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 ىداءال

 .أختي رحميا اهللفي ذاكرتي ..  ةه لى ركح هف رحمت جسدان كها زالت بذكراٌا العطرة حي  إ

 .طال اهلل في عمرهأوالدي بىكر عطفً .... إلى هف يضيء دىيامى 

 .والدتي حفظيا اهلل ورعاىاي في ٌذي الحياة ....ئذم يركم ظهإلى ىبع الحىاف الٌ 

 .ور في عمريأخواتي آللئ الن  ي ....تي تسطع في سهائهكس الى إلى تمؾ الش  

 يجتيأخي الحبيب نبض قمبي ومُ بات ...ىي بالث  ابض في أعهاؽ حياتي فيهد  إلى ذاؾ الجبؿ الر  

اـ عهرم....أي   ة عيىي كسىدم في كؿ  إلى قر   زوجي الغالي  

.... أبنائي فمذات أكبادي لى حشاشة ركحي كىبضات قمبيإ  

...... أساتذتي الكرام اهيس  ال إلى ذكم الفضؿ كأصحاب الهقاـ  

الفاضل مديري  حدمىي باإلصرار كالت  إلى ذاؾ األىساف الذم غهرىي كهد    

  وزمالئي ..... زميالتيريؽ هكع التي تىير دركب الط  لى تمؾ الش  إ

تي في حياتي.خذ بيدم فكاف هصدر قك  أهف ساىدىي ك  لى كؿ  إ
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 مذٌركرُّوانت ُّانش ُّ


الخمؽ عمى ىعهً التي  لرب   كر أكالن فالش  ،  ة  لىعهؿالقدير الذم هىحىا العقؿ لىفكر كالقك   الحهد هلل العمي  
تي بفضمً أتههتٍا كخرجت ال، سالةكر عمى إىجاز ٌذي الر  فممً الحهد الكثير كالش  ، كال تحصى ال تعد  
تصؿ رساالت األىبياء  كادت أفٍ  تحهؿ رسالةن  هقدسةو  ٌذا العهؿ الذم تقؼ خمفً أيادو ، كرلى الى  إبٍا 
ي فمٍـ هى  ،  كيؿرب الط  لمد   كىكرو  ٌدايةو  الحيف أساتذتي الكراـ في جاهعة القدس الذيف كاىكا هشاعؿى الص  

 الذم تقؼ القكافي كاألشعار عاجزةن  كسيرشيد الجي  كتكر ها الد  سي   كال، قديركر كالت  أجهؿ عبارات الش  
لً الفضؿ العظيـ  سالة  فكافى هً لي خالؿ إعداد الر  ها قد   لتصؼ هدل شكرم كتقديرم عمى كؿ   ،أهاهً

كتكر كالد  اياد الفي  كتكركالى الد  ،  كر كالعرفافي أعظـ هعاىي الش  صؿ إلى ٌذا العهؿ فمً هى  أفي أف 
كر الجزيؿ عمى جٍكدكها لتصؼ تقديرم العظيـ كالش   ،لكها بيراعي أبمغ الهعاىي أخط   رياض شريـ 

كر الش   قدـ جزيؿأكها ، كرى  البراس كهشاعؿ ة فقد كىتها الى  سالالهضىية في هشكار إعداد ٌذي الر  
ىضاؿ  كتكركالد  ر هحسف عدس كتك عهاؽ بحر العمـ الد  أفي  ركح التي ستبقى راسخةن قدير لٍذي الص  كالت  

لى تمؾ الٍاهات الهشع  ،  رةأعضاء لجىة الهىاقشة عمى هالحظاتٍـ الىي   الكفرم ة بىكر الحذؽ كالعمـ كا 
 هعاىي الحب   ـ بكؿ  كها أتقد  ،  ثرائٍاإفي  بو طي   لها لٍـ هف أثرو  ،بتشريفٍـ لرسالتي كتحكيهٍـ لالستباىة

 ، راسةلى ىتائج الد  إارس عمى تعاكىٍـ الالهحدكد في تعبئة االستباىات لمكصكؿ قدير إلى هدراء الهدالت  ك 
جراء الهقابالت هها كاف عاهالن   ـ لي هساعدةن هف قد   كلف أىسى كؿ  ، في إتهاـ ٌذا العهؿ ان كهٍه   بارزان  كا 
ؿ ٌذا العهؿ كأف يتقب  اهلل أف  كأدع خيران أ. ك كتقديرو  شكرو  كؿ   ي جهيعان طكاؿ إعداد ٌذا العهؿ فمٍـ هى  

ة في كطىىا الغالي عميهي  الهؤسسات الت   الفائدة هف ىتائجً لكؿ   يجعمً في هيزاف الحسىات كأف تعـ  
 فمسطيف.

 الباحثة

 غارمهٍا الزٌ 
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ُّراست:مصطهسبثُّانذ ُّ

 دريب:الت  

في هجػاالت  كقػدراتو  راتو كهٍػا ؼ بهعارؼى تٍدؼ إلى تزكيد الهكظ   ، هىتظهةو  ةو عف عهمي   دريب عبارةه الت  
 مككية الالزهػة ألداء عهمً الحالي أكاتجاٌاتػً كأىهاطػً الػس   تغيػير أك ،لتحػسيف أدائػً في العهػؿ، دةو هحػد  

 .(2009رشيد، ) بها يساعد عمى تحقيؽ غايات الهىظهة، الهستقبمي  

تغيير الهعارؼ كالهٍارات  تطكير أك ؿ أكتعدي إلكساب أك كهخططه  ـه هىظ   كىشاطه  ً هجٍكده بأى   :ؼي عر  كيي  
األٌداؼ  في ظؿ   األداء اإلىساىي   لمكصكؿ إلى أفضؿ صكرو ؛  ة بالهستٍدفيفجاٌات الخاص  كاالت  

 .( 2004 ،ٌالؿالهطمكبة )

هيف بالهٍارات كالهعارؼ كالهعمكهات كاألدكات يٍدؼ لتزكيد الهعم   ، ـه هىظ   ً: عهؿه ان بأىٌ كيعٌرؼ إجرائي  
 ة )تعريؼ الباحثة(تٍـ الهٍىي  ءكتىهيتٍـ لرفع كفا ،قىيات الجديدة جاٌات كالت  األساليب كالكسائؿ كاالت  ك 

 :لكتروني دريب ال الت  

ـ   ،هةي هىظ   ً عهميةه ؼ بأى  يعر   ة عمى ة الهبىي  ة الرقهي  طبيقات التقىي  بالت   هشبعةو  مةو هتىق   ةو تفاعمي   في بيئةو  تت
ات كالحقائب لعرض البرهجي   ،مةد الكسائط كاألجٍزة الهتىق  هتعد   بالحاس ك ،ىترىتاإلة استخداـ شبك

،  ةزاهىي  كغير الت   ةزاهىي  ة الت  دريبي  لتصهيـ كتطبيؽ كتقكيـ البراهج الت  ، ةة اإللكتركىي  دريبي  كرات الت  كالد  
 ( 2011، الزىبقية )دريبي  لتحقيؽ األٌداؼ التٌ  ؛فاعمي كالهزيج اتي كالت  ب الذ  يدر باتباع أىظهة الت  

ـ  ٍا العهمي  بأى   :لكتركىيدريب اإلة الت  ؼ عهمي  كتعر   طبيقات بالت   ةو غىي   ةو تفاعمي   فيٍا تٍيئة بيئةو  ة التي يت
داؼ ب هف بمكغ أٌف الهتدر  التي تيهك  ، دةة الحاسب اآللي كشبكاتً ككسائطً الهتعد  الهعتهدة عمى تقىي  

 )هجمة التعميـ االلكتركىي(.ةالعهمي  

 غير تقميدم   Active Training ىشطو  ٌكىظاـ تدريبو  :دريب اإللكتركىىالت   ،كهف كجٍة ىظر الباحثة 
ة ة التدريبي  كاالستفادة هف العهمي   ،بيعتهد استخداـ هكاقع شبكة اإلىترىت لتكصيؿ الهعمكهات لمهتدر  

ز الهكاىي بيف في ىفس الحي  ب كالهتدر  دريب كدكف كجكد الهدر  اؿ إلى هكقع الت  ة جكاىبٍا دكف االىتقبكافٌ 
دارة الهدر   -بيفالهتدر   -)الهحتكل التدريبي الرقهي :فاعؿ ثالثي األبعادهع تحقيؽ الت   ب كالهتدربيف( كا 

 .تكمفةو  كأقؿ   بفعالية أكبرة ة التدريبي  العهمي  
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 ة:المدارس الخاص  

ا عادةن أى كيتكل   ،كلةة الد  هف هيزاىي   هكاؿه أص لٍا س التي ال تخص  ٌي الهدار    شركاته  كأ أفراده  هٌر
 ةو غير حككهي   ةو تعميهيى  سةو هؤسٌ  ة ٌي كؿ  ة الخاص  عميهي  سات الت  كالهؤس   ،ديىيةه  ٌيئاته  كأ ساته كهؤس  أ

يشرؼ عمى هثؿ  كعادةن  ،ةت الحككهي  سار في الهؤس  ؽ الهىاٌج كالكتاب الهدرسي الهقر  تطب   ،صةو هرخ  
ركط ة ٌذي الهدارس كخضكعٍا لمش  هف حيث قاىكىي   ،عميـربية كالت  ٌذي الهدارس دكائر هراقبة في كزارة الت  

 .(2000، )عبد الدائـ الهطمكبة

  :ةالمدارس الخاص   ن  أوترى الباحثة 

ؽ فيها يتعم   كبيرو  ىسبي   كتحظى باستقالؿو  ،كهاليان  داريان إة الهستقم   ،ةة كالخاص  ٌمي  ٌي جهيع الهدارس األ
 ةو خيري   اتو أكجهعي   ةو ٌمي  أ لٍيئاتو  كتككف ٌذي الهدارس تابعةن  ،عميهيةكبراهجٍا الت   ،ةبسياساتٍا التربكي  

اط قسهف األ كأ ،هكالٍـأىفاؽ عميٍا هف كف اإليتكل   ،هف القطاع الخاص   فرادو أ كأ ،جىبيةو أ كأ ةو هحمي  
 شراؼ عميٍا.  عات الهرتبطة فيٍا كاإلكهف الٍبات كالتبر  أ ،ةالهدرسي  
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 صُّمهخ ُّان


كبىاءي ىهكذجو  ةً الخاص   في الهدارسً  لكتركىي  اإل دريبً الت   باتي هتطم  عرؼ عمى لى الت  إراسة ٌدفت الد  
دارة الهدرسة إة ببات الخاص  الهتطم  ـ ك ة بالهعم  بات الخاص  الهتطم  )كتشهؿ ، في هىاطًؽ الكسًط  هقترحو لً
 يجاد هقترحاتو ا  ك ، لكتركىيدريب اإلة الت  لتطكير كتحسيف عهمي   كالخركج بتكصياتو ، (ةدريبي  كالبيئة الت  

