشاء مركز تعليم عنُ  تعتمد آلية تنفيذ املشروع علىو كلية،) ١٠٢(
ـ  إىل عن طريق األقمار االصـطناعية     بالرياض حيتوي على مركز لبث احملاضرات      ع  مجي

نترنت ، اإل لكليات ومركز لتصميم املقررات الدراسية على موقع خاص ا على شبكةا
ووفرت وسـائط    .ويتضمن ثالثة استوديوهات، ومكتبة إلكترونية، وأرشيف الكتروين      

يث تتلقـى   حب،  االتصال املختلفة باإلضافة إىل حمطات استقبال البث يف مجيع الكليات         
الطالبات الدروس يف القاعات الدراسية اخلاصة ن حيث يتم نقل احملاضرات على اهلواء 

الـيت   (VSAT)لرئيسي بالرياض إىل مجيع الكليات من خالل تقنية         مباشرة من املوقع ا   
 قامت الوكالة بتـصميم املقـررات       م٢٠٠٥ ويف سنة    كلية إىل اآلن  ) ٣٦(طبقت يف   

الدراسية إلكترونياً ووضعتها على اإلنترنت من خالل موقع الوكالة اخلـاص بتقـدمي             
ارة العامة للحاسـب اآليل     اإلد( (WebCT)التعليم اإللكتروين وذلك باستخدام برنامج      

  ).٣١-٧م،ص ص٢٠٠٦واملعلومات،
  

 جتربة املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين يف التعليم - ٦-٣
  :والتدريب االلكتروين
 كمركـز رئيـسي     م٢٠٠١ لكتروين يف الكلية التقنية بربيدة عام     أنشئ مركز التدريب اإل   

ات إلنشاء هذا املركز واليت      العديد من املربر   لكتروين يف املؤسسة وكانت هناك    للتدريب اإل 
  :منها

 .رفع اجلودة التعليمية والتدريبية 
 .دية للتعليم والتدريب يف املؤسسةتقليل التكلفة املا 
 .تنويع خيارات ووسائل التعلم 
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كليات تقنية وارتفع عدد الكليـات      ) ٥( يف   م٢٠٠٣لكتروين يف العام    وقد بدأ التدريب اإل   
هـ واستفاد من هذا املشروع أكثر مـن        ١٤٢٤يف اية العام اجلامعي     ) ١٠(املشاركة إىل   

) إليمنـت كـي   (متدرب إىل اآلن، وقد مت تنفيذ املشروع بالتعاون مع شركة           ) ١٣٠٠٠(
يز مبطابقتـها  لكترونية اليت تتمتدريبية اإلويتم التعليم والتدريب عن طريق احلقائب ال    العاملية،

 العاملية، وأيضا يتم التعليم والتدريب عن طريـق بـرامج          (scorm)لكتروينملعايري التعليم اإل  
قاطع فيـديو   م مدجمة حتتوي على     أقراص إنتاجالتعلم الذايت التقنية واملهنية واليت تعتمد على        

  ).م٢٠٠٦احلربش،(تدريبية مرتبطة بنص تفاعلي مينح املتدرب فرصة التعلم والتقييم الذايت
  

  :لسعوديةجتربة شركة االتصاالت ا - ٧-٣
عن بعـد بواسـطة تقنيـة       بدأت شركة االتصاالت السعودية باعتماد وتبين تقنية التدريب         

م وذلك لتطوير القوى العاملة بالـشركة       ٢٠٠٣نترنت مطلع العام    التدريب اإللكتروين باإل  
موظف موزعني يف أحناء اململكة العربيـة الـسعودية         ) ٢٢٠٠٠(واليت يبلغ عددها حوايل     

 باملوارد البشرية وتأهيلها ،ومواكبة التقنيات احلديثة يف جمال تقنية االتصال           وكذلك للنهوض 
  :ومت استحداث شعبة التدريب االلكتروين ومن مهامها

o  لكتـروين الداخليـة واخلارجيـة      سوق والتعرف على عروض التدريب اإل     مسح ال
  .والدولية

o يبيةلكتروين بناء على االحتياجات التدررسم خطة سنوية للتدريب اإل.  
o اعتماد برامج تدريب إعد تقييمها واإلعالن عنها ملوظفي الشركةلكتروين ب.  
o ريبية واإلشراف عليهادتنفيذ الدورات الت.  

ويتم حتديد االحتياجات التدريبية ملوظفي الشركة من خالل جلنة يتم عقدها مـن خـالل               
  .دارية والفنية واحلاسوبيةاإلدارة العامة للتجريب والتطوير مكونة من خمتصني يف ااالت اإل

لكتروين الفردية حيث يتم    ة للتدريب خاصية رخصة التدريب اإل     وقد اعتمدت اإلدارة العام   
توفري برنامج تدرييب على قرص مضغوط لكل متدرب أو توفري رخص تدريبيـة لربنـامج               

ل االتصال  تدرييب متوفر على موقع اجلهة التدريبية اليت تعد الدورة ويتم الدخول إليه من خال             
 –نترنت بعموم إدارات وفروع الـشركة        حيث مت توفري خدمة اإل     -باالنترنت أثناء العمل    
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ىل قم املرور مبوجبها يقـوم بالـدخول إ    وكل ملتحق بالدورة لديه بطاقة باسم املستخدم ور       
قوميية وبإمكان كل متدرب    برنامج الدورة وتلقي الدروس ويف اية كل درس هناك أسئلة ت          

ىل املوقع التدرييب من أي مكان سواء يف العمل أو يف املرتل،وتـشمل الـدورات               إالدخول  
  .التدريبية ااالت اإلدارية وااالت الفنية وجماالت احلاسب اآليل

ويتم تقومي املتدربني من خالل تقارير دورية من اجلهة املنفذة للتدريب حول سري التـدريب               
م،ص ٢٠٠٥املطريف،(الل استبيانات توزع على املتدربني      وأما تقييم الربامج التدريبية فمن خ     

  ).٩٣-٩١ص
  

  : جتربة شركة أرامكو السعودية- ٨-٣
 دائـرة التـدريب     قامتنتيجة للتطور املتسارع للتكنولوجيا والتقنيات التعليمية والتدريبية        

تبين عدد من تلك التقنيـات      بم  ١٩٩٨وتطوير الكفاءات بشركة أرامكو السعودية يف عام        
ألساليب بعد إخضاعها للبحث، ودف الشركة من وراء ذلك ضمان فعالية التكـاليف             وا

بالنسبة لربامج التدريب والتطوير ويف الوقت ذاته استمرار قدرا علـى املنافـسة العامليـة               
 بني تلك املبادرات الـيت مت       يع ومرن ومتفوق ومن   ومواكبة التغريات يف بيئة العمل بأداء سر      

. ة التدريب برامج التعلم عن بعد والتطوير الذايت ومراكز التعلم يف الـشركة    اختاذها يف دائر  
  )٤٩م،ص٢٠٠٠،دائرة التدريب وتطوير الكفاءات(

لكتروين ملوظفيها   أرامكو السعودية أساليب خمتلفة ومتنوعة يف برامج التدريب اإل         وقد تبنت 
 الـدوائر   مل التعلم باستخدا  أو من خال    (e–learning)م عرب الشبكات اإللكترونية       كالتعلُّ

 أو من خالل نظام الوحـدات  (video conference) التفاعلي والتلفزيونية املغلقة أو الفيدي
احلقيقـة  (م ، أو من خالل برامج احملاكـاة         والفصول االفتراضية أو من خالل مراكز التعل      

  .)االفتراضية
ة خدمات التعلـيم املتكامـل      حد و اءنشإومن املبادرات الرائدة يف جمال التدريب عن بعد         

 التابعة لقسم التدريب على احلاسب اآليل بـدائرة التـدريب وتطـوير             (CILS)املشترك  
م كمحاولة لتوسيع فرص التدريب االلكتروين وذلك لدعم        ٢٠٠٢الكفاءات يف أواخر عام     

وهذه الوحدة هي نتيجة مشروع مشترك بـني إدارة التـدريب وتطـوير             ،  تطوير املوظفني 
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م كمبـادرة   ٢٠٠١اءات وإدارة نظم املعلومات بالشركة ، وبدأ هذا املشروع يف العام            الكف
مشتركة لتشجيع فكرة التطوير الذايت واملوجودات يف إدارة التدريب وتطوير الكفاءات من            
خالل خطة التدريب الرئيسة واليت أظهرت احلاجة القوية لتطوير املـوظفني ممـا يعـدهم               

  . ستراتيجية كربىستخدام التدريب اإللكتروين كخطة االلمستقبل إعدادا جيدا ب
 بالشركة  وتقوم وحدة خدمات التعليم املتكامل املشترك بدعم ونشر فكرة التعلم اإللكتروين          

من خالل  ) تاالنتران(ية  ة على شبكة أرامكو الداخل    يواالهتمام بالدورات التدريبية اإللكترون   
ملوقع خدماته جلميع املوظفني من خالل عـرض         يقدم هذا ا   حيثموقع الشركة اإللكتروين    

وقد بلـغ   لكترونية املتوفرة يف موقع واحد فقط،       م اإل  الدورات التدريبية ومصادر التعل    مجيع
تتناول مواضيع مثل     دورة تدريبية يف حقول خمتلفة     )١٨٤٠(م  ٢٠٠٧عدد الدورات يف عام     

، تطـوير األشـخاص     ة العمـالء  ، خدم ، التغيري واإلبداع  التدريب القيادي، اإلدارة العامة   
، ويف جمـال نظـم      ، إدارة املشاريع، مهارات العمل واإلدارة املالية      واموعات، االتصاالت 

  .جنليزية و الرياضياتز واللغة اإلواهلندسة والسالمة واختبارات الغا ،املعلومات
 ير الـذايت   تستخدم لدعم فكرة التطو    معظم الدورات املتاحة على موقع التعليم اإللكتروين      و

دائرة التـدريب وتطـوير     (  احتياجات عمل حمددة    والبعض منها يدعم   ،واملبادرة املشتركة 
  .)٥-٢ صم،ص٢٠٠٧،الكفاءات
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  خالصة اإلطار النظري
  
  

تناول اإلطار النظري نشأة التعليم والتدريب عن بعد وخصائـصه ومساتـه            :أوالً
رات اسـتخدامه يف تـدريب      واجلودة يف براجمه وتقنياته ومتطلبات األخذ به ومرب       

املعلمني يف اململكة العربية السعودية واستعراض التجارب احمللية والعربية والعامليـة           
  .يف التعليم والتدريب عن بعد

  

هناك العديد من املربرات اليت تدعو إىل استخدام التدريب عن بعـد كـنمط              :ثانيا
  .مية املوارد البشريةمساند للتدريب التقليدي يف تن

  

 أا جلأت   بعد من خالل عرض جتارب الدول يف التعليم والتدريب عن           اتضح:اثالثً
  .إليه دف التغلب على املشكالت اليت تواجه التعليم والتدريب التقليديني

  

عد أن الظـروف             :ارابعاتضح من التجارب العربية والعاملية لتدريب املعلمني عن ب
 التدريب عن بعد لتدريب معلميها تـشابه      اليت دعت هذه الدول إىل األخذ مبدخل        

 مصر  يف اململكة كما يف    الظروف اليت متر ا وزارة التربية والتعليم         -  إىل حد ما   -
  .األمريكي وكذلك جتربة احلرس الوطين والربتغالوكندا ستراليا وأ

  

اتضح من خالل استعراض التجارب يف التعليم والتدريب عن بعد فعاليـة            :اسخام
  . الوسائط والتقنيات احلديثة يف التدريب عن بعد استخدام

 ليـة عفااتضح من خالل استعراض التجارب يف التعليم والتدريب عن بعد           :ادسسا
 يف  كبرية مـن املعلمـني  أعدادتدريب البث الفضائي املباشر يف التدرب عن بعد و       

  .سترالياناطق كما يف جتربة مجهورية مصر العربية وأخمتلف امل
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عد             :اسابعاتضح من خالل استعراض جتارب الدول املتقدمة يف جمال التدريب عن ب
إخل مثل  ...تنوع التقنيات اليت تقدم فيها برامج من تدريب إلكتروين، وبث فضائي          

  .ستراليةيف الربتغال أو اجلامعات األ (Aberta)برتاجتربة جامعة أ
  

هذه التجارب وكذلك عدم     من خالل استعراض التجارب احمللية تبني حداثة       :اثامن 
مشوليتها ألمناط التدريب عن بعد فعلى سبيل املثال اكتفت شـركة االتـصاالت             

لكتـروين  اإلالسعودية بالنمط غري املتزامن للتدريب عن بعد متمثال يف التـدريب            
وبعضها اكتفى بتقدمي التدريب غري التفاعلي كتجربة وزارة التربية والتعليم وجتربة           

، واكتفت كليات البنات باالعتماد على البث املباشر يف نقل التعليم           عة  وزارة الزرا 
ويتضح من مشاهدة التجارب احمللية ضعف التجربة واقتـصارها         إىل كافة الكليات    

زت ي وحداثتها أيضا بينما متتقنيات معينة من تقنيات التعليم والتدريب عن بعدعلى 
 بعد من حيث مشوليتـها ألمنـاط        رامكو السعودية يف التدريب عن    جتربة شركة أ  

 واألساليب اليت تقدم ـذا      تقنياتالتدريب املتزامن وغري املتزامن إضافة إىل تعدد ال       
 .النوع من التدريب

  



 

 

٧٧

  
  
  

  لثالثالفصل ا
  

  الدراسات السابقة
  

 .الدراسات احمللية •
 .الدراسات العربية •
 .األجنبيةالدراسات  •
 .التعليق على الدراسات السابقة •
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  ابقةسات الالدراس
  

ـ ةالعربيو  احملليةيف هذا الفصل الدراسات السابقة والبحوث العلميةالباحث  تناول    ة واألجنبي
  :الباحث من الدراسات السابقة يف التايلوقد استفاد ، قة مبوضوع الدراسةذات العال
 .تكوين تصور شامل ملوضوع الدراسة 
 . وصياغة أهدافها امليدانيةحتديد إجراءات الدراسة 
 .ثراء وتدعيم اإلطار النظريإ 
 .بناء أداة الدراسة 
 .تفسري وحتليل ومناقشة النتائج 

  
  

  الدراسات احمللية:أوالً
  

لكتروين م اإل النظام األمثل للتعلُّ  :"بعنوان) م٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،  (دراسة -١
العربية السعوديةعد للتعليم العايل باململكة والتعليم عن ب:"  

عـد يف   لكتروين والتعليم عن ب   ىل وضع النموذج األمثل للتعلم اإل     ة إ هدفت هذه الدراس  
مؤسسات التعليم اجلامعي باململكة العربية السعودية وقدمت الدراسة تعريفا للتعليم عن           

ساسية عد وأبرز القضايا املرتبطة مث تناولت جمموعة من العناصر الرئيسية واملتطلبات األ           ب
 ومن مث تناولت توصـيفا للوضـع الـراهن          عدلتعليم عن ب  لكتروين وا لتطبيق التعلم اإل  

      ا ألهم التجارب الدولية    ملؤسسات التعليم اجلامعي باململكة العربية السعودية واستعراض
  ال عاملييف ا ا وعربي لكتروين والتعلـيم   تنفيذية للنظام األمثل للتعلم اإل    ا اخلطة ال  ا وأخري

عدعن ب.  
  :عد ومن أمههاستخدام التعليم عن بذكرت الدراسة مسوغات اوقد 
حتقيق املساواة يف التعليم وإيصال نظم التعليم والتدريب إىل مجاعات ال تتـوافر              -

 .هلا سوى فرص حمدودة من التعليم والتدريب التقليديني
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 .توفري املرونة والسهولة يف حتديث احملتوى التعليمي والتدرييب -
 .حضور احملاضراتمراعاة ظروف الدارسني اليت متنعهم من  -
 .تنويع الطرق واألساليب التعليمية أمام املتعلم -

وذكرت الدراسة أن مميزات التعليم عن بعد جتعل منه العالج الناجع لتوصيل التعلـيم              
  .لكل قرية ومدينة وبتكاليف زهيدة مقارنة بالتعليم التقليدي

والتعليم عن بعد   لكتروين  ورة تأسيس مركز رئيسي للتعلّم اإل     ضرالدراسة ب  أوصتوقد  
 الـشبكي بـني     تنسيق عمليات الربط والتعليم   ن هو احملور الذي يتم من خالله        ويكو

اجلهات التعليمية مبناطق اململكة املختلفة عن طريق املراكز الفرعية باسـتخدام البنيـة             
  .التحتية املرجو إقامتها

لكتـروين  علم اإل دولية الناجحة يف جمال الـت     وأشارت الدراسة إىل عدد من التجارب ال      
م  اليت تواجه تطبيق أنظمـة الـتعلُّ  توالتعليم عن بعد، وبينت الدراسة عددا من املعوقا       

  :التعليم عن بعد يف اململكة العربية السعودية ومنهاولكتروين اإل
 .ضعف البنية التحتية لالتصاالت -
 .د والتعليم عن بعلكترويناإلنقص اخلربات واملتخصصني يف جماالت التعلم  -
عدم توفر الكوادر البشرية الفنية والعلمية املتخصصة يف التعليم عـن بعـد يف               -

 .اتمع السعودي
 .لكتروينضعف ثقة اتمع بالتعلم اإل -
 .ضعف التجربة احمللية -

 لتطبيـق أنظمـة الـتعلم       -مقومات النجـاح  -وأوردت الدراسة عددا من املتطلبات    
  : العربية السعودية ومنها والتعليم عن بعد يف اململكةلكترويناإل

 .االستعانة جبهات استشارية متخصصة -
 . والتعليم عن بعدلكترويناإل ملركز التعلم تأسيس املقر الرئيس -
 .تأسيس البنية التحتية للشبكات وقواعد املعلومات  -
 .التوعية وإدارة التغيري -
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امليـة  انضمام اململكة ملنظمة التجارة الع    :بعنوان) م٢٠٠٦،الذيايب(دراسة   -٢
  .وأثره على التدريب

ملنظمـة  عودية إىل ا   اململكة العربية الـس    نضماماهدفت الدراسة إىل بيان وتوضيح أثر        
ىل أن ما سريد يف هذه الدراسة       على التدريب وأشار الباحث إ     )اجلات(العاملية للتجارة   

  .من آثار وحتليل ميكن تعميمه على التعليم بشكل عام
 وأوضـحت الدراسـة أمهيـة       شرايف،االستواملنهج  تارخيي  واستخدم الباحث املنهج ال   

التدريب أثناء اخلدمة والعائد االقتصادي الكبري له وذكر الباحث أن تدريب املعلم على             
رأس العمل كجانب من جوانب األخذ بأسلوب اجلودة من أبرز القنوات اليت يعرب من              

 وأكدت الدراسة على    ،تطوراتللمتغريات ومواكباً لل  خالهلا إىل املستقبل ليصبح مهيأً      
ضرورة املبادرة يف توظيف التقنيات املتطورة يف التعليم من خالل تدريب املعلمني على             

ـ  وذكر الباحث يف دراسته أنه ي      ،رأس العمل وربط املدارس بشبكات املعلومات      ظ الح
ؤسسة العامـة   على الربامج التدريبية املقدمة للمعلم سواًء يف وزارة التربية والتعليم أو امل           

 وأشار إىل أن اـاالت التقليديـة يف         ،للتعليم الفين والتدريب املهين افتقادها للفاعلية     
 وأوصت الدراسة   ،التعليم أو التدريب مل تعد مفيدة وحمققة ملسايرة ومواكبة التطورات         

ر بضرورة تشجيع الطرائق احلديثة يف تدريب املعلمني واليت منها التعليم املربمج والدوائ           
التلفزيونية املغلقة وضرورة إنشاء املراكز التدريبية اخلاصة ا، وعلى ضرورة العمل على            

 بعـد   تغيري ثقافة ومفهوم التدريب لدى املعلم وتوعيته مبتطلبات التعليم والتدريب ملـا           
عد ووضع الرؤى واألهداف يف ضـوء       ستراتيجية للتدريب عن ب   ة ا وعمل خط ) اجلات(

  .املستجدات املعاصرة
  

لكتروين يف التعليم العـام     رة التعليم اإل  ادإ:بعنوان) م٢٠٠٦آل مزهر، (دراسة   -٣
  :"تصور مقترح"باململكة العربية السعودية 

 التعلـيم العـام     لكتروين يف  منوذج تنظيمي إلدارة التعليم اإل     ت الدراسة إىل تقدمي   هدف
 األسـس   ، من خالل التعرف على واقعه وكـذلك وضـع         باململكة العربية السعودية  

الفلسفية والتنظيمية اليت جيب أن يستند عليها والوصول إىل هيكلة إدارية تنظيمية إلدارة             
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وين يف التعليم   التعليم االلكتروين والتعرف على املعوقات اليت تواجه إدارة التعليم االلكتر         
  .(Delphi Method)واستخدم الباحث أسلوب دلفي العام يف اململكة،

لكتروين يف التعليم العـام باململكـة        عدد من أهداف التعليم اإل     توصلت الدراسة إىل  و
تطوير أداء املعلمني،ومواكبة التطور العاملي يف جمال التعليم،ودعم برامج تدريب          :ومنها

املعلمني وخفض كلفة التعليم، ومتكني املعلمني من إدارة وقتهم واالستفادة منه مبا يزيد             
 .من إبداعهم

ل أن تسهم يف تطبيـق التعلـيم        ومعض األساليب اليت من املأ    إىل ب توصلت الدراسة   و
تفعيـل دور    لكتروين،البنية التحتية لنظام التعليم اإل    لكتروين يف اململكة ومنها إنشاء      اإل
 .لكتروينراكز التدريب يف جمال التعليم اإلم

 العام يف   لكتروين يف التعليم  م اإل  املعوقات اليت تواجه التعلُّ    وتوصلت الدراسة إىل عدد من    
 لكتروين، وعدم وجوديم اإلقلة الدعم والتمويل الكايف لتوظيف تقنية التعل:اململكة ومنها

لكتروين، وقلة املهارات الالزمـة السـتخدام تقنيـة       إدارة متخصصة إلدارة التعليم اإل    
املعلومات واحلاسب لدى املعلمني، وعدم وجود أخصائيني جيمعون بني اجلانب التقين           

، ومقاومة التغيري حنـو     تفعيل تقنية املعلومات واالتصاالت يف التربية والتعليم      والتربوي ل 
 ميكن ا توظيـف التعلـيم       وعدم قناعة صناع القرار بالطريقة اليت      لكتروين،التعليم اإل 

لكتروين على مجيـع    ي بأمهية توظيف تقنية التعليم اإل     لكتروين يف التعليم، وقلة الوع    اإل
  .املستويات

  

فاعلية استخدام البث الفضائي املباشر    : بعنوان )م  ٢٠٠٦الغامدي،( دراسة -٤
د يف اململكة العربية السعوديةواملوجه يف تدريب الطالب عن بع:  

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية استخدام البث الفضائي املباشـر واملوجـه يف               
رفة املعيقات الـيت حتـول دون       تدريب الطالب عن بعد يف اململكة العربية السعودية، ومع        

استخدام البث الفضائي املباشر واملوجه يف التدريب عن بعد، وتكون جمتمع الدراسـة مـن         
مجيع الطالب املشاركني يف حضور برامج التدريب عن بعد باستخدام البث الفضائي املباشر             
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لدراسة البالغ عـدده    متدرباً من جمتمع ا   ) ١٦٢٠(وقد مشلت العينة    ، يف مدارس التعليم العام   
  %).١٠(وبنسبة مقدارها ) ١٦٢٠٠(

طريقة مثالية لتدعيم التعلُّم عـن      يعد  وذكرت الدراسة إىل أن البث الفضائي املباشر واملوجه         
 الرغم من بعد    على،  بعد، فهو يوفر تدريبا تفاعليا ألعداد كبرية من املتدربني يف وقت واحد           

 فاعل املباشر وجها لوجه بني املدرب واملتدربني، ويقلل مـن          ر االتصال والت  املسافات، وييس
مشكلة عدم مساواة الفرص التدريبية، ويقلص من أثر عوائق بعد املتدربني عن مقر التدريب              
وذلك بتوصيل املادة التدريبية إليهم، وميكن أن يساعد وزارة التربية والتعليم يف تقدمي التعليم              

ق النائية مع احملافظة على جودة التعلُّم والتدريب وكذلك يقلل          والتدريب للمعلمني يف املناط   
تكاليف التعليم والتدريب وحيل الكثري من املشكالت اليت تعترض الوزارة يف تقدمي التدريب             

وأوضحت الدراسة أن التدريب عن بعد يستمد أمهيته من أمهية التعلُّم عن بعـد،              ،  للمعلمني
، مـن    لتحديات القرن احلادي والعـشرين     مثلاحلل األ عن بعد   التعلُّم والتدريب   يعد  حيث  
ب والربيد  و واحلاس  احملمول اهلاتفالبث الفضائي املباشر وشبكة اإلنترنت و     استخدام  خالل  

يف توصيل اخلدمات التدريبية إىل املتدربني الذين حيتاجون إليها، أينمـا كـانوا             اإللكتروين  
فـاع  من أجل االرت  ،   على حل املشكالت   ام قدر وحتسنيئهم،   وأدا محتسني مهارا دف  

  .اإلنتاجيةم كفاءب
يف استخدام البـث    ) ٥ من   ٣,٧٩(وكان من أهم نتائج الدراسة وجود درجة فاعلية عالية          

  :الفضائي املباشر واملوجه يف التدريب عن بعد، وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات منها
  . الفضائية يف عملييت التعلُّم والتدريبتوظيف تقنيات املعلومات واالتصاالت -

توفري الربامج التوعوية اليت تسبق تطبيق برامج التدريب عن بعد، الطالع املتدربني وتعريفهم             
  .بأهداف برامج التدريب عن بعد ومهام فريق العمل، لضمان استفادة وتفاعل املتدربني

  
م التدريب التربوي يف    منوذج مقترح لنظا  : بعنوان) م٢٠٠٥الياور،(دراسة   -٥

  :ظة جدة يف ضوء التحوالت املعاصرةإدارة تعليم البنات مبحاف
هدفت الدراسة إىل طرح منوذج مقترح لنظام التدريب التربـوي يف إدارة تعلـيم البنـات                
مبحافظة جدة يف ضوء التحوالت املعاصرة وذلك من وجهة نظر خرباء التدريب والقيادات             
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م البنات واملتدربات من مشرفات تربويات ومـساعدات ومعلمـات     يف الرئاسة العامة لتعلي   
 للتدريب التربوي بوضعه    بدائل ثالث   وتوصلت الدراسة إىل  ) ١٦٦(وتكونت عينة الدراسة    

  : وهياحلايل
ويقوم هذا البديل على اإلفادة من تكنولوجيـا        : لكترويننظام التدريب التربوي اإل    

 مبحافظة جدة، ويساعد التدريب ت التعليم املعلومات واالتصاالت يف تدريب منسوبا    
لكتروين على اختصار املسافة الزمانية واملكانية بني املدربة واملتدربة،كما يـساعد           اإل

على تدريب أكرب عدد من املوظفات يف كل املستويات التعليمية واإلشرافية واإلدارية    
يـسهم يف   ريبية املتعددة و  ر الربامج التد  داخل احملافظة، ومينح املتدربة احلرية يف اختيا      
 .تعميق مفهوم التعلم الذايت والتعليم املستمر

وتنطوي فكرة هذا البديل علـى إمكانيـة تعـاون اإلدارة           :نظام التدريب التعاوين   
التدريبية والتعليمية واجلامعات والكليات يف تدريب منسوبات التعليم العام مبختلف          

 .مستويام الوظيفية
يب املـستمر    التدريب الذايت والتدر    على وينطوي هذا البديل  :حنظام التدريب املفتو   

 . مل يكن بعدها حياة املتدربة الوظيفية إنليصبح عملية دائمة خالل
 
منوذج مقترح إلنشاء مركز تدريب عن      : بعنوان)م٢٠٠٥املطريف،(دراسة   -٦

  :بعد باملديرية العامة للدفاع املدين يف اململكة العربية السعودية
عد باملديرية العامة للدفاع املـدين      لدراسة إىل تقدمي منوذج ملركز تدريب عن ب       هدفت ا 

        عد ليقـدم خدماتـه التدريبيـة       واإلسهام يف تأسيس بنية حتتية ملشروع التدريب عن ب
ملنسويب املديرية وذلك من وجهة نظر القادة واملدربني واملتدربني باملديرية العامة للدفاع            

فرداً واستخدم الباحـث املنـهج      ) ٦٢٦(على عينة مكونة من   املدين وطبقت الدراسة    
الوصفي املسحي وأوضحت نتائج الدراسة أن عينة الدراسة توافق بدرجة عالية علـى             
إنشاء مركز للتدريب عن بعد وعلى مجيع أبعاد النموذج املقترح ملركز التدريب عـن              

وقعه الدائم يف املعهد    ن يكون م  أبعد وأوصت الدراسة بضرورة تبين مثل هذا املقترح و        
  .الرئيسي للدفاع املدين
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إمكانية استخدام التعليم عن بعد يف      : بعنوان) م  ٢٠٠٣السعادات،(دراسة   -٧

  :حساءة اتمع جبامعة امللك فيصل باألبرامج كلية الدراسات التطبيقية وخدم
 التطبيقيـة    كلية الدراسات  تراء عينة من طلبة وطالبا    آهدفت هذه الدراسة إىل استطالع      

عـد يف    حول إمكانية استخدام التعليم عـن ب       ءحساة اتمع جبامعة امللك فيصل باأل     وخدم
) ١٠٥ ( من برامج كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اتمع باجلامعة وتكونت عينة الدراسة         

وتوصلت الدراسة إىل إمكانية استخدام التعليم عن بعـد يف بـرامج كليـة              وطالبة،  طالبا  
  : نتائج الدراسةات التطبيقية وخدمة اتمع وكان من أهمسالدرا

  :مسوغات استخدام التعليم عن بعد يف برامج الكلية
 .مني من اختيار وقت ومكان الدراسةجيعل برامج الكلية تتصف باملرونة وميكن املتعل 
  .يوفر وقت املتعلمني وأعضاء هيئة التدريس ويغطي مناطق جغرافية واسعة 

  :اليت جيب توفرها يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اتمعالتجهيزات 
  توفري احلاسبات الكافية اليت جتعل التعلم أكثر سرعة وسهولة 
  .ضرورة وجود الوسائل وتقنيات التعليم احلديثة املختلفة 

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة            وأظهرت الدراسة أن  
ا للعمر والوضع االجتماعي ووجود األبناء والوضع الوظيفي        جة الكلية لكل حمور تبع    يف الدر 

  .واملستوى التعليمي واجلنس
  :وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات منها

ة اتمع جبامعة استخدام التعليم عن بعد يف برامج كلية الدراسات التطبيقية وخدم 
  حساء امللك فيصل باأل

  ريب املهين والوظيفي باستخدام التعليم عن بعد تنويع برامج التد 
تقدمي برامج تدريب املعلمات واملوظفات عن بعد أثناء اخلدمة بواسطة التعليم عن  

  .بعد
 .توفري مجيع األجهزة احلديثة خلدمة برامج التعليم عن بعد وحتقيق أهدافه 
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عـد يف    ب استشراف مستقبل التعليم عن   : بعنوان) م٢٠٠٣السنبل،(دراسة   -٨
  :اململكة العربية السعودية

        عد يف اململكة العربية السعودية من      هدفت هذه الدراسة إىل استشراف مستقبل التعليم عن ب
خالل صياغة سيناريوهات حمتملة مبنية على دراسة متأنية لتاريخ التعليم وحاضره يف اململكة             

ستشرايف وتوصل الباحـث إىل     والصعوبات اليت تواجهه، واعتمدت الدراسة على  املنهج اال        
  : هي ورصد أربع سيناريوهات حمتملة ملستقبل التعليم عن بعد يف اململكة 

استمرار هامشية التعليم والتدريب عن     : ومن أهم مالمح هذا املشهد      :مشهد الوضع الراهن    
 األمـر   بعد واستمرار وزارة التربية والتعليم بتدريب املعلمني وفق أساليب التدريس التقليدية          

ن من تلبية االحتياجات التدريبية املتعددة للمؤسسات ومنسوبيها مما خيلق نوعا           الذي ال يمكّ  
  .من القلق حيال هذه الوضعية وبروز التفكري اجلاد يف تعديلها

يقوم السيناريو على افتراض تنامي وعـي وقناعـة الدولـة           :مشهد سياسة التوسع املنضبط   
دة على التعليم والتدريب عرب الصيغ التقليدية وستشهد بـرامج          بصعوبة تلبية الطلبات املتزاي   

التدريب أثناء اخلدمة خاصة للمعلمني والعاملني يف حقل التعليم تغريات واضحة حيث ستبدأ             
وزارة التربية والتعليم ألول مرة بتدريب كافة معلميها ومنسوبيها بصورة مستمرة عرب تقنية             

ا مع عدم   ها تدريب املعلمني والكوادر التعليمية األخرى مركزي      املؤمترات املتلفزة واليت يتم في    
 .اشتراط حضورهم

ومن أهم مالح هذا املشهد سينظر إىل التعليم عن بعـد كخيـار             : مشهد مرحلة االنطالق    
استراتيجي للدولة ال مناص من األخذ به ملواجهة التحديات السكانية واالقتصادية والثقافية            

ململكة مؤسسات وجامعات وظيفتها األساسية توفري التعليم عن بعد         وستظهر ألول مرة يف ا    
وفيما يتعلق بأساليب التدريب أثناء اخلدمة اليت تقوم ا حالياً كليات املعلمني واملعلمـات              
ومعهد اإلدارة العامة فمن املتوقع أن ختتفي أساليبه التقليدية إالَّ يف نطاقات ضيقة وسـيحل               

ـ    ىيدية أساليب تعتمد عل   حمل هذه األساليب التقل     video–conferencing)(  تقنيـات الـ
  .والتعليم اإللكتروين والبث عرب الفضائيات واستخدام احلقائب والرزم التعليمية 

ويبىن هذا التصور على افتراض أن وضعية التعليم عن بعد سوف           :مشهد النكوص والتراجع    
بقى من ممارسات التعليم عن بعد سوى       تتراجع بسبب إلغاء برامج الدراسة باالنتساب ولن ت       
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استخدام الدائرة التلفزيونية املغلقة يف تدريس الفتيات يف اجلامعات وكليات البنات وحسب            
 .معطيات احلاضر تكاد تكون احتمالية تشكل هذا املشهد وفق هذا التصور مستحيلة

 وقد أوردت الدراسة عدداً من التوصيات اليت منها دعوة وزارة التعليم العايل ووزارة التربية              
والتعليم إىل التفكري اجلدي يف مسألة استحداث هياكل على مستوى وكالة وزارة للتعلـيم              
عن بعد تتوىل مسؤولية التخطيط والتنظيم واملتابعة إلرساء نظام واعد للتعليم عن بعد خيدم              

  .ايا التدريب والتكوين للعاملني يف القطاع التربويقض
  
عـد  دور مؤمترات الفيديو يف جمال التعليم عن ب   :بعنوان ) م٢٠٠٢اجلندي،(  دراسة -٩

  :جامعات اململكة العربية السعوديةمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف بعض 
يربط بني املرسل   هدفت الدراسة إىل الكشف عن دور مؤمترات الفيديو يف بث مباشر            

التعليم املستمر أو التعليم املفتوح  وذلك مـن         واملستقبل يف عملية التعليم عن بعد أو          
 وطبقت الدراسة علـى     ،وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات السعودية        

 ،عضو هيئة تدريس من بعض اجلامعات السعودية من اجلنسني        ) ٢٤٠( مكونة من    ةعين
لدراسة إىل أن أعضاء هيئة التدريس من الـذكور ذوي التخـصص            وأوضحت نتائج ا  
جيابية حنو استعمال مؤمترات    ات خربة أكثر من مخس سنوات أكثر إ       العلمي وعدد سنو  

  .الفيديو يف التعليم عن بعد 
 يف جمـال    وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول استعمال الفيديو         

  ملعلمني واملعلمات ومنـسويب ومنـسوبات القطاعـات        عد على مستوى ا   التعليم عن ب
  .املختلفة 

  
إنشاء مركز للتعليم عـن بعـد يف        :بعنوان) م٢٠٠٢السعادات،(دراسة   -١٠

  : من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسجامعة امللك سعود
جامعـة امللـك    هدفت الدراسة إىل معرفة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية يف             

عضو هيئة تدريس بكلية التربية     ) ٥١(و إنشاء مركز للتعليم عن بعد ومشلت العينة          حن سعود
جبامعة امللك سعود، وقد أشارت الدراسة إىل أن هناك العديد من املربرات للتعليم عن بعـد                
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وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك اتفاقا عاما وبنسبة عالية بني أعضاء هيئة التدريس بكلية              
وجاءت نتائج الدراسة    عد يف جامعة امللك سعود،    مهية إنشاء مركز للتعليم عن ب     التربية على أ  

  :كالتايل
احملور األول مسامهة مركز التعليم عن بعد يف توفري فرص التعليم للطالب والدارسني الكبار              

  :ومن نتائجه
 .الدارس سيعتمد يف املركز على سرعته وقدرته الذاتية 
 .كرب عدد من األفراد للحصول على التدريب والتعليمتيح املركز الفرصة أمام أسي 

  :مسامهة مركز التعليم عن بعد يف تعليم املرأة ومن نتائجه:احملور الثاين
 .سيقدم املركز برامج نافعة وذات تأثري اجيايب 
 . واسعة للمرأة لكي تتعلم وتتدرب وسيوسع الفرص أمامهاافاقًسيفتح آ 

  :عليم عن بعد يف تنمية اتمع ومن أهم نتائجهمسامهة مركز الت: احملور الثالث
تمكن املركز من اسـتيعاب وتـدريب املـوظفني والعـاملني  يف مؤسـسام               يس 

 .االجتماعية
 .سيساهم املركز يف تقدمي برامج حمو األمية وتعليم الكبار 

ف نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة بـاختال           أوأظهرت نتائج الدراسة    
وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات كـان        املرتبة العلمية والعمر واجلنسية وسنوات اخلربة،     

  .من أمهها إنشاء مركز للتعليم عن بعد يف جامعة امللك سعود

  
مبادئ وإجراءات ضبط اجلـودة     :بعنوان) م  ٢٠٠١، السنبل  ( دراسة   -١١
  :لنوعية يف أنظمة التعليم عن بعدا

ديد اإلجراءات الالزمة لضبط اجلودة النوعية يف املؤسسات اليت تقدم          هدفت الدراسة إىل حت   
التعليم عن بعد سواء يف جمال التعليم األكادميي أو التدريب والتعليم املستمر وإثارة الـوعي               
واالنتباه ملسألة ضبط اجلودة النوعية كمسألة أساسية لضمان مستوى متميـز للمؤسـسات        

 األول منـها علـى       اشتمل القسم  ؛نت الدراسة من أربعة أقسام    العاملة يف هذا امليدان وتكو    
 وأشتمل اجلزء الثاين على حتديـد       ،الدراسة وأمهيتها ومنهجيتها وجذورها   املقدمة ومشكلة   



 

 

٨٨

 أما اجلزء الثالث فتطرق فيه الباحث آلليات ضبط اجلودة النوعية يف            ،مفهوم اجلودة وأبعادها  
 ،ات التوصيل واإلشراف األكادميي ونظـام التقـومي       جماالت تطوير املقررات الدراسية وآلي    

  .زء الرابع على اخلامتة والتوصياتواشتمل اجل
  وأوضحت الدراسة بأن التعليم عن بعد سواء يف جمال التعلـيم األكـادميي أو التـدريب                

 وأوصت الدراسـة وزارات     ،والتعليم املستمر ال يزال جماالً بكراً وخصباً للدراسات العلمية        
ية والتعليم و التعليم العايل يف الدول العربية وخاصة تلك الدول اليت مل تبـدأ مبـشاريع                 الترب

خاصة بالتعليم عن بعد أن تفكر جدياً يف تشكيل فرق عمل وطنية تعمل جبد لصياغة الرؤى                
اهلادفة لتطوير أنظمة قطرية فاعلة توظف فيها تقنيات التعليم عن بعد ألن مثل هذه املشاريع               

نواة للعديد من املشاريع القومية اليت تعزز مسرية العمل العريب املـشترك يف هـذا               ستكون  
 .امليدان احليوي

  
لدراسات العربيةا:اثاني  

  

ة لتطـوير   التنمية املهنية عرب االنترنت أدا    :بعنوان  ) م٢٠٠٧حسني،(دراسة -١
  :األداء التدريسي للمعلم

 األداء لتطـوير  كـأداة  االنترنت عرب ةاملهني التنمية مفهومإىل مناقشة    الدراسةهدفت  
مـن أساسـيات    تعد  التنمية املهنية للمعلم    ،وأشارت الدراسة إىل أن     للمعلم التدريسي

 أمهية  وأمام  أمهية بالغة يف تطوير األداء التدريسي للمعلم       من حتسني التعليم، وذلك ملا هلا    
طة التنميـة املهنيـة      وأنش برامج حتقيق النمو املهين للمعلم يصبح من الضروري تنظيم       

 وختصصام العلمية،وهنا تـصبح     املهنية  مستويام فباستمرار جلميع املعلمني باختال   
 املعلمني يف برامج مستمرة ذات كفاءة عالية، الفآ مراكز التدريب عاجزة عن استقبال

 رباستمرا كبرية لتقدمي برامج تدريب متنوعة ومتجددة فرصة"عدعن ب التعليم"لذا يصبح  
  .ون التضحية جبودة برامج التدريبد
  



 

 

٨٩

  
 برامج التنمية املهنيـة     تقدمي  بعض الدراسات والتجارب العاملية يف     ت الدراسة ستعرضوا
تطوير األداء التدريسي للمعلم وتطوير تعلم مجيع       ت، وتوصل الباحث إىل أن      االنترن عرب

 ستمرار لتحقيقها، ومها   التنمية املهنية اليت ينبغي السعي با      امج أهداف بر  أهم منالتالميذ  
 االنترنـت   التنمية املهنيـة عـرب     وتعد،   األساس يف أي عملية لإلصالح التربوي      حجر

(Online Professional Development) لتنمية ا برامجلتقدمي  أهم املداخل اجلديدةأحد 
   .م والتعلُّالتعليم  تتيح حرية أكرب يفحيث املهنية ذات الكفاءة العالية

  

د ودوره يف تنمية املـرأة      التعليم عن بع  : بعنوان) م٢٠٠٥ ،الفريح(دراسة   -٢
  :العربية

هدفت الدراسة إىل إلقاء الضوء على الدور الذي ميكن أن يقوم به التعليم عن بعد يف تنمية                  
وقـد   ربة بيت،  املرأة بشكل عام واملرأة العربية على وجه اخلصوص سواًء كانت عاملة أو           

 رصد  :والثاين ،عدتعريفاً ملفهوم التعليم عن ب    : ل قدم األو  ؛الثة حماور اشتملت الدراسة على ث   
طبيعة التحديات اليت ميكن أن تواجهها املرأة أمام هذا النوع من التعليم وكـذلك طبيعـة                

 تضمن الرؤى املستقبلية اليت ميكن تبنيها لتحقيـق التنميـة           :الفرص اليت جيلبها هلا والثالث    
 – يف دراستها أن التعليم عن بعـد         دراسةوذكرت ال ،  الوطن العريب  املنشودة لوضع املرأة يف   

 دوراً جوهرياً يف تنمية وتطوير قـدرات         بأمناطه املختلفة ميكن أن يؤدي     –إذا أحسن تطبيقه    
املرأة العربية وميكن أن ينقل املرأة من حال إىل حال بفضل ما يقدمه من فـرص تعليميـة                  

  .ادي واالجتماعيوتدريبية للنهوض مبستواها االقتص
وأوصت الدراسة بتطوير برامج تدريسية وتدريبية تقدم بأسلوب التعليم عن بعد بالتعاون مع             
مراكز خدمة اتمع والتعليم املستمر يف اجلامعات واملؤسسات التعليمية موجهـة لـشرحية             

  .النساء ومستنبطة من احتياجان الفعلية
  
  



 

 

٩٠

يم اجلامعي املفتـوح ودوره يف تعلـيم        التعل:بعنوان) م٢٠٠٥مشعل،(دراسة   -٣
  :الكبار

هدفت الدراسة إىل توضيح الدور الذي يلعبه التعليم عن بعد والتعليم املفتوح يف تعليم              
مشل من جمرد حمـو      تعليم الكبار أوسع وأ     يف البداية إىل أن    ت الدراسة وقد أشار ،  الكبار

قيمة وعلميـة وتطـوير     ات  األمية بل يتعدى ذلك إىل تعليمهم منظومة معرفية واجتاه        
حد  وأشار إىل أن التعليم عن بعد أ       ،هقدرام العملية بشكل مستمر مع الفرد طوال حيات       

النماذج التعليمية اليت تم مبساعدة الفرد يف احلصول على املعرفة والعلم والتدريب اليت             
لمـتعلمني  حيتاجها فهو منوذج يعمل على توفري فرص التعليم والتدريب ونقل املعرفة ل           

وتطوير مهارام يف خمتلف التخصصات عن طريق وسائل وأساليب ختتلف عن تلـك             
أن أهم أهداف التعليم عـن      لتعليم العادية،وذكرت الدراسة    النظم املستخدمة يف نظم ا    

بعد هو توفري فرص التعليم والتدريب والتأهيل املستمر للموظفني والقائمني علـى رأس         
ومعلومام يف خمتلف جماالت التخصص وحتقيـق مبـادئ         عملهم لتحديث مهارام    

دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التدريبية واملساواة بني املواطنني دون التمييـز فيمـا             
قوم عليها نظام التعليم يف اجلامعة املفتوحـة         اليت ي  بينهم، مث تطرقت الدراسة إىل املبادئ     

إىل جتربة فرع اجلامعة العربية املفتوحة      مث إىل مسات وخصائص التعليم عن بعد ومن مث          
  .يف األردن

  

التعليم والتدريب عن بعـد يف الـوطن        :بعنوان) م٢٠٠٤برايس،(دراسة   -٤
  ":املعوقات واحللول"العريب 

هدفت هذه الدراسة إىل التعريف ببعض التقنيات اليت ختدم التعليم التقين عن بعد وعـرض               
 الوطن العريب وكذلك هدفت الدراسة إىل ذكـر أهـم           احلالة الراهنة للتدريب عن بعد يف     

املعوقات اليت ميكن أن تقف أمام جناح التعليم التقين عن بعد يف الوطن العريب، وقد بينـت                 
الدراسة أن التعليم التدريب التقين عن بعد ميكن أن يشمل عددا من التخصصات اليت منـها            

رية والتقنية الكهربائية والتدريب امليـداين عـن        تقنية احلاسب اآليل والتقنية اإلدارية والتجا     



 

 

٩١

وأوضحت الدراسة أن هناك فجوة رقميـة   (virtual laboratory)طريق املعامل االفتراضية  
خلقتها ثورة املعلومات واالتصاالت بني الدول العربية والدول املتقدمة وان الدول العربيـة             

ـ تفتقد إىل مقومات إنشاء البنية األساسـية لـشبكة ا           والتبـادل   ت واالتـصاال  تإلنترن
وذكرت الدراسة عددا من املعوقات اليت قد تعرقل استخدام التعليم عـن بعـد يف               .الرقمي

  :الوطن العريب ومنها
 .إدخال التكنولوجيا يف التعليم  أو،مقاومة بعض املؤسسات العلمية للتجديد 
 ال سـلكية و     اولوجينترنت من تكن   التحتية اليت تتيح االتصال باإل     تدين مستوى البىن   

 .أقمار صناعية وهواتف نقالة
 .غياب اإلطار التشريعي والقانوين للتعليم عن بعد 

وأشارت الدراسة أيضا إىل املتطلبات األساسية لنجاح التعليم التقين عن بعد يف الدول العربية              
  :ومنها
 .تإعداد املوارد البشرية املؤهلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال 
 عمل دورات تدريبية للتوعية بأمهية التعليم عن بعد 
 .وضع خطة للتعليم التقين عن بعد على عدة مستويات وعلى املدى املتوسط والبعيد 
 .وضع قوانني وتشريعات منظمة للتعليم عن بعد 

  :وقد انتهت الدراسة بعدد من التوصيات اليت منها
 .على استخدام تقنيات التعليم عن بعدالتدريب املتواصل لألكادمييني واإلداريني  
 .التخلص من البريوقراطية والتشريعات القدمية اليت تعرقل تطور التعليم عن بعد 
تكوين عمود فقري لشبكة اتصاالت تعتمد على املواصفات العاملية مستخدمة تقنيـة             

 .(Arabsat)األلياف البصرية والقمر الصناعي 
مر مدى احلياة لتمكني خمرجات التعليم من التكيف مـع          تعزيز مبدأ التعلم الذايت املست     

  .مستجدات عامل العمل
  
  
  



 

 

٩٢

  :عدتقنيات التدريب عن ب: بعنوان) م٢٠٠٤،السيد(دراسة  -٥
هدفت الدراسة إىل التعرف على مفهوم التدريب عن بعد وخصائصه وأهدافـه وكـذلك              

التدريب عن بعد وإجيابيـات     التعرف على أمناط التقنيات التدريبية اليت ميكن أن توظف يف           
 أهداف التدريب عن    تدريب اإللكتروين ودوره يف حتقيق    وسلبيات كل منط والتعرف على ال     

حتقيق العدالة يف    بعد وذكرت الدراسة أن هناك اجيابيات وفوائد للتدريب االلكتروين ومنها         
دعـم  وجعل التدريب أكثر مرونـة       و فرص التدريب وجعل التدريب حقا مشاعا للجميع      

 .وتعزيز التعليم والتدريب املستمر وتشجيع العاملني على تنمية وتطوير مهارام وخربام
صعوبة احلصول على املوارد    منها  وأشارت الدراسة إىل عدد من معوقات التدريب عن بعد و         

ضعف البنية التحتية لالتصاالت وضيق عرض احلزمة       ، و املالية الكافية خاصة عند بدء العمل     
 .لل من قدرا على نقل امللفاتمما يق

وذكرت الدراسة بعض متطلبات جناح برامج التدريب عن بعد ومنـها ضـرورة التعبئـة               
االجتماعية لدى أفراد اتمع ومؤسساته للتفاعل مع هذا النوع من التدريب وكذلك توفري             

  .البنية التحتية واألجهزة هلذا النوع من التدريب
  :متعددة واليت منهاوقد خرجت الدراسة بنتائج 

o             عد يعمل على حل الكثري من املشكالت والتحديات اليت تواجهالتدريب عن ب
 .التدريب وهو أسلوب يناسب اتمعات يف الدول املتقدمة والنامية

o              ا للتدريب التقليدي وليس بديالً عنه وميكن أن خيلطعد يعد رافدالتدريب عن ب
  .معه فيكون داعما له

o عدضرورة التدريب والتأهيل لعناصر التدريب عن ب .  
o     عـد         وأن يكون هناك نشرات توعية حول اجيابيات استخدام التدريب عـن ب

  .ومدى احلاجة إليه
وقد أوصت الدراسة بتطوير برامج إعداد وتدريب املعلمني يف اجلامعات والكليـات علـى              

امج تدريبية باللغة العربية    أساليب التعليم والتدريب عن بعد وإنشاء مراكز إنتاج برجميات وبر         
 .والعمل على إجراء دراسات عن واقع استخدام التدريب عن بعد يف العامل العريب

  



 

 

٩٣

وسائل التدريب احلديثة ودورهـا يف      :بعنوان) م٢٠٠٤،باسودان( دراسة -٦
  :عريبتطوير أداء املهندسني يف دول اخلليج ال

ة يف تطوير أداء املهندسني احلديثهدفت الدراسة إىل توضيح دور وسائل التدريب 
وأشارت الدراسة إىل أن وسائل التدريب احلديثة جعلت االستفادة من التدريب أمرا 

ميسورا وأسهمت يف تطوير أداء األفراد بشكل ملحوظ،وقد تطرقت الدراسة إىل أنواع 
التدريب من حيث املكان ومن حيث الزمان، وأوضحت الدراسة وسائل التدريب 

يت منها التدريب والتعلم عن بعد والذي يتم فيه االستفادة من التقنيات احلديثة وال
 تاحلديثة واملتنوعة لتحقيق التدريب واليت منها برامج احلاسب وندوات الفيديو واإلنترن

والتدريب املفتوح وبينت الدراسة أن برامج التدريب عن بعد كانت يف اجلوانب 
لقطاعات يف االعتماد على التدريب عن بعد يف النظرية إالَّ أنه قد بدأت عدد من ا

التدريب العملي وهناك بعض الشركات السعودية قد بدأت باستخدام التدريب عن بعد 
لوجود فروع هلا يف مناطق بعيدة من اململكة، وأشارت الدراسة إىل أن الوسائل 

ل مكان وكل التدريبية احلديثة واليت منها التدريب عن بعد قد أتاحت التدريب يف ك
وقت كما أا جتعل من امليسور لقطاعات التدريب متكني املنظمات من مواكبة 

  .التطورات ورفع كفاءة األفراد وحتسني أداء املنظمة
  

) م٢٠٠٤ الفلـسطينية،  وتكنولوجيا املعلومات وزارة االتصاالت   (دراسة   -٧
  :ت االتصاالتدور التعلم عن بعد يف تطوير املوارد البشرية يف مؤسسا: بعنوان

همة من أدوات التـدريب     معد كأداة   م عن ب  هدفت هذه الدراسة إىل قراءة وحتليل دور التعلُّ       
فرضتها التغريات التكنولوجية املختلفة يف تطوير املوارد البشرية وتطرقت الدراسة إىل عناصر            

           عد باعت تطوير املوارد البشرية وذكرت الدراسة إىل انه مت اختيار التعلم عن ب  اباره أداة ومنهج 
تفرضه التغريات التكنولوجية وتغريات املعرفة املتسارعة واحلاجة ألمناط جديدة ملواجهة           امهم

األخرى حسب احلاجة،وتشمل فكرة التعلم عـن       حاجات جديدة مع عدم إمهال األدوات       
 ،) وغري تفاعلي تفاعلي( بعد باستخدام مجيع األمناط منه التفاعلية أو غري التفاعلية أو املختلطة          



 

 

٩٤

جدوى استخدام التعلم عن بعد يف تطوير املوارد البشرية ومنها متكني           إىل   الدراسة   وصلتتو
املؤسسة من الوصول ألكرب عدد ممكن بأقل تكلفة، لذلك ستتمكن من توفري اجلهد والوقت              

 وبناء  والتعلم املستمر)يقل عدد ساعات غياب املوظف عن العمل(والتكلفة ،زيادة اإلنتاجية    
 التدريب عند احلاجة وحسب الطلب ويف مكان العمل        و التدريب يف اللحظة املطلوبة   املعرفة و 

توظيف تكنولوجيا املعلومات مـن      و حتول املؤسسة إىل مؤسسة ديناميكية     و التطوير الذايت و
  .أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إجيابية

نة بالتدريب التقليـدي حيتـاج إىل   وأشارت الدراسة إىل أن التعلم والتدريب عن بعد  مقار        
  .ثقافة جديدة شاملة للقيم واالجتاهات واالستعداد لقبول ذلك واكتساب املهارات الالزمة

تدريب املعلمني عن طريـق التعلـيم       : بعنوان) م٢٠٠٣الصديق،(دراسة   -٨
  :اولة لصياغة منوذج يناسب السودان حماملفتوح

التركيز على أسلوب التعلـيم     ع   م وأساليبهعلمني  تدريب امل هدفت هذه الدراسة إىل معاجلة      
 ومـن مث  التدريب أثناء اخلدمة وأنواعـه  فهوم وقد تعرضت الدراسة إىل التعريف مباملفتوح

ني  مقارنة بت الدراسةعقدمث  أنواعه وأمهيته يف تدريب املعلمني مفهوم التعليم املفتوح وأهم
املعلمني مستخلصاً أهـم     لتدريب يف معاهد  وبني ا تدريب املعلمني بأسلوب التعليم املفتوح      

 .يز وبأقل تكلفة ممكنـة    ت وج  أعداد كبرية من املعلمني يف وق      دريبمميزاته وخصائصه يف ت   
 صياغة منوذج يصلح لتدريب املعلمني يف السودان عن طريق التعليم           ةلدراسا وأخريا وضعت 

 تعاجل وجهة نظـر     اليتدراسات  ال أن   وبينت الدراسة  .املفتوح مستفيداً من التجارب العاملية    
دون مغادرة منـاطقهم خاصـة       دربوا يت أن أم يفضلون     أوضحت الدارسني من املعلمني  

د جهات  الصرف على أسرهم وتعد   و  ن ذلك يعفيهم من تكلفة السكن أ      املتزوجني منهم؛ أل  
املفتوح حيقق احلريـة يف الدراسـة يف    كما وجد أن التدريب، الصرف بالنسبة هلم ولألسر

  . دراستهم يف الوقت املتاح لذلك تطوير عادام الدراسية وميكنهم من برجمة
يف  ا ميكن أن يسهم إسهاماً كـبري      عد والتعليم عن ب   إىل أن التعليم املفتوح    الدراسة   وتوصلت

املنتشرين  تدريب املعلمني على نطاق واسع وبتكلفة اقل ومبرونة تتناسب مع ظروف املعلمني
األخـرى    يشمل كل الكـوادر التعليميـة      أن كما أن التدريب ميكن      ،يف ربوع السودان  