 خرل .عميـ كالقطاعات األلكتركىي في قطاع الت  دريب اإللضهاف استهرار تطبيؽ الت  

ة فة الغربي  ة لهىطقة الكسط في الض  هدراء الهدارس الخاص  ك  ،راسة هف جهيع هعمهيهجتهع الد   فى كتكك  
راسي ( هدارس لمعاـ الد  103عيف عمى)هكز   ،هةن كهعم   ان ههعم   (1950هيف)حيث بمغ عدد الهعم  

ٌداؼ أكلتحقيؽ راسة % هف هجتهع الد  9.3بمغت  ،هىٍـ ةو عشكائي   ىةو كتـ اختيار عي   2018\2017
في دراستٍا  الباحثة كاستخدهت ،راسةهتً لهكضكع الد  ءلهال لباحثة الهىٍج الكصفي  استخدهت ا ،راسة الد  
بىاء )ك  الخاصة لكتركىي في الهدارسدريب اإلبات الت  هتطم   تكفر لمكشؼ عف هدل (ةراسة الهسحي  الد  )

لباحثة في جهع كاعتهدت ا، الهدارستمؾ  هكاىية تطبيقً فيإد هف ك  ألمت ؛ريحاألهدرسة تراسىطا  (ىهكذج
 ( هدراءو 10) بمغت ىة هف هدراء الهدارسالهقابالت شبً الهفتكحة لعي   -1 :الهعمكهات عمى أداتيف ٌها

ـ  االستباىات لمهعم   -2ك هيف لمهعم    ( استباىةن 162ك) ،لمهدراء ( استباىةو 20تكزيع ) هيف كالهدراء حيث ت
ـ   ،هدرسة تراسىطاف هيم  لهع استباىاتو  (10ة ك)راسة الهسحي  في الد   ـ   ، ان كيٌ تحميؿ الهقابالت يد كقد ت  كت

 ( الهحكسب.spssة )حصائي  ـز اإلباستخداـ برىاهج الر  تحميؿ االستباىات 

دارة ـ كاإلة بالهعم  لكتركىي الخاص  ب اإلدريبات الت  هتطم   ف  أ :ٍاٌه  ألى عدة ىتائج هف إراسة مت الد  كتكص  
كيهتمككف ، ة هرتفعةه لكتركىي  كرات اإلهيف ألخذ الد  حيث استعدادية الهعم   ،ةو عالي   كبدرجةو  رةه ة هتكف  الهدرسي  

 ر كؿٌ كتكف   ،تركىي لكدريب اإلع الت  ة تشج  دارات الهدرسي  ككذلؾ اإل ،دكات كالهٍارات الهطمكبةجهيع األ
ب يدر تعزيز التى : ٍا ٌه  أ هف عدة جكاىبو  ـعمى الهعمٌ  كبيره  ثري أة لكتركىي  رات اإلك لمد  ك  .ها يمـز لتطبيقً

لتطبيقً في جهيع  ةه هكاىي  إالي ٌىاؾ فبالت   .عاهؿ هعٍاة كالت  لكتركىي  إلفكؼ افاؽ الص  آكتطكير  ،اتيالذ  
   .ةفة الغربي  ة في الض  الهدارس الخاص  

عميـ في قطاع الت  أكاف  سكاءه  ،ساتالهؤس   جهيع لتشهؿى ؛ لكتركىيدريب اإلكتكصي الباحثة بىشر ثقافة الت  
هيف كاالٌتهاـ بهٍارات الهعم  ، عميـربية كالت  لكتركىي ضهف خطط كزارة الت  دريب اإليككف الت   فٍ أك  ،غيري كأ

ـ.دريب اإلفي عالـ الت   جديدو  كها ٌ لهكاكبة كؿ   ؛ ةكىكلكجي  الت    لكتركىي كتحفيٌز
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Abstract 

This study aimed  to identify the requirements of electronic training for 

teachers in private schools and the possibility of applying it in the center area 

of the West Bank  by build a proposed model for it . It includes the teacher’s 

special requirements and school administration and training environment ones 

so the researcher can come up with recommendations to enhance e and 

develop the process of electronic training in the private sector and other 

private schools. 

The study sample is composed of all the teachers and headmasters of the 

center area’s private schools in the West Bank. The number of the chosen 

teachers is (1950) which were distributed in (103) schools in the academic 

year 2017/2018; however,  only 9.3% of the study sample was chosen 

randomly due to the limit of time. 

To achieve the study objectives,  the researcher used the descriptive analytical 

method for its appropriateness to the study’s subject matter,  and used only 

two techniques of this method,  which are: Survey study and  building 

proposed model. The survey study was used to detect the existence of the 

requirements of electronic training in private schools whereas the ‘building 

proposed model was applied on Terra Santa School in Jericho to make sure of 

the possibility of applying electronic training in this school.  

The researcher used two methods to collect data,  which are: making 

interviews and designing questionnaires. The researcher interviewed 10 



 ز
 

headmasters, gave 20 questionnaires to (20) headmasters and (162) 

questionnaires for a 162 teacher to serve the purpose of the survey study and 

10 questionnaires were given to 10 teachers who were chosen for the case 

study. The interviews results were analyzed manually whereas the 

questionnaire results were analyzed using (SPSS) program.  

The research findings are many,  but the most fundamental ones are: Firstly,  

the requirements of electronic training for the teacher and school headmaster 

are present a lot by which the teacher is totally willing to participate in 

electronic training workshops and already has all the needed equipments and 

skills. Also,  school administrations are encouraging electronic training and 

willing to provide everything that is needed for its implementation. The 

second and last finding is the fact that these electronic workshops have a huge 

effect on teachers, like: reinforcing self-training,  developing the prospects of 

e-classes and dealing with them which will result in raising the possibility of 

implementing them in all the private schools of the West Bank.  

The researcher recommends disseminating the electronic training culture by 

including it in all institutions whether in the educational sector or another. 

The researcher also recommends that electronic training should be within the 

Ministry of Education’s agenda and should be caring about teachers’ 

technological skills by encouraging them,  and by keeping them updated with 

all that is new in the global electronic training. 
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ُّلانفصمُّاألو ُّ

___________________________________________________________________ 
ُّراستُّتُّانذ ُّخهفٍ ُّ

 

ُّمتانممذ 1.1ُُّّ

دفؽ ىتيجة الت  ؛ جكاىب الحياة  ريع في كؿ  طكر الس  كالت   ،ر الهستهرذم ىعيش فيً بالتغي  ز العصر الٌ يتهي  
ابقة هف العصكر الس   عصرو  إذ  لـ يشٍد أم  ، هةقىية الهتقد  الهعرفي كاالكتشافات الحديثة الهتالحقة كالت  

 كاستخداهاتٍا في الحياة هف ،صاالتاالت  ك  ،ة الهعمكهاتفي هجاالت تقىي   كىكعان  ان كه   هتسارعان  ران تطك  
فقد فتح ، صاالتة الهعمكهات كاالت  في هجاؿ تقىي   كبيرو  ـو كتقد   هذٌؿو  رو كها ىشٍد اليكـ هف تطك   ،حكلىا

عميـ ىظهة كسياسات الت  أ :كثيرو هف هشكالتً هثؿ كأسٍـ في حؿ  ، عميـلتطكير الت   طكر آفاقان ٌذا الت  
ال تتهاشى هع الهىاٌج  ةو تقميدي   عرض الهادة بطرؽو ة التي تكتيىي  عميهية الر  كاألساليب الت   ،ةالتقميدي  
اتً كسياستً جهيع عهمي  ك ٍا عميـ كم  في هياديف الت   ةن ىكعي   طكرات الٍائمة ىقمةن كقد أحدثت ٌذي الت  ، الجديدة

ركرم ى بات هف الض  دريب حت  الت  ك عمـ ات الت  كعهمي   ،دريسفي أساليب كطرائؽ الت   بخاصةو ك  ،ة عميهي  الت  
اظر في ىظـ الت  جدان إعادة الى   عميهية سات الت  لذا فالهؤس   ؛ة  عصري   ة  لتككف ىيظهان تعميهي   ؛عميـ كتطكيٌر

هة كؿ الهتقد  حاؽ بالد  كالهشي عمى كتيرتً إف أرادت الم   ،طكرليس أهاهٍا اآلف سكل هسايرة ٌذا الت  
حداث تىهيةو  ،ان تقىي     .ةو يحقيق ةو هجتهعي   كا 

 إلى هعمكهاتو  هف أفػػراد الهجتهع في حاجةو  فردو  أصبح كؿ   ،ةلكتركىي  إلاإلىجازات اك كىكلكجيا هع تقدـ الت  ك 
  هكافو  التي تتكافر لً في أم   كالفيديك أ ،كتالص   كأ ،كرة الص   أك ،صكاىت بالى  أسكاء  عةو هتىك  ك  هختمفةو 

هكاىي   ،ككثكؽي  ةه ٍذي الهعمكهات هصداقي  تككف لك  ،يتاح لً زهافو  في أم  ك  ،يتكاجد فيً ة الكصكؿ إليٍا كا 
هف البياىات في  ضخهةن  اتو صاالت الحديثة التي تىقؿ كهي  هاح باستػخداـ قىكات االت  هع الس  ، تكمفةو  بأقؿ  
عمـ عف ر الت  لكتركىي إلى اىتشادريب اإلقميدم إلى الت  دريب الت  ل االىتقاؿ هف الت  قد أد  ك ،  قهيكؿ الر  الش  
فساح الهجاؿ ألىاسو  ،بعػػد  اة إلى الحصكؿ عميٍقميدي  رؽ الت  لـ يستطيعكا الحصكؿ عمى العمـك بالط   كا 

 صاؿ تهثؿ عصب الهجتهعات الحديثة.فقد أصبحت شبكات االت   ؛ريقةبٍذي الط  
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 ألف   طكيرالت   هىظكهة لتتكاهؿ ؛الخدهة أثىاء ان تقىي  ك  ان هٍىي   بتىهيتٍـ ؽيتحق   عميهيةالت   الككادر تطكير
 ها هدلك  ،هيفالهعم   ةىكعي   عمى تعتهد عميـالت   ةكىكعي  ،  هيفالهعم   هستكل تطكير بيتطم   عميـالت   تطكير

 هاك  ،التفكير في عهؽو  هفك  حميؿالت   عمى قدرةو  هف بً عكفيتهت   هاك  ،تدريبو ك  إعدادو  هف حصمكا عميً
 ذك دالجي   دريب)الت   ةو بهسؤكلي   التعميـ ةٍه  بهى  لمقياـ مٍـتؤٌ   التي الخاٌلقة لقدراتاك  الهٍارات هف اكتسبكي

اك  هٍىةو  ةأي   ةفعالي   لتحسيف ضركرم   اقيالر   ىظيـالت    يفربكي  لمت   سبةبالى   ةو يٌ أٌهٌ ك  ضركرةو  أكثر ًلكى  ك ، تطكيٌر
، )الهكسكم "اإلىساف ة تطكيرهٍه   في ان استراتيجي   اىان هك تشغؿ ربيةالت   ألف؛ عميـالت   حقؿ في العاهميفك 

2010) 