  .كاملوجهني واملشرفني واإلداريني
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 املستقبلي لكلية التربيـة يف تـدريب         الدور :بعنوان)م٢٠٠٢األمري،(دراسة   -٩
  : االبتدائي يف ضوء املتغريات اجلديدةالتعليم معلمي
 مقترح  تصور هلا بلـورة  الدراسة إىل وضع مقترحات وتوصيات ميكن من خال        هدفت

  االبتدائيـة  املرحلتني يتيح لكلية التربية القيام بالدور املأمول منها يف تدريب معلمـي         
  .واإلعدادية يف دولة قطر

  قطـر  دولة  الوصفي لوصف واقع مؤسسات التدريب فـي      نهج الباحث امل  واستخدم
  التربيـة  كليـة  روالوقوف على أهم املتغريات واليت ميكن أن تؤثر على قضية اختيـا           

 تقدمي  الدراسة إىل  وتوصلت رطتربوية لتوىل عملية تدريب املعلمني يف دولة ق        كمؤسسة
  :اجمموعة من التوصيات واملقترحات منه

  .ة مركز تدريب املعلمني ويتبع كلية التربيإنشاء 
  .كفاءة هيئة التدريب رفع 
 ونتائجـه  يتـه وأمه بأهـداف  فيالتعر يتضمن املعلمني لتدريب شامل دليل إعداد 

 العريب املركز مع التنسيق خـالل مـن احلديثـة التدريب أساليب على والوقوف
  .جاخللي لدول التربوي لتدريبل
 .عدب نع املعلمني تدريب على االعتماد 
  .اإللكتروين والربيد اإلنترنت شبكة على التدريب اعتماد 

  
 واالتـصاالت   دور تكنولوجيا املعلومات  :بعنوان )م٢٠٠٠فاطر،( دراسة -١٠

  :يف التعليم عن بعد
هدفت الدراسة إىل توضيح دور االتصاالت والشبكات وتقنيات الوسائط املتعـددة يف            

املعلوماتية واالتصاالت قد أثر    التعليم عن بعد وذكرت الدراسة أن التقدم التقين يف جمال           
 ومعاجلتـها   تعلى العملية التعليمية بشكل كبري فقد أصبح باإلمكان ختزين املعلومـا          

وإيصاهلا بشكل أكثر مرونة وسرعة حبيث سامهت هذه التقنيـات يف التغلـب علـى               
العقبات والصعوبات اليت كانت تواجه نظم التعليم عن بعد التقليدية مثل املواد املطبوعة             
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واملسجلة وأشارت الدراسة إىل أن مؤسسات التعليم عن بعد مطالبة بتحديث أساليب            
نه من كنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأ   عرفية واستثمار التقدم يف ت    إيصال املعلومات امل  

املهم جدا توفري البىن التحتية الضرورية من خالل إنشاء شبكات اتـصاالت متطـورة              
وتوفري كوادر فنية مدربة على التعامل مع تقنيات االتـصاالت احلديثـة، مث تطرقـت               

  .بعدالدراسة إىل تصنيف أنظمة ووسائل التعليم عن 
  

ء التنمية املهنية للمعلم أثنـا    : بعنوان) م١٩٩٩،أبوهجار ودياب   ( دراسة -١١
  :الواقع واملأمول:اخلدمة يف مصر

هدفت الدراسة إىل مناقشة الوضع الراهن للتنمية املهنية املستمرة للمعلم يف مـصر أو مـا                
يذه وتقدمي التدريب   يعرف بالتدريب أثناء اخلدمة واقتراح برنامج للتدريب عن بعد ميكن تنف          

  : حماور ةللمعلم من خالله وانقسمت الدراسة إىل أربع
واشتمل على التغريات احمللية والعاملية االقتصادية واالجتماعيـة والـسياسية          : احملور األول   

  .والتكنولوجية وتأثريها على النمو املهين للمعلم وتدريبه 
أهـداف الـربامج    ويف تنمية املعلم مهنيـاً       االجتاهات اجلديدة    واشتمل على : احملور الثاين   

أهـم  والتدريبية اليت تقدم للمعلم واجلهات اليت يناط ا تقدمي خدمة التدريب للمعلمـني              
  .األشكال املستخدمة يف تدريب املعلمني واليت منها التدريب عن بعد 

ت اليت تقدمـه     واقع تدريب املعلم أثناء اخلدمة يف مصر واجلها        واشتمل على : احملور الثالث   
والطرق املتبعة فيه وأشكاله واألساليب املتبعة يف تقدميه، وأهم مربرات استخدام التـدريب             

  :عن بعد يف تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف مصر واليت منها
التزايد املطرد يف أعداد املدرسني يف مجيع مراحل التعليم قبل اجلامعي ليـصل إىل حـوايل                -

اً إلحصاءات وزارة التربية والتعليم يف مرحلـة التعلـيم األساسـي             معلماً طبق  ٥٦٩٧٣٤
  .والثانوي العام

-    عد فرصا لتدريب املدرسني يف أعداد كبرية مبا يتمشى مـع الطلـب              يوفر التدريب عن ب
  .املتزايد على التدريب
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عة اليت   يتميز هذا النوع من التدريب بأنه ميكن املعلم من التدرب يف الوقت واملكان والسر              -
  .تناسبه

 يقدم هذا النوع من التدريب مواد تعليمية عالية اجلودة حيث تراعى هذه الـربامج بنـاء                 -
  .عناصر اجلودة داخل الربنامج

 رؤية مقترحة للتنمية املهنية املستمرة للمعلم يف مصر واليت تعتمد           واشتمل على : احملور الرابع   
  :شمل ت حيثعلى أساليب متنوعة ومتكاملة لتنفيذها

 التدريب وجها لوجه يف مراكز التدريب احمللية وتتـضمن ورش العمـل واحملاضـرات          -  
  .واملناقشة

  . التدريب عن بعد باستخدام تقنيات متعددة مثل تقنية االجتماع بالفيديو وغريها-  
وأوصت الدراسة بأالَّ تقف أي عوائق أو حواجز يف سبيل النمو املهين املستمر للمعلم  سواء 

كانت حواجز الزمان أو املكان وذلك من خالل استخدام  التقنيات واألساليب احلديثة أ
  .واملتطورة حبيث يصل التدريب للمعلم يف أي زمان أو مكان 

  
  :التجربة املصرية:التعليم من بعد:بعنوان) م١٩٩٩مجال الدين،( دراسة -١٢

عـد بكـل    ال التعليم عن ب   هدفت الدراسة إىل استقراء عمليات التطوير اليت حدثت يف جم          
أجياله وأشكاله من خالل تسليط الضوء على التجربة املصرية يف هـذا اـال وأشـارت                

 واليت طبقت يف عدد     -الدراسة إىل تعدد وتنوع الفئات اليت ميكن أن خيدمها التعليم عن بعد             
الـذين فاتتـهم    مثل توفري التعليم اجلامعي للجميع وكذلك للكبار       -مل املتقدم   امن دول الع  

نه يستخدم أيضا لتقدمي برامج التـدريب أثنـاء   تحاق ذا النوع من التعليم كما أ     فرصة االل 
  .عاملني يف خمتلف قطاعات اإلنتاجاخلدمة للمعلمني وال

 مث للربامج اليت    ،وتطرقت الدراسة ملفهوم التعليم عن بعد و أهدافه ومراحله التارخيية          
 .عد يف مجهورية مصر العربية عن ب تطبيق التعليماهمت في

 أن التعليم عن بعد استخدم حلل مشكالت ملحة يصعب حلها بـأي              إىل  الدراسة خلصتو
شكل آخر من أشكال التعليم مثل محالت حمو األمية وتعليم الكبار والوصول إىل املعلمـني               

 أثناء اخلدمـة    املنتشرين يف مجيع أحناء الدولة لرفع مستواهم العلمي وتدريبهم تدريبا مستمرا          
  .إنشاء معهد متخصص على املستوى القومي لتدريب املعلمني عن بعدوأوصت الدراسة ب



 

 

٩٨

 فلـسفته،إمكانياته، :التعليم عن بعد  :بعنوان) م١٩٩٨الكيالين،( دراسة -١٣
  :ركائزه ووسائطه

مفهوم التعليم عن بعد وأهدافه ومميزاته ومربرات األخذ به         هدفت الدراسة إىل توضيح     
اع عريض من فئات الشعب بغـض   متاح لقطا تربوي ا، باعتباره نظام  ةائطه التعليمي ووس

خصائـصهم العمريـة أو العرقيـة،        ية أو االجتماع أوعن مستويام االقتصادية    النظر  
 الدراسة أن الدول النامية تعاين بشكل واضح من عدم توفري فـرص التعلـيم               ذكرتو

ربات البيوت أو األشخاص الـذين متـنعهم        والتدريب لفئات متعددة من الناس مثل       
دريبية بعيـدة عـن     القتصادية أو االجتماعية من االنتقال ملعاهد ت      ظروفهم العملية أو ا   

جل التغلب علـى الـصعوبات      زت من أ  ن فكرة التعليم عن بعد بر      وأ ،أماكن إقامتهم 
ا من الناس   واملشكالت التعليمية وتوفري فرص التعليم والتدريب ملثل هذه الفئات وغريه         

ية يف الـتعلم مـستغلني كـل        وكذلك لفتح اآلفاق أمام األجيال القادمة لالسـتمرار       
ات اليت تقدمها التكنولوجيا املتقدمة لتسهيل االتصال والتواصل، وأوضـحت          اإلمكان

 فمن منظور الـدارس  ؛الدراسة أن قوة التعليم عن بعد ميكن النظر إليها من ثالث زوايا           
 له التحرر من قيود الزمان و املكان والسماح له بالتمتع مبزيد من             يتيح التعليم عن بعد   

عد ن التعليم عن ب   حاب العمل فإ   و أص  تالفرص التعليمية واملرونة، ومن منظور املؤسسا     
يوفر فرصا لتدريب العاملني وتطوير مهارام املهنية وقد يكون ذلك يف مواقع العمـل              

 جودته، ومن منظور الدولة فانه حيقق دميقراطية        نفسه مما يؤدي إىل رفع اإلنتاج وحتسني      
التعليم وذلك بإيصال نظم التعليم والتدريب إىل مجاعات ال تتوافر هلا سـوى فـرص               

  .حمدودة من التعليم والتدريب التقليديني
  :وأوردت الدراسة عددا من املميزات للتعليم عن بعد منها

 .التحرر من قيود املكان والزمان 
 .تكلفة االقتصادية للتعليم والتدريبالتقليل من ال 
 .جعل العملية التعليمية أكثر فاعلية وحيوية 
 .تعزيز دافعية املتعلم حنو التعليم الذايت و التعليم املستمر 
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 .كرب قدر من املتعلمني واملتدربنيأالسماح باستيعاب  
 .املساواة يف الفرص التعليمية والتدريبية بني كافة شرائح اتمع 

ار الوحيد املتاح للكثريين    عد ميكن أن يكون هو اخلي     الدراسة أن التعليم عن ب     أوضحتو
ذين متنعهم ظروفهم من االلتحاق باملعاهد التعليمية والتدريبية إما لبعدهم عن هذه            من ال 

ة ال تسمح هلم بتركهـا فيـأيت        ياملراكز أو لظروفهم االجتماعية أو ألن واجبام العمل       
ن العامل من اجلمع بني الدراسة والعمل والتدريب يف مواقع العمل           التعليم عن بعد ليمكِّ   

كتدريب املعلمني عن بعد أثناء اخلدمة، وأشارت الدراسة إىل الوسائط املـستخدمة يف             
اليت مـن   التعليم عن بعد ودورها يف إزالة العقبات اليت كانت تواجه التعليم عن بعد و             

 املباشرة علـى    تؤمترات بواسطة احلاسوب واحملادثا    املسموعة وامل  أمهها املؤمترات املرئية  
لكترونيـة وبـرامج القمـر      واء وشبكة االتصاالت والربيد اإللكتروين والكتب اإل      اهل

الصناعي، وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع استخدام التعليم عن بعد يف الدول العربية            
كايف ملا هلا من دور كـبري      وفتح اال ملؤسسات التعليم عن بعد وتقدمي الدعم املادي ال         

  .يف تنمية وخدمة اتمعات العربية
  

تصور مقترح لنظام تدرييب عـن بعـد        :بعنوان) م١٩٩٨حممد،(دراسة   -١٤
للمعلمني أثناء اخلدمة يف مجهورية مصر العربية يف ضوء بعض خربات الـدول             

  :األخرى

          للمعلمني أثناء اخلدمـة     عدهدفت الدراسة إىل وضع تصور مقترح لتطبيق نظام تدرييب عن ب 
واستخدمت الباحثة مدخل النظم للتعرف على العالقة بني مـدخالت النظـام وعملياتـه              
وخمرجاته، وأشارت الدراسة إىل أن العديد من الدول املتقدمة أو النامية قد تبنت التـدريب               

 التدريب عن   أنو املستمرة هلم خاصة أثناء اخلدمة،       ةعن بعد يف جمال تدريب املعلمني والتنمي      
عد مبا له من مزايا يف تدريب املعلمني يعترب من أكثر مداخل التدريب فعالية يف حتقيق التنمية                 ب
املرونة والفعالية ووصوله إىل املعلمني دون إبعادهم       ه  من أهم مزايا  ملهنية املستمرة للمعلمني و   ا

 حتمل الـسفر إىل     عن أماكن عملهم باستخدام وسائط وتكنولوجيا االتصاالت احلديثة دون        
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اشرة ومن  مراكز التدريب مما يسمح بتطبيق اخلربة املكتسبة وتطبيقها يف مواقف التدريس مب           
  التقليـدي  التـدريب قل كلفة وأكثر فعالية من مداخل وأمناط        أنه  مزايا التدريب عن بعد أ    

تخطيط لمعلمني واليت منها ال   لوتطرقت الدراسة إىل متطلبات جناح برامج التدريب عن بعد          
حد معلمي املدرسة وأيـضا     عانة باملنسقني داخل املدرسة من أ      واالست مالسليم لوحدات التعل  

 لتوفري خدمات املساندة بشقيها اإلداري والفين واألكادميي، وكذلك وضع تـصور شـام            
للتقومي والتغذية الراجعة وأوردت الدراسة ثالث جتارب لدول طبقت التدريب عن بعـد يف              

علمني وهي سرييالنكا والربتغال واستراليا وذلك لالستفادة منها يف تطبيـق           جمال تدريب امل  
التصور املقترح ومن مث اقترحت الباحثة أن يتم تطبيق هذا التصور من خالل إنـشاء قـسم              

، والذي ميكن أن تتنوع الربامج املقدمة من خالله         وزارة التربية والتعليم  للتدريب عن بعد يف     
التدريس واجلوانب التربوية األخرى وقد وضعت الدراسة عددا من         من برامج تتصل بطرق     

  :التوصيات لتنفيذ التصور املقترح ومنها
 .ةتوفري البنية األساسية القومية من املعلومات والبيانات الدقيق 
 مسموعة ومرئية لتكـوين     – عن طريق وزارة اإلعالم      –تقدمي برامج توعوية قصرية      

 العام التربوي حنو أمهية وفعالية تطبيق التدريب عن بعـد           جيابية لدى الرأي  اجتاهات إ 
 .لتدريب املعلمني أثناء اخلدمة

 ااستخدام الوسائط املتعددة من خالل االستعانة مبدى متنوع من وسائل التكنولوجي           
 .واالتصاالت

االستعانة باملتخصصني يف التعليم عن بعد لـضمان فعاليـة اسـتخدام وسـائط               
 .تدريبالتكنولوجيا يف ال

أن يستبدل نظام التدريب التقليدي لتدريب املعلمني أثناء اخلدمة بنظام التدريب عن  
 .بعد للعلمني أثناء اخلدمة

  
  
  



 

 

١٠١

  الدراسات األجنبية: اثالثً
  

بـرامج  "بعنـوان  (Young & W. Lewis, 2007)سينج وليـو وي دراسة -١
  :"تدريب وتعليم املعلمني عن بعد

عد  تصورات املعلمني قبل اخلدمة  للدورات املقدمة هلم عن ب          استكشاف الدراسة إىل    هدفت
 قدمت هلم برامج تعليم عن بعد       قبل اخلدمة ا ومعلمة   معلم)٩٢ (منالدراسة   عينة   وتكونت

  . االمريكيةيف سبع جامعات يف الواليات املتحدة
ليم  طرق التع   على  كبري  بشكل أثرت احلديثة   التكنولوجية التطورات    الدراسة أن  وضحتوأ

  والتدريب عن ب          عـد  عد فأصبح باإلمكان توفري التفاعل والتزامن يف عمليات التدريب عن ب
          ا من املرونـة    وأصبح باإلمكان ختزين املادة التعليمية واسترجاعها يف أي وقت وأتاحت مزيد

   .يف عمليات التدريب والتعليم
عـد رغـم    امج التعليم عن ب   واملعلمات قبل اخلدمة برب   وتوصلت الدراسة إىل تفاعل املعلمني      

ا بـربامج    ومتتع وجود اختالف بني املعلمني واملعلمات لصاحل املعلمات الاليت أبدين ارتياحاً         
  .التعليم عن بعد أكرب من املعلمني

  .وأشارت الدراسة إىل األمهية القصوى لربامج  التعليم عن بعد يف إعداد وتدريب املعلمني
  :ت واليت منهاوانتهت الدراسة ببعض التوصيا

عد يف إعداد وتدريب املعلمني وحتديد كليات معينة        لتعليم عن ب  ل يستقبلاملالتخطيط   
 .هلذا الغرض

إجراء املزيد من التجارب امليدانية لتدريب املعلمني عن بعد الكتـشاف املعوقـات              
 .والصعوبات اليت قد تواجه هذا النوع من التعليم

 . التعليم عن بعد من مدربني وفنيني وغريهمإعداد وتدريب القائمني على برامج 
  

  :"م عن بعدعوائق التعلُّ"بعنوان  )(Galusha,2003دراسة جالوشا  -٢

 أن  م عن بعد وذكرت الدراسـة     هدفت الدراسة إىل دراسة العوائق اليت تواجه التعلُّ       
يراعي  عن بعد    م أسلوبا جيدا للوصول للدارس البالغ وأن التعلّ       التعليم عن بعد يعد   



 

 

١٠٢

 ملا يتمتع به من مرونـة يف الزمـان          ةظروف الدارسني وارتباطام العملية واألسري    
واملكان ونوعية الدراسة مما جيعل الفرصة مواتية أمامهم للدراسة، وتوصلت الدراسة          
إىل أن هناك عوائق تقف يف طريق التعليم عن بعد ومن بينها عدم توفر الدافع لدى                

 بسبب عدم وجود التفاعل بـني املعلـم والطالـب وان            الدارس للدراسة عن بعد   
 سوف تقضي وتتغلب على هذا العائق واليت توفر         تاستخدام تكنولوجيا االتصاال  

التفاعل املباشر بني الدارس واملعلم، وأوصت الدراسة بضرورة فهم املشاكل املتعلقة           
  .بتكنولوجيا التعليم عن بعد

  

  :"فاعلية الدراسة عن بعد" بعنوان Swan)،2003( دراسة سوان -٣
هدفت الدراسة إىل معرفة مدى فاعلية استخدام شبكة الفيديو بالدراسـة عـن بعـد               

من عشر مـدارس ريفيـة      الدراسة  والتفاعل ما بني املدرس والدارسني وتكونت عينة        
 طالباً )٩٤٠(ومركزين مهنيني يف والية نورث داكوتا يف أمريكا وبلغ عدد أفراد العينة             

  :ة وكان من أهم نتائج الدراسةوطالب
مدرسـني أو    - استخدام نظام شبكة الفيديو كان فاعال للجمع بني املـصادر          

 والطلبة الدارسني عن بعد واستطاع الدارسون واملدرسون يف خمتلـف     - غريهم
  .أماكن تواجدهم من الرؤية والسماع واحلديث مع بعضهم

  .ني يف التعليم عن بعدال يوجد فروق ذات داللة إحصائية مابني اجلنس 
 بدوا مجيعـاً  عد وقد أ  املنتظمني والدارسني عن ب   ال يوجد اختالف يف أداء الطلبة        

 .استحسام لطريقة التعليم عن بعد عرب نظام الفيديو
  

عوائق التعليم  "بعنوان(Berge&Others,2002) نيدراسة بريج وآخر -٤
دراسة مسحية"عد والتدريب عن ب":"  

ة إىل توضيح احلواجز والعقبات اليت قد تواجه التعليم والتدريب عن بعد            هدفت الدراس 
واستخدمت الدراسة املنهج املسحي وكان جمتمع الدراسة هو مجيع الدارسني عن طريق            



 

 

١٠٣

لتـدريب االفتراضـي أو التعلـيم        التعليم والتدريب عن بعد بأي وسيلة كانت سواء ا        
 التعليمي وغريها وكان جممـوع      أو التلفزيون لكتروين أو عن طريق مؤمترات الفيديو       اإل
  . ومت توزيع االستبانة عن طريق الربيد االلكتروينفرداً) ٢٥٠٤(ة الدراسة عين

     عـد          اوأشارت الدراسة إىل أن هناك عددمن العوائق اليت تواجه التعليم والتدريب عن ب 
العوائـق  واليت منها العوائق اإلدارية وينـدرج حتتـها التنظـيم اإلداري وكـذلك              
نه مـن   أالتقنية،وأوصت الدراسة القائمني على مؤسسات التدريب عن بعد أن يدركوا           
  .الشائع أن الصعوبات واملعوقات قد تكون كبرية يف املراحل األوىل من  العمل

  

دور التلفزيون التعليمـي يف تـدريب   "بعنوان  (Moja, 1998) موجادراسة  -٥
  ":معلمي الدول النامية

ة إىل توضيح أثر مشاريع التلفزيون التعليمي أثناء التدريب ودورهـا يف            هدفت الدراس 
تدريب املعلمني خالل وقت قصري وبتكلفة أقل وبيان فشل الربامج األكادميية التقليدية            
يف ختريج العدد املطلوب من املعلمني املؤهلني يف الدول النامية وقد استخدم الباحـث              

) ٦٣(لدراسة على عينة عشوائية من املعلمني بلغـت          كأداة للدراسة، وطبق ا    ةاالستبان
 يف الوظيفة التعليمية يف ناميبيا مت تأهيلهم ببعض الربامج التدريبية من خالل             امعلماً مبتدئً 

برامج التلفزيون التعليمي اليت صممت خصيصاً هلذا الغرض وتوصلت الدراسة إىل عدد            
  :من النتائج منها

التعليمي يف تدريب املعلمني املبتدئني يف الـدول        أمهية توظيف تقنية التلفزيون      
 .النامية

 .قدرة التلفزيون على املساعدة يف حل بعض املشاكل اليت تواجه املعلمني 
أن من أهم الصعوبات اليت تواجه استخدام هذه التقنية يف تدريب املعلمني هي              

والـيت قـد ال     التكلفة العالية الستخدام تقنية البث الفضائي املباشر يف التعليم          
  .تتوفر لكل الدول النامية



 

 

١٠٤

وأوصت الدراسة بضرورة التخطيط اجليد للربامج التدريبية املقدمة من خالل تقنية البث            
وأوصت أيضاً   احلصول على نتائج جيدة،   الفضائي املباشر والعناية بتنفيذها لكي نضمن       

  . املتقدمةبضرورة تقدمي الدعم املادي للدول النامية من قبل الدول الصناعية
  
التكنولوجيـة يف    استخدام الوسـائل   "بعنوان )Wheeler،1999(دراسة ويلر  -٦

  ":التعليم عن بعد
هدفت الدراسة إىل التعرف على دور املخترعات احلديثة والتطبيقـات التكنولوجيـة            

    عد وعلى طريقة استخدام هذه الوسائل التكنولوجيـة يف         واالتصاالت يف التعليم عن ب
 وهدفت أيضا إىل التعرف على الوسائل املناسبة لتقييم الدارسني عـن            ، بعد التعليم عن 

عد، وقد حتدثت الدراسة عن ما شهده العامل من ثـورات تقنيـة واتـصالية كـبرية                 ب
وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كان من أمههـا أن اسـتخدام التكنولوجيـا                

سـة  عد أكثر فاعلية ، وتوصلت الدرا      احلديثة تساهم يف جعل التعليم عن ب       تواالتصاال
 أعلى وجهداً أقـل مـن الـذكور يف اسـتخدام            رضاًإىل أن اإلناث أبدين مستوى      

التكنولوجيا يف التعليم عن بعد وأوصت الدراسة بأمهية حتديد منهج لتقييم نتائج التعليم             
  .عن بعد

  
اسـتخدام  : يف التـدريب   شراكةال "بعنوان (Dennis,1994)دراسة دينس  -٧

تمعات الريفية أثناءعد يف التدريب مدخل التعلم عن باخلدمة يف ا":  
عد للمعلمني أثناء اخلدمة والذي      الدراسة إىل التعرف على برامج التدريب عن ب        تهدف

تقدمه جامعة إنديانا يف الواليات املتحدة األمريكية من خالل تكنولوجيا االتـصاالت            
ه الربامج وتكنولوجيا التعليم عن بعد املستخدمة يف         هلذ االتفاعلية ومشلت الدراسة وصفً   

هذه الربامج ومبادئ اختيار تكنولوجيا االتصال املستخدمة يف التـدريب وأشـارت            
الدراسة إىل أن العالقات التعاونية بني اجلامعات ومعاهد التدريب ومؤسسات العمل من 

عد للمعلمني أثناء اخلدمةأهم مقومات جناح التدريب عن ب.  



 

 

١٠٥

 ميكـن أن    تتوصلت الدراسة إىل أن التعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا االتصاال         و
يساعد يف تزويد املعلمني باملعارف احلديثة اخلاصة باملمارسات التدريسية وحتسني جودة           
إعداد املعلم والربامج التعليمية من خالل تطبيق مدخل التدريب يف مواقـف العمـل              

  .الواحدة وتشجيع التعاون بينهموالتنسيق بني معلمي املدرسة 



 

 

١٠٦

  التعليق على الدراسات السابقة
  

  :من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي 
أوصت بعض الدراسات بضرورة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب عن بعد كما            .١

) م٢٠٠٦وزارة التعلــيم العــايل،(ودراســة) م٢٠٠٦،الــذيايب(يف دراســة 
ودراسـة  ) م١٩٩٩مجـال الـدين،   (ودراسـة   ) م٢٠٠٥املطـريف، (ودراسة

 ).م١٩٩٨حممد،(ودراسة ) م٢٠٠٢السعادات،(
دام التدريب عـن بعـد والتـدريب        أكدت بعض الدراسات على أمهية استخ      .٢

ودراسـة  )  م٢٠٠٦آل مزهر، (لكتروين يف تدريب املعلمني كما يف دراسة        اإل
 ) م٢٠٠٥اليـاور، (و دراسـة  ) م٢٠٠٦الغامدي،(و دراسة   ) م٢٠٠٦الذيايب،(
ــةو ــصديق،(دراس ــة ) م٢٠٠٣ال ــري،(ودراس ــة ) م٢٠٠٢األم ودراس
 .(Young & W. Lewis, 2007)سيدراسة ينج وليوو )م١٩٩٨الكيالين،(
 احلل األمثل لتدريب املعلمـني       الدراسات أن التدريب عن بعد هو      بعضبينت   .٣

ودراسـة  ) م٢٠٠٧حـسني، ( دراسـة  البعيدين عن مراكز التدريب كمـا يف      
مجـال  (ودراسـة   ) م١٩٩٩بوهجار وديـاب،  أ(ودراسة  ) م٢٠٠٣السنبل،(

 (Moja,1998) موجـا دراسـة   و ) م١٩٩٨حممد،(و دراسة   ) م١٩٩٩الدين،

 .(Dennis,1994)ودراسة دينس
أمجعت بعض الدراسات على أمهية التدريب عن بعد يف تنمية املوارد البـشرية              .٤

 ).م٢٠٠٤،باسودان( ودراسة ) م٢٠٠٧حسني،(دراسةكما يف و
ض الدراسات ملربرات ومميزات استخدام التدريب عن بعد كمـا يف           تطرقت بع  .٥

ودراسـة  ) م٢٠٠٥مـشعل، (دراسـة   و) م٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،  (ةدراس
أبوهجـار وديـاب    (ودراسـة ) م٢٠٠٣الصديق،(دراسة  و) م٢٠٠٤،السيد(
) م  ٢٠٠٣الـسعادات، (ودراسـة    )م١٩٩٩مجال الدين، (ودراسة)  م١٩٩٩،

ــسعادات،(ودراســة ودراســة ) م١٩٩٨الكــيالين،( ودراســة) م٢٠٠٢ال



 

 

١٠٧

  ودراسـة بـريج وآخـرون   (Dennis,1994)ودراسة دينس) م١٩٩٨حممد،(
(Berge,2002). 

حتدثت بعض الدراسات عن متطلبات جناح برامج التعليم والتدريب عن بعـد             .٦
)  م  ٢٠٠٦الغامـدي، (ودراسـة   ) م٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،  (كما يف دراسة  
ــة  ــسعادات،(ودراسـ ــة ) م ٢٠٠٣الـ ــرايس،(ودراسـ ) م٢٠٠٤بـ

 ).م١٩٩٨حممد،(ودراسة ) م١٩٩٨الكيالين،(و دراسة) م٢٠٠٠فاطر،(ودراسة
تطرقت بعض الدراسات إىل املعوقات اليت تواجه التدريب عن بعد خاصـة يف              .٧

آل (ودراسـة   ) م٢٠٠٦وزارة التعلـيم العـايل،    (ةالدول العربية كما يف دراس    
 ) م٢٠٠٣الـصديق، (دراسـة    و )م٢٠٠٤،الـسيد (دراسة  و)  م٢٠٠٦مزهر،
دراسـة جالوشـا    و) م٢٠٠٤برايس،(دراسة  و) م١٩٩٩مجال الدين، (ودراسة

(Galusha,2003). 
اهتمت بعض الدراسات السابقة بدراسة األساليب اجلديدة واحلديثة يف جمـال            .٨

) م٢٠٠٦هــر،آل مز(التعلــيم والتــدريب عــن بعــد كمــا يف دراســة 
)  م١٩٩٨الكيالين،( دراسةو) م٢٠٠٠فاطر،(ودراسة) م٢٠٠٤السيد،(ودراسة

 .(Wheeler,1999)ودراسة ويلر
أكدت بعض الدراسات السابقة على أمهية التعليم والتدريب عن بعد وقدرتـه             .٩

على حل كثري من املشكالت اليت يعاين منها التعليم والتدريب التقليدي كما يف             
  ودراسـة    )م  ٢٠٠٦الغامدي،(و دراسة   ) م٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،  (دراسة

ودراسة ) م١٩٩٨حممد،(ودراسة  ) م٢٠٠٤،السيد(دراسة  و) م٢٠٠٣السنبل،(
 .Swan)،(2003 سوان ودراسة) م١٩٩٩ودياب، بوهجارأ(
ركزت بعض الدراسات على دور التعليم والتدريب عن بعد يف تنمية املـرأة              . ١٠

 ودراسة) م٢٠٠٥الفريح،( ربة بيت كما يف دراسة     العربية سواًء كانت عاملة أو    
 .)م٢٠٠٣السعادات،(
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 حتدثت بعض الدراسات عن إجراءات اجلودة النوعية للتدريب عن بعد، كما            . ١١
 ).م١٩٩٨الكيالين،( و دراسة) م٢٠٠١السنبل،(يف دراسة

 
وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أا حتاول الكشف عن احلاجـة إىل              

وأنواع الربامج اليت ميكـن أن        والتعليم إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية       
 من  ئه واملعوقات اليت قد تواجه إنشائه     يقدمها املركز واملتطلبات األساسية الالزمة إلنشا     

وجهة نظر مشريف التدريب التربوي يف وزارة التربية والتعلـيم يف اململكـة العربيـة               
  .السعودية
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  لرابعالفصل ا
  

  إجراءات الـدراسـة
  

  الدراسةمنهج •
 جمتمع الدراسة •
  الدراسةأداة •
  الدراسةصدق أداة •
  الدراسةثبات أداة •
 األساليب اإلحصائية  •
  تطبيق أداة الدراسة •
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  إجراءات الـدراسـة
  

  :دراسةمنهج ال -١

احلاجة "يف ضوء طبيعة الدراسة وأهدافها والبيانات املراد احلصول عليها لتحديد               
مت اسـتخدام املنـهج     "  التربية والتعليم  إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة       

  .مته لطبيعة الدراسة احلالية نظراً ملالءالوصفي
    واملنهج الوصفي ال يقتصـر فقـط على مجع البيانات وتبويبها بل يتـضمن            
تفسري هذه البيانات وحتليلها، ويستخدم يف املنهج الوصـفي أسـاليب القيـاس             

  ).١٩٣م،ص٢٠٠٣العساف،(والتصنيف والتفسري 
  دراسةجمتمع ال -٢

فاألصل يف البحوث العلمية أن     "دراسة  جمتمع ال طبقت أداة الدراسة على مجيع أفراد       
ولكن يلجـأ   جترى على مجيع أفراد جمتمع البحث ألن ذلك أدعى لصدق النتائج            

ــرم     ــسبب كث ــك ب ــذر ذل ــهم إذا تع ــة من ــار عين ــث الختي الباح
) ٤٢( يف رغم انتـشاره  - اسة   ولقلة جمتمع الدر   ،)٩٣م،ص٢٠٠٣العساف،("مثالً

 حرص الباحث على تطبيق األداة على مجيع أفراد جمتمع الدراسة والـذي             -مدينة  
التابعـة  للبنني  يتكون من مجيع مشريف التدريب التربوي يف إدارات التربية والتعليم           

 يف منـاطق وحمافظـات      - إدارة للتربية والتعليم  ) ٤٢ (-لوزارة التربية والتعليم    
مـشرفاً للتـدريب    ) ٣٠١( العربية السعودية والـذين يبلـغ عـددهم          اململكة
 الباحث  وعادت إىل ) م٢٠٠٧ب التربوي واالبتعاث ،   اإلدارة العامة للتدري  (التربوي

  %)٨٤(استبانة وبلغت نسبة العائد) ٤٩(استبانة بفاقد قدره ) ٢٥٢(
  ت التربية والتعليم يوضح عدد االستبانات العائدة من كل إدارة من إدارا)١(  رقمدولواجل
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   )١(جدول رقم 

  ةارعدد االستبانات العائدة من كل إد
  

  عدد املشرفني عدد املشرفني
 اإلدارة التعليمية

  العدد
العائد من 
 االستبانات

 اإلدارة التعليمية
  العدد

العائد من 
 االستبانات

  ٢  ٤ املخواة  ٨ ١٠ األحساء
  ١٥ ١٥ املدينة املنورة  ٤  ٤ االفالج
  ٤  ٤ املهد  ٥  ٥ ةالباح
  ٣  ٤ النماص  ٣  ٤ بيشة

  ٤  ٥  تبوك  ٦  ٦ اجلوف 
  ١٠ ١٨ جازان  ٥  ٥ احلدود الشمالية
  ١٩ ٢٠ جدة  ٤  ٤ احلوطة واحلريق

  ١٠ ١٠ حائل  ٥  ٥ اخلرج
  ٣  ٥ حفر الباطن  ٤  ٤ الدوادمي
  ٤  ٤ رجال أملع  ٣  ٤ الرس
  ٤  ٥ سراة عبيدة  ١٨ ٢٢ الرياض
  ٣  ٤ شقراء  ٤  ٤ الزلفي
  ٣  ٥ صبياء  ١٧ ٢٠ الشرقية
  ٤ ١٠ عسري  ٨ ١٠ الطائف
  ٤  ٤ عفيف  ٤  ٤ العال
  ٦  ٦ عنيزة  ٣  ٤ القريات
  ٥  ٤ حمايل عسري  ١١ ١٥ القصيم
  ١٠ ١٠ مكة املكرمة  ٣  ٤ القنفذة
  ٥ ١٠ جنران  ٤  ٤ القويعية
  ٣  ٤ وادي الدواسر  ٤  ٤ الليث
  ٤  ٤ ينبع  ٤  ٤ امعة
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  :دراسةأداة ال -٣
دراسة وحتقيقاً ألهدافها قام الباحث بتصميم اسـتبانة جلمـع          اتساقاً مع منهجية ال   

املعلومات والبيانات وذلك يف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وتـساؤالا وبنـاء            
          ذات العالقة  عد  على ما جاء يف أدبيات الدراسات السابقة والتدريب والتعليم عن ب

التدريب التربـوي   يف  املتخصصني  آراء    أخذ بناء على املباشرة مبوضوع الدراسة و   
  .والتدريب عن بعد

  :وتألفت االستبانة من أربعة حماور هي
احلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعـد يف وزارة التربيـة            : احملور األول    

  .عبارات) ١٠( وحيتوي على والتعليم
الربامج التدريبية الربامج التدريبية اليت ميكن أن يقدمها مركـز          : احملور الثاين  

  .عبارة) ١٤(يب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم وحيتوي على التدر
املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عـن بعـد يف وزارة           : احملور الثالث  

  .عبارة) ١٤(التربية والتعليم وحيتوي على 
املعوقات اليت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة           : عاحملور الراب  

  .عبارات)١٠( وحيتوي على التعليمالتربية و
 مجيع عبارات االستبانة بإحدى االسـتجابات الـثالث التاليـة           ن ع جابةتتم اإل و
وتأخذ االسـتجابات الـثالث الـسابقة       ) موافق، موافق إىل حد ما، غري موافق      (

  ).١،٢،٣(الدرجات التالية على الترتيب 
  
  : صدق األداة-٤

مت عرض االستبانة بعد تـصميمها علـى        حلساب الصدق الظاهري ألداة الدراسة      
ومـن  جمموعة من اخلرباء واحملكمني من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية           
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للحكم على مدى مناسبتها    ،  ولني واملشرفني التربويني يف وزارة التربية والتعليم      املسئ
ا إلخراجها يف شكلها النهائيلتحقيق األغراض اليت تستهدفها الدراسة متهيد.  

وحلساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة مت اسـتخدام معامـل ارتبـاط             
  ).بريسون(

وللتأكد من متاسك العبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه قام الباحث            
بقياس صدق االتساق الداخلي لألداة من خالل بيانات اسـتجابات املبحـوثني            

ن عبارات االستبانة والدرجة الكليـة      حبساب معامالت االرتباط بني كل عبارة م      
  )٥(، )٤(، )٣(، )٢(للمحور الذي تنتمي إليه كما هو مبني يف اجلداول رقم 

  ) ٢(جدول 
االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي  احملور األول من معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات

  تنتمي إليه

 معامل الثبات  العـبـارات م

  **٠,٤٤٩  .أ تكافؤ الفرص التدريبية جلميع املعلمنيحتقيق مبد ١
 **٠,٣٩٤  .االنتشار اجلغرايف للمعلمني يف أحناء اململكة ٢

استيعاب أكرب قدر من املعلمني يف الربامج التدريبية ملواجهة التزايد           ٣
  .املستمر يف أعدادهم

٠,٤٧٨** 

 **٠,٥١٢  .توفري اخلدمات التدريبية للمعلمني يف املدارس النائية ٤

مراعاة ظروف املعلمني اليت قد متنعهم من االنتقـال إىل مراكـز             ٥
 **٠,٥٣٥  .التدريب

 **٠,٥٥٩  .سرعة تلبية االحتياجات التدريبية املتجددة للمعلمني ٦
 **٠,٦٠٨  .التقليل من التكلفة االقتصادية للتدريب على املدى البعيد ٧
 **٠,٥٥٣  .بيةاملرونة يف حتديد أوقات الربامج التدري ٨

تنويع البدائل التدريبية للمعلم حبيث يستطيع اختيار األسلوب الذي          ٩
 **٠,٥٣٦  .يناسبه

 **٠,٥٣٣  .دعم وتعزيز دوافع التعليم والتدريب املستمر لدى املعلمني ١٠
  ٠,٠١دالة عند  (**) 
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 أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى       ) ٢(ويتضح من اجلدول رقم     
  .األولمما يشري إىل االتساق الداخلي بني العبارات اليت يضمها احملور ) ٠,٠١(

  
  

  )٣(جدول 
 االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي  من احملور الثاينمعامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات

  تنتمي إليه

 معامل الثبات  العـبـارات م

 **٠,٥٥٩  .إدارة الصف ١
 **٠,٤٩٠  .بوياالتصال التر ٢
 **٠,٥٨٤  . احلديثة يف التعليم والتعلمتاالستراتيجيا ٣
 **٠,٥٩١  .القياس والتقومي التربوي ٤
 **٠,٦٣٣  .التعلّم التعاوين ٥
 **٠,٦٢٨  .دمج وتوظيف التقنية يف التعليم ٦
 **٠,٦٣٥  .طرائق تدريس وحتفيز الكبار ٧
 **٠,٤٩٩  .مهارات التعلّم الذايت ٨
 **٠,٤٩٠  .درسيةالصحة امل ٩
 **٠,٥٦١  .تنمية مهارات التفكري ١٠
 **٠,٥٤٠  .اجلودة يف املؤسسات التعليمية ١١
 **٠,٤٧١  .مهارات البحث العلمي ١٢
 **٠,٥٨٥  .التعلّم اإللكتروين ١٣
 **٠,٦٠٥  .طرق اكتشاف املوهوبني ورعايتهم ١٤
  ٠,٠١دالة عند  (**) 

مالت االرتباط دالة إحصائياً عنـد مـستوى        أن مجيع معا  ) ٣(ويتضح من اجلدول رقم     
  .مما يشري إىل االتساق الداخلي بني العبارات اليت يضمها احملور الثاين) ٠,٠١(
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  ) ٤(جدول 
  للمحور الذي تنتمي إليهبالدرجة الكلية  االستبانةمعامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات 

 معامل الثبات  الـعـبـارات م

 **٠,٥٦٣  .بعدملركز التدريب عن إنشاء مبىن   ١

مركـز   االتصاالت احلديثـة يف      خلدماتحتتية جيدة    بنيةأسيس  ت  ٢
 **٠,٣٩٥  .التدريب عن بعد

 **٠,٣٣٩  .بعدجتهيز املركز بتقنيات التدريب عن   ٣
 **٠,٤٧٠  .بعدإعداد مدربني متخصصني يف التدريب عن   ٤

يـات االتـصاالت    توفري كادر فين وهندسي متخـصص يف تقن         ٥
  .بعدوالتدريب عن 

٠,٥٥٤** 

 والتعلـيم   بعـد توفري إدارة للمركز متخصصة يف التدريب عـن           ٦
 **٠,٥٩١  .املستمر

 **٠,٦٧٣  .بعد هيئة استشارية للمركز متخصصة يف التدريب عن كوينت  ٧

 إدارات  كـل إدارة مـن     يف   بعدإنشاء قسم لشؤون التدريب عن        ٨
  .التربية والتعليم

٠,٦٤٧** 

 يف إدارات التربيـة     بعـد إعداد مشرفني متخصصني للتدريب عن        ٩
  .والتعليم 

٠,٥٦٥** 

 **٠,٦٣٨  .بعدركز التدريب عن ملإعداد هيكل تنظيمي  ١٠

ربط أقسام التدريب عن بعد يف إدارات التربية والتعليم تقنيا وفنياً            ١١
 **٠,٦١٢  .مبركز التدريب عن بعد

 **٠,٥٩٥  .املوارد املالية الكافية إلنشاء مركز التدريب عن بعدتوفري  ١٢
 **٠,٤٧١ .ربط املدارس النائية بشبكة لالتصاالت عن طريق األقمار الصناعية ١٣

 للمعلمني قبل تطبيق برامج  بعد تقدمي برامج توعوية يف التدريب عن      ١٤
  .املركز

٠,٤٤٧** 

  ٠,٠١دالة عند (**) 

أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحـصائياً عنـد مـستوى           ) ٤(رقم  ويتضح من اجلدول    
  .مما يشري إىل االتساق الداخلي بني العبارات اليت يضمها احملور الثالث) ٠,٠١(
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  )٥(جدول 
االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي احملو الرابع من معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات 

  تنتمي إليه

 مل الثباتمعا  العبارات م

 يف وزارة التربية والتعليم      وصناع القرار  عدم اقتناع بعض املسؤولني     ١
 **٠,٣٤١   . بعدبأمهية التدريب عن

وزارة التربية  ب بعدندرة الكوادر اإلدارية املتخصصة يف التدريب عن          ٢
  .والتعليم

٠,٦٨٠** 

ـ          ٣ ن بعـد   ندرة الكوادر الفنية واهلندسية املتخصصة يف التدريب ع
  .بوزارة التربية والتعليم

٠,٦٣٣** 

٤        ندرة املدربني املتخصصني يف التدريب عن ببـوزارة التربيـة      دع  
 **٠,٦٧٦  .والتعليم

عدم جاهزية بعض املدارس تقنيا الستقبال مثل هذا النـوع مـن              ٥
  .التدريب

٠,٤٨٨** 

 **٠,٥٤٧  . عن بعدمركز التدريبصعوبة توفري املوارد املالية الكافية إلنشاء   ٦

مة البنية التحتية احلالية لشبكات االتصاالت يف اململكة مع       ءعدم مال   ٧
متطلبات التدريب عن ب٠,٥٧٨  .دع** 

 **٠,٥١٥  .ضعف التجارب احمللية يف التعليم والتدريب عن بعد  ٨

٩           ـ غياب اإلطار التنظيمي لربامج التعليم والتـدريب عـن ب د يف  ع
  .اململكة

٠,٥٥٥** 

١٠        عدم وجود إدارة خاصة للتعليم والتدريب عن بد يف وزارة التربية    ع
 **٠,٥٣٠  .والتعليم

  ٠,٠١دالة عند  (**) 

أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحـصائياً عنـد مـستوى           ) ٥(ويتضح من اجلدول رقم     
  .مما يشري إىل االتساق الداخلي بني العبارات اليت يضمها احملور الرابع) ٠,٠١(
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  : ثبات األداة-٥

ـ    ) االستبانة(مت حساب ثبات أداة الدراسة       تخدام معامـل ثبـات     من خـالل اس
نتيجة قيم معامالت الثبات لكل حمـور مـن   ) ٦(ويوضح اجلدول رقم   ،)الفاكرونباخ(

  .حماور االستبانة
  )٦(جدول 

   معامالت الثبات لكل حمور من حماور االستبانةقيم

 معامل الثبات  ورــاحمل

اجة إىل إنشاء مركز للتدريب عـن بعـد يف وزارة           احل
  ٠,٧٣٠٠  التربية والتعليم

الربامج التدريبية اليت ميكن أن يقدمها مركز التدريب عن         
  ٠,٨٤٣١  بعد يف وزارة التربية والتعليم

املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عـن بعـد يف          
  ٠,٨٢٦٠  وزارة التربية والتعليم

يت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف         املعوقات ال 
  وزارة التربية والتعليم

٠,٧٥٥٧  

  

احلاجة إىل إنـشاء مركـز       معامل الثبات حملور     أن قيم ) ٦(اجلدول رقم   ويتضح من   
الربامج التدريبيـة  ، وحملور )٠,٧٣٠٠(بلغت للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم        

لتدريب عـن بعـد يف وزارة التربيـة والتعلـيم بلغـت             اليت ميكن أن يقدمها مركز ا     
املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربيـة       ، وحملور   )٠,٨٤٣١(

املعوقات اليت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عـن         ، وحملور   )٠,٨٢٦٠(والتعليم بلغت   
يم مرتفعة مما يـدل علـى أن        ، وهي ق  )٠,٧٥٥٧( بلغت   بعد يف وزارة التربية والتعليم    

  .االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات
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  : تطبيق أداة الدراسة-٦

 خطاب  رم باستصدا ابعد أن انتهى الباحث من حتكيم االستبانة ووضعها يف صورا النهائية ق           
من عمادة كلية التربية إىل اإلدارة العامة للبحوث بوزارة التربية والتعليم ومـن مث قامـت                
 اإلدارة العامة للبحوث بالوزارة بإرساهلا خبطابات رمسية إىل مجيع إدارات التربية والتعلـيم            

 يف ما يقـارب  ا هذل جمتمع الدراسة يف كل إدارة ومت لتعبئتها من قب–إدارة  ) ٤٢ (– للبنني
ة واضطر األربعة أشهر قام الباحث خالهلا باالتصال بكل إدارة وحثهم على تعبئة أداة الدراس     

إدارات ) ٦ (- اإلدارات غري املتجاوبة لتوزيع ومجع االستبانات        الباحث إىل الذهاب لبعض   
  %).٨٤(،بنسبة قدرها استبانة) ٣٠١(استبانة من أصل ) ٢٥٢( ومتكن الباحث من مجع -
 

  : اإلحصائيةساليباأل -٧
  :مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية

 . تساق الداخلي ألداة الدراسةلقياس صدق اال) بريسون(معامل ارتباط  .١
 . الدراسة بغرض قياس ثبات أداة)الفاكرونباخ( ثباتمعامل  .٢
لتوصيف جمتمع الدراسة وحتديد استجابات أفراده       ةاملئويالتكرارات والنسب    .٣

  .على عبارات االستبانة
 . الدراسةأفراد جمتمعاملتوسطات احلسابية بغرض ترتيب استجابات  .٤
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  اخلامسالفصل 
  

  ئج الـدراسـةنتا
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  نتائج الدراسة
  

يف هذا الفصل قام الباحث بتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء أسئلة الدراسة             
  :التالية
ما احلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم من وجهة               .١

  نظر مشريف التدريب التربوي؟
من مركز التدريب عـن بعـد يف وزارة         ما الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم         .٢

  التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟ 
ما املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم من           .٣

 وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟
ة التربيـة   ما املعوقات اليت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عـن بعـد يف وزار              .٤

 والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟
  

وقد اعتمد الباحث الدالالت اللفظية التالية مؤشرا لدرجات عبـارات األداة كمـا يف    
  :اجلدول التايل

  
  )٧(جدول رقم 

   الدالالت اللفظية لدرجات عبارات األداة
  ةـة املوافقـدرج  دىــامل  اسـيـقـامل

   موافقغري  ١,٦٦إىل١,٠٠  منخفض
  موافق إىل حد ما  ٢,٣٣ إىل ١,٦٧  متوسط
  موافق  ٣,٠٠ إىل ٢,٣٤  مرتفع

  
  : وفيما يلي عرض ومناقشة النتائج 
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 يف وزارة   بعد ما احلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن         :اإلجابة عن السؤال األول   
  التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟

استخدم الباحث التكرار والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية كما        لإلجابة عن هذا السؤال     
  ).٨(يبني اجلدول رقم 

  )٨(جدول رقم 
ما الحاجة إلى : األول والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول عبارات السؤال التكرارات 

  )مرتبة تنازليا وفقًا لمتوسطاتها الحسابية( والتعليم إنشاء مركز للتدريب عن بعد في وزارة التربية

  درجة الموافقة

  م

بة
رت
ال

  

  

  العبارات
  موافق

موافق 
  إلى حد ما

غي 
  موافق

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٠  ٣٣  ٢١٧  ك
االنتشار الجغرافي للمعلمين فـي أنحـاء         ١  ٢

  ٠  ١٣,٢  ٨٦,٨  %  .المملكة
٠,٣٣٩  ٢,٨٧  

  ١  ٤٣  ٢٠٨  ك
اعاة ظروف المعلمين التي قد تمـنعهم       مر  ٢  ٥

  ٠,٤  ١٧,١  ٨٢,٥  %  .من االنتقال إلى مراكز التدريب
٠,٣٩٤  ٢,٨٢  

  ١  ٤٥  ٢٠٦  ك
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التدريبية لجميع        ٣  ١

  ٠,٤  ١٧,٩  ٨١,٧  %  .المعلمين
٠,٤٠٠  ٢,٨١  

  ٣  ٤٦  ٢٠٠  ك
٤  ٣  

استيعاب أكبر قـدر مـن المعلمـين فـي          
ــرامج التد ــد الب ــة لمواجهــة التزاي ريبي

  ١,٢  ١٨,٥  ٨٠,٣  %  .المستمر في أعدادهم
٠,٤٣٦  ٢,٧٩  

  ٧  ٥٠  ١٩٥  ك
توفير الخدمات التدريبية للمعلمـين فـي         ٥  ٤

  ٢,٨  ١٩,٨  ٧٧,٤  %  .المدارس النائية
٠,٤٩٦  ٢,٧٥  

  ٩  ٦٤  ١٧٧  ك
التقليل من التكلفة االقتـصادية للتـدريب         ٦م  ٧

  ٣,٦  ٢٥,٦  ٧٠,٨  %  .على المدى البعيد
٠,٥٤٢  ٢,٦٧  

  ٦  ٧٢  ١٧٣  ك
دعم وتعزيز دوافـع التعلـيم والتـدريب          ٦م  ١٠

  ٢,٤  ٢٨,٧  ٦٨,٩  %  .المستمر لدى المعلمين
٠,٥٢١  ٢,٦٧  

  ٧  ٧٠  ١٧٣  ك
المرونــة فــي تحديــد أوقــات البــرامج   ٨  ٨

  ٢,٨  ٢٨  ٦٩,٢  %  .التدريبية
٠,٥٢٩  ٢,٦٦  

  ٧  ٨١  ١٦٣  ك
دريبيـة للمعلـم بحيـث      تنويع البدائل الت    ٩  ٩

  ٢,٨  ٣٢,٣  ٦٤,٩  %  .يستطيع اختيار األسلوب الذي يناسبه
٠,٥٤١  ٢,٦٢  

  ٨  ٨٥  ١٥٨  ك
سرعة تلبية االحتياجات التدريبية المتجددة       ١٠  ٦

  ٣,٢  ٣٣,٩  ٦٢,٩  %  .للمعلمين
٠,٥٥٣  ٢,٦٠  

  ٤٩  ٥٨٩  ١٨٧٠  ك
  الـــمـجــمـــوع

%  ١,٩٥  ٢٣,٤٨  ٧٤,٥٦  
٠,٢٧  ٢,٧١  

  النسبة املئوية%= التكرار                                                                             = ت        
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م  (١) الرسم البياني رق
ارات السؤال االول    ابية لعب المتوسطات الحس

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

12345678910

ارقام عبارات السؤال االول

بي  
سا

الح
ط 
وس
لمت
ا

  
  

  :ما يلي) ١(والرسم البياين رقم ) ٨(اجلدول رقم يتضح من 
 األول  إلجابات السؤال  يتبني من املتوسط احلسايب العام للتكرارات والنسب املئوية          :أوالً

 أن هناك حاجة إلنشاء     يوافقون على فراد جمتمع الدراسة    أمن  %) ٧٤,٥٦(أن ما نسبته  
   يوافقون إىل حد   %) ٢٣,٤٨( بينما   ،وزارة التربية والتعليم  عد يف   مركز للتدريب عن ب

 حاجة إلنشاء مركـز     على أن هناك  غري موافقني   %) ١,٩٥ (نسبته ما، يف حني أن ما    
إلجابات هـذا   املتوسط احلسايب العام    م، وبلغ    التربية والتعلي  وزارة يف   عدبللتدريب عن   

  .وهي حبسب املقياس املستخدم ذات درجة مرتفعة) ٣,٠٠من ٢,٧١( - األول -السؤال 
 اليت  )م٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،  ( دراسةوهذه النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة تتفق مع         

 يف اململكة العربية    االلكتروين والتعليم عن بعد   بضرورة تأسيس مركز رئيسي للتعلُّم      أوصت  
بضرورة املبادرة يف توظيف التقنيـات      "اليت أوصت   ) م٢٠٠٦،الذيايب( ودراسة،  السعودية

املتطورة يف التعليم من خالل تدريب املعلمني على رأس العمل وربط املـدارس بـشبكات               
التدريب مل تعـد مفيـدة وحمققـة    ااالت التقليدية يف التعليم أو   "وأكدت أن   " املعلومات

وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع الطرائق احلديثة يف تدريب         التطورات   ملسايرة ومواكبة 
ودراسـة   "املغلقـة املعلمني واليت منـها التعلـيم املـربمج والـدوائر التلفزيونيـة             



 

 

١٢٣

ء  على مقترح إنشا   ة عينة الدراسة بدرجة عالي    موافقة"اليت توصلت إىل    ) م٢٠٠٥املطريف،(
   بضرورة تبين مثل هـذا     عد يف مديرية الدفاع املدين وأوصت الدراسة        مركز للتدريب عن ب

 ودراسـة   ،"املقترح وان يكون موقعه الدائم يف املعهـد الرئيـسي للـدفاع املـدين             
 إىل أن التدريب االلكتروين والتدريب املفتوح من أهـم           توصلت اليت) م٢٠٠٥الياور،(

أوصـت   اليت   )م٢٠٠٤،السيد(ودراسة   التقليدي،   ربويالبدائل املعاصرة للتدريب الت   
بتطوير برامج إعداد وتدريب املعلمني يف اجلامعات والكليات على أساليب التعلـيم             "

  توصلت إىل اتفاق عام وبنسبة      اليت) م٢٠٠٢السعادات،(ودراسة   ،"عدوالتدريب عن ب
عد يف  للتعليم عن ب  مركز  عالية بني أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية على أمهية إنشاء           

 "عد يف جامعة امللـك سـعود      بإنشاء مركز للتعليم عن ب    " وأوصت   جامعة امللك سعود  
وزارات التربية والتعليم و التعلـيم العـايل يف       "اليت أوصت   ) م٢٠٠١،السنبل(ودراسة  