ال يرقى إلى ك ، كتيفأقرب لمر  ك  ان ككىً "صكري في ؿعيكب تتهث  ك  ،اتو قميدم هف سمبي  دريب الت  ا لمت  له  ك 
عف  كرةـ الد  بيف كاىفصاؿ هقد  ال تحٌفز الهتدر  ك  ،ةن دريب أصبحت ههم  هراكز الت  ك ، الهستكل الهطمكب

كاالحتالؿ االسرائيمي الذم عرقؿ ، ألىً لـ يقـ بإعدادٌا؛ عات الحاضريفعف تكق  ك ركحٍا ك هحتكاٌا 
ٌذي األهكر  هاف كؿ  كغياب األهف كاأل ،ة الهختمفةدف الفمسطيىي  كرات في الهخذ الد  هيف ألحركة الهعم  

قميدم في دريب الت  لمت   لكتركىي كبديؿو دريب اإلقات الت  هعك  ك  ،باتعرؼ عمى هتطم  دعت الباحثة إلى الت  
 ة.ة الخاص  الهدارس الفمسطيىي  

 راست:مشكهتُّانذ 1.1ُُّّ

عميـ هف خالؿ هشاريعٍا الت  ك ربية تسعى إليً كزارة الت   هاك ٌك  ،ىيطكير الهٍلمت   همحةن  دريب ضركرةن الت   ييعد  
 رةو قىي كالهىاٌج الجديدة التي تحتاج ألساليب هتطك  قدـ الت  هكاكبة الت  ك  ،هيفتدريب الهعم  ك عميـ لتطكير الت  
دريب اإللكتركىي بات الت  تحديد هتطم  ك لهعرفة  ةو الب هها يجعمىا أهاـ ضركرةو هاسٌ لطرحٍا لمط   ؛كهختمفةو 
 اءةو دريب اإللكتركىي بديالن أكثر كفكي يككف الت   دارة الهدارسكا   ةدريبي  بالبيئة الت  ك  ،هيفة بالهعم  الخاص  

 .ةة الخاص  في الهدارس الفمسطيىي   ة تطبيقًهكاىي  إ هف دأك  الت  ك ، قميدمدريب الت  ة عف الت  عصري   ك ةو فاعمي  ك 
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ُّراست:أسئهتُّانذ 1.1ُُّّ

 : ئيسؤال الر  الس  

 ةص  ة الخاهيف في الهدارس الفمسطيىي  لكتركىي الالزهة لتدريب الهعم  دريب اإلاستخداـ الت   باتها هتطم   .1
 ؟ ببىاء ىهكذج هقترح لً تطبيقً فيٍا ةهكاىي  ا  ك 
 ة:سئمة الفرعي  ال

 ؟ تٍالكتركىي كهاٌي  دريب اإلبفكرة الت  هيف لهاـ الهعم  إها هدل  .1
 ؟ةكتركىي  لكرة اإلهيف لخكض تجربة الدٌ هدل استعداد الهعم  ها  .2
 ؟لكتركىيدريب اإللت  ة الالزهة لتطبيؽ اكىكلكجي  الت   ف الهٍاراتو ك هٌؿ يهتمؾ الهعم   .3
 ؟لكتركىي هتكافرةه دريب اإلدكات الالزهة لتطبيؽ الت  ٌؿ األ .4
  ؟لكتركىيدريب اإلبات تطبيؽ الت  ة في الهدارس لهتطم  دريبي  هة البيئة الت  ءها هدل هال .5
 لكتركىي كتسعى لتطبيقً؟دريب اإلة تدعـ التٌ دارة الهدرسي  ٌؿ اإل .6
ؿ سيتفاعؿ هعً لخاص  لكتركىي في الهدارس ااإلدريب مت  ذج لىهك ة لتطبيؽ هكاىي  إ.ٌؿ ٌىاؾ 7 ة ٌك

 هكف ؟الهعم  

ُّ:  راستأهذافُّانذ 1.1ُُّّ

 :اليدف الرئيس

 . كبىاءي ىهكذجو هقترحو لً ةهيف في الهدارس الخاص  لمهعم   لكتركىي دريب اإلبات التى عرؼ عمى هتطمٌ التٌ 

 ة:ىداف الفرعيّ ال

لكتركىي كهستكل البيئة دريب اإلة التٌ دريب إلىجاح عهميٌ الت   دكاتأ ةل جاٌزيٌ عرؼ عمى هدالت   .1
 ة.ة في الهدارس الخاص  دريبيٌ التٌ 
 لكتركىي.دريب اإلهيف حكؿ فكرة  الت  ة لمهعم  كجٍات الفكري  عرؼ عمى الت  الت   .2
 .ركىي في الهدارسلكتدريب اإلة الالزهة لتطبيؽ الت  كىكلكجي  هيف الهٍارات التٌ د هف اهتالؾ الهعم  أك  الت   .3
 قميدم .هف الت   لكتركىي بدالن دريب اإلدارات الهدارس لفكرة الت  إلى هعرفة هدل استجابة إكصؿ الت   .4
تٍا كىسبة تشجيعٍـ لهاهٍـ بهاٌي  إة كهدل لكتركىي  كرات اإلخذ الد  هيف ألة الهعم  الكشؼ عف استعدادي   .5
 . لٍا



5 
 

 .لكتركىي فيٍادريب اإللمتٌ  لىهكذج ةة تطبيؽ  الهدارس الخاص  هكاىي  إقياس  .6
 عاهؿ هعٍا.كقدرتٍـ عمى الت   )ىهكذج لدكرة الكتركىية(ةلكتركىي  كرات اإلالد  هيف هع فحص تفاعؿ الهعم   .7

ُّراست:تُّانذ ُّأهمٍ 1.1ُُّّ

 ة: يتيا البحثي  أىم  

راسات بحاث كالد  ة األضح لي قم  اتٌ  ،لكتركىيدريب اإلتٌ راسات في هجاؿ الالع عمى الد  ط  هف خالؿ اإل
ة في هيف في الهدارس الخاص  لكتركىي في هجاؿ تدريب الهعم  دريب اإلبات الت  التي تىاكلت هتطم  

هها يجعؿ لٍذي  ؛ستية هؤس  ف تساٌـ رسالتي في تىهي  أ ردتي أ هةو بسبب عهمي كهعم   يضان أك  ،فمسطيف
ٌـ قطاعات أعميـ يعتبر هف ربية كالت  اؿ الت  هج فٌ أحيث  كتكصياتٍا ،ة بىتائجٍاة بحثي  ٌهي  أراسة الدٌ 
 . ىهيةالت  

 : راسةمجتمع الد  يتيا لأىم  

كبداية  ،ةلكتركىي في الهدارس الخاص  دريب اإلبات الت  عرؼ عمى هتطم  راسة في الت  ستساعد ٌذي الد  
 تساٌـ في حؿ  ٌذي الهدارس في الحصكؿ عمى ىتائج قد سيهكف هف الهحتهؿ ادارات  ههاتطبيقً فيٍا 

  هيٍـ.لكتركىي كتىهية هٍارات هعم  دريب اإلالهشكالت كالعكائؽ التي تكاجٍٍـ  في تطبيؽ الت  

 ة :ة وعممي  ة موضوعي  أىمي  

هف  اكها يكاجٍ، ةعميهي  ة الت  عهيؽ هع هيداف العهمي  كاصؿ الة هف خالؿ التٌ ٌهي  حيث جاءت ٌذي األ
 ة هف طهكحاتو عميهي  سات الت  ككذلؾ ها يهتمكً هدراء الهؤس  ، تطكيري اتكهشاكؿ تعكؽ عهمي  ، ياتتحد  
 دريب.ة هف خالؿ تفعيؿ دكر الت  عميهي  ة الت  في تطكير العهمي   كبيرةو  عاتو كتطم  

ُّراست:زذودُّانذ 1.1ُُّّ

 ة:الحدود الموضوعي  

سبة لمهدراء ة في فمسطيف بالى  لكتركىي في الهدارس الخاصٌ دريب اإلبات الت  راسة هتطم  تتىاكؿ ٌذي الد  
 ة تطبيقً في هدارسٍـ.هكاىي  ا  هيف ك كالهعم  

هيف في ٌذي ة  كفئة الهعم  راسة عمى فئة هدراء الهدارس الخاص  اقتصرت ٌذي الد  ة: الحدود البشري  
 الهدارس.
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 .2018-2017ة راسي  ىة الد  الس  ة: مني  الحدود الزّ 
 ة .ة الغربي  ف  في الض   لهىطقة الكسط  ةاص  الهدارس الخة: الحدود المكاني  
ها: ة :الحدود الدائي    اشتهمت عمى ىكعيف ٌك

 الهقابمة. 
 االستباىة. 

 راسةة الد  ىيكمي  
الهترابطة قساـ كاألهف الهحتكيات  ف هجهكعةو يتضه   فصؿو  ككؿ  ، فصكؿو خهسة  راسة هفة الد  خط   في تتكك  

 اآلتي:  كحمى الى  ع كسيككف، ان كالهىسجهة هىطقي  

   ن ما يمي: ويتضم    راسةل: الطار العام لمد  الفصل الو 
   راسةة عف الد  خمفي. 
   راسة كأسئمتٍاهشكمة الد.  
   يتٍاراسة كأٌه  أٌداؼ الد. 
   راسةحدكد الد. 
   ةجرائي  عريفات اإلالت. 
   راسةة الد  ٌيكمي. 
   ن ما يمي : ويتضم  ابقة ات الس  راسظري والد  طار الن  ال اني: الفصل الث 
   راسةظرم لمد  اإلطار الى. 
 ابقة. راسات الس  لد  ا 
   ن مايمي : ويتضم  راسة جراءات الد  ا  ة و منيجي  الث: الفصل الث 
   هةهقد. 
   راسةهىٍج الد. 
 جهع البياىات. 
   راسةهجتهع الد. 
   راسةىة الد  عي. 
 راسةالد   كاتداأ. 
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  ثباتٍاراسة ك داة الد  أصدؽ. 
 راسةداكت الد  أجراءات تطبيؽ إ. 
 هعالجة كتحميؿ البياىات. 
 
   تائج وتحميميا: ابع: عرض الن  الفصل الر 

 :ة(راسة المسحي  ل )الد  و  القسم ال 
 تحميؿ كعرض ىتائج الهقابالت. 
 تحميؿ كعرض ىتائج االستباىات. 

 : (نموذج دورة الكترونيةاني )القسم الث       
   ىتائج االستباىةتحميؿ كعرض. 
 
 : ن ما يمي:ويتضم  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات  الفصل الخامس 
 هىاقشة ىتائج اسئمة الدراسة. 
   كصياتالت. 
   سالةهقترحات الر. 
 الخالصة. 
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 انيالفصل الث  

 ابقةراسات الس  ظري والد  طار الن  ال

 

  دريبل: الت  وّ المبحث ال. 
 
   ربويدريب الت  ت  اني: الالمبحث الث. 
 
   لكتروني دريب ال الث: الت  المبحث الث. 
 
   لكترونيدريب ال بات الت  ابع: متطم  المبحث الر. 
 