الدول العربية وخاصة تلك الدول اليت مل تبدأ مبشاريع خاصة بالتعليم عن بعد أن تفكر               
دياً يف تشكيل فرق عمل وطنية تعمل جبد لصياغة الرؤى اهلادفة لتطوير أنظمة قطرية              ج

الـيت أوصـت    ) م٢٠٠٢األمري،(ودراسة   "فاعلة توظف فيها تقنيات التعليم عن بعد      
اليت أوصـت   ) م١٩٩٩مجال الدين، (ودراسة" عدب نع نيلماملع تدريب على االعتمادب"
ودراسـة  "  عـن بعـد    قومي لتدريب املعلمني  بإنشاء معهد متخصص على املستوى ال     "
وزارة التربيـة  عـد يف  بإنشاء قسم للتـدريب عـن ب  "أوصت لـيت   ا) م١٩٩٨حممد،(

عد باسـتخدام  أن التعليم عن ب  اليت توصلت إىل     (Dennis,1994) ودراسة دينس ،"والتعليم
اصـة  باملعـارف احلديثـة اخل     ميكن أن يساعد يف تزويد املعلمني        تتكنولوجيا االتصاال 

 & Young)دراسة وباملمارسات التدريسية وحتسني جودة إعداد املعلم والربامج التعليمية، 

W. Lewis, 2007) بينت  اليتعد يف أعداد وتـدريب  األمهية القصوى لربامج  التعليم عن ب
  .املعلمني

 - حبكم طبيعة عملـهم      -وقد يعود السبب يف هذه النتيجة إىل أن معايشة جمتمع الدراسة            
للصعوبات واملشكالت اليت يعاين منها التدريب التربوي التقليـدي وكـذلك معرفتـهم             

جعلهم يرون أن إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف الوزارة           خبصائص ومزايا التدريب عن بعد    
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سيساهم بشكل كبري يف التغلب على هذه الصعوبات واملشكالت اليت تواجـه التـدريب              
  .التربوي بوضعه احلايل

وبلغ ) ٠,٥٥٣(وبني  ) ٠,٣٣٩(لعبارات هذا احملور بني     تراوحت االحنرافات املعيارية     :اثاني
يشري هذا إىل تقارب آراء أفراد جمتمع الدراسة        ، و )٠,٢٧(االحنراف املعياري العام للمحور     

  .إزاء عبارات هذا احملور
 فقـد  أن عبارات احملور األول حصلت مجيعها على متوسطات حسابية مرتفعـة           :ثالثًا

يف ) ٣,٠٠مـن   ٢,٨٧(  بـني  - األول -تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات هذا احملور     
  .يف حدها األدىن) ٣,٠٠ من٢,٦٠(حدها األعلى و

أن :  األول ميكن القول   احملورمن النسب العالية إلجابات أفراد جمتمع الدراسة حول عبارات          
ا من العوامل اليت تـدعو إىل إنـشاء          تعد كله  - األول   -العبارات اليت تضمنها هذا احملور      

  . باململكة العربية السعوديةوزارة التربية والتعليممركز للتدريب عن بعد يف 
  

 األول اليت حصلت علـى أعلـى املتوسـطات          ر حتليلي لعبارات احملو   وفيما يلي عرض  
  : احلسابية وهي كالتايل

يف الرتبـة    "أحناء اململكـة  االنتشار اجلغرايف للمعلمني يف     )"٢( جاءت العبارة رقم     -١
االنتـشار  من جمتمع الدراسة يوافقون على أن       %) ٨٦,٨(األوىل، حيث تبني أن ما نسبته       

من أهم احلاجات اليت تدعو إىل إنشاء مركز للتدريب عن           اجلغرايف للمعلمني يف أحناء اململكة    
ما على هذه العبارة     يوافقون إىل حد     %)١٣,٢(عد يف وزارة التربية والتعليم وأن ما نسبته         ب

وحصلت علـى    بينما مل يشر أي من أفراد جمتمع الدراسة إىل عدم املوافقة على هذه العبارة             
املقياس املـستخدم ذو قيمـة      حبسب  وهو   ،)٣,٠٠من٢,٨٧(وهو  متوسط حسايب   أعلى  
   .مرتفعة

ون مدى  لعمل جمتمع الدراسة يف امليدان وبالتايل فهم يدرك       يف هذه النتيجة    وقد يعود السبب    
وأيضا قد يعـود    حىت داخل املنطقة التعليمية      صعوبة إيصال التدريب إىل املعلمني املنتشرين     

السبب ملعرفة جمتمع الدراسة مبزايا التدريب عن بعد واليت منها وصوله إىل مناطق جغرافيـة               
  .واسعة
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ميكن  "وحأن التعليم املفت  توصلت إىل   اليت  ) م٢٠٠٣الصديق،(دراسة  مع  وتتفق هذه النتيجة    
يف تدريب املعلمني على نطاق واسع وبتكلفة اقل ومبرونة تتناسب مع  اأن يسهم إسهاماً كبري

مجـال  (وكـذلك تتفـق مـع دراسـة       " املنتشرين يف ربوع الـسودان     ظروف املعلمني 
 استخدم حلل مشكالت ملحة      يف مصر  عدالتعليم عن ب  " إىل أن    اليت توصلت ) م١٩٩٩الدين،

آخر من أشكال التعليم مثل محالت حمو األمية وتعلـيم الكبـار            يصعب حلها بأي شكل     
والوصول إىل املعلمني املنتشرين يف مجيع أحناء الدولة لرفع مستواهم العلمي وتدريبهم تدريبا             

دراسـة   مـع مـا توصـلت إليـه     - إىل حـد مـا    -وتتفـق   " مستمرا أثناء اخلدمـة   
 كليـة   لتعليم عـن بعـد يف     حيث توصلت إىل مسوغات استخدام ا     ) م٢٠٠٣السعادات،(

يغطـي  " جبامعة امللك فيصل ومنها أن التعليم عن بعـد           الدراسات التطبيقية وخدمة اتمع   
  ".مناطق جغرافية واسعة

مراعاة ظروف املعلمني اليت قد متنعهم مـن االنتقـال إىل            ")٥(جاءت العبارة رقم     -٢
من جمتمع الدراسـة    %) ٨٢,٥(ته   أن ما نسب   يف الرتبة الثانية، حيث تبني    " مراكز التدريب 

 من  مراعاة ظروف املعلمني اليت قد متنعهم من االنتقال إىل مراكز التدريب          يوافقون على أن    
احلاجات اليت تدعو إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعلـيم، وأن مـا                 

ال يوافقون  %) ٠,٤(نسبته   يوافقون إىل حد ما على هذه العبارة،وأن ما       %) ١٧,١(نسبته  
وهو حبسب املقياس    )٣,٠٠من٢,٨٢(هلذه العبارة   بلغ املتوسط احلسايب    و على هذه العبارة،  

  .املستخدم ذو قيمة مرتفعة
 نتيجة احتكـاكهم املباشـر      - يعود إىل شعور جمتمع الدراسة        يف هذه النتيجة   ولعل السبب 

 من احلضور إىل مراكز التـدريب        بالظروف اليت يواجهها املعلمون واليت متنعهم      -باملعلمني  
وقد تكون هذه الظروف ظروفًا عملية أو أسرية أو اجتماعية أو غريها وبالتايل فإم يـرون                

نظرا للخصائص واملميـزات الـيت       يف التدريب عن بعد وسيلة مناسبة ملراعاة هذه الظروف        
 .يتمتع ا

 اليت ذكرت عـدداً مـن     ) م٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،  ( فق هذه النتيجة مع دراسة    توت
مراعاة ظروف الدارسني اليت متنعهم     " وذكرت منها    مسوغات استخدام التعليم عن بعد    

اليت ذكـرت أن فكـرة      ) م١٩٩٨الكيالين،(وتتفق مع دراسة     "من حضور احملاضرات  



 

 

١٢٦

  عددة من الناس   لفئات مت عد برزت من أجل توفري فرص التعليم والتدريب         التعليم عن ب
القتصادية أو االجتماعية من االنتقال     االذين متنعهم ظروفهم العملية أو      األشخاص  مثل  

دراسـة جالوشـا    ، وتتفـق أيـضا مـع        ملعاهد تدريبية بعيدة عن أماكن إقامتـهم      
(Galusha,2003)      مالتعلي" اليت توصلت إىل أن  عد يراعـي ظـروف الدارسـني        عن ب

  ".ةوارتباطام العملية واألسري
يف الرتبة  "  حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التدريبية جلميع املعلمني       )"١(جاءت العبارة رقم     -٣

حتقيق مبـدأ   من جمتمع الدراسة يوافقون على أن       %) ٨١,٧(أن ما نسبته    تبني   الثالثة، حيث 
 اليت تدعو إىل إنشاء مركز للتدريب عن        اجاتاحل من   تكافؤ الفرص التدريبية جلميع املعلمني    

يوافقون إىل حد ما علـى هـذه        %) ١٧,٩(ليم، وأن ما نسبته     عد يف وزارة التربية والتع    ب
بلغ املتوسط احلسايب هلـذه     و ال يوافقون على هذه العبارة،    %) ٠,٤(نسبته   العبارة،وأن ما 

  .حبسب املقياس املستخدم ذو قيمة مرتفعة وهو )٣,٠٠من٢,٨١(العبارة 
ن عدم تـوفر التـدريب      إىل ما يالحظه جمتمع الدراسة م     يف هذه النتيجة    وقد يعود السبب    

عـدم تـوفر    "لفئات معينة من املعلمني مثل معلمي املدارس البعيدة عن مراكز التدريب أو             
وبالتايل فإم قـد    ) ٣٧م،ص٢٠٠١رواس،("مقاعد تكفي جلميع املتقدمني يف بعض الربامج      

  .يرون أن التدريب عن بعد يوفر فرصا تدريبية للجميع دون متييز
اليت بينت أن التعليم عن بعـد       ) م٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،  ( ع دراسة وتتفق هذه النتيجة م   

حتقيق املساواة يف التعليم وإيصال نظم التعليم والتدريب إىل مجاعات ال تتوافر هلا             "يساهم يف   
، وكـذلك تتفـق مـع دراسـة         "سوى فرص حمدودة من التعليم والتدريب التقليـديني       

حتقيق العدالـة يف    "لتدريب االلكتروين يساعد على      اليت توصلت إىل أن ا     )م٢٠٠٤،السيد(
) م  ٢٠٠٦الغامدي،(دراسة  وتتفق مع   " ا للجميع ا مشاع عل التدريب حقً  جيفرص التدريب و  

يقلـل مـن     " - وهو أحد تقنيات التدريب عن بعد        - أن البث الفضائي املباشر   بينت  اليت  
 اليت بينت أن من     )م٢٠٠٥ل،مشع( دراسة   وتتفق مع " مشكلة عدم مساواة الفرص التدريبية    

 حتقيق مبادئ دميقراطية التعليم وتكـافؤ الفـرص التدريبيـة           "أهم أهداف التعليم عن بعد      
 الـيت أوردت    )م١٩٩٨الكيالين،(ودراسة   "واملساواة بني املواطنني دون التمييز فيما بينهم      



 

 

١٢٧

والتدريبية بني كافـة     املساواة يف الفرص التعليمية      "عددا من مميزات التدريب عن بعد ومنها      
  ".شرائح اتمع

  
 املتوسـطات   أقـل  األول اليت حصلت علـى       رعرض حتليلي لعبارات احملو    وفيما يلي 

  :احلسابية وهي كالتايل
يف الرتبة الثامنة،   " املرونة يف حتديد أوقات الربامج التدريبية     " )"٨(جاءت العبارة رقم     -١

دراسة يوافقون على أن املرونة يف حتديـد        من جمتمع ال  %) ٦٩,٢(أن ما نسبته     حيث تبني 
أوقات الربامج التدريبية من احلاجات اليت تدعو إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة               

يوافقون إىل حد ما على هذه العبارة،وأن ما نـسبته          %) ٢٨(التربية والتعليم، وأن ما نسبته      
ـ     ال يوافقون على هـذه العبـارة، و       %) ٢,٨( سايب هلـذه العبـارة     بلـغ املتوسـط احل
  . قيمة مرتفعةوحبسب املقياس املستخدم ذوهو  )٣,٠٠من٢,٦٦(

 الذين أجابوا   -  رتبة هذه العبارة إىل أن بعض أفراد جمتمع الدراسة         أخروقد يعود السبب يف ت    
أن املرونة اليت يتمتع ا التدريب عن بعد لن         ون  يرقد   -باملوافقة إىل حد ما أو عدم املوافقة        

 على مركز التدريب عن بعد العتقادهم أن املركز سيكتفي بالتـدريب عـن بعـد                تنطبق
وبالطبع فإن هذا النمط من التدريب عن بعد لن يتمتع باملرونة اليت يتمتع ا النمط    ) املتزامن(
فال يرتبط  ) غري املتزامن (بوجود املدرب، أما النمط     ) املتزامن(الرتباط النمط   ) غري املتزامن (

نترنـت أو بواسـطة أجهـزة       إلاملدرب وهو متاح يف أي وقت سواء بواسـطة ا         بوجود  
  .اخل ،وهذا ما جعل بعض أفراد اتمع ال يوافقون على هذه العبارة..الفيديو

تنويع البدائل التدريبية للمعلم حبيـث يـستطيع اختيـار          " )٩(وجاءت العبارة رقم     -٢
مـن جمتمـع    %) ٦٤,٩(أن ما نسبته    ني  حيث تب   التاسعة يف الرتبة " األسلوب الذي يناسبه  

الدراسة يوافقون على أن تنويع البدائل التدريبية للمعلم حبيث يستطيع اختيار األسلوب الذي             
يناسبه من احلاجات اليت تدعو إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعلـيم،     

ال %) ٢,٨(ة،وأن ما نـسبته     يوافقون إىل حد ما على هذه العبار      %) ٣٢,٣(وأن ما نسبته    
وهو حبسب ) ٣,٠٠من٢,٦٢(العبارة بلغ املتوسط احلسايب هلذه    و يوافقون على هذه العبارة،   

  .ة إال أا حصلت على رتبة متأخرةاملقياس املستخدم ذو قيمة مرتفع



 

 

١٢٨

 الذين أجابوا   -بعض أفراد جمتمع الدراسة      إىل أن  رتبة هذه العبارة     وقد يعود السبب يف تأخر    
 ليس مـن    تنويع البدائل التدريبية للمعلم     قد يرون أن      -املوافقة إىل حد ما أو عدم املوافقة        ب

  . امللحة إلنشاء املركز مقارنة بالعبارات السابقةأوة هماحلاجات امل
يف " سرعة تلبية االحتياجات التدريبية املتجددة للمعلمـني      " )٦(جاءت العبارة رقم     -٣

من جمتمع الدراسـة يوافقـون   %) ٦٢,٩(أن ما نسبته   تبني   حيث الرتبة العاشرة واألخرية،  
على أن سرعة تلبية االحتياجات التدريبية املتجددة للمعلمني من احلاجات الـيت تـدعو إىل       

    يوافقون %) ٣٣,٩(عد يف وزارة التربية والتعليم، وأن ما نسبته         إنشاء مركز للتدريب عن ب
بلـغ  قون على هذه العبـارة، و     ال يواف %) ٣,٢(ه  إىل حد ما على هذه العبارة،وأن ما نسبت       

وهي درجة ذات قيمة مرتفعـة حـسب        ) ٣,٠٠من٢,٦٠(املتوسط احلسايب هلذه العبارة     
  .املقياس املستخدم

 الذين أجابوا   -بعض أفراد جمتمع الدراسة      رتبة هذه العبارة إىل أن        يعود السبب يف تأخر    وقد
 أن   إىل حد مـا    أن التدريب التقليدي ميكنه   قد يرون     -باملوافقة إىل حد ما أو عدم املوافقة        

سـرعة تلبيـة االحتياجـات      بالتايل فهم يرون أن     التدريبية للمعلمني    يواكب االحتياجات 
و إلنشاء مركز للتدريب عـن  ع ليس من احلاجات امللحة اليت تد     التدريبية املتجددة للمعلمني  

  .أجابوا عليها باملوافقة السابقة واليت - العبارات -بعد مقارنة باحلاجات 
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ما الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركـز           :اإلجابة عن السؤال الثاين    
  التدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟ 
كما لإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث التكرار والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية            

  .)٩(رقم يبني اجلدول 
  )٩(جدول رقم 

ما البرامج التدريبية : التكرارات والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول عبارات السؤال الثاني
  )سطاا احلسابيةمرتبة تنازليا وفقًا ملتو(التي يمكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد في وزارة التربية والتعليم 

  درجة الموافقة

  م

بة
رت
ال

  

  
  موافق  العبارات

موافق 
إلى حد 
  ما

غير 
  موافق

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  .مهارات التعلّم الذاتي  ١  ٨  ٦  ٤٧  ١٩٨  ك
%  ٢,٤  ١٨,٧  ٧٨,٩  

٠,٤٧٨  ٢,٧٦  

  ٨  ٦١  ١٨٢  ك
  . الحديثة في التعليم والتعلمتاالستراتيجيا  ٢  ٣

%  ٣,٢  ٢٤,٣  ٧٢,٥  
٠,٥٢٧  ٢,٦٩  

  ١٤  ٦٨  ١٦٨  ك
  .إدارة الصف  ٣م  ١

%  ٥,٦  ٢٧,٢  ٦٧,٢  
٠,٥٩٢  ٢,٦٢  

  ١٦  ٦٣  ١٧١  ك
  .القياس والتقويم التربوي  ٣م  ٤

%  ٦,٤  ٢٥,٢  ٦٨,٤  
٠,٦٠٤  ٢,٦٢  

  ٢٣  ٥٤  ١٧٣  ك
  .التعلّم اإللكتروني  ٥  ١٣

%  ٩,٢  ٢١,٦  ٦٩,٢  
٠,٦٥٢  ٢,٦٠  

  ١٥  ٧٦  ١٥٨  ك
  . وتحفيز الكبارطرائق تدريس  ٦م  ٧

%  ٦  ٣٠,٥  ٦٣,٥  
٠,٦٠٥  ٢,٥٧  

  ١٥  ٧٧  ١٥٩  ك
  .الجودة في المؤسسات التعليمية  ٦م  ١١

%  ٦  ٣٠,٧  ٦٣,٣  
٠,٦٠٥  ٢,٥٧  

  ١٥  ٨١  ١٥٤  ك
  .االتصال التربوي  ٨  ٢

%  ٦  ٣٢,٤  ٦١,٦  
٠,٦٠٧  ٢,٥٦  

  ١٧  ٧٩  ١٥٥  ك
  .مهارات البحث العلمي  ٩  ١٢

%  ٦,٨  ٣١,٥  ٦١,٨  
٠,٦٢٠  ٢,٥٥  

  ٢١  ٧٧  ١٥٢  ك
  .تنمية مهارات التفكير  ١٠  ١٠

%  ٨,٤  ٣٠,٨  ٦٠,٨  
٠,٦٤٧  ٢,٥٢  

  ٢٣  ٧٧  ١٤٩  ك
  .دمج وتوظيف التقنية في التعليم  ١١  ٦

%  ٩,٢  ٣٠,٩  ٥٩,٨  
٠,٦٦١  ٢,٥١  

  ٢٣  ٩٣  ١٣٢  ك
  .الصحة المدرسية  ١٢  ٩

%  ٩,٣  ٣٧,٥  ٥٣,٢  
٠,٦٥٨  ٢,٤٤  

  ٢٤  ١٠٣  ١٢٣  ك
  .تشاف الموهوبين ورعايتهمطرق اك  ١٣  ١٤

%  ٩,٦  ٤١,٢  ٤٩,٢  
٠,٦٥٨  ٢,٤٠  

  ٣٨  ٩٤  ١١٨  ك
  .التعلّم التعاوني  ١٤  ٥

%  ١٥,٢  ٣٧,٦  ٤٧,٢  
٠,٧٢٤  ٢,٣٢  

  الـــمـجــمـــوع  ٢٥٨  ١٠٥٠  ٢١٩٢  ك
%  ٧,٣٧  ٣٠  ٦٢,٦٣  

٠,٣٥  ٢,٥٤  

  النسبة املئوية                                     %= التكرار                                        = ت
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أرقام عبارات السؤال الثاني 

بي  
سا

الح
ط 
وس
لمت
ا

  
  

  :ما يلي) ٢(والرسم البياين رقم ) ٩(من اجلدول رقم يتضح 
 يتبني من املتوسط احلسايب العام للتكرارات والنسب املئوية إلجابات السؤال الثاين            :أوالً

كانية تقدمي مركـز    إم يوافقون على فراد جمتمع الدراسة    أمن  %) ٦٢,٦٣(أن ما نسبته    
يوافقون إىل حد   %) ٣٠( بينما   ،  للربامج املقترحة  - إذا ما أُنشئ     -التدريب عن بعد    
وبلغ املتوسـط احلـسايب العـام        . موافقني غري%) ٧,٣٧ (نسبته ما، يف حني أن ما    

  حبسب املقياس املستخدم،وهي درجة مرتفعة) ٣,٠٠ من٢,٥٤(إلجابات السؤال الثاين  
الدراسة يرون إمكانية أن يقدم مركز التدريب عـن  أن معظم أفراد جمتمع    ويشري هذا إىل    

  . الربامج املقترحة السابقة-أنشئ  إذا ما -بعد 
 - حبكـم طبيعـة عملـهم    -إىل أن جمتمع الدراسة  يف هذه النتيجة    وقد يعود السبب    

  املعلمـني  يدركون أن الربامج السابقة هي أهم الربامج التدريبية اليت قد حيتاجها مجيع           
م على اطالع مبزايا التقنيات املتطورة للتدريب عن        أل ورمبا   بغض النظر عن ختصصام   

  .بعد واليت متكنه من تقدمي مجيع أنواع الربامج التدريبية سواء النظرية أو التطبيقية
أن  اليت بينـت  ) م٢٠٠٤برايس، (دراسةوهذه النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة تتفق مع         

التدريب التقين عن بعد ميكن أن يشمل عددا من التخصصات الـيت منـها تقنيـة                ويم  التعل
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 والتجارية والتقنية الكهربائية والتدريب امليداين عن طريق        احلاسب اآليل والتقنية اإلدارية   
أن برامج التدريب عن بعد     اليت بينت   ) م٢٠٠٤،باسودان(ودراسة  ،   االفتراضية املعامل

تصر على اجلوانب النظرية إالَّ أنه قد بدأت عدد من القطاعـات يف  كانت يف السابق تق 
اليت ) م٢٠٠٣السعادات،(دراسة  االعتماد على التدريب عن بعد يف التدريب العملي، و        

، بتقدمي برامج تدريب املعلمات واملوظفات أثناء اخلدمة بواسطة التعليم عن بعد          أوصت  
على توفري فرص التعليم    يم عن بعد يعمل     أن التعل اليت بينت   ) م٢٠٠٥مشعل،(دراسة  و

  .والتدريب ونقل املعرفة للمتعلمني وتطوير مهارام يف خمتلف التخصصات
وبلغ ) ٠,٧٢٤(وبني  ) ٠,٤٧٨(االحنرافات املعيارية لعبارات هذا احملور بني        تراوحت   :ثانيا

اد جمتمع الدراسـة    ويشري هذا إىل تقارب آراء أفر     ) ٠,٣٥(االحنراف املعياري العام للمحور     
  .إزاء عبارات هذا احملور

) ١٣،١٢،١١،١٠،٩،٨،٧،٦،٥،٤،٣،٢،١(الربامج التدريبية ذات الرتـب        أن :ثالثًا
يف ) ٢,٤٠(يف حدها األعلى و   ) ٢,٧٦(حصلت على متوسطات حسابية تراوحت بني       

بأن هـذه   :حدها األدىن وهي حبسب املقياس املستخدم ذات قيمة مرتفعة وميكن القول          
صل الربنامج  يمكن أن يقدمها مركز التدريب عن بعد، بينما ح        ربامج من الربامج اليت     ال

وهو حبـسب املقيـاس     ) ٢,٣٢( متوسط حسايب قدره     على) ١٤( الرتبة   التدرييب ذو 
  . قيمة متوسطةواملستخدم ذ

 
وفيما يلي عرض حتليلي للربامج التدريبية اليت حصلت على أعلى املتوسطات احلـسابية             

  : التايلوهي ك
، يف الرتبـة األوىل   " م الذايت مهارات التعلُّّ ") ٨( جاء الربنامج التدرييب يف العبارة رقم        -١

مهـارات الـتعلّم    من جمتمع الدراسة يوافقون على أن       %) ٧٨,٩(أن ما نسبته     حيث تبني 
ه  وأن مـا نـسبت     الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد          من   الذايت

مهارات الـتعلّم   أن  ال يوافقون على    %) ٢,٤(نسبته   ما يوافقون إىل حد ما، و     %)١٨,٧(
املتوسـط  وبلغ   ،الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد          من   الذايت
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ـ وهي درجة ذات قيمة مرتفعة       )٣,٠٠من٢,٧٦(هلذا الربنامج   احلسايب   سب املقيـاس   حب
  .املستخدم
يعود إىل كون التدريب عن بعد من أهم ااالت اليت تـدعم            يف هذه النتيجة    بب  ولعل الس 

 )١٥٤م،ص٢٠٠٤نـشوان، ("(ذاتية الـتعلُّم  "التعلَُّم الذايت فمن خصائص التدريب عن بعد        
  .وهذا يدعم قدرة مركز التدريب عن بعد على تقدمي برنامج التعلَُّم الذايت

 احلديثـة يف التعلـيم      تاالسـتراتيجيا  ")٣(رقمرة  يف العبا جاء الربنامج التدرييب     -٢
من جمتمع الدراسة يوافقـون     %) ٧٢,٥(يف الرتبة الثانية، حيث تبني أن ما نسبته         " والتعلّم

الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من       من   احلديثة يف التعليم والتعلّم      تاالستراتيجياعلى أن   
%) ٣,٢(نسبته   ما يوافقون إىل حد ما، و     %)٢٤,٣( وأن ما نسبته     مركز التدريب عن بعد   

الربامج التدريبية اليت ميكن    من   احلديثة يف التعليم والتعلّم      تاالستراتيجياأن   ال يوافقون على  
) ٣,٠٠من٢,٦٩(هلذه العبارة   املتوسط احلسايب   وبلغ  ،  أن تقدم من مركز التدريب عن بعد      

  .تخدموهي درجة ذات قيمة مرتفعة حسب املقياس املس
وقد يعود السبب يف ذلك إىل التطور الكبري يف تقنيات التدريب عن بعد مثل تقنية املعامـل                 

 مركز التدريب عن بعـد  -والفصول االفتراضية وغريها واليت من الطبيعي توفرها يف املركز          
 مما جعل جمتمع الدراسة يرون قدرة التدريب عن بعد على تقدمي مثل هذه الربامج الـيت                 -
  .  ميداينطبيقتاج إىل تحت
، )مكـرر (يف الرتبة الثالثـة      "إدارة الصف " )١(جاء الربنامج التدرييب يف العبارة رقم        -٣

مـن  إدارة الصف   من جمتمع الدراسة يوافقون على أن       %) ٦٧,٢(حيث تبني أن ما نسبته      
 %)٢٧,٢( وأن ما نـسبته      الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد          

الـربامج  مـن   إدارة الصف   أن  يوافقون على    ال%) ٥,٦(نسبته   مايوافقون إىل حد ما، و    
هلذه العبارة  املتوسط احلسايب   بلغ  ، و التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد         

وقد يرجع السبب إىل ما ذكر يف تفسري الربنامج التدرييب السابق الرتباط            ) ٣,٠٠من٢,٦٢(
  .  ربناجمني بالتطبيق العمليال
يف الرتبة الثالثـة     "القياس والتقومي التربوي  ") ٤(جاء الربنامج التدرييب يف العبارة رقم        -٤
القيـاس  من جمتمع الدراسة يوافقون علـى أن        %) ٦٨,٤( حيث تبني أن ما نسبته       )مكرر(
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 وأن ما    التدريب عن بعد   الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز       من  والتقومي التربوي   
القيـاس   أن   ال يوافقون علـى   %) ٦,٤(نسبته   ما يوافقون إىل حد ما، و     %)٢٥,٢(نسبته  

بلـغ  ، و الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد          من  والتقومي التربوي   
ـ    وهي درجة ذات قيم    )٣,٠٠من٢,٦٢(هلذه العبارة   املتوسط احلسايب    سب ة مرتفعـة حب
  .املقياس املستخدم

مركز التدريب عـن بعـد يف       قد وافق على قدرة     جمتمع الدراسة   لعل السبب يعود إىل أن      و
 من البـديهي  فيكون   - كما يف الربناجمني السابقني      -تقدمي الربامج ذات اجلانب التطبيقي      

مركـز   من خالل    - ومنها هذا الربنامج     -موافقته على تقدمي الربامج ذات الطابع النظري        
  .التدريب عن بعد