   ابقةراسات الس  المبحث الخامس: الد. 
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 انيالفصل الث  
______________________________________________________________ 

 ابقةاسات الس  ر ظري والد  طار الن  ال

 
   متممذ ُّ

 الكفاء عمى قادران  ليككف ؛ عميـالت   تطكير اتأساسي   هف ان أساسي   عىصران  ـلمهعم   ةالهٍىي   ىهيةالت    ؿتهث  
 هف خطيرةن  ةن قضي تعد   هيفلمهعم   ةالهٍىي   ىهيةبالت   االٌتهاـ أف   كها ،أٌدافً كتحقيؽ الهجتهع باحتياجات

 ،الهعمكهات كتكىكلكجيا ،ةالهعرفي   كرةكالث   ،ةكىكلكجي  الت   كرةكالثٌ  ،العكلهة ياتتحد   تٍافرض التي القضايا
 ىاحية حكؿكالت   ،ةاالفتراضي   عمـالت   كبيئات اإللكتركىي عمـالت   عمى تعتهد جديدةو  ةو تعميهي   صيغو  كظٍكر
ـ   كهف ،كهىاٌجٍا اتٍاي  ىكتق هاتٍابهقك   الهحكسبة الهدرسة  ةالهٍىي   ىهيةبالت   االٌتهاـ هف بد   ال كاف ث

 .هعً يتعاهمكف هف كؿ   ثقة ككسب حدياتالت   تمؾ هع عاهؿالت   عمى قادريف  ليككىكا ؛ هيفلمهعم  
 القرو ىٍاية في ةالرقهي   كرةالث   بظٍكر صاؿت  اال سائؿَ عمى طرأ الذي طكرالت   أف   فيً شؾ   ال كهها

 األىشطة هو دريجيالتٌى ؿحَالتٌى في الكاضح أثري لً كاف  ،َالعشريو الحادي قروال َبداية ، العشريو
 الهعمَهات شبكة تي اإهكاى هو االستفادة تعاظن هع ةن خاصٌ   ،ةالرقهيٌى األىشطة إلى ةالعاديٌى ةالحياتيٌى

ا كسيزداد ؿب ،ةعميهيٌىالٌت البيئات عمى رتأث   قد ةالرقهيٌى كرةالث   ٌذي أف   شؾ   كال ،َليةالدي  في تأثيٌر
 تىهية باالعتبار يكضع أف ،الهستقبمي عميـلمت   خطيطالت   عىد الضركرم هف كاف لذلؾ  ،القريب الهستقبؿ

 هف بات فمقد ،عميـالت   عمى كاىعكاساتً الرقهي العصر هعطيات هع يتىاسب بها ان هٍىي   هيفالهعم  
 هع فاعؿكالت   كيؼالت   عمى القدرة هف ٍـتهكى   طريقةو ب اهٍىي   كتىهيتٍـ ،هيفالهعم   تأٌيؿ ركرمالض  

 عمى تعيىٍـ التي كالهٍارات كالهعارؼ بالخبرات ديفهزك   ليككىكا ؛قهيالر   لمعصر الجديدة الهعطيات
ـ كأف   هاسي   ال ،عميـالت   بهٍىة الهرتبطة ةكالهستقبمي   ةالحالي   حدياتالت   هكاجٍة  ان هٍىي   كتىهيتٍـ تطكيٌر
 .الهعاصرة التحك  كالت   راتغي  الت   فٍـ عمى قدرتٍـ كزيادة  ،باٌل الط   دعـ عمى يىعكس
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ة ربكي  سة الت  الهؤس   ؽ رقي  كالذم بدكري يحق  ، اؿ في تطكير رأس الهاؿ البشرم  فعٌ  دريب لً دكره الت   إف  
ـ  دريب تىفيذ الت  كلكف ،  تاج إلى أعمى هستكياتًلى  كرفع ا ،كثباتٍا  كاضحةو  ةو خط هف خالؿ يجب أف يت

 .ٌداؼ الهىشكدة هىًهف أجؿ تحقيؽ األ كهدركسةو 
عميـ العالي كالجٍكد الهبذكلة هف قبؿ سات الت  كهؤس  ، عميـ العالية كالت  تتضافر جٍكد كزارة التربي  

 تستٍدؼ الكادر البشرم   ، استراتيجيةو  ةو كطىي   ةو في سبيؿ الخركج بخط  ، ان كدكليان ريكة كطىي  سات الش  الهؤس  
كيأتي  . فكؽالت   هيز كالت   كمبة ىحبإهكاىٍـ أف يأخذكا بيد الطٌ ،  هيف هىٍـكخصكصان الهعم   ،ربكم  الت  

 هيف قبؿ الخدهة هع تدريبٍـ كتأٌيمٍـ أثىاءٌالكي يتىاغـ إعداد كتأٌيؿ الهعم   ؛إطالؽ ٌذا الهشركع
اهؿ طكير الش  ـ في الت  مبة كتعٌزز دكر الهعم  تأخذ بيد الط  ،  دةو جيٌ  هف تحقيؽ هخرجاتو  تيهٌكفي  بصكرةو 

كىكلكجي ر العمهي كالت  طك  تبعان لمت  ، ةربكيٌ كتتيح الهجاؿ كاسعان أهاـ تحديث األىظهة الت  ، عميـلمت  
 .عميـ(ربية كالت  الهتسارع)كزارة الت  

عمى الهىطقة  حديث عٍدو  عاـو  دريب بشكؿو الت   ف  كأ، اآلف كا كها ٌدريب لـ يكف هٍهٌ الت   ف  كالهالحظ أ
اأة بالعربيٌ   ك  دريبكتطبيقاتً في هجاؿ الت   ،كىكلكجي الٍائؿ قدـ الهعرفي كالت  طكر كالت  بفعؿ الت  ك  ،سٌر

ح صبأك  جدان  كبيرو  دريب بشكؿو ة الت  هت عهمي  تقد  ،  ة كسرعة  ىقؿ الهعرفةة كحريٌ صاالت العالهي  ثكرة االت  
كأصبح لً  ، جديدو  كاكتساب كؿ   ،كاصؿ عميـ هف الت  في تهكيف العاهميف في هجاؿ الت   ساسي  أ لً دكره 

هف هعارؼ  جديدو  كؿ  ها ٌك سابكاكت ،كاصؿ عميـ هف الت  في تهكيف العاهميف في هجاؿ الت   ساسي  أ دكره 
كها  ، عميـفي هجاؿ الت   كبيرةو  ةو ىكعي   حقيؽ ىقالتو ىتٍـ هف تهك   جديدةو  ةو تعميهي   اتو تقىي  ك  كخبراتو  كهٍاراتو 

 .(2014،  يب)الدٌ عالي الجكدة  ىٍائيٌٍ  هً هف هخرجو يقد  

ُّذرٌبل:ُّانت ُّانمبسثُّاالو ُّ

 (: traningدريب ): مفيوم التّ  والَ أ
يف لى تزكيد العاهمإم ىً أف يؤدٌ أهف ش عهؿو  ً:" كؿ  ى  أفً الغاهدم بكها يعرٌ  ريب اصطالحاً دالتّ 

تحتاج  ةو فىي   كأ ةو إداري   خمؽ هٍاراتو  كأ، لضهاف إلهاهٍـ بدقائؽ العهؿ كظركفً ؛ ةبالهعمكهات الضركري  
عمى ىتائج  إيجابي   ر بشكؿو يؤث   ران تغي   ر كجٍات الهعتقدات التي لدل األفرادتغي   كأ ،سةإليٍا الهؤس  

 .( 2006، )الغاهدم صقؿ ٌذي القدرات" كأ ،قدرات األفراد  ةيٍدؼ إلى تىهي   شاطه ى كعهالٍـ. ٌكأ
هف  ىكعه  كفٍ، كاالحتفاظ بً عمى هستكل الخدهة الهطمكبة : تجٍيز الفرد لمعهؿ الهثهرون  بأ فُ كما ويعر  

 .(2014، ( )الديبخرى آ ىسافو إلى إ ىسافو إادر هف كجيً الص  الت  
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ة عف طريؽ ىتاجي  الكفاية اإللزيادة  ؛ـه كهصه   طه هخط   برىاهجه  كٌدريب عمى رأس العمل: مفيوم الت  
جاٌات بزيادة ت  كالهعمكهات كاال ،هف الهٍارات  جديدو  هيف بكؿ  تزكيد الهعم   كأ، كجً القصكرأعالج 
 (2014، )الديب ة كصقؿ خبراتٍـ.تٍـ الفىي  كفاء

، ة لألفراد العاهميفمككي  ة كالس  يٍدؼ لتىهية القدرات كالهٍارات الفىي   هخططه  ىشاطه  ًبأى  : فو مصطفىويعر   
 ههكىةو  عمى كفاءةو أهة بكأٌداؼ الهىظٌ  ،ةخصي  م لبمكغ أٌدافٍـ الش  يؤد   كهثهرو  فاعؿو  داءو ألتهكيىٍـ هف 
 (2004.)هصطفى 

فراد كالجهاعات ذلؾ يعىي كضع األ ف  إ،  ريؽالط   كٌك هف كمهة دربو  ةه هشتق   كمهةه ٌك  : ةً دريب لغالت  
 .(2004، دكا عميً)ٌالؿميـ كي يسيركا فيً كيتعك  ريؽ الس  الط   فة عمىالهستٍدى 

 دريب :الت   ن  أوترى الباحثة 

ز عمى دريب الهستهر يرك  كالت  ، إليًستككؿ  ىتاجيةو إ ةو هٍه   كأ هركزو  م  أيتىاسب هع  ـه هىظ   ىشاطه  كٌ
اٌىة في كضاع الر  في األ ةو دهحد   حتياجاتو ة الهقابمة اللتحقيؽ تغيير هعارفً كهٍاراتً كقدرتً الفىي   ؛ الفرد

 كأ ، ر هجتهعاتو لدكري الذم يغي  ، ةالهستقبمي   عاتًباتً كتطم  بات العهؿ الذم يقكـ بً كهتطم  ضكء هتطم  
 ركات .يرفع هف هستكل الش  

 .(2015الحيالي:عودة: و)( 2014، يبمن )الدّ  كما يراه كل   عامٍ  دريب بشكلٍ ة الت  أىمي  
 في صقؿ كتىهية العاهميف بالهدرسة. قكل تأثيراى ة كاألكثر فاعمي  كسيمة األال 
 عهالً بىجاح.أكساب الفرد بالقيـ كالهعارؼ كالخبرات الالزهة ألداء ا  هداد ك إ 
  صيد ؿ الر  كالتي تهث  ، ابقةهف الخبرات الس   كافرو  تراكهي   يهىح الفرد فرصة الحصكؿ عمى رصيدو
 ؽ في هجاؿ العهؿ الهدرسي.الهتحق   ىساىي  اإل راكهي  ت  ال
   ر الكثير هف الكقت كالجٍد في الحصكؿ عمى الهعارؼ كالهٍارات كالخبرات الهطمكبة.يكف 
   ة ب القدرة عمى هكاكبة الجديد كالحديث في الهجاؿ الذم يعهؿ فيً هف خالؿ عهمي  يهىح الهتدر
 دريب الهستهر أثىاء العهؿ.الت  
  بات العهؿ كهساعدتٍـ عمى سرعة الفٍـ كالتأقمـ هع هتطم   ،يؿ العاهميف الجددكتأٌ ،عدادإيساٌـ في

 رقي الكظيفي.كيساعدٌـ عمى الكصكؿ لمت   ،كالهٍاـ الهطمكبة هىٍـ
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   كفراد ىحتكجيً هيكؿ األ كهف ثـٌ ، في تىهية هعارؼ كثقافة األفراد كبيرو  ؿو دريب يساٌـ بشكالت 
 هصمحة الفرد كالهدرسة كالهجتهع.