 
 املتوسطات احلـسابية    امج التدريبية اليت حصلت على أقل     وفيما يلي عرض حتليلي للرب    

  : وهي كالتايل
الرتبة الثانية عـشرة،    يف   "الصحة املدرسية  ")٩(جاء الربنامج التدرييب يف العبارة رقم        -١

 "الصحة املدرسـية "أن من جمتمع الدراسة يوافقون على %) ٥٣,٢(أن ما نسبته  حيث تبني   
نـسبته  وأن مـا    ن تقدم من مركز التدريب عـن بعـد،          من الربامج التدريبية اليت ميكن أ     

 "الصحة املدرسية "ال يوافقون على أن     %) ٩,٣(، وما نسبته    يوافقون إىل حد ما   %) ٣٧,٥(
ط احلسايب  من الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد ، وبلغ املتوس              

  .وهي درجة ذات قيمة مرتفعة حبسب املقياس املستخدم )٣,٠٠من٢,٤٤(هلذه العبارة 
 الـذين   – جمتمع الدراسـة  بعض أفراد    رتبة هذه العبارة يعود إىل أن        ولعل السبب يف تأخر   

 تطبيق عملـي     يرون أن هذا الربنامج حيتاج إىل       -أجابوا باملوافقة إىل حد ما وعدم املوافقة        
 وأن هذا التطبيق ال ميكن أن يـتم عـن           )اخل...من مالمسة مباشرة    ( خالل احلواس    يتم من 

طريق التدريب االفتراضي كما حيدث يف بعض التطبيقات العملية اليت يغين عنـها املوقـف               
االفتراضي وهذا جعل بعض أفراد جمتمع الدراسة يرون صعوبة تقدمي هذا الربنامج من خالل              

  .عدلتدريب عن بمركز ا
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يف الرتبة الثالثة    "طرق اكتشاف املوهوبني  " )١٤(جاء الربنامج التدرييب يف العبارة رقم        -٢
طـرق  "من جمتمع الدراسة يوافقون علـى أن        %) ٤٩,٢(أن ما نسبته    عشرة، حيث تبني    
 ،من الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعـد             "اكتشاف املوهوبني 

أن  ال يوافقـون علـى    %) ٩,٦(، وما نسبته    يوافقون إىل حد ما   %) ٤١,٢(وأن ما نسبته    
من الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عـن             "طرق اكتشاف املوهوبني  "

مة مرتفعـة   وهي درجة ذات قي    )٣,٠٠من٢,٤٠(وبلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة       ،   بعد
  .حبسب املقياس املستخدم

 الذين أجابوا   -بعض أفراد جمتمع الدراسة      العبارة إىل أن      هذه  رتبة تأخرسبب يف   وقد يعود ال  
أن تقدمي هذا الربنامج حيتاج إىل زيارات ميدانية          يرون    -باملوافقة إىل حد ما وعدم املوافقة       

للمدارس ومقابلة ومالحظة ومتابعة أعمال التالميذ الكتشاف املوهوبني منهم،ويرون أن هذا    
  .طبيقه من خالل التدريب عن بعدقد يصعب ت

 ة يف الرتبة الرابعـة عـشر      "التعلّم التعاوين " )٥(جاء الربنامج التدرييب يف العبارة رقم        -٣
الـتعلّم  "من جمتمع الدراسة يوافقون على أن       %) ٤٧,٢( أن ما نسبته     ،حيث تبني )األخرية(

وأن ما نسبته   ،  التدريب عن بعد  من الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز           "التعاوين
 "التعلّم التعاوين "ال يوافقون على أن     %) ١٥,٢(، وما نسبته    يوافقون إىل حد ما   %) ٣٧,٦(

بلغ املتوسط احلسايب   و من الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد،           
  .ملقياس املستخدموهي درجة ذات قيمة متوسطة حبسب ا )٣,٠٠من٢,٣٢(هلذه العبارة 

 الـذين   -معظم أفراد جمتمع الدراسـة       رتبة هذه العبارة لكون      وقد يرجع السبب يف تأخر    
م التعاوين حتتاج إىل تفاعل       يرون أن طبيعة التعلُّ     -أجابوا باملوافقة إىل حد ما وعدم املوافقة        

ـ               داخـل   -دان  مباشر بني املتدربني وأن شرح هذا الربنامج حيتاج إىل تطبيق عملي يف املي
  . أمام التالميذ-غرفة
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ما املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عـن         :اإلجابة عن السؤال الثالث   
عد يف وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟ب  

ذا السؤال استخدم الباحث التكرار والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية كما          لإلجابة عن ه  
  ).١٠( اجلدول رقم يبني

  )١٠(جدول 
ما المتطلبات : التكرارات والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول عبارات السؤال الثالث

  )وفقا لمتوسطاتها الحسابيةا مرتبة تنازلي.(الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد في وزارة التربية والتعليم
  درجة الموافقة

  م

بة
رت
ال

  

  العبارات
موافق   موافق

  إلى حد ما
غير 
  موافق

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

  .بعدتجهيز المركز بتقنيات التدريب عن   ١  ٣  ٠  ١٤  ٢٣٨  ك
%  ٠  ٥,٦  ٩٤,٤  

٠,٢٣٠  ٢,٩٤  

  ١  ٢٦  ٢٢٤  ك
 االتصاالت  لخدماتتحتية جيدة    بنيةأسيس  ت  ٢م  ٢

  ٠,٤  ١٠,٤  ٨٩,٢  %  .مركز التدريب عن بعدالحديثة في 
٠,٣٢٨  ٢,٨٩  

  ٢  ٢٤  ٢٢٣  ك
إعداد مدربين متخصصين في التدريب عـن         ٢م  ٤

  ٠,٨  ٩,٦  ٨٩,٦  %  .بعد
٠,٣٤١  ٢,٨٩  

  ١  ٣٢  ٢١٩  ك
توفير كادر فني وهندسـي متخـصص فـي           ٤  ٥

  ٠,٤  ١٢,٧  ٨٦,٩  %  .بعدتقنيات االتصاالت والتدريب عن 
٠,٣٥٤  ٢,٨٧  

  ٣  ٢٩  ٢١٩  ك
ر الموارد المالية الكافية إلنشاء مركـز       توفي  ٥  ١٢

  ١,٢  ١١,٦  ٨٧,٣  %  .التدريب عن بعد
٠,٣٨٠  ٢,٨٦  

  ٢  ٣٣  ٢١٧  ك
  بعـد  تقديم برامج توعوية في التدريب عـن        ٦  ١٤

  ٠,٨  ١٣,١  ٨٦,١  %  .للمعلمين قبل تطبيق برامج المركز
٠,٣٧٦  ٢,٨٥  

  ٣  ٣٣  ٢١٥  ك
تصاالت عـن   ربط المدارس النائية بشبكة لال      ٧  ١٣

  ١,٢  ١٣,١  ٨٥,٧  %  .طريق األقمار الصناعية
٠,٣٩٥  ٢,٨٤  

  ٤  ٤٩  ١٩٩  ك
توفير إدارة للمركز متخصصة في التـدريب         ٨  ٦

  ١,٦  ١٩,٤  ٧٩  %  . والتعليم المستمربعدعن 
٠,٤٥٦  ٢,٧٧  

  ٦  ٤٩  ١٩٤  ك
٩  ١١  

ربط أقسام التدريب عـن بعـد فـي إدارات          
وفنياً بمركز التـدريب    التربية والتعليم تقنيا    

  ٢,٤  ١٩,٧  ٧٧,٩  %  .عن بعد
٠,٤٨٤  ٢,٧٦  

  ١٩  ٤٨  ١٨٥  ك
  .بعدإنشاء مبنى لمركز التدريب عن   ١٠  ١

%  ٧,٥  ١٩  ٧٣,٤  
٠,٦١٤  ٢,٦٦  

  ١٠  ٦٩  ١٧٢  ك
 بعدإعداد مشرفين متخصصين للتدريب عن        ١١  ٩

  ٤  ٢٧,٥  ٦٨,٥  %  .في إدارات التربية والتعليم 
٠,٥٥٧  ٢,٦٥  

  ١٠  ٨٣  ١٥٨  ك
  .بعدمركز التدريب عن لإعداد هيكل تنظيمي   ١٢  ١٠

%  ٤  ٣٣,١  ٦٢,٩  
٠,٥٦٨  ٢,٥٩  

  ١٤  ٨٦  ١٥١  ك
 هيئة استشارية للمركز متخصصة في      كوينت  ١٣م  ٧

  ٥,٦  ٣٤,٣  ٦٠,٢  %  .بعدالتدريب عن 
٠,٦٠١  ٢,٥٥  

  ١٧  ٨٠  ١٥٥  ك
كـل   في   دبعإنشاء قسم لشؤون التدريب عن        ١٣م  ٨

  ٦,٧  ٣١,٧  ٦١,٥  %  . إدارات التربية والتعليمإدارة من
٠,٦٢٠  ٢,٥٥  

  ٩٢  ٦٥٥  ٢٧٦٩  ك
  الـــمـجــمـــوع

%  ٧٨,٧
٢,٦٢  ١٨,٦٣  ٥  

٠,٢٦  ٢,٧٥  

  ةالنسبة املئوي%= التكرار                                                                             = ت
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الرسم البياني رقم (٣) 
المتوسطات الحسابية لعبارات السؤال الثالث
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أرقام عبارات السؤال الثالث

ابي  
حس
ط ال
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ا

  
  :ما يلي) ٣ ( رقموالرسم البياين) ١٠(يتضح من اجلدول رقم 

يتبني من املتوسـط احلـسايب العـام للتكـرارات والنـسب املئويـة أن مـا                 :أوالً
 - املقترحـة  -املتطلبـات    يوافقون علـى  فراد جمتمع الدراسة    أمن  %) ٧٨,٧٥(نسبته

%) ١٨,٦٣( بينمـا    ،تعليمالالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية وال         
 -على املتطلبـات    غري موافقني   %) ٢,٦٢ (نسبته يوافقون إىل حد ما، يف حني أن ما       

وبلـغ  ،   الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعلـيم           -املقترحة
 ذات قيمة   وهي درجة  ،)٣,٠٠(من  ) ٢,٧٥(املتوسط احلسايب العام لعبارات هذا احملور       

  .ة حبسب املقياس املستخدممرتفع
إىل أن أفراد جمتمع الدراسة حبكم أم مدربون فقد يكون           يف هذه النتيجة     وقد يعود السبب  

ب عن بعد ولذلك فهم     لديهم اطالع على الوسائل احلديثة يف التعليم والتدريب ومنها التدري         
  .الستخدام هذا النوع من التدريبالالزمة املتطلبات يعرفون 
وبلغ ) ٠,٦٢٠(وبني  ) ٠,٢٣٠(لعبارات هذا احملور بني     تراوحت االحنرافات املعيارية     :ثانيا

ويشري هذا إىل تقارب آراء أفراد جمتمع الدراسـة          )٠,٢٦(االحنراف املعياري العام للمحور     
  .إزاء عبارات هذا احملور



 

 

١٣٧

رتفعة مجيعها على متوسطات حسابية م     حصلت   - الثالث   -أن عبارات هذا احملور      :ثالثًا
يف حـدها   ) ٣,٠٠مـن   ٢,٩٤( بني  تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات هذا احملور      فقد

  .يف حدها األدىن) ٣,٠٠ من٢,٥٥(األعلى و
           ن إ: مكـن القـول   من النسب العالية إلجابات جمتمع الدراسة حول عبارات هذا احملـور ي

ة إلنشاء مركز للتـدريب     املتطلبات الالزم العبارات اليت تضمنها هذا احملور تعد كلها من         
  .عن بعد يف وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي

  
اليت حصلت على أعلـى املتوسـطات        الثالثوفيما يلي عرض حتليلي لعبارات احملور       

  :احلسابية وهي كالتايل
تبـة األوىل   يف الر  "بعـد جتهيز املركز بتقنيات التدريب عن       ")٣(جاءت العبارة رقم     -١

جتهيز املركز بتقنيات من جمتمع الدراسة يوافقون على أن %) ٩٤,٤(حيث تبني أن ما نسبته 
عد يف وزارة التربية    املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن ب      من أهم    بعدالتدريب عن   

ر أي من    يش  يوافقون إىل حد ما على هذه العبارة، بينما مل         %)٥,٦(  وأن ما نسبته      والتعليم
هلـذه العبـارة    املتوسـط احلـسايب     أفراد الدراسة إىل عدم املوافقة على هذه العبارة، وبلغ          

  .وهي درجة ذات قيمة مرتفعة حبسب املقياس املستخدم )٣,٠٠من٢,٩٤(
يعود إىل إدراك جمتمع الدراسة ألمهية جتهيز املركز ذه التقنيات    يف هذه النتيجة    ولعل السبب   

فعة اليت حصلت   ساسية اليت يعتمد عليها عمل املركز وهذا يفسر النسبة املرت         ألا الركيزة األ  
  .عليها هذه العبارة

 أوصت بتوفري مجيـع األجهـزة        اليت )م  ٢٠٠٣السعادات،( دراسة   وتتفق هذه النتيجة مع   
 .احلديثة خلدمة برامج التعليم عن بعد وحتقيق أهدافه

 االتـصاالت احلديثـة يف      خلدماتة جيدة   حتتي بنيةأسيس  ت ")٢(جاءت العبارة رقم     -٢
من %) ٨٩,٢(، حيث تبني أن ما نسبته       )مكرر( يف الرتبة الثانية     "مركز التدريب عن بعد   

 االتـصاالت احلديثـة يف      خلدماتحتتية جيدة    بنيةأسيس  تجمتمع الدراسة يوافقون على أن      
عـد يف وزارة    ب عـن ب   املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدري     من   مركز التدريب عن بعد   

نـسبته   ما يوافقون إىل حد ما على هذه العبارة، و        %)١٠,٤( وأن ما نسبته     التربية والتعليم 



 

 

١٣٨

هلـذه العبـارة    املتوسـط احلـسايب     وبلـغ    ال يوافقون على هـذه العبـارة،      %) ٠,٤(
  .وهي درجة ذات قيمة مرتفعة حبسب املقياس املستخدم )٣,٠٠من٢,٨٩(

لدور الكبري الذي تلعبه خدمات     إىل إدراك جمتمع الدراسة ل    نتيجة  يف هذه ال  وقد يعود السبب    
االتصاالت يف التدريب عن بعد وأا متثل العمود الفقري له وبدوا لـن يعمـل املركـز                 

  .بالشكل املطلوب
ا من متطلبات   اليت ذكرت عدد  ) م٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،  (دراسةوتتفق هذه النتيجة مع     

 تأسيس البنية التحتيـة للـشبكات       "عد ومنها لكتروين والتعليم عن ب   إل ا  التعلم أنظمةتطبيق  
تكوين عمود فقري لشبكة اتصاالت تعتمد      ) م٢٠٠٤برايس،(دراسة  و" وقواعد املعلومات 

  و (Arabsat)على املواصفات العاملية مستخدمة تقنية األلياف البصرية والقمـر الـصناعي            
لبىن التحتية الضرورية من خالل إنشاء شـبكات        اليت أوصت بتوفري ا   ) م٢٠٠٠فاطر،(دراسة

  .اتصاالت متطورة
يف الرتبـة   " بعدإعداد مدربني متخصصني يف التدريب عن        ")٤(اءت العبارة رقم    ج -٣

من جمتمع الدراسة يوافقـون علـى أن        %) ٨٩,٦(، حيث تبني أن ما نسبته       )مكرر(الثانية  
املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب      من   بعدإعداد مدربني متخصصني يف التدريب عن       

 يوافقون إىل حد ما علـى هـذه         %)٩,٦( وأن ما نسبته     عد يف وزارة التربية والتعليم    عن ب 
هلـذه  املتوسط احلـسايب    وبلغ   ال يوافقون على هذه العبارة،    %) ٠,٨(نسبته   ماالعبارة، و 

  . املستخدموهي درجة ذات قيمة مرتفعة حبسب املقياس )٣,٠٠من٢,٨٩(العبارة 
قواعد ومبادئ وطرق التدريب عن بعد عـن          يعود الختالف   يف هذه النتيجة   ولعل السبب 

التدريب التقليدي وكون جمتمع الدراسة من املدربني فهم يدركون هذا االخـتالف بـني              
  .النوعني ويرون ضرورة إعداد مدربني ملثل هذا النوع من التدريب

 ضرورة التدريب والتأهيل    اليت توصلت إىل  ) م٢٠٠٤،السيد(دراسة  وهذه النتيجة تتفق مع     
اليت توصلت إىل ضرورة توفري كوادر فنية        )م٢٠٠٠فاطر،(،ودراسةلعناصر التدريب عن بعد   

اليت أوصـت باالسـتعانة     ) م١٩٩٨حممد،(ودراسة  مدربة يف مؤسسات التعليم عن بعد،       
  التكنولوجيا يف التـدريب،    ام وسائط باملتخصصني يف التعليم عن بعد لضمان فعالية استخد       



 

 

١٣٩

 بإعداد وتدريب القائمني على برامج  اليت أوصت(Young & W. Lewis, 2007)دراسة و
 .التعليم عن بعد من مدربني وفنيني وغريهم

  

 املتوسـطات   اليت حصلت علـى أقـل      الثالثيلي عرض حتليلي لعبارات احملور      وفيما  
  : احلسابية وهي كالتايل

يف الرتبـة    "بعدركز التدريب عن    ملإعداد هيكل تنظيمي     ")١٠(جاءت العبارة رقم     -١
إعداد من جمتمع الدراسة يوافقون على أن       %) ٦٢,٩(الثانية عشرة حيث تبني أن ما نسبته        

 بعد  بعد من املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن       ركز التدريب عن    ملهيكل تنظيمي   
يوافقون إىل حد ما على هذه العبارة، وما    %) ٣٣,١(سبته  يف وزارة التربية والتعليم وأن ما ن      

ال يوافقون على هذه العبـارة، وبلـغ املتوسـط احلـسايب هلـذه العبـارة                %) ٤(نسبته  
  .وهي درجة ذات قيمة مرتفعة حبسب املقياس املستخدم )٣,٠٠من٢,٥٩(

إىل كون بعض     - رغم أا ذات قيمة مرتفعة       - رتبة هذه العبارة     وقد يعود السبب يف تأخر    
يرون أن إعداد اهليكل التنظيمي ليس بأمهية املتطلبات السابقة و أا           قد  أفراد جمتمع الدراسة    

  .مرحلة الحقة تأيت بعد اكتمال املتطلبات اليت أخذت درجة أعلى يف متوسطاا احلسابية
 هيئة استشارية للمركز متخصصة يف التدريب عـن         كوينت ")٧(جاءت العبارة رقم     -٢
دبمن جمتمع الدراسـة    %) ٦٠,٢( أن ما نسبته      حيث تبني  )مكرر(يف الرتبة الثالثة عشر      "ع

مـن  بعـد،      هيئة استشارية للمركز متخصصة يف التدريب عـن          كوينتيوافقون على أن    
للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم وأن مـا نـسبته             املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز   

ال يوافقون على هذه    %) ٥,٦(إىل حد ما على هذه العبارة، وما نسبته         يوافقون  %) ٣٤,٣(
وهي درجة ذات قيمة مرتفعة      )٣,٠٠من٢,٥٥(العبارة، وبلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة       

  .حبسب املقياس املستخدم
 رغم أا   -ت  وقد يعود السبب يف كون هذه العبارة حصلت على رتبة متأخرة بني املتطلبا            

يرون أن  ) الذين أجابوا بعدم املوافقة   (إىل أن بعض أفراد جمتمع الدراسة        -مرتفعة  ذات قيمة   
تكوين اهليئة االستشارية ليس باملتطلب الضروري وأنه قد يتم إنشاء هذا املركز بدون هـذه            
اهليئة االستشارية أو أم قد يرون أن تكوين هذه اهليئة يأيت يف مرحلة الحقة من املـشروع                 

 . ليست من املتطلبات امللحة والضرورية كباقي املتطلباتويرون أا 



 

 

١٤٠

 كـل إدارة مـن     يف   بعدإنشاء قسم لشؤون التدريب عن       ")٨(جاءت العبارة رقم     -٣
%) ٦١,٥( أن ما نسبته      حيث تبني  )مكرر(يف الرتبة الثالثة عشرة      "إدارات التربية والتعليم  

 كل إدارة مـن    يف   بعدن التدريب عن    إنشاء قسم لشؤو  من جمتمع الدراسة يوافقون على أن       
من املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية            إدارات التربية والتعليم  
يوافقون إىل حد ما على هـذه العبـارة، ومـا نـسبته             %) ٣١,٧(والتعليم وأن ما نسبته     

ـ              %) ٦,٧( ذه العبـارة   ال يوافقون على هـذه العبـارة، وبلـغ املتوسـط احلـسايب هل
  .وهي درجة ذات قيمة مرتفعة حبسب املقياس املستخدم )٣,٠٠من٢,٥٥(

 الـذين   -رتبة هذه العبارة إىل اعتقاد بعض أفراد جمتمع الدراسة          وقد يعود السبب يف تأخر      
م يف إدارات التعليم أمـر يـأيت    بأن إنشاء األقسا- أجابوا بعدم املوافقة على هذه العبارة    

إعداد املـشرفني املتخصـصني يف إدارات       "املركز وأن الضروري هو     حقا بعد إنشاء    ال
وهو متطلب حصل على رتبة أعلى من هذا املتطلب وأن إنشاء القسم            " التربية والتعليم 

 . ليس بالعمل الصعب يف حال وجود املوارد البشرية املتخصصة يف هذه اإلدارات



 

 

١٤١

جه إنشاء مركز للتدريب عن     ما املعوقات اليت قد توا    :اإلجابة عن السؤال الرابع   
وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟عد يف ب  

لإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث التكرار والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية كما            
  ).١١(يبني اجلدول رقم 

  )١١(جدول رقم 
المعوقات التي قد ما :  الستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول عبارات السؤال الرابعالتكرارات والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية

  )مرتبة تنازليا وفقًا لمتوسطاتها الحسابية.(تواجه إنشاء مركز للتدريب عن بعد في وزارة التربية والتعليم

  درجة الموافقة

  م

بة
رت
ال

  

  العـبــارات
  موافق

موافق 
إلى حد 
  ما

غير 
  موافق

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٨  ٤٥  ١٩٨  ك
عدم جاهزية بعض المدارس تقنيا   ١  ٥

  ٣,٢  ١٧,٩  ٧٨,٩  %  .الستقبال مثل هذا النوع من التدريب
٠,٤٩٩  ٢,٧٦  

  ٦  ٨١  ١٦٣  ك
غياب اإلطار التنظيمي لبرامج التعليم   ٢  ٩

والتدريب عن ب٢,٤  ٣٢,٤  ٦٥,٢  %  .د في المملكةع  
٠,٥٣٢  ٢,٦٣  

  ٩  ١٠٠  ١٤١  ك
ضعف التجارب المحلية في التعليم   ٣  ٨

  ٣,٦  ٤٠  ٥٦,٤  %  .والتدريب عن بعد
٠,٥٦٨  ٢,٥٣  

  ١٨  ٨٥  ١٤٨  ك
٤  ١  

 وصناع ولينئعدم اقتناع بعض المس
 في وزارة التربية والتعليم بأهمية القرار

  ٧,٢  ٣٣,٩  ٥٩  %   . بعدالتدريب عن
٠,٦٢٨  ٢,٥٢  

  ٢٧  ٧٦  ١٤٧  ك
المتخصصين في التدريب ندرة المدربين   ٥  ٤

عن ب١٠,٨  ٣٠,٤  ٥٨,٨  %  .  بوزارة التربية والتعليمدع  
٠,٦٨٤  ٢,٤٨  

  ٣٣  ٧١  ١٤٦  ك
عدم وجود إدارة خاصة للتعليم والتدريب   ٦  ١٠

عن ب١٣,٢  ٢٨,٤  ٥٨,٤  %  .د في وزارة التربية والتعليمع  
٠,٧١٧  ٢,٤٥  

  ٢٥  ٩٠  ١٣٥  ك
متخصصة في ندرة الكوادر اإلدارية ال  ٧  ٢

  ١٠,٤  ٣٥,٩  ٥٣,٨  %  .وزارة التربية والتعليمب بعدالتدريب عن 
٠,٦٧٤  ٢,٤٣  

  ٢٦  ٩٤  ١٢٩  ك
٨  ٧  

مة البنية التحتية الحالية ءعدم مال
لشبكات االتصاالت في المملكة مع 

متطلبات التدريب عن ب١٠,٤  ٣٧,٨  ٥١,٨  %  .دع  
٠,٦٧٣  ٢,٤١  

  ٢٨  ٩٣  ١٢٩  ك
٩  ٣  

ر الفنية والهندسية ندرة الكواد
المتخصصة في التدريب عن بعد بوزارة 

  ١١,٢  ٣٧,٢  ٥١,٦  %  .التربية والتعليم
٠,٦٨٣  ٢,٤٠  

  ٦٨  ٨٥  ٩٨  ك
صعوبة توفير الموارد المالية الكافية   ١٠  ٦

  ٢٧,١  ٣٣,٩  ٣٩  %  .مركز التدريب عن بعدإلنشاء 
٠,٨٠٦  ٢,١٢  

  الـــمـجــمـــوع  ٢٤٨  ٨٢٠  ١٤٣٤  ك
%  ٩,٩١  ٣٢,٧٧  ٥٧,٣١  

٠,٣٧  ٢,٤٦  
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م  (٤) الرسم البياني رق
رابع     ارات السؤال ال ابية لعب المتوسطات الحس
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  :يلي ما) ٤(والرسم البياين رقم ) ١١ (رقميتضح من اجلدول 

يتبني من املتوسـط احلـسايب العـام للتكـرارات والنـسب املئويـة أن مـا                 :أوالً
 املذكورة  -يوافقون على أن هذه املعوقات      فراد جمتمع الدراسة    أمن  %) ٥٧,٣١(نسبته

 بينمـا   ، إنشاء مركز التدريب عـن بعـد يف وزارة التربيـة والتعلـيم              قد تواجه  -
على غري موافقني   %) ٩,٩١ (نسبته يوافقون إىل حد ما، يف حني أن ما       %) ٣٢,٧٧(

 قد تواجه إنشاء مركز التدريب عـن بعـد يف وزارة            - املذكورة   -أن هذه املعوقات    
) ٣,٠٠(من  ) ٢,٤٦(ات هذا احملور    بلغ املتوسط احلسايب العام لعبار     التربية والتعليم،و 

  . مرتفعة حبسب املقياس املستخدم ذات قيمةوهي درجة
وقد يعود السبب يف هذه النتيجة إىل أن جمتمع الدراسة مطلع بصورة مباشرة على بعض               

معرفة جمتمع الدراسة مبتطلبات التـدريب      هو  هذه املعوقات وكذلك قد يكون السبب       
 اتـضحت   وزارة التربية والتعليم  كانات احلالية املتوفرة يف     عن بعد وعند مقارنتها باإلم    

  .لدى جمتمع الدراسة هذه املعوقات
وبلـغ  ) ٠,٨٠٦(و) ٠,٤٩٩(تراوحت االحنرافات املعيارية لعبارات هذا احملور بني         :ثانيا

 ويشري هذا إىل تقارب آراء      وهي درجة منخفضة  ) ٠,٣٧(االحنراف املعياري العام للمحور     
 .مع الدراسة إزاء عبارات هذا احملورأفراد جمت
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حصلت علـى متوسـطات     ) ٩،٨،٧،٦،٥،٤،٣،٢،١(املعوقات ذات الرتب     أن:ثالثًا
يف حـدها األدىن وهـي      ) ٢,٤٠(يف حدها األعلى و   ) ٢,٧٦(حسابية تراوحت بني    

علـى  ) ١٠(حبسب املقياس املستخدم ذات قيمة مرتفعة بينما حصل املعوق ذو الرتبة            
 . متوسطة قيمةوهو حبسب املقياس املستخدم ذو) ٢,١٢(ره متوسط حسايب قد

قد تواجه إنشاء مركز التدريب عن      هناك معوقات   ن  إ: من النتائج السابقة ميكن القول    و
  .بعد يف وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي

  
لـى املتوسـطات    اليت حصلت علـى أع     يلي عرض حتليلي لعبارات احملور الرابع     وفيما  

  :احلسابية وهي كالتايل
عدم جاهزية بعض املدارس تقنيا الستقبال مثل هذا النـوع           ")٥(جاءت العبارة رقم     -١

مـن جمتمـع الدراسـة      %) ٧٨,٩( أن ما نسبته     حيث تبني الرتبة األوىل   يف   "من التدريب 
"  من التـدريب   عدم جاهزية بعض املدارس تقنيا الستقبال مثل هذا النوع        " يوافقون على أن  