 عف طريؽ زيادة هٍارات األفراد. كىكعان  ان ىتاج كهٌ دريب في رفع هستكل كفاءة اإلاٌـ الت  يس 
   ؼ بسرعة بىفسً.ب يتكي  خص الهدر  فالشٌ ، شراؼ الهباشرلى اإلإة دريب في تقميؿ الحاجيساٌـ الت 
   صابات العهؿ.ا  دريب في العهؿ عمى تخفيض هعدؿ حدكث الحكادث ك يساٌـ الت 
   يجابيةو إ يب في تككيف اتجاٌات عهؿو در يساٌـ الت. 
   هة.عهاؿ الهىظ  أب عمى تحقيؽ االستقرار كالهركىة في يعهؿ الهتدر 
   الفرد الذم يشعر بزيادة  حيث أف  ،  ي العهؿيٌ فراد قك أة لدل كح الهعىكي  دريب في رفع الر  يساٌـ الت

ب عميً ساعدي عمى زيادة اىتاجً كيترت  يزيد شعكري باألهف كاالستقرار هها ي ،قدراتً كهعارفً كهٍاراتً
 ة.ىتاجي  يادة في اإلالت الغياب كالز  ؿ هف هعد  كيقم   ،زيادة هكاسبً

 :وىيدريب ة الت  واعي التي تبرز من خالليا أىمي  الد  ( 2006،  وذكر)العزاوي
 دائـو  هات هف احتياجو ظ  ر الهىبً تغي  ها يتطم  ك  ،االكتشافات الحديثةك  ،ة الهتكاصمةرات العمهي  التطك   -
ا أساسان لتطكير أعهالٍـ. الع األفراد عمى تمؾ الهعمكهات الجديدة لكي يت  إلط  ؛  دو هتجد  ك   خذٌك
ب في العهؿ تتطم   جديدةو  طرؽو ك  ،ت إلى ظٍكر أساليبو العكلهة/أد  ك ة قىي  الت  ك ة طكرات الهعرفي  الت   -

داك  ةو فىي   هٍاراتو ك  ة  عمهي   صاتو تخص    هثؿ:   هختمفةو  ةو ري  ا 
 استخداـ الحاسب اآللي اإلىترىت. ك أعهاؿ البرهجة   - 1
 ظـ. تحميؿ الى  ك أىشطة ىظـ الهعمكهات  – 2
 دريب.الت  ك في البحكث  صؿ بٍا هف خبراتو ها يت  ك  ،ىظيهيطكير الت  أعهاؿ الت   – 3
 كاقع العهؿ. مكؾ اإلىساىي في هتحميؿ الس  ك  ،مككيةراسات الس  الد  ك أعهاؿ البحكث  – 4
رات في ٌيكؿ غي  دريب الزهان لهصاحبة الت  يجعؿ الت   ،غير الٍائؿ في تركيب القكل العاهمةالت  ك طكر التٌ  -

 هة. القكل العاهمة عمى هستكل الهىظ  
في سمككٍـ اإلىتاجي  ها يقع هف تطكرو  هف ثـٌ ك  ،جاٌاتٍـات  ك االختالؼ في دكافع األفراد ك ر التغي   -
 ان. ان ضركري  تطكيري أهر ك مكؾ دريب الٍادؼ إلى تعديؿ الس  يجعؿ الت  ،هتعددم الهٍارات  رادو الحاجة إلى أفك 

الهىظهات ك سات دريب في جهيع الهؤس  ى بٍا الت  ة التي يتحم  غـ هف األٌهي  ً عمى الرٌ ى  أب :وترى الباحثة
األهؿ  الذم يعد  ك ، ربكمالقطاع الت   كحٍان ىدريب هكج  عىدها يككف الت   ةن ً يزداد أٌهي  إال أى  ، الٍيئاتك 
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ربكم بجالء ها يحصؿ ة في الهجاؿ الت  هها يظٍر تمؾ األٌهي  ك ، طكرٍكض كالت  سبة لمهجتهعات لمى  بالى  
،  تطكير هٍارات أفرادٌاك ة تحديث عميهي  ظـ الت  تفرض عمى الى  ، سريعة الخطى هتالحقةو  ةو تقىي   راتو هف تغي  

ة  هٍاراتي  ك ة ة هعرفي  دي  تعد  ك عميـ تدريبان هتكاهالن الت  ك ة يطمب هف العاهميف في قطاع التربي  فالعصر الحالي 
ا.  هعرفة كيفي  ك ة قىي  الت  ك ة غيرات العمهي  كيؼ هع الت  تساعدٌـ عمى الت    ة استثهاٌر

 دريب :أىداف الت  

اتجة هف عدـ كالى  ، أداء كسمكؾ األفراد عؼ فيدريب في إزالة جكاىب الض  يتهثؿ الٍدؼ األساسي لمت  
كلتحقيؽ ٌذا الٍدؼ ، مكؾ كفؽ الهستكل الهرغكب فيً هف قبؿ إدارة الهؤسسةكالس   ،هقدرتٍـ عمى األداء

ة كأٌـ ٌذي دريبي  يتـ كضعٍا عمى ضكء االحتياجات الت   ،أخرل ةو فرعي   ب األهر كجكد أٌداؼو يتطم  
  األٌداؼ ها يمي

 .تىقصً كخبراتو  كهعمكهاتو  اراتو إكساب الفرد هٍ .1
 . لصالح العهؿ جديدةن  سمككيةن  كاتجاٌاتو   إكساب الفرد أىهاطان  .2
 . تحسيف كصقؿ الهٍارات كالقدرات الهكجكدة لدل الفرد  .3
هىٍها في قالب  ساتٍـ كذلؾ هف خالؿ دهج هصمحة كؿ  زيادة درجة اىتهاء العاهميف لهؤس    .4

 (2016، )نجيب.كاحد

 ةٍ أساسي   إلى ثالث مجموعاتٍ ( 2009،  يرفيحسب ما جاء بو )الص  دريب داف الت  ويمكن تصنيف أى
 :تحقيقيا شاطات التي يتم  في ضوء الن  

ي خاصة بتمؾ البراهج الركتيىي   : ةة عاديّ تدريبيّ  ىدافٌ أ - 1 سة عريؼ بالهؤس  : براهج الت  ة هثؿٌك
ذا الى  ، ة لمخدهةركط العاه  كاجبات األفراد في كظائفٍـ كالش   ككذلؾ  دريب ال يحتاج إلى جٍدو كع هف الت  ٌك

بداعو ك أ هف تاريخ  ةو كاقعي   كأرقاـو  ة عمى هؤشراتو كترتكز األٌداؼ العادي  ، ـ البراهجهف قبؿ هصه   ا 
ة ٌذي األٌداؼ في قاعدة كتأتي أٌهي  ، كتعكس الحجـ الفعمي لفئة األفراد الهطمكب تدريبٍـ، سةالهؤسٌ 

ة كبقاء ٍا تقتصر عمى تحقيؽ استهراري  أٌهيت   حيث أف  ، دريب إلى تحقيقٍاالتي يسعى الت   ٌـر األٌداؼ
 .رةاألداء الهقر   سة في حدكد أىهاطً الهؤس  

ـ   :المشكالت ة لحل  أىداف تدريبي  2- ىا يت الهشكالت التي تكاجً  ة تسعى إلى حؿ  إعداد براهج تدريبي   ٌك
تٍدؼ ٌذي  اليكبالتٌ ، كاالىحرافات التي تعيؽ األداء قاتاكؿ الكشؼ عف الهعك  كتح، سةاألفراد في الهؤس  
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 فإف   ة كهف ثـ  ب االىحرافات الفعمي  كتسب   ،ؽ األداءسة هف الهشكالت التي تعك  البراهج إلى تخميص الهؤس  
 .ةة في األٌهي  كتيىي  األٌداؼ الر   ككع هف األٌداؼ تعمٌذي الى  

ـ   :ةة ابتكاري  أىداف تدريبي   3- ىا يت مكؾ كاألساليب هف الس   عداد براهج تسعى إلى إضافة أىكاعو إ ٌك
ي تختمؼ عف أٌداؼ حؿ  ، ة اإلىتاجالجديدة لتحسيف ىكعي   ٍا تسعى إلى ىقؿ الهشكالت في أى   ٌك

ىظيهي يكؿ الت  ة الٍاألٌداؼ قه   تمؾ كهف ثـ تحتؿ   ،اءة كالفاعميةأعمى هف الكف سة إلى هستكياتو الهؤس  
 . لألٌداؼ

 

 (2009، يرفي)الصّ المصدر :

 : دريبمبادئ الت  

،  سةدريبي بالهؤس  شاط الت  األسس التي يىبغي هراعاتٍا عىد ههارسة الى   كأ ،هف الهبادئ ٌىاؾ عدده  
 :ا يمياألسس ه يٌذ كهف أٌـٌ ، تائج الهستٍدفة هىًؽ الى  كيحق   ،دريبة الت  ؽ فعالي  كذلؾ حتى تتحق  

 :مستمر دريب نشاط رئيسالت   - أوالً 

يهكف لإلدارة أف تبحث عف بدائؿ  بديؿو  حؿ   كأ،  تكاجً اإلدارة لهشكمةو  هؤقتو  دريب ليس هجرد حؿ  الت    
هف  ً جزءه يجب أف يىظر إليً األفراد كالجهاعات عمى أى  ،  سةفي الهؤس   أساسي  ىشاط ه  كٌ هاإىٌ  ،أخرل 

في شكؿ ، ؼ بالخدهةلتحاؽ الهكظ  ادريب يبدأ قبؿ فالت  ،  هعٍـ كثيراى  رى أف يتكر   عهمٍـ هف الهىتظر
كتككف بعد اىتظاهً ، ؼ بالعهؿ كتٍيئتً لًلتحاؽ الهكظ  اكتككف عىد بدء  ،ـ لطالبي الكظائؼبراهج تقدٌ 

 .(2008، )ابراٌيـ لً جديدةو  لهٍارةو  إكسابان  كأ غير هرضو  ا تصحيحا لكضعو ي العهؿ إه  ف

أهدافتدريبيَّة

ابتكاريَّة

أهدافتدريبيَّةلحلِّالمشكالت

أهدافتدريبيَّةعاديَّة
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عاية سات إلى ىظاـ الر  حيث تمجأ بعض الهؤسٌ ، ئةة اختيار الفرد تأتي عهمية اإلعداد كالتٍي  فبعد عهمي  
كر الذم لى تكعية الفرد تجاي الد  ا  ك  ،ظاـ إلى تعريؼ الفرد بالعهؿ الهسىد إليً كيٍدؼ ٌذا الى   ،هالةالز   كأ

ككذلؾ ، ة كالهشرفيف عميًإدارة الهكارد البشري   هع الهسؤكليف في سة كتهكيىً هف هقابالتو تمعبً الهؤس  
قدـ بٍا الت  يتطم   جديدةو  كهعارؼى  إلكسابٍـ هٍاراتو ؛ سة ة لمعاهميف القداهى بالهؤس  دريبي  البراهج الت   تعد  
ة دريبي  كها تشهؿ ٌذي البراهج الت  ، ىجاز العهؿإكتساعدٌـ عمى تحسيف قدراتٍـ في ،  كىكلكجيالت  

ة في الهستكيات األعمى ات كتحهؿ األعباء الكظيفي  رقية لتهكيىٍـ هف هباشرة الهسؤكلي  ف لمت  الهرشحي
 .(2009، يرفي)الصّ  رقية إليٍالمت   حيف الهرش  ك 

 :متكاملٌ  نظامٌ  دريبُ الت   - ثانياً 

 هف جاىبو  ان شكائي  ع دريب ليس ىشاطان فالت  ،  دريبيفي العهؿ الت   ان كترابط ٌىاؾ تكاهالن  أف   : كيقصد بذلؾ
كاهؿ في ىظاـ كيهكف إيضاح الت  ، خرآ هف جاىبو  جً إلى فراغو كال يت   ، ً ال يىبع هف فراغو كها أى  

 (2000، )عبد الباقي :دريب كاألتيالت  

ية التي يقكـ عميٍا الت  ىات األساسي  يجابي بيف الهكك  فاعؿ اإلجاىس كالت  كاهؿ كالت  لت  ا -1  دريب ٌك
 لهطمكب تدريبٍـاألفراد ا.  
   بيفالخبرات كالهعارؼ كالهعمكهات الهطمكب إكسابٍا لمهتدر.  
   بيف كهسؤكليف آخريفدريبي هف هدر  القائهيف بالعهؿ الت .  
   سةالهشكالت التي تعاىي هىٍا الهؤس. 
يدريبي  كاهؿ في األىشطة الت  الت   -2  :ة ٌك
   ةداري  ة كاإلىظيهي  تكصيؼ كتحميؿ األكضاع كاألىهاط الت . 
    ات كاإلجراءاتتكصيؼ كتحميؿ العهمي . 
  تكصيؼ كتحميؿ سمكؾ األفراد كتقييـ أدائٍـ . 
    ةدريبي  تحديد االحتياجات الت .  
   ة كتىفيذٌادريبي  تصهيـ البراهج الت .  
   ةدريبي  ات الت  تجٍيز الهعد .  
   بيفإعداد الهدر . 
    دريبيشاط الت  هتابعة كتقييـ الى . 
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كازف بيف ٌذي الىتائج كاهؿ كالت  هف الت   كاؼو  دريب حيث يىبغي أف يتكافر قدره كاهؿ في ىتائج الت  لت  ا -3
ي:  ٌك

   تائج كخفض الكقت الالـز ألداء كتحسيف الىٌ  ،فقاتمة في اىخفاض الىٌ ة الهتهث  الىتائج االقتصادي
 العهؿ.

   قبالٍـ لمعهؿ.،  ة األفضؿبيف كعالقتٍـ اإلىساىي  تدر  مكؾ الجديد لمهمة في الس  مككية الهتهث  تائج الس  الى  كا 
   خبراته  كأ ر لديٍـ هعمكهاته هف العاهميف الذيف تتكف   هتزايدةو  ؿ في أعدادو كالتي تتهث   ،ةتائج البشري  الى 

ا اإلدارة الزهةن  ،ىةه هعي   كقدراته   . دةو هحد   ككاجباتو  تو ا  ألداء عهمي   تعتبٌر
 

 :ةٌ شامم ةٌ ب عممي  دريالت   -ثالثاً 

، عميا ككسطى كدىيا هف قياداتو ، سةة في الهؤس  دريب جهيع الهستكيات اإلداري  يجب أف يشهؿ الت  
الهحاسبة  كة أالهاليٌ  كأ، كاىكا في إدارة اإلىتاجأ صاتٍـ سكاءه كيشهؿ جهيع العاهميف بهختمؼ تخص  

دارة الهكارد البشريٌ ك أ، ةالعالقات العاهٌ ك أ  (2008، .)ابراٌيـةا 

 :وفني   إداري   دريب نشاطٌ الت   -اً رابعً  

كهىٍا كضكح ، ؤالعهؿ اإلدارم الكف هاتي يىبغي أف تتكافر فيً هقك   ،ان إداري   دريب باعتباري عهالن فالت  
قابة تكفر الر   ان كأخير  ،ةكالبشري   ،ةالهكارد الهادي   كتكافر ،تكازف الخطط كالبراهج، ياساتاألٌداؼ كالسٌ 

في  صيةه تخص   ٍا خبرةه كأٌه   ،صةو هتخص   يحتاج إلى خبراتو  ،اي فىي   دريب عهالن تهرة .كذلؾ يعتبر الت  الهس
عداد الهىاٌج كالهكاد العمهي   ،ةدريبي  تحديد االحتياجات الت   ة دريبي  في تىفيذ البراهج الت   خبرةه  كأيضاي ، ةكا 

 .كهتابعتٍا كتقييهٍا
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  : دٌ جد  متدريب نشاط ٌ الت   -خامساً 

 ز بالحركة كتتهثؿ في:كذلؾ هف حيث ككىً يتعاهؿ هع هجهكعة هف العىاصر التي تتهي  

   اتً كهستكل هٍاراتً.غيير في عاداتً كسمككيٌ لمت   عرضةه  كب ٌكالهتدر 
    ركؼ ات في الظ  لتكاجً الهستجد   ؛ر ٌي األخرلتتغي  ، بكفر في الكظائؼ التي يشغمٍا الهتدر  التغي

 . ات العهؿ كهستحدثاتًكفي تقىي   ،ةادي  االقتص
    (2009، يرفي)الصٌ . ةسات كخياراتٍا اإلستراتيجي  ياسات الجديدة لمهؤس  ظـ كالس  غير في الىي الت 

 دريب:أنواع الت  
ـ  د أىكاع الت  تتعد   كيهكف ، صىيؼ باالستىاد إليًعهمية الت   دريب كتصىيفاتٍا باختالؼ األساس الذم تت

 : اليةة إلى األسس الت  اإلشار 
 :ؼيكظدريب حسب هرحمة الت  أىكاع الت   .1
   هً إلى عهمً هف الهعمكهات التي تقد   ؼ الجديد إلى هجهكعةو : يحتاج الهكظ  ف الجديدتوجيو الموظ

اـ كاألسابيع األكلى هف عهمً ؼ الجديد في األي  ر الهعمكهات التي يحصؿ عميٍا الهكظ  كتؤثٌ ، الجديد
فيف الجدد لمعهؿ إلى دؼ براهج تقديـ الهكظ  تٍك ، قادهةو  عديدةو  ة لسىكاتو فسيٌ جاٌاتً الىٌ كات   عمى أدائً

، براٌيـإ)ة أداء العهؿكتدريبٍـ عمى كيفي   ،فيف الجدد لمعهؿكهىٍا تٍيئة الهكظ   ،العديد هف األٌداؼ
2008). 
   ريب في هكقع العهؿ كليس في هكافو دفي تقديـ الت   سات أحياىان ترغب الهؤس   دريب أثناء العمل:الت 
ع كتسعى الهؤسسات إلى أف يقـك الهشرفكف حيث تشج  ، دريبأعمى لمت   ى تضهف كفاءةن خر حتٌ آ

ة ٌذا كهها يزيد هف أٌهي  ، بيفدريب عمى هستكل فردم لمهتدر  الهباشركف فيٍا بتقديـ الهعمكهات كالت  
خبرتً  كاألهر الذم ال يكفي هعً استعداد العاهؿ أ، عقدلت  ز باهف آالت اليكـ تتهي   كثيران  التدريب أف  

ىٌ ، الهاضية عمى ٌذا  عابي كيي ، عمى اآللة ىفسٍا كهف الهشرؼ عميٍا هباشران  قى تدريبان ها عميً أف يتم  كا 
ـ  الت   أف  ب ً ليس ٌىاؾ ضهافه دريب أى  كع هف الت  الى    ران هاٌ بان لـ يكف الهشرؼ هدر   ها بكفاءةو  دريب سيت

 . (2009، )الصيرفي يقتدل كىهكذجان 
   دريب الهعمكهات الجديدة التي يىبغي كع هف الت  ف ٌذا الى  : كيتضه  دريب بغرض تجديد المعموماتالت
دريب كع هف الت  إلى تعهيـ ٌذا الى   الحاجة دائهان  ككتدع، خصص الذم يهارسًؼ في الت  ـ لمهكظ  تقد   أفٍ 

ة الحديثة إلى إجراء بعض طكرات الحديثة في العمكـ كالتقىي  ت التٌ ها أدٌ كمٌ ، اتصخص  في كافة أىكاع الت  
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كهثاؿ ذلؾ كظيفة عاهؿ األرشيؼ كحفظ الهستىدات ، ألخرى  هف كقتو  ةجديدات األساسي  غييرات كالت  الت  
لهعمكهات دريب لهكاكبة ىظـ اهف الت   بد   حيث ال، سابؽو  ظاـ اليدكم في كقتو الذم كاف يستخدـ الى  

 .(2000، )عبد الباقي لحاسكبالحديثة كأىظهة ا
   ي كظيفةو دريب الذم يمـز إلعداد الفرد لتكل  الت   ك: ٌكقل لوظيفة أخرىالن   ورقية أدريب بغرض الت  الت 

رئيس  كأ ليككف رئيس كرشةو ؛  كهثاؿ ذلؾ ترقية العاهؿ،  جديدةو  كهسؤكلياتو  القياـ بكاجباتو  كأ،  جديدةو 
ة تكزيع ككيفي   ،عاهؿ هع العاهميف تحت إشرافًة الت  ؿ يستمـز الحصكؿ عمى براهج تدريب عمى كيفي  العها

 .(2007، هىٍـ )هاٌر ة بكؿو كهتابعة هستكيات األداء الخاص   ،العهؿ عميٍـ 
   ـ  ، اقيةسات الر  في الهؤس   قاعد:ئة عمى الت  دريب لمتيي  الت ف عمى تٍيئة العاهميف هف كبار الس   يت
ـ  ،  قاعدالت   غكط يطرة عمى الض  كالس   ،ةتدريبٍـ عمى البحث عمى اٌتهاهات أخرل غير الكظيفي   يت
 .(2007، قاعد)هاٌرة بالخركج إلى الت  كترات الخاصٌ كالت  
  :دريبأنواع التدريب حسب مكان الت   .2
   ييف فيف الحال  هف الهكظ   يٍا هجهكعةه ة التي يشترؾ فكؿ البراهج التدريبي   كسة: ٌكدريب داخؿ الهؤس  الت

كتظٍر الحاجة إلى هثؿ ٌذا  ،سة دريب أحد الهسؤكليف في الهؤس  كع هف الت  ب في ٌذا الى  كيككف الهدر  
 :اليةدريب في الحاالت الت  الت  
    فيفالت الهكظ  ب تىق  تجى . 
   في العهؿ جديدةو  كطرؽو  إدخاؿ كسائؿى. 