وأن ما   بعد يف وزارة التربية والتعليم،       املعوقات اليت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عن        من
ال يوافقـون   %) ٣,٢( ما على هذه العبارة، وما نسبته        يوافقون إىل حد  %) ١٧,٩(نسبته  

وهي درجـة ذات     )٣,٠٠من٢,٧٦(على هذه العبارة، وبلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة         
  .مة مرتفعة حبسب املقياس املستخدمقي

وقد يعود السبب إىل أن جمتمع الدراسة يدرك جيدا ما حتتويه املدارس من جتهيـزات عـن                 
 بعض املـدارس ال   ا هلذه املدارس ويعرفون أنطريق الزيارات امليدانية الدورية اليت يقومون 

 ـا سـوى جهـاز        وبعضها ال يوجد   - املدارس يف القرى     -وسائل اتصاالت   يوجد ا   
  .كمبيوتر واحد

 اليت توصلت لعدد من معوقات      )م٢٠٠٤برايس،(دراسة  وهذه النتيجة تتفق إىل حد ما مع        
تدين مستوى البىن التحتيـة الـيت تتـيح    "التدريب والتعليم عن بعد يف الوطن العريب ومنها  

  ." ال سلكية و أقمار صناعية وهواتف نقالةانترنت من تكنولوجيإلاالتصال با
د يف  عغياب اإلطار التنظيمي لربامج التعليم والتدريب عن ب       " )٩(جاءت العبارة رقم     -٢

من جمتمع الدراسة يوافقون على     %) ٦٥,٢( أن ما نسبته     حيث تبني الرتبة الثانية   يف   "اململكة
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املعوقات الـيت    من "د يف اململكة  عغياب اإلطار التنظيمي لربامج التعليم والتدريب عن ب       "أن  
%) ٣٢,٤( وأن ما نسبته      بعد يف وزارة التربية والتعليم،     قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عن     

ال يوافقون على هذه العبـارة،      %) ٢,٤( ما على هذه العبارة، وما نسبته        يوافقون إىل حد  
 وهي درجة ذات قيمة مرتفعة حبسب       )٣,٠٠من٢,٦٣(وبلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة      

  .ماملقياس املستخد
يعود إىل الدور املهم لألنظمة والتشريعات يف جناح أي عمـل           يف هذه النتيجة    ولعل السبب   

 فهي اليت ترسم اإلطار العام للعمل وتوجـه مـساره باالجتـاه             طينوى املستوى ال  خاصة عل 
الصحيح ومتنع االجتهادات الشخصية، وغياب مثل هذه األنظمة قد يؤدي إىل فشل مثـل              

  .هذه املشاريع
 اليت توصلت لعدد من معوقـات التعلـيم         )م٢٠٠٤برايس،(دراسة  النتيجة تتفق مع    وهذه  

 غياب اإلطار التشريعي والقانوين للتعلـيم عـن         "والتدريب عن بعد يف الوطن العريب ومنها      
 ."بعد
يف  "ضعف التجارب احمللية يف التعليم والتدريب عن بعـد        " )٨(جاءت العبارة رقم     -٣

ضعف "من جمتمع الدراسة يوافقون على أن       %) ٥٦,٤( أن ما نسبته     تبنيحيث  الرتبة الثالثة   
املعوقات اليت قد تواجه إنـشاء مركـز         من "ب عن بعد  التجارب احمللية يف التعليم والتدري    

 ما على   يوافقون إىل حد  %) ٤٠( وأن ما نسبته      بعد يف وزارة التربية والتعليم،     للتدريب عن 
ال يوافقون على هذه العبارة، وبلغ املتوسط احلسايب هلذه         %) ٣,٦(هذه العبارة، وما نسبته     

  .وهي درجة ذات قيمة مرتفعة حبسب املقياس املستخدم )٣,٠٠من٢,٥٣(العبارة 
شأا شـأن معظـم      -ن اململكة العربية السعودية     أيعود إىل   يف هذه النتيجة    ولعل السبب   
 قليلة وحديثة وإن كان هناك جتارب جادة         يف التعليم عن بعد    ا ال تزال جتار   - الدول العربية 

 أمـا  "SAUDI ARAMCO"رامكو السعوديةرب القطاع اخلاص مثل جتربة شركة أفهي جتا
ا مثل جتربة كليات البنـات وغريهـا        اال تزال يف بداي   ية التجارب يف القطاع احلكومي ف     بق

سة مطلع على هذا ممـا       ولعل جمتمع الدرا   يف اململكة ضعيفة   فلذلك قد تعترب التجارب احمللية    
  .جعله يعطيها نسبة كبرية من املوافقة
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  اليت توصلت لعدد من معوقات     )م٢٠٠٦وزارة التعليم العايل،  (و هذه النتيجة تتفق مع دراسة     
 التعليم عن بعد يف اململكـة العربيـة الـسعودية            يف لكتروينإلتواجه تطبيق أنظمة التعلم ا    

 ".ضعف التجربة احمللية"منها
  

 املتوسطات احلسابية   اليت حصلت على أقل    لي عرض حتليلي لعبارات احملور الرابع     يوفيما  
  : وهي كالتايل

مة البنية التحتية احلالية لشبكات االتـصاالت يف        ءعدم مال " )٧(جاءت العبارة رقم     -١
     اململكة مع متطلبات التدريب عن ب٥١,٨( أن ما نسبته     حيث تبني الرتبة الثامنة   يف   "دع (%

مة البنية التحتية احلالية لشبكات االتـصاالت      ءعدم مال "مع الدراسة يوافقون على أن      من جمت 
      يف اململكة مع متطلبات التدريب عن باملعوقات اليت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب        من" دع

 ما على هـذه     يوافقون إىل حد  %) ٣٧,٨(وأن ما نسبته     بعد يف وزارة التربية والتعليم،       عن
ال يوافقون على هذه العبارة، وبلغ املتوسط احلـسايب هلـذه     %) ١٠,٤(ا نسبته   العبارة، وم 

  .وهي درجة ذات قيمة مرتفعة حبسب املقياس املستخدم )٣,٠٠من٢,٤١(العبارة 
 الـذين   - جمتمع الدراسـة      بعض أفراد   إىل أن   رتبة هذه العبارة   وقد يرجع السبب يف تأخر    

 املتطلبات االتصالية ملثـل هـذا       ونال يدرك قد   -قة   حد ما وعدم املواف    إىلأجابوا باملوافقة   
ال يكفي لنقل هذا النوع مـن التـدريب         النوع من التدريب والتعليم فتوفر شبكة االتصال        

باجلودة والكفاءة املطلوبة ألن هذا النوع من التدريب حيتاج إىل سـعة كـبرية يف احلـزم                 
  االتصالية وهذا قد ال يتوفر يف معظم مناطق اململكة

اليت توصلت إىل عدد من معوقات التدريب       ) م٢٠٠٤،السيد( دراسة   مع هذه النتيجة    تتفقو
ضعف البنية التحتية لالتصاالت وضيق عرض احلزمة مما يقلل من قدرا على            " ومنها عن بعد 

 "نقل امللفات
ندرة الكوادر الفنية واهلندسية املتخصصة يف التدريب عـن         " )٣(جاءت العبارة رقم     -٢

من جمتمع  %) ٥١,٦( أن ما نسبته     حيث تبني الرتبة التاسعة   يف   "بوزارة التربية والتعليم  بعد  
ندرة الكوادر الفنية واهلندسية املتخصصة يف التدريب عن بعـد          "الدراسة يوافقون على أن     

 بعد يف وزارة    املعوقات اليت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عن         من "بوزارة التربية والتعليم  
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 ما على هذه العبارة، وما نسبته       يوافقون إىل حد  %) ٣٧,٢( وأن ما نسبته     ية والتعليم، الترب
ال يوافقون على هذه العبـارة، وبلـغ املتوسـط احلـسايب هلـذه العبـارة                %) ١١,٢(
  .وهي درجة ذات قيمة مرتفعة حبسب املقياس املستخدم )٣,٠٠من٢,٤٠(

 الـذين   - ن بعض أفراد جمتمع الدراسـة     يعود إىل أ   رتبة هذه العبارة     يف تأخر ولعل السبب   
يرون أن توفري الكوادر الفنية واهلندسية للمركز        -أجابوا باملوافقة إىل حد ما وعدم املوافقة        

وقات اليت حتـول دون     أمر ليس بالصعب مما جعلهم يعتقدون أن هذا املعوق ال يعترب من املع            
  .إنشاء املركز

عـدد مـن     اليت توصلت إىل     )م٢٠٠٦عليم العايل، وزارة الت ( دراسة   وهذه النتيجة تتفق مع   
 التعليم عن بعد يف اململكـة العربيـة          يف لكتروينإل اليت تواجه تطبيق أنظمة التعلم ا      تاملعوقا

عدم توفر الكوادر البشرية الفنية والعلمية املتخصصة يف التعليم عن بعد يف            " السعودية ومنها 
 "اتمع السعودي

مركز التـدريب   صعوبة توفري املوارد املالية الكافية إلنشاء        ")٦(جاءت العبارة رقم     -٣
من جمتمع الدراسة يوافقون على     %) ٣٩( أن ما نسبته     حيث تبني الرتبة العاشرة   يف   "عن بعد 

املعوقات اليت قـد     من"مركز التدريب عن بعد   صعوبة توفري املوارد املالية الكافية إلنشاء       "أن  
%) ٣٣,٩( وأن ما نـسبته       بعد يف وزارة التربية والتعليم،      عن تواجه إنشاء مركز للتدريب   

ال يوافقون على هذه العبـارة،      %) ٢٧,١( ما على هذه العبارة، وما نسبته        يوافقون إىل حد  
ملقياس املـستخدم ذات    وهي حبسب ا   )٣,٠٠من٢,١٢(وبلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة      

  .قيمة متوسطة
هذا املعوق بسبب الظروف االقتصادية اجليدة اليت تعيـشها          رتبة   أخروقد يعود السبب يف ت    

اململكة وارتفاع امليزانية السنوية لوزارة التربية والتعليم يف اململكة مما جعل معظم أفراد جمتمع              
  .الدراسة يعرب بعدم املوافقة أو املوافقة إىل حد ما على هذا املعوق

عدد  اليت توصلت إىل     )م٢٠٠٦عليم العايل، وزارة الت ( دراسة وهذه النتيجة ختتلف مع نتيجة    
التعليم عن بعد يف اململكة العربيـة       و اليت تواجه تطبيق أنظمة التعلم االلكتروين        تمن املعوقا 

) م٢٠٠٦آل مزهر، (وختتلف كذلك مع نتيجة دراسة      " ضعف الدعم املادي  "السعودية ومنها 
لكتروين يف التعليم العام يف اململكـة  اليت توصلت إىل عدد من املعوقات اليت تواجه التعليم اال  



 

 

١٤٧

وختتلف كـذلك مـع      "قلة الدعم والتمويل الكايف لتوظيف تقنية التعليم االلكتروين       "ومنها
قيود التمويل وصعوبة احلصول على املـوارد       "اليت توصلت إىل أن     ) م٢٠٠٤،السيد(دراسة  

 .من معوقات التدريب عن بعد"املالية الكافية خاصة عند بدء العمل
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  سادسالفصل ال
  

  خالصة الدراسة وتوصياا
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  الفصل السادس
  خالصة الدراسة وتوصياا

يشمل هذا الفصل ملخصا حملتوى الدراسة وأهم النتائج اليت توصلت إليها، والتوصيات            
 الدراسـة يف مـساعدة      املقترحة يف ضوء نتائجها، واليت يأمل الباحث أن تسهم هذه         

التغلب على التحديات الـيت      تذليل الصعوبات و   على  والتعليم وزارة التربية املسئولني ب 
 .تواجه التدريب التربوي

  
  : خالصة الدراسة:أوال

مـشريف التـدريب التربـوي يف    سعت هذه الدراسة إىل التعرف على وجهة نظر   
  : من حيثالتابعة لوزارة التربية والتعليمللبنني إدارات التربية والتعليم 

ز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم مـن          احلاجة إىل إنشاء مرك    .١
  . وجهة نظر مشريف التدريب التربوي

الربامج التدريبية اليت ميكن أن يقدمها مركز التدريب عن بعـد يف وزارة              .٢
  . التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي

التربية والتعليم  املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة           .٣
 .من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي

املعوقات اليت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربيـة              .٤
  .والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي
  :وقد صيغت أهداف الدراسة يف األسئلة األربعة التالية

 وزارة التربية والتعلـيم     ما احلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف         .١
  من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟
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ما الربامج التدريبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعـد يف               .٢
  وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟ 

ما املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربيـة             .٣
 يم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟والتعل

ما املعوقات اليت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عـن بعـد يف وزارة               .٤
  التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي؟

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي مـستخدما           
 فو مـشر  قها على مجيع أفراد جمتمع الدراسة وهم      ياالستبانة أداة للدراسة، ومت تطب    

  التابعة لوزارة التربيـة والتعلـيم   للبنني التدريب التربوي يف إدارات التربية والتعليم     
استبانة بفاقـد قـدره     ) ٢٥٢(مشرف ومت احلصول على     ) ٣٠١(والبالغ عددهم   

  .استبانة) ٤٩(
 والنسب  التكرار:  وهي ئية لتحليل النتائج  ومت استخدام عدد من األساليب اإلحصا     

 ثبـات معامـل    و )بريسـون (معامـل ارتبـاط     واملتوسطات احلـسابية    واملئوية  
  .)الفاكرونباخ(

وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن وجهة نظر جمتمع الدراسة حنو أسئلة الدراسة            
  :كانت كالتايل

 وزارة التربيـة والتعلـيم    هناك حاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعـد يف            -١
 إىل إنـشاء مركـز      ات اليت تـدعو   احلاجباململكة العربية السعودية وكانت أهم      

 من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي        يف وزارة التربية والتعليم    بعدللتدريب عن   
االنتشار اجلغرايف للمعلمني يف أحناء اململكة، ومراعاة ظروف املعلمني اليت قـد    :هي

دريب، وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التدريبية جلميع       متنعهم من االنتقال إىل مراكز الت     
  .املعلمني 
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 املرونـة يف    : من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي هي        أمهية اتاحلاجقل  أوأن  
حتديد أوقات الربامج التدريبية، وتنويع البدائل التدريبية للمعلم حبيـث يـستطيع            

تدريبيـة املتجـددة    اختيار األسلوب الذي يناسبه، وسرعة تلبية االحتياجـات ال        
  .للمعلمني

   
 ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد يف وزارة التربيـة             أهم الربامج اليت    -٢

مهـارات الـتعلّم الـذايت،      :من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي هي       والتعليم
 احلديثة يف التعليم والتعلم، وإدارة الـصف، والقيـاس والتقـومي            تواالستراتيجيا

 .التربوي
الـصحة  : هـي   من وجهة نظر مشريف التدريب التربـوي       أمهيةأن أقل الربامج    و

  .م التعاوينشاف املوهوبني ورعايتهم، والتعلُّاملدرسية، وطرق اكت
 
أن أهم املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعـد يف وزارة التربيـة               -٣

كز بتقنيات التدريب   جتهيز املر :والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي هي       
مركز التـدريب   االتصاالت احلديثة يف خلدماتحتتية جيدة  بنيةأسيس تبعد، و عن  

  .بعدإعداد مدربني متخصصني يف التدريب عن عن بعد، و
إعداد هيكل  :من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي هي       أمهية   ن أقل املتطلبات  وأ

هيئة استشارية للمركـز متخصـصة يف        كوينتبعد، و ركز التدريب عن    ملتنظيمي  
 إدارات  كل إدارة من   يف   بعدإنشاء قسم لشؤون التدريب عن      بعد، و التدريب عن   
 .التربية والتعليم

  
أن أهم املعوقات اليت قد تواجه إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية               -٤

ة بعض املـدارس    عدم جاهزي :والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي هي       
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غياب اإلطار التنظيمي لربامج التعليم     ، و تقنيا الستقبال مثل هذا النوع من التدريب      
  والتدريب عن بوضعف التجارب احمللية يف التعليم والتدريب عـن         د يف اململكة  ع ،

  .بعد
مـة  ءعدم مال :من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي هي      أمهية  وأن أقل املعوقات    

، دعتية احلالية لشبكات االتصاالت يف اململكة مع متطلبات التدريب عن ب       البنية التح 
وندرة الكوادر الفنية واهلندسية املتخصصة يف التدريب عن بعد بـوزارة التربيـة             

  .مركز التدريب عن بعدصعوبة توفري املوارد املالية الكافية إلنشاء والتعليم، و
  
  :التوصيات:ثانيا

يت توصلت إليها الدراسة يعرض الباحث عددا مـن التوصـيات           يف ضوء النتائج ال   
 :وهي كما يلي

بينت نتائج الدراسة أن هناك حاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعـد يف               .١
مـشريف التـدريب     -جمتمع الدراسة   وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر       

على من جمتمع الدراسة يوافقون     %) ٧٤,٥٦( حيث أن ما نسبته    - التربوي
، وزارة التربية والتعلـيم   أن هناك حاجة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف          

%) ١,٩٥(يوافقون إىل حد ما، يف حني أن ما نـسبته           %) ٢٣,٤٨(بينما  
، لذا فإن الباحث يوصي بإنشاء مركز للتدريب عـن بعـد يف             غري موافقني 

 . نظرا للحاجة امللحة إليهوزارة التربية والتعليم
أن جمتمع الدراسة يوافق على إمكانية تقدمي مركـز          الدراسة   أظهرت نتائج  .٢

ن مـا نـسبته     إالتدريب عن بعد للربامج التدريبيـة املقترحـة، حيـث           
 جمتمع الدراسة يوافقون على إمكانية تقدمي مركز التدريب         من%) ٦٢,٦٣(

يوافقون إىل حد %) ٣٠( للربامج املقترحة ، بينما - إذا ما أُنشئ     -عن بعد   
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ن الباحث يوصـي  غري موافقني، لذا فإ %) ٧,٣٧(سبته   حني أن ما ن    ما، يف 
  .بضرورة تقدمي الربامج التربوية املقترحة من خالل مركز التدريب عن بعد

 - املقترحة   - املتطلبات   جمتمع الدراسة يوافق على   أن  أظهرت نتائج الدراسة     .٣
ن  إ ، حيث ليمالالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتع         

 -جمتمع الدراسة يوافقـون علـى املتطلبـات         من  %) ٧٨,٧٥(ما نسبته   
 الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم،           -املقترحة

%) ٢,٦٢(يوافقون إىل حد ما، يف حني أن ما نـسبته           %) ١٨,٦٣(بينما  
 : لذا فإن الباحث يوصي مبا يلي،غري موافقني

  لـه   ودائم اختيار موقع رئيس  ، و بعد ملركز التدريب عن     إنشاء مبىن  
 لوزارة التربيـة    اض باعتبار قربه من املقر الرئيس     وليكن يف مدينة الري   

 .والتعليم
 .توفري املوارد املالية الكافية إلنشاء مركز التدريب عن بعد 
 .بعدجتهيز املركز بتقنيات التدريب عن  
مركـز   االتـصاالت احلديثـة يف       خلدماتحتتية جيدة    بنيةأسيس  ت 

 .التدريب عن بعد
 . والتعليم املستمربعدتوفري إدارة للمركز متخصصة يف التدريب عن  
 .بعدإعداد مدربني متخصصني يف التدريب عن  
توفري كادر فين وهندسي متخصص يف تقنيات االتصاالت والتدريب          

 .بعدعن 
 . طريق األقمار الصناعيةربط املدارس النائية بشبكة لالتصاالت عن 
 يف إدارات التربيـة     بعـد إعداد مشرفني متخصصني للتدريب عـن        

 .والتعليم
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إنشاء فروع ملركز التدريب عن بعد والتوسع يف إنشائها تباعا لتشمل            
 .مجيع حمافظات اململكة،وربطها تقنيا وفنياً مبركز التدريب عن بعد

للمعلمـني   - اإلعـالم     عن طريـق وزارة    - ربامج توعوية التقدمي   
واتمع بشكل عام لتكوين اجتاهات اجيابية لدى الرأي العام وخاصة          

 .املعلمني حنو أمهية التدريب عن بعد
قد تواجه إنشاء مركز التدريب عـن       هناك معوقات   أن  بينت نتائج الدراسة     .٤

بعد يف وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربوي، حيث            
من أفراد جمتمع الدراسة يوافقون علـى أن هـذه        %) ٥٧,٣١( ما نسبته  أن

 قد تواجه إنشاء مركز التدريب عن بعـد يف وزارة           - املذكورة   -املعوقات  
يوافقون إىل حد ما، يف حـني أن مـا          %) ٣٢,٧٧(التربية والتعليم، بينما    

 :ن الباحث يوصي مبا يلي، لذا فإغري موافقني%) ٩,٩١(نسبته 
 يف اململكـة،    دع لربامج التعليم والتدريب عن ب     انني املنظمة وضع القو  

واستحداث لوائح وتنظيمات خاصة بالدورات املقدمة عن طريـق         
عدالتدريب عن ب. 

االستفادة من التجارب العاملية الناجحة يف جمال التعليم والتدريب عن           
 .بعد

 منها  االتصال بالشركات املتخصصة يف التدريب عن بعد واالستفادة        
 بأحدث األجهزة والتقنيات يف هذا       التدريب عن بعد   مركز يف جتهيز 

 املدارس تقنيا الستقبال مثل هذا النوع مـن التـدريب   اال وجتهيز   
تخصصني يف التـدريب عـن      امل  واملشرفني التربويني  دربنياملإعداد  و
 .اخل....بعد

  .إجراء دراسة مشاة على الوزارات واملؤسسات األخرى .٥
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  عـراجـامل
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 جع العربيةاملرا
 
التنمية املهنية للمعلم أثناء اخلدمة يف مـصر        ).م١٩٩٩.(أبوهجار،كوثر؛ودياب،مهري .١

 .١٨٢ص-١٤٣،ص)١٨العدد(٥الد.مستقبل التربية العربية.الواقع واملأمول
إحــصائية مراكــز التــدريب ).م٢٠٠٥.(إدارة التــدريب التربــوي واالبتعــاث .٢

 .ة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياضاإلدار:الرياض.التربوي
خالصة إحصائية عن تعليم البـنني والبنـات        ).م١٩٩٦.(إدارة املعلومات اإلحصائية   .٣

 .املعارفوزارة :الرياض.هـ١٤١٤/١٤١٥باململكة العربية السعودية للعام الدراسي 
ـ       ).م٢٠٠٥.(إدارة املعلومات اإلحصائية   .٤ ات خالصة إحصائية عن تعليم البـنني والبن

وزارة التربيـة   :الرياض.هـ١٤٢٥/١٤٢٦باململكة العربية السعودية للعام الدراسي      
 .والتعليم

البنية التحتية الستخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت       ).م٢٠٠٣.(إمساعيل،فادي .٥
ورقة عمل مقدمة إىل الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات         . يف التعليم والتعليم عن بعد    

يوليـو  ١٧اىل١٥االتصاالت يف التعليم و التعليم عن بعد يف الفتـرة مـن             املعلومات و   
  .م، دمشق٢٠٠٣

إدارة التعليم االلكتروين يف التعليم العام باململكـة        ).م٢٠٠٦.(آل مزهر،سعيد حممد   .٦
رسـالة ماجـستري غـري منـشورة،كلية        ."منوذج تنظيمي مقتـرح   "العربية السعودية 

 .الرياض:التربية،جامعة امللك سعود
: الرياض.دليل التدريب التربوي  ).م٢٠٠٤.(دارة العامة للتدريب التربوي واالبتعاث    اإل .٧

 .وزارة التربية والتعليم
إحصائية بأعداد مشريف التدريب ).م٢٠٠٦.(اإلدارة العامة للتدريب التربوي واالبتعاث .٨

 .وزارة التربية والتعليم: الرياض.التربوي
مشروع التعليم عن بعد بوكالـة      ).م٢٠٠٦(اإلدارة العامة للحاسب اآليل واملعلومات     .٩

  .وزارة التربية والتعليم:الرياض.كليات البنات
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 املستقبلي لكلية التربيـة يف تـدريب        الدور).م٢٠٠٢يونيو.(،حممد علي حممد  األمري .١٠
 القطريـة   الوطنية ، اللجنة جملة التربية  .يف ضوء املتغريات اجلديدة     االبتدائي التعليم معلمي

  ).١١(السنة،قطر– الدوحة)١١(،الدلليونسكو
 آفاق التعليم عن بعد واجلامعة االفتراضية       ).م٢٠٠٣.(البيطار،هيثم؛السكيف،ميس .١١

 . دار الرضا للنشر:دمشق.يف عصر تقنيات املعلومات واالتصاالت
ــة ).م٢٠٠٤.(التودري،عــوض حــسني .١٢ ــة وادوار حديث املدرســة االلكتروني

 .مكتبة الرشد:الرياض.للمعلم
التعلم عن بعد ودوره يف دعم مؤسسات التعلـيم         ).م١٩٩٨.( حلمي اجلمالن،معني .١٣

، عمان،  )٣٣(،العددجملة احتاد اجلامعات العربية   .العايل يف العامل العريب توجهات مستفبلية     
 .٣١٢-٢٩٨ص ص 

دور مؤمترات الفيديو يف جمال التعليم عن بعد من وجهـة           ).م٢٠٠٢.(اجلندي،علياء .١٤
رسالة التربية وعلم   .عض جامعات اململكة العربية السعودية    نظر أعضاء هيئة التدريس يف ب     

 .٢٠٦ص-١٧٩،ص)١٨العدد(.النفس
. املنظومة التعليمية بني التقليدية واالفتراضية    ).٢٠٠٤مارس،(احلارثي، سعاد فهد     .١٥

املقام خـالل   " اإلدارة واملتغريات العاملية اجلديدة   "ورقة عمل مقدمة مللتقى اإلداري الثاين     
  . الرياض:م،اجلمعية السعودية لإلدارة٢٠٠٤ مارس٨ اىل٧الفترة من

جتربة املؤسسة العامة للتعليم الفين والتـدريب       ).م٢٠٠٦(احلربش،جاسر سليمان    .١٦
م علـى   ٢٣/٢/٢٠٠٧مت اسـترجاعه يف     . املهين يف التعليم والتـدريب االلكنـروين      

  htm.trn/sa.edu.bct.www://http:الرابط
جتربة املؤسسة العامة للتعلـيم الفـين       .)م٢٠٠٤ديسمرب.(احلربش،جاسر سليمان  .١٧

ورقة عمل مقدمة للمؤمتر التقين الثالث      .والتدريب املهين يف التعلبم والتدريب االلكتروين     
م،املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،      ٢٠٠٤ديسمرب١٥اىل١١املقام يف الفترة من   

 .الرياض
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يبية ملعلمي ومعلمات اللغـة     احلاجات التدر ).م٢٠٠٦.(احلريب، عبدالكرمي ساجي   .١٨
رسالة ماجستري غـري منـشورة، قـسم املنـاهج وطـرق            . االجنليزية مبنطقة القصيم  

  .الرياض:التدريس،كلية التربية،جامعة امللك سعود
مطـابع  :الرياض.مدخل إىل علم تعليم الكبار    ).م١٩٩٢.(احلميدي،عبدالرمحن سعد  .١٩

 .الفرزدق التجارية
ــود  .٢٠ ــد حمم ــة حمم ــتك).م٢٠٠٠.(احليل ــة  انولوجي ــني النظري ــيم ب  التعل

 .دار املسرية:،عمان)٢ط.(والتطبيق
مت .مركز التعلم والتـدريب الـذايت      ).م٢٠٠٧(اخلطوط اجلوية العربية السعودية    .٢١

  htm.isltc/sltc/net.sv.ctd.www://http:م على الرابط٢٣/٢/٢٠٠٧استرجاعه بتاريخ 

دار الكندي للنشر   :األردن.دالتعليم العايل عن بع   ).م١٩٩٩.(اخلطيب ،أمحد حممود   .٢٢
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قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم،كلية .رسالة ماجسري غري منشورة.وجهة نظر املتدربني
 .الرياض:التربية،جامعة امللك سعود

ذج التعليم العـايل    التعليم عن بعد كأحد منا    ). م٢٠٠٥ابريل،.(صيام،حممد وحيد  .٨٠
دراسة مقدمـة إىل املـؤمتر التربـوي        . وبعض جماالت ضبط اجلودة النوعية يف أنظمته      

م،جامعـة  ٢٠٠٥ابريـل ١٣ إىل   ١١املقام يف الفترة مـن    " جودة التعليم اجلامعي  "اخلامس
 .املنامة:البحرين

مشروع اجلامعة املصرية للتعليم عن بعد التشخيص       ).م٢٠٠١.(طنطاوي،حممد حممد  .٨١
،جامعة )٢٧(، العدد جملة كلية التربية  .تطلبات النجاح يف ضوء بعض اخلربات السابقة      وم–