ف كاف ٌذا الت   ـ  ز بأى  تهي  دريب يكا  عميً اىحصاري  عابي ً يي  أى  لتخطيط اإلدارة كتحت رقابتٍا إالٌ  كفقان  ً يت
 .(2012، )بف العيشي سةكتجارب العاهميف بالهؤس   ،في حدكد خبرات

   ليمتحؽ بأحد الهراكز  ؛دةؼ عف عهمً لفترة هحد  سة: كيعىي اىقطاع الهكظ  دريب خارج الهؤس  الت
دريب الفرصة كع هف الت  كيتيح ٌذا الىٌ ، بٍا ستً التي يعهؿكلكف ليس في هؤس   ،صةص  ة الهتخدريبي  الت  

سة رقابة الهؤس   عميً أف   عابي ً يي أى   ـ إال  بٍـ كتجار تٍآخريف يتبادلكف هعٍـ خبرا بأفرادو االلتقاء فيف لمهكظ  
 (2009، يرفي)الص    ةن عميً تكاد تككف هعدكه
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 ريبدة الت  مراحل عممي  
التي يحتاجٍا األفراد العاهمكف لتطكير  ،طكرات الحديثة لهكاكبة الت   اى هستهر  ان يعتبر التدريب استثهار 

سات دهة هف الهؤس  كالذم يىعكس بذلؾ عمى تطكير اإلىتاج كالخدهة الهق  ،  ـ كأدائٍـتٍـ كخبراتٍهٍارا
ـ  دريب الفع  الت   كعميً فإف  ،  ابعيف لٍاالت   ي  ةو هس هراحؿ هٍه  عمى خ اؿ يت  :ٌك
دريب أف يقكـ الهسؤكؿ عمى إعداد خطة الت   ف الهٍـ  ه ꞉مرحمة جمع وتحميل المعمومات - أوالً 

، حتياجات العاهميفتفي با سميهةو  ةو ىً هف إعداد خط  هف البياىات التي تهك   سة بجهع هجهكعةو بالهؤس  
هكاىي   رات هف ٌذي الهعمكهات التي ص بعض الهؤش  كيهكف استخال، سةات الهؤس  كتتىاسب هع ظركؼ كا 

 كجكد هشاكؿ في، ىظيهيعديالت الهحتهمة في الٍيكؿ الت  الت   :هثؿ ةدريبي  ة الت  عمى الخط   لٍا تأثيره 
زيادة ،  ةالت األداء الفعمي  اىخفاض هعد  ، ة لمعاهميفكح الهعىكي  اىخفاض الر  ،  ىظيـصاالت داخؿ الت  االت  
 .(2000، في العهؿ)عبد الباقي جديدةو  طرؽو  كاستحداث أساليب أ ، ف العهؿؿ دكراهعد  
 

تحديد الهٍارات  ،ةدريبي  يهثؿ تحديد االحتياجات الت  ꞉ ةدريبي  مرحمة تحديد االحتياجات الت   - ثانياً 
دارات هعيى  ك الهطمكب رفعٍا لدل األفراد  ـ  ،  ةا  هطمكب هف األٌداؼ ال تفصيمٍا في هجهكعةو  كالتي يت

ي عبارةه ،  دريبتحقيقٍا بىٍاية الت   طكرات كالهطمكب إحداثٍا في هعمكهات غيرات كالت  هجهكع الت  "꞉عف ٌك
الي غمب عمى الهشكالت التي تعترض سير العهؿ كاإلىتاج كبالت  جاٌات العاهميف بقصد الت  كهٍارات كات  
 .(2007 ،)هاٌر سةة لمهؤس  تحقيؽ األٌداؼ اإلستراتيجي   تحكؿ دكف 

حتياجات دريبي بعد تحديد اإلتأتي هرحمة تصهيـ البرىاهج الت   ꞉ ةدريبي  مرحمة تصميم البرامج الت   - ثالثا  
 ꞉ ف ٌذي الهرحمة ها يميحتياجات كتتضه  بٍذي اإل لكي تفي؛  ة دريبي  الت  
تشهؿ عميً  دريب الذم يجب أفبٍا كضع هحتكل الت   كيقصد  ꞉ةدريبي  تحديد الموضوعات الت   .1

ـ  ،  ةدريبي  البراهج الت   ـ  ، سةعرؼ عمى الهشاكؿ التي تحدث في الهؤس  هف خالؿ الت   كيت تعهؿ عمى  كهف ث
 تحديد ها يجب عهمً لتجاكز ٌذي الهشاكؿ.

ـ   ꞉دريبيتحديد تتابع الموضوعات في البرنامج الت   .2 كاهؿ األثر الهطمكب هف الكحدات ٌذا الت   كيت
 ـ إلى كحداتو قس  كتقكـ فكرة تتابع الهكضكعات عمى اعتبار البرىاهج كحدة هتكاهمة تي ، الهختمفة ةدريبي  الت  

 . دو هحد   كاحدو  ترتبط بٍدؼو  ةو فرعي  
ب إلى ة هف الهدر  دريبي  ريؽ الذم يستخدـ لىقؿ الهادة الت  الط   كدريبي ٌاألسمكب الت   ꞉دريبأساليب الت   .3

 .(2011، كارىةبيف )الس  الهتدر  
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خراجً إلى هرحمة الت   إف   ꞉ةدريبي  مرحمة تنفيذ البرامج الت   - ابعاً ر  .4 ىفيذ ٌي هرحمة إدارة البرىاهج كا 
عمى  إيجابان  كأ فشمٍا سمبان  ككيىعكس ىجاحٍا أ،  كخطيرةه  ةه ٌذي الهرحمة هٍه   إف   ،ز الكجكد كالكاقعحي  

ي هرحمة الت  الهرحمة الت    .قييـالية ٌك
ة كىكعي   ،بيفؽ كالهدر  قدرة الهىس  ꞉ يعتهد عمى عدة عكاهؿ هثؿ دريبي بىجاحو ذ البرىاهج الت  تىفي إف  

كأف يككف  ،دريبية التي تحيط بالبرىاهج كىكع البرىاهج الت  ة كغير الهادي  ركؼ الهادي  كالظ   ،بيفالهدر  
ابع الفىي في البراهج ذات الط   كيف أبلتدريب الهدر   كالكسطى أ كة العميا ألمقيادات اإلداري   برىاهجان 

 غير ذلؾ. كة أالهالي   كالهحاسبة أ
 

 ꞉ ةدريبي  مرحمة تقييم البرامج الت   - خامساً 
هسؤكلي  كذلؾ ألف   ؛ ةدريبي  ة الت  هراحؿ العهمي   أٌـ   ة هف أصعب كدريبي  تعتبر هرحمة تقييـ البراهج الت  
سة هطالبكف بتطكير هٍارات كأداء العاهميف عف طريؽ إتاحة الهؤس  ة في كخبراء تىهية الهكارد البشري  

ة دريب هف خالؿ األدل  كفي الكقت ىفسً هطالبكف بإثبات فكائد كعائدات الت   ،دريب لٍـفرص الت  
 .ات كاألرقاـكاإلحصائي  

هقػػػػدار  ة كدريبي  ػػة الت  خطػ  ة ككفاءة التٍػػػػػدؼ إلى قياس فاعميػػ   ةه ٍا عهمي  بأى  :"دريبف تقييم الت  ويعر  
 .(2014، )الديب "عؼ فيٍاالض   ة كإبراز ىكاحي القك   رة كتحقيقٍا لألٌداؼ الهقر  

 
هف  ع تحقيقٍا لكؿ  قة باألٌداؼ الهتكق  الىتائج الهتحق   ة هقارىةو ٍا عهمي  بأى   : يبدر ف آخرون تقييم الت  ويعر  

 ꞉ تٍدؼ إلى  قييـة الت  عهمي   ف  إبيف. كبذلؾ فالهتدر   بيف كالهدر   الهدراء ك
  . ةة الهستقبمي  دريبي  ات الت  عؼ كتفاديٍا في البراهج كاالستراتيجي  ة كتىهيتٍا كىقاط الض  هعرفة ىقاط القك  

   دريبيبيف هف البرىاهج الت  تحديد هدل استفادة الهتدر. 
   دريبكسائؿ كأساليب الت   ب ككهتدر   بو در  ة هف هدريبي  ة الت  قياس كفاءة عىاصر العهمي. 
   ا كأ،  ةاإلستراتيجي   كأ، ة االستهرار في البرىاهجتقرير إهكاىي  .تغييٌر
   اتحسيف براهج الت  .(2012، هدبكدم عبد الص  ك )حهكؿ طارؽ  دريب كتطكيٌر
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ُّ.ربىيذرٌبُّانت ُّانمبسثُّانثبوًُّ:ُّانت ُُّّ

 ربوي:دريب الت  مفيوم الت  
ر سمكؾ الفرد كعاداتً كهٍاراتً فعاؿ كتغي  ىهاط األأك ، فكيرجؿ تىهية ىهاذج الت  أالهعرفة هف  ىشاط لىقؿ

 اؿ .ب فعٌ لى الٍدؼ الهىشكد عمى يد هدرٌ إجؿ الكصكؿ أداء العهؿ هف أكقدراتً الالزهة في 
 ة:ساسيٌ أ ثىاء الخدهة هف خالؿ ثالث هفاٌيـأ  كيهكف تعريفً

لتصحيح أخطاء في برىاهج  ـه هصه   تدريبه  كٌك :(Remedial concept)المفيوم العالجي - أ
 خطاء كالتي تككف ىاتجة عف:ساسي كعالج تمؾ األعداد األاإل
 عادة تككيف كصقؿ لمهعمكهات.إلى إيحتاج  كج هىذ فترة طكيمة فٍالهعمـ تخرٌ  فٌ أها إ 
 ادي.عدإف يالحقً كيضبطً خالؿ أغير كال يهكف الت   سريعه  ربية عمـه الت   فٌ أها إ 
ذا الهفٍكـ ي :(Behavioral concept)موكي المفيوم الس  - ب ة أم دريسي  ز عمى الهٍارات الت  ك  ر ٌك

ـ تحميؿ تمؾ الهكاقؼ ب عمى الهعم  حيث يتكج   اتو كسمككي  ، ة هف تفاعالتو ة الدراسي  ها يدكر في الحص  
 دريسية .الت  
ـ بعىاصر ٍكـ ضبط سمكؾ الهعم  كيرفض ٌذا الهف :(Growth concept)بداعي المفيوم ال- ت

 .(2001، )عثهافاتيالذ   كهالى   كافعية ىحلى زيادة الد  إكيٍدؼ  ،عميهي الهكقؼ الت  
هٍا ة التي تىظ  دريبي  شاطات الت  هف الى   سمسمةه  كأ ً هجهكعةه أى  : بثناء الخدمةأربوي دريب الت  ف الت  عرّ يو 

لتىهية ؛ في الهٍىة هيف الهكجكديف فعالن عميهية لمهعم  لهىاطؽ الت  ة ككحداتٍا في اربكي  سات الت  الهؤس  
لهكاجٍة ها يستحدث هف  ؛ة عف طريؽ استكهاؿ تأٌميٍـة كالهستقبمي  كفاءتٍـ كتحسيف خدهاتٍـ الحالي  