 .الزقازيق
 على تـصميم    التعلم التعاوين ي  ط من  اختالف أثر).م٢٠٠٧.(عبداحلافظ،تامر أمحد  .٨٢

رسالة ماجستري غـري منـشورة،كلية      .واجهة تفاعل صفحات شبكة املعلومات الدولية     
 .صر العربيةمجهورية م:التربية،جامعة حلوان

جملـة  .التعلم عن بعد نظرة عـن قـرب       ).م٢٠٠٦ابريل،-مارس.(عبداحلميد،حنان .٨٣
 ).٢(،العدد)٥٥(،الدالقافلة

التعليم العايل االلكتـروين حمدداتـه ومربراتـه        ).م٢٠٠٥.(عبداحلي،رمزي امحد  .٨٤
 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر:اإلسكندرية.ووسائطه
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القضايا النظرية املستجدة يف جمـاالت      ).م٢٠٠٦ مارس، .(عبدالكرمي،سعد خليفة  .٨٥
تكنولوجيا التعليم والتعلم عن بعد وكيفية توظيف بعضها يف إثراء النظـام التعليمـي              

-٢٧ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الدويل للتعليم عن بعد يف الفتـرة مـن              .بسلطنة عمان 
 .مسقط:م٢٠٠٦مارس ٢٩
ورقة عمـل   .ليم عن بعد   اقتصاديات التع  ).م٢٠٠٤.(عبدربه، عاصم عبدالوهاب   .٨٦

مقدمة يف االجتماع الثاين عشر للشبكة العربية إلدارة وتنمية املوارد البشرية يف الفترة من              
 .م ،مسقط ،عمان١٣/١٢/٢٠٠٤اىل ١١
. ٢ط.وسائل االتصال وتكنولوجيا التعلـيم    ).م٢٠٠٥.(عليان،رحبي؛ الدبس،حممد  .٨٧

 .دار الصفاء:عمان
: عمـان .وب التعليمي وتطبيقاته التربوية   احلاس). م٢٠٠٤.(عيادات، يوسف أمحد   .٨٨

 .دار املسرية
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم      ).م٢٠٠٠.(فاطر،منتصر عبداهللا  .٨٩

 :.املنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم:تونس. عن بعد
خدمات املعلومات يف برامج التعليم عـن بعـد         ).م٢٠٠١.(قاسم،عاطف السيد  .٩٠

رسالة ماجستري غري منشورة،كلية اآلداب،جامعـة      .مستقبلها باجلامعات املصرية  واقعها و 
 .املنوفية:املنوفية

مـشروع التلفـزة    : األجهزة املختلطة للتكوين عن بعد    .)م٢٠٠٣(.قرمطي،حيىي .٩١
 حـول توظيـف تقنيـات       اإلقليميـة  الندوة   إىلورقة عمل مقدمة     .التفاعلية كنموذج 

 يوليـو   ١٧-١٥   خـالل الفتـرة    م والتعليم عن بعـد    املعلومات واالتصاالت يف التعلي   
 .م،دمشق٢٠٠٣

ترمجة امحد عطيـة ،     . التكنولوجيا اجلديدة والذكاء اجلمعي   ).م١٩٩٧.(ليفي، بيري  .٩٢
 .م،القاهرة١٩٩٧يويليو)٢٣(،العدد)٢٧(،الدجملة مستقبليات

اء تصور مقترح لنظام تدرييب عن بعد للمعلمني أثن).م١٩٩٨.(حممد،أمل عبدالفتاح .٩٣
 رسالة دكتوراه .اخلدمة يف مجهورية مصر العربية يف ضوء بعض خربات الدول األخرى

 .القاهرة:قسم التربية املقارنة،كلية التربية،جامعة عني مشس.غري منشورة
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التعلّم مـن بعـد أهدافـه وأسـسه وتطبيقاتـه           ).م٢٠٠٧.(مدين، حممد عطا   .٩٤
 .دار امليسرة للنشر والتوزيع:عمان.العملية

 جملة تعليم   .التعليم اجلامعي املفتوح ودوره يف تعليم الكبار      ). م٢٠٠٥.(محد  مشعل،أ .٩٥
 .املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: ،تونس١٦٤-١٣٩،ص ص)٥٢(،العدداجلماهري

برنـامج  "تـدريب مـديري املنـاطق التعليميـة       ).م٢٠٠٧.(مريزا،هند حممـود   .٩٦
 .مكتب التربية العريب لدول اخلليج:الرياض."مقترح

إدارة التعليم عـن بعـد والتعلـيم اجلـامعي          ).م٢٠٠٤.(نشوان،يعقوب حسني  .٩٧
 .دار الفرقان:عمان.املفتوح

موسوعة أمساء األماكن يف اململكـة      ). م٢٠٠٣.(هيئة املساحة اجليولوجية السعودية    .٩٨
 .دارة امللك عبدالعزيز:الرياض.العربية السعودية

دور التعلم عن بعد    ).م٢٠٠٤.(ينية الفلسط وتكنولوجيا املعلومات وزارة االتصاالت    .٩٩
دراسة مقدمة إىل االجتماع الثـاين      .يف تطوير املوارد البشرية يف مؤسسات االتصاالت      

ــرة     ــشرية يف الفت ــوارد الب ــة امل ــة إلدارة وتنمي ــشبكة العربي ــشر لل -١١ع
 .سلطنة عمان:م،مسقط١٣/١٢/٢٠٠٤
مت . لتجربـة املـصرية   التدريب عن بعد ا   ).م٢٠٠٥.(وزارة التربية والتعليم املصرية    .١٠٠

ــترجاعه يف  ــى٢٤/٢/٢٠٠٦اســــــــــ                 م علــــــــــ
 pptl.t-eg11322371851/S-user/uploads/ca.idrc.www://http:الرابط

النظام األمثل للتعليم االلكتروين والتعليم عن بعد       ).م٢٠٠٦.(وزارة التعليم العايل   .١٠١
 .كالة الوزارة للشؤون التعليميةو:الرياض.للتعليم العايل باململكة العربية السعودية
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  قـالحـامل



 

 

١٦٩

  
  )١(ملحق رقم 

  
  بيان بأسماء المحكمين

  

  
  

  العنــــوان  االســــم م
  جامعة امللك سعود –قسم التربية  .السيد سالمة اخلميسي/األستاذ الدكتور  ١
  جامعة امللك سعود –قسم التربية    بن إبراهيم السعاداتخليل/األستاذ الدكتور  ٢
  جامعة امللك سعود –قسم التربية  .عبدالعزيز بن عبداهللا السنبل/األستاذ الدكتور  ٣
 جامعة امللك سعود -قسم املناهج وطرق التدريس  .عبدالعزيز بن راشد النجادى/األستاذ الدكتور  ٤
  جامعة امللك سعود –قسم اإلدارة التربوية  .طيف اجلربعبداهللا بن عبدالل/األستاذ الدكتور  ٥
  جامعة امللك سعود –قسم اإلدارة التربوية  .علي بن سعد القرين/األستاذ الدكتور  ٦
 جامعة امللك سعود–قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم  عوض بن حسني التودري/األستاذ الدكتور  ٧

  جامعة امللك سعود –بية قسم التر .بدر بن جويعد العتييب/ الدكتور  ٨

  جامعة امللك سعود –قسم التربية  .حسن أبوبكر العولقي/الدكتور  ٩
  جامعة امللك سعود –قسم اإلدارة التربوية  .عبدالعزيز بن عبدالوهاب البابطني/ الدكتور ١٠
 جامعة امللك سعود –قسم املناهج وطرق التدريس  .رياض بن عبدالرمحن احلسن/الدكتور ١١

 .عبداهللا بن حممد املقرن/الدكتور ١٢
 -مدير مشروع التعلم االلكتروين والتعليم عن بعد

  .وزارة التعليم العايل
  وزارة التربية والتعليم -تقنيات التعليم  .سعيد بن حممد آل مزهر/الدكتور ١٣
 موزارة التربية والتعلي -مدير عام التخطيط التربوي  .سعد بن سعود آل فهيد/الدكتور ١٤
  وزارة التربية والتعليم -تقنيات التعليم  .عبدالكرمي اجلهين/الدكتور ١٥
  وزارة التربية والتعليم -تقنيات التعليم  .حممد احلريب/الدكتور ١٦
  وزارة التربية والتعليم-مدير عام البحوث التربوية  .حممد بن عبداهللا الضويان/الدكتور ١٧
  . كليات البنات–عام مركز التعليم عن بعد مدير  .نايف أبااخليل/الدكتور ١٨
   وزارة التربية والتعليم -التخطيط التربوي .منرية بنت سيف الصالل/الدكتورة ١٩
  والتعليم مبنطقة الرياض رة العامة للتربيةاد اإلأمني .علي بن معجب الشهراين/األستاذ ٢٠
  .رة التربية والتعليموزا -مشرف تعليم الكبار عيسى بن خلف الدوسري/األستاذ ٢١

  وزارة التربية والتعليم -مشرف تربوي  .حممد بن عبداهللا الغامدي/األستاذ ٢٢
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  ) ٢(ملحق رقم 
  ).قبل التحكيم(االستبانة يف شكلها األويل 

  

  
  
  
  
  
  

 
  
  

  .اهللاوفقه                                                                 سعادة الدكتور
  

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد       
  
  

احلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعـد يف         " ادراسة عنوا ب  القيام أفيد سعادتكم أنين بصدد   
  ملتطلبـات   وذلـك اسـتكماالً    "يوزارة التربية والتعليم من وجهة نظر مشريف التدريب التربو        

 درجة املاجستري يف التربية مسار تعليم الكبار والتعليم املستمر جبامعة امللك سعود،             احلصول على 
ا ملوقعكم التربوي وخلربتكم يف جمال البحث العلمي فإنين آمل التكرم واالطـالع علـى               نظرو

  .ديل أو خالفهاالستبانة املرفقة واإلشارة مبا ترونه حيال فقراا من تع
  

  

شاكرواهللا حيفظكم ويرعاكما حسن تعاونكم سلفًاا ومقدر ،.  
  
  

  أخوك الباحث                                                                       
  عبداللطيف بن علي العجاجي                                                               

                                                                   

       E-mail:alajaji1@gmail.com  
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:אتتكون هذه االستبانة من أربعة محاور لإلجابة على أسئلة الدراسة
  

א .١ א א א
؟א א
א .٢ א א א א א א א

؟ א  א

א−א .٣ א−א א א א
؟ א א

א .٤ א אא א א
؟ א  א

א א א א :א

אאא
 

  :مالحظة
) بنني( يف مجيع إدارات التربية والتعليم     ستوزع االستبانة إن شاء اهللا على مشريف التدريب التربوي         

  .يف اململكة العربية السعودية
أوردت يف احملور الثالث من االستبانة الربامج التدريبية اليت تنفذها مراكز التـدريب التربـوي يف                 

بتعاث بوزارة  دارة العامة للتدريب التربوي واال    واملعتمدة من قبل اإل   ) بنني(إدارات التربية والتعليم  
 الربامج التدريبية املقدمة لكافة املعلمـني بغـض النظـر عـن             أوردت بعض تربية والتعليم وقد    ال

 مثل دورات معلمي الكيمياء أو الرياضيات أو معلمي         –ختصصام واستبعدت الربامج التخصصية   
  .رية العدد مقارنة بالربامج اليت وردت يف االستبانة ألا ال ختدم إال شرحية صغ–اخل ...الصم 
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  :بيانات عامة

  
  

                  
 

 عدد سنوات اخلربة يف                     
 :التدريب الرتبوي

 
 :املؤهل العلمي                      

                          

  
  

 اجلنسية                      
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  .يماحلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعل:أوال

مدى وضوح 
 العبارة 

مدى قابليتها 
 للقياس

مدى 
مناسبتها 
 الرقم للمحور

هناك حاجة إلى إنشاء مركز 
للتدريب عن بعد في وزارة 

التربية والتعليم وذلك 
واضح :للتالي

 ة 

غير 
واضح
 ة

تقي
 س

ال 
تقي
 س

منا
سبة 

غير 
منا
 سبة

مالحظات حول 
حذف (العبارة 

أو تعديل 
 )الخ...

ستمر في أعـداد    التزايد الم  ١
        .المعلمين

ــي   ٢ ــشار الجغرافـ االنتـ
        .للمعلمين

٣ 
توفير الخـدمات التدريبيـة     
للمعلمــين فــي المــدارس 

 .النائية
       

٤ 

تحقيق مبدأ تكافؤ الفـرص     
التدريبية لجميع المعلمـين    
ــار   ــف األعم ــي مختل ف

 .والمراحل ومواقع العمل

       

٥ 
االســتفادة مــن المــدربين 

لمتخصصين و المتميـزين    ا
 .أينما كانوا

       

ظروف المعلمين االجتماعية    ٦
.        

تلبية االحتياجات التدريبيـة     ٧
        .المتجددة للمعلمين

٨ 
التقليــل مــن التكلفــة   
االقتصادية للتـدريب علـى     

 .المدى البعيد
       

االستفادة من وسائط التقنية     ٩
        المتقدمة

المعلمين من اختيـار    تمكين   ١٠
        وقت التدريب

١١ 
تنويع البدائل التدريبية أمام    
المتدرب بحيـث يـستطيع     
 .اختيار المجال الذي يناسبه

       

زيادة جودة وكفاءة العملية     ١٢
        .التدريبية

المساهمة في حل مـشكلة      ١٣
       ضعف القـدرة االسـتيعابية     
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.لمراكز التدريب

 أكبر عـدد مـن      استيعاب   ١٤
        .المتدربين

١٥ 
إتاحة فرصة التدّريب للمعلم    
أثناء اليوم الدراسـي دون     

 .الخروج من العمل
       

١٦ 
دعم وتعزيز دوافع التعلـيم     
والتدريب المـستمر لـدى     

 .المعلمين
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يبية اليت ميكن أن تقدم من مركز التدريب عن بعد يف وزارة التربية الربامج التدر: ثانيا
  والتعليم

  

  
  

مــدى قابليتهــا مدى وضوح العبارة 
 للقياس

مدى مناسـبتها   
الرق للمحور

 م

البــرامج التدريبيــة 
التي يمكن أن تقـدم     
من مركز التـدريب    
عن بعد فـي وزارة     

 التربية والتعليم
ــر  واضحة  غيـ

ــر  مناسبة  ال تقيس تقيس واضحة غيـ
 مناسبة

مالحظات حـول العبـارة     
 )الخ...حذف أو تعديل (

        إدارة الصف ١

        االتصال التربوي ٢

        التعلم التعاوني ٣

        طرائق التدريس ٤

        استراتيجيات التعليم ٥

         المشكالت الصفية ٦

ــويم   ٧ ــاس والتق القي
         التربوي

        ف السلوكيةاألهدا  ٨

        الوسائل التعليمية  ٩

الحاسب اآللي فـي     ١٠
        التعليم

تطبيقات االنترنت في    ١١
        التعليم

ــث   ١٢ ــارات البح مه
        العلمي

        النشاط الطالبي ١٣

طــرق اكتــشاف   ١٤
        الموهوبين ورعايتهم

ــدريس   ١٥ ــق ت طرائ
        وتحفيز الكبار

         



 

 

١٧٦

  . املتطلبات الالزمة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم:ثالثاً
  

مدى قابليتها مدى وضوح العبارة 
 للقياس

مدى مناسبتها 
 للمحور

 الرقم
المتطلبات الالزمة إلنشاء مركز 

للتدريب عن بعد في وزارة 
غير واضحة  التربية والتعليم هي

غير مناسبة  ال تقيس تقيس واضحة
 مناسبة

مالحظات حول العبارة 
 )الخ...ف أو تعديل حذ(

إنشاء مبنى لمركز التدريب  ١
        .عن بعد

٢ 
توفير بنية تحتية جيدة لكافة 

خدمات االتصاالت الحديثة 
 في المركز

       

٣ 

تجهيز المركز بكافة تقنيات 
التدريب عن بعد مثل مراكز 

ؤتمرات البث الفضائي وم
 الفيديو وغيرها

       

توفير مدربين متخصصين  ٤
        بالتدريب عن بعد

٥ 
توفير كادر فني وهندسي 

متخصص بتقنيات االتصاالت 
 .والتدريب عن بعد

       

٦ 
توفير إدارة للمركز 

متخصصة في التدريب عن 
  .بعد والتعليم المستمر

       

٧  
توفير هيئة استشارية 

ة بالتدريب للمركز متخصص
  عن بعد

       

٨  
إنشاء قسم للتدريب عن بعد 

في جميع إدارات التربية 
  .والتعليم

       

٩  
توفير مشرفين متخصصين 
للتدريب عن بعد في إدارات 

  .التربية والتعليم 
       

١٠  
توفير منسق للتدريب عن 

         .بعد في كل مدرسة

١١  
إنشاء مكتبة الكترونية 

 عد المعلوماتشبكة من قواو
  .للمركز

       

١٢  
ربط المدارس النائية بشبكة 

       لالتصاالت عن طريق األقمار 



 

 

١٧٧

  

  .الصناعية

١٣  
توفير البرامج التوعوية التي 
تسبق تطبيق برامج التدريب 

  .عن بعد لجميع المعلمين
       

١٤  
إعداد هيكل تنظيمي لكافة 

إدارات وأقسام مركز 
  .التدريب عن بعد

       

١٥  
تشكيل لجنة عليال للتدريب 

         .عن بعد

           

         



 

 

١٧٨

 

  .إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة التربية والتعليم  املعوقات اليت قد تواجه:رابعاً

مدى وضوح 
 العبارة 

 قابليتها مدى
 للقياس

مدى مناسبتها 
 الرقم للمحور

 المعوقات التي قد تواجه
إنشاء مركز للتدريب عن 
بعد في وزارة التربية 

غير واضحة  والتعليم
غير مناسبة  ال تقيس تقيس واضحة

مناسبة

مالحظات حول 
حذف أو (العبارة 
 )الخ...تعديل 

١  

ــض    ــي بع ــعف وع ض
المسئولين وصناع القـرار    
في الوزارة بأهمية التدريب    

  .عن بعد

       

٢ 
ندرة وجود الهيئة اإلدارية    

ريب المتخصصة فـي التـد    
 .عن بعد

       

٣ 

مشرفي التدريب التربـوي    
بإدارات التربيـة والتعلـيم     
غير مقتنعين بجدوى إنشاء    

 .مركز التدريب عن بعد

       

ندرة المدربين المتخصصين    ٤
        .في التدريب عن بعد

ضعف التجارب المحلية في     ٥
        .التعليم والتدريب عن بعد

٦ 
ــض   ــة بع ــدم جاهزي ع

س تقنيا الستقبال مثل    المدار
 .هذا النوع من التدريب

       

٧ 
صــعوبة تــوفير المــوارد 
المالية الكافية إلنشاء هـذا     

 .المركز
       

٨ 

عدم تالؤم البنية التحتيـة      
الحالية لشبكات االتـصاالت    
في المملكة مـع متطلبـات      

 .التدريب عن بعد

       

٩ 
المعلمين غيـر مـستعدين     

مـن  الستخدام هذا النـوع     
 .التدريب

       

١٠ 

غيــاب اإلطــار التنظيمــي 
والتشريعي لبرامج التعلـيم    
والتدريب عـن بعـد فـي       

 .المملكة

       

ــرامج   ١١ ــداد ب ــعوبة إع        ص



 

 

١٧٩

  

  :ستبانةحات تود إضافتها حول االمقتر
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

................................. 

.التدريب عن بعد

١٢  

عــــدم وجــــود إدارة 
متخصصة في التدريب عن    
ــة  بعــد فــي وزارة التربي

  .والتعليم

       

١٣         

         



 

 

١٨٠

  
  

  
  
  

  
  

  
  

   
  .       وفقه اهللا                                      .أخي مشرف التدريب التربوي  

  الم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد                 الس
د يف وزارة التربية والتعليم     عاحلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن ب      "أفيدك أين أقوم حاليا بدراسة عنواا       

 درجة املاجـستري يف      احلصول على   ملتطلبات  وذلك استكماالً  "التدريب التربوي  ر مشريف من وجهة نظ  
 علما أنه يقصد مبركز التدريب عن بعد        التربية مسار تعليم الكبار والتعليم املستمر جبامعة امللك سعود،        

التعليم واملصمم لعقـد    يف هذه الدراسة املركز التدرييب املساند ملراكز التدريب التربوي بوزارة التربية و           
–ت العلمية ونقلها إىل املتـدربني       الدورات التدريبية واللقاءات وحلقات النقاش والندوات واحملاضرا      

 يف كافة مدن وقرى اململكة العربية السعودية،وذلك باستخدام وسائط وتقنيات خمُتلفة تشمل             - املعلمني
اإللكتروين وغريها من التقنيات املتعددة اليت تعمل       تقنيات البث التلفزيوين ومؤمترات الفيديو والتدريب       

 للمعلمني اختيار املناسب هلـم  -املركز-على نقل املعلومات بصورة تفاعلية أو غري تفاعلية، حبيث يتيح      
  .من الربامج اليت يقدمها دون اشتراط احلضور املكاين

ول لنتائج دقيقة،آمل قراءة فقرات     نظرا ملوقعك التربوي وألمهية وجهة نظرك اليت ستساعدين يف الوص         و 
 املرفق بتمعن واإلجابة على أسئلته متحريا الدقة يف إجابتك وذلك بوضع إشارة             -االستفتاء-االستبيان  

أمام اإلجابة اليت تعرب عن وجهة نظرك، مع العلم أن مجيع هذه املعلومات ستعامل بـسرية تامـة                  ) (
  .وألغراض البحث العلمي فقط
اشاكرواهللا حيفظكم ويرعاكما حسن تعاونكم سلفًا ومقدر ،.  

  
  الباحث                                                                   

  عبداللطيف بن علي العجاجي                                                                     
                                                                                                E-mail:alajaji1@gmail.com  

 

  اململكة العربية السعودية
  سعود جامعة امللك

  كلية التربية
 قسم التربية

  )٣(ملحق رقم 
 ).بعد التحكيم(االستبانة يف شكلها النهائي 



 

 

١٨١

  .الحاجة إلى إنشاء مرآز للتدريب عن ُبْعد في وزارة التربية والتعليم:أوًال

  

ي وزا     م د ف ن ُبْع دريب ع ز للت شاء مرآ ى إن ة إل اك حاج رة هن
  :التربية والتعليم وذلك للتالي

موافق  موافق
 ما إلى حد

غير 
 موافق

    .ة لجميع المعلمينتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التدريبي ١

    .االنتشار الجغرافي للمعلمين في أنحاء المملكة ٢

ة     ٣ ة لمواجه رامج التدريبي ي الب ين ف ن المعلم در م ر ق تيعاب أآب اس
    .التزايد المستمر في أعدادهم

    .توفير الخدمات التدريبية للمعلمين في المدارس النائية ٤

د ت ٥ ي ق ين الت اة ظروف المعلم ز مراع ى مراآ ال إل نعهم من االنتق م
    .التدريب

    .سرعة تلبية االحتياجات التدريبية المتجددة للمعلمين ٦

    .التقليل من التكلفة االقتصادية للتدريب على المدى البعيد ٧

    .المرونة في تحديد أوقات البرامج التدريبية ٨

ذي    تنويع البدائل التدريبية للمعلم بحيث يستطيع اخت  ٩ ار األسلوب ال ي
    .يناسبه

    .دعم وتعزيز دوافع التعليم والتدريب المستمر لدى المعلمين١٠



 

 

١٨٢

ي     : انًيثا د ف ن ُبْع دريب ع ز الت دمها مرآ ن أن يق ي يمك ة الت رامج التدريبي الب
  .وزارة التربية والتعليم

  

دريب عن             م البرامج التدريبية التي يمكن أن يقدمها مرآز الت
  ة التربية والتعليم هيُبْعد في وزار

موافق  موافق
غير موافق إلى حد ما

    .إدارة الصف ١

    .االتصال التربوي ٢

     الحديثة في التعليم والتعلمتاالستراتيجيا ٣

    .القياس والتقويم التربوي ٤

     .م التعاونيالتعّل ٥

     .دمج وتوظيف التقنية في التعليم ٦

     .الكبارطرائق تدريس وتحفيز   ٧

     .مهارات التعّلم الذاتي  ٨

    .الصحة المدرسية  ٩

    .تنمية مهارات التفكير ١٠

    .الجودة في المؤسسات التعليمية ١١

    .مهارات البحث العلمي ١٢

    .التعّلم اإللكتروني ١٣

    .طرق اآتشاف الموهوبين ورعايتهم١٤



 

 

١٨٣

 مرآز للتدريب عن ُبْعد في وزارة التربية المتطلبات الالزمة إلنشاء: اثالًث
  والتعليم 

  

ي         م د ف ن ُبْع دريب ع ز للت شاء مرآ ة إلن ات الالزم المتطلب
  وزارة التربية والتعليم هي

موافق إلى   موافق
غير موافق حد ما

    .ُبْعدإنشاء مبنى لمرآز التدريب عن  ١

دة     بنيةأسيس  ت ٢ ة في        لخدمات تحتية جي ز  م االتصاالت الحديث رآ
 .التدريب عن ُبْعد

   

    .ُبْعدتجهيز المرآز بتقنيات التدريب عن  ٣

    .ُبْعدإعداد مدربين متخصصين في التدريب عن  ٤

صاالت  ٥ ات االت ي تقني صص ف ي متخ ي وهندس ادر فن وفير آ ت
 .ُبْعدوالتدريب عن 

   

ن     ٦ دريب ع ي الت ز متخصصة ف وفير إدارة للمرآ دت يم ُبْع  والتعل
  .المستمر

   

     .ُبْعد هيئة استشارية للمرآز متخصصة في التدريب عن كوينت  ٧

دريب عن   ٨ شؤون الت سم ل شاء ق دإن ي ُبْع ل إدارة من ف  إدارات آ
  .التربية والتعليم

   

د إعداد مشرفين متخصصين للتدريب عن       ٩ ة   ُبْع  في إدارات التربي
  .والتعليم 

   

     . ُبْعد مرآز التدريب عنلإعداد هيكل تنظيمي   ١٠

دريب عن ُب  ١١ سام الت ط أق يم تقنًيْعرب ة والتعل ي إدارات التربي ا د ف
  . بمرآز التدريب عن ُبْعدًاوفني

   

     .توفير الموارد المالية الكافية إلنشاء مرآز التدريب عن ُبْعد  ١٢

ار   ١٣ ق األقم ن طري صاالت ع شبكة لالت ة ب دارس النائي ط الم رب
  .الصناعية

   

د   برامج توعوية في التدريب عن      تقديم  ١٤ ل تطبيق        ُبْع ين قب  للمعلم
  .برامج المرآز

   



 

 

١٨٤

ي وزارة      :ارابًع د ف ن ُبْع دريب ع ز للت شاء مرآ ه إن د تواج ي ق ات الت  المعوق
  .التربية والتعليم

  

  أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظرك) (فضًال ضع عالمة 

  

دريب   م ز للت شاء مرآ ه إن د تواج ي ق ات الت  عن المعوق
  ُبْعد في وزارة التربية والتعليم هي

موافق  موافق
إلى حد ما

غير 
 موافق

سؤولين     ١ ض الم اع بع دم اقتن رار ع ناع الق ي وزارة  وص  ف
   . ُبْعدالتربية والتعليم بأهمية التدريب عن

   

ن      ٢ دريب ع ي الت ة المتخصصة ف وادر اإلداري درة الك دن  ُبْع
 .وزارة التربية والتعليمب

   

درة ٣ دريب    ن ي الت ية المتخصصة ف ة والهندس وادر الفني  الك
 .عن ُبْعد بوزارة التربية والتعليم

   

دريب عن بُ       ٤ وزارة  دعْ ندرة المدربين المتخصصين في الت   ب
 .التربية والتعليم

   

وع             ٥ ذا الن ل ه عدم جاهزية بعض المدارس تقنًيا الستقبال مث
 .من التدريب

   

دريب   الية الكافية إلنشاء    صعوبة توفير الموارد الم    ٦ مرآز الت
 .عن ُبْعد

   

شبكات االتصاالت في                ٧ ة ل ة الحالي ة التحتي ة البني عدم مالئم
 .دْعالمملكة مع متطلبات التدريب عن ُب

   

    .ضعف التجارب المحلية في التعليم والتدريب عن ُبْعد ٨

في  د ْعغياب اإلطار التنظيمي لبرامج التعليم والتدريب عن بُ     ٩
 .المملكة

   

ن ُب ١٠ دريب ع يم والت ة للتعل ود إدارة خاص دم وج ي ْعع د ف
 . وزارة التربية والتعليم

   



 

 

١٨٥

  
  
  )٤( رقم ملحـق

  

 مناذج من اخلطابات اخلاصة 
جبمع املعلومات وتطبيق أداة 

  .الدراسة
 

  




