 .ةو تربكي   هشكالتو 
   قة بالهٍىةلهتعم  الهٍارات اك لتحسيف الهعارؼ ؛ ـ هىظ  ك ط " هجٍكده هخط  وبأنّ  (2005، فالوقي)يعّرفو و 
ـ ههف لٍـ عالقةه ك يف ٍيف التربكي  الهكج  ك يف اإلداريى ك هيف دريب في أثىاء العهؿ لمهعمٌ ذلؾ بتكفير الت   ك  غيٌر

    ة ".  دريسي  الت  ك ة عميهي  ة الت  بالعهمي  

 ربوي:دريب الت  ة الت  أىمي  
لى هراتب الجكدة إكىصؿ  ،ؽ االتقافريب ىحق  دفبالت  ، هيداىي   جادة في كؿ عهؿو دريب شرياف اإلالت  

لى طرائؽ إفالعهؿ االرتجالي الذم ال يستىد ، تقافجادة ككسيمة اإلإلدريب سبيؿ االت   ف  أكها ،  الهبتغاة
 ة.تككف ىتيجتً سمبي   ةو عمهي   كأسسو  هدركسةو 
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ة دة هف الهستحدثات العمهي  فاٍارات التي تجعمٍـ قادريف عمى اإلف هف الهك هف الهعمٌ دريب يتهك  كبالت  
ٌداؼ األ كيهكف حصر أٌـ   ،ةدريبي  ي ههارساتٍـ الت  ة كتكظيفٍا فداري  ىظريات كالهعارؼ اإلكال   ،ةقىي  كالت  

 ة:عميهي  ة الت  دريب لتحديث كتطكير العهمي  قٍا الت  التي يحق  
  ٌكأة الهادي   سكاءه  الهكارد لكؿ   هثؿاـ األقدرتٍا عمى االستخد بزيادة  ةالقيادة التربكي  هستكل قي بالر 

 .هختمفةو  راتو ة هف هتغي  عميهي  ة الت  ها يحيط العهمي   يجابي بكؿ  ، كالتعاهؿ اإل رةالهتكف  ة البشري  
 قي بٍا.ٌا كالرٌ زيادة ىهك   ك، ةسة التعميهي  لهؤس  ادارم كالهالي لتمؾ العهؿ عمى تطكير األداء اإل 
  عطاء الهىاٌج عف طريؽ تطكير هعرفتٍـ كخبراتٍـ كتطكير قدراتٍـ إهيف في ء الهعم  داأزيادة هستكل
 .هيزبداع كالت  إلا كساليب تدريسٍـ ىحأك 
  ٌكثر هف هرةو أرؽ الهىاسبة كعالجٍا كعدـ الكقكع فيٍا الهشكالت بالطٌ  هيف عمى حؿٌ تعزيز قدرة الهعم  
 حسف صكرةو إب قصيرو  كقتو  ك قميؿو  عميـ بجٍدو التٌ تساعدي عمى  رؽ الهىاسبة التي طٌ الـ الهعمٌ  عطاءإ 
  .كجًو  كهؿ أك 
  ٌكجً القصكر لديٍـألهعالجة  كضع خططو  ك ان ميف تربكي  هيف الغير هؤٌٌ االٌتهاـ بالهعم. 
 الديب ةرة لتحسيف البيئة الهدرسي  دريس الحديثة كالهتطك  ساليب الت  أب عمى درايةو  هيفبقاء الهعمٌ إ( ،

2014) 
 

 ة :عميميّ ة التّ دريب وتفعيمو لتطوير العمميّ دارة العميا لممدرسة وأثرىا في االىتمام بالتّ قناعة ال

ة التي لعدد هف االعتبارات الٍاهٌ  كفقان  ،دريب الت   ىحكة الهختمفة عميهي  دارات الت  ع قىاعات اإلد كتتىك  تتعد  
ت يادادريب في ذٌف الهجتهع كالقهف الت  ة ن دهحد   ةن ذٌىي   كصكرةن  ،ان خاصٌ  ران ٍاية تصك  ؿ في الى  تشك  
 دريب:ة بالت  قراراتٍـ الخاصٌ  في اٌتهاهٍـ ك كبيرو  ر بشكؿو ٍا تؤث  ى  أ ةن خاص   ،ة عميهي  الت  

   ة في الهجتهع.دريب عاه  هدل اىتشار ثقافة الت 
   تٍـ في حؿ  كفاعمي   بيف لهدر  كا كهىاسبة البراهج  ة قك  : ة في الهجتهع هف حيثدريبي  سات الت  ة الهؤس  قك 

 هشاكؿ العهؿ كتطكيري.
   سات.فراد كالهؤس  دريب ككفرتً لجهيع األتكمفة الت 
   ة هها سيجبر الهجتهع رقي كارتباطٍا بالكفاءة الهٍىي  كظيؼ كالت  ات الت  ة عهمي  ة كهٍىي  عدالة كشفافي

 لكفاءة.أٌيؿ كرفع اسباب كأدكات الت  أىافس كالبحث عف عمى الت  
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  ٌدريب ة في التٌ كتجاربٍـ الخاصٌ ،  ةدريب خاصٌ ة كبثقافة التٌ عميهيٌ ة لمقيادات التٌ ككيف الهعرفي عاهٌ الت
 .(2014)الديب:لً كاستفادتٍـ هىً كهدل استخداهٍـ

 دريب:ة بالتّ ادة المدرسيّ المتنوعة لقناعة القيّ  اآلثار

 دريب.ة هىاسبة لمتٌ ة سىكيٌ تخصيص هيزاىيٌ  -1

 دارة الهدرسة.إفي  ئًأدادريب الهستهر لتطكير اتي بالتٌ ٍا الذٌ اٌتهاه -2

 دريب.تشجيع كتحفيز العاهميف بالهدرسة لمهشاركة في التٌ  -3

 ة بالهدرسة.عميهي  ة الت  ر العهمي  دريب عمى تطك  ات الت  هتابعة كتقييـ أثر عهميٌ  -4

 بالهدرسة.رقي الكظيفي دريب الفاعؿ بسياسات األجكر كالتى ربط الت   -5

 ة .ة كالعالهي  دريب الهحمي  سات كهراكز الت  كاصؿ هع هؤس  االىفتاح كالت   -6

 .(2014)الديب:دريب في الهدرسة تخصيص قسـ لمت   -7

 دريب أثناء الخدمة:ة الت  ىمي  أ

ذات كجٍيف  ةي ٌي عهمي   ،ـتربية الهعم   ـ ألف  حد جىاحي تربية الهعم  أثىاء الخدهة يعتبر أدريب الت   ف  إ
 ف  أكهعىى ذلؾ  ،دريب في أثىاء الخدهة ؽ بالت  كاآلخر يتعم  ،  عداد قبؿ دخكؿ الهٍىةؽ باإلأحدٌها تتعمٌ 

 الهٍىي. ك  ريؽ لمىههجرد بدء الط   كعداد ٌاإل أف  ك ، الكجٍيف هتكاهالف

الهٍىي  ك  بيؿ لمىهـ باعتباري الس  عميسبة لمعاهميف في الت  ثىاء الخدهة بالى  أدريب ة الت  ٌهي  أكهف ٌىا تبرز 
م دائٍـ هها يؤدٌ أها هف شأىً رفع هستكل  ة ككؿ  االجتهاعي   ة كهف الخبرات الثقافي   كلمحصكؿ عمى هزيدو 

 تٍـ .ىتاجيٌ إلى زيادة إ

 ان يٌ التي عقدت عاله،  اىعكست في الهؤتهرات كالمجاف، بالغةن  ةن عميـ أٌهي  دريب الهٍىي في التٌ كلقد ىاؿ الت  
ي تؤك   ان كعربيٌ  ة لتطكير كلي  كلقد اقترحت المجىة الد  ، عميـكرات كضركرتٍا لرفع هستكل الت  ة الد  ٌهي  أد ٌك

 عميـ ها يمي:التٌ 
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كؿ في الدٌ  ىكات الهقبمة سكاءه ة خالؿ الس  عميهي  ات الت  ياسربية الهستديهة ٌي األهثؿ لمس  تككف التٌ  أف"يجب 
 .الىاهية" كهة أالهتقدٌ 

 ة:عميميّ ثناء الخدمة التّ أدريب ىداف الت  أ

 ط لٍا.عميـ كتدريبٍـ بهكجب هعايير كقكاعد هخط  ٌيؿ العاهميف في هٍىة الت  أت 
   ة ثار االجتهاعي  تً كاآليٌ كأٌه  ، دارمكاإل ،تقدير قيهة عهمً التربكم كميهة لمفرد ىحتىهية االتجاٌات الس

 صمة بً كالهترتبة عميً.الهت  
 ا.ة كالدراسات الهيداىي  سٍاـ في الحمقات الدراسي  هفٍـك التربية الهستهرة كاإلىهية ت  ة كغيٌر
   راسية ٍا الد  كلكفص، كهشكالت الهدرسة ،عميهي القائـظاـ الت  هيف كالهدراء بهشكالت الى  تبصير الهعم
ـ كهسؤكلياتٍـ في حم  تعر   ك  ٍا.فٍـ بدكٌر
 سات التي عاكف بيف الهؤس  هف الت   ك  كخمؽ ج ،ةدريبي  ً في البراهج الت  هيف كالهدراء لمهساٌهعداد الهعم  إ

 .(2014يعهمكف فيٍا )الديب:
 

 دريبعميم والت  الفرق بين الت  

 ساعان ات   أكثرى  بشكؿو  ًيكج   عميـالت   أف   حيث، عميـالت  ك  دريبالت   بيف فرقان  ٌىاؾ ( أف  2004، )ٌالؿ أكضح
 دتتحد   جديدةو  سمككياتو ك  ، أفكارو  عمى يىطكم عادةن  دريبالت   بيىها ، الفرد كىح غييرمت  ل سبةبالى   شهكالن ك 
 كىح ًيكج   ًلكى  ك  ، عميـكالت   ىفسً خصلمش   ًيكج   ال دريبفالت   لذا، دالهحد   العهؿ سياؽ في بسٍكلةو ك 

لغرس  الالزهة الهٍاراتك  لهعرفةا تقديـ إلى يٍدؼ دريبالت   أف   كها، خصيقكـ بٍا الش   التي الكظيفة
دراكي  ك  ةو ىظري   إطاراتو  تقديـ إلى يٍدؼ عميـالت   بيىها،  دةو هحد   هٍاـو  ألداء الهطمكبة جاٌاتاالت    ةو ا 

 التي جاٌاتاالت   ةىكعي   عف ظرالى   بغض الفرد عىد ةالىقدي  ك  ةحميمي  التٌ  القدرات تحفيز هف أجؿ ؛هةو هصه  
 .يتبىاٌا أف يهكف

 عميم وىي:دريب والت  فريق بين الت  ( نقاطا لمت  2012، د) المطيريوحد  

   ـ   أف أكالن  يجب أم، دريبلمت   سابقة ةعهمي   كٌ عميـالت   أف   كأ عميـبالتٌ  إالٌ  يحدث ال دريبالت  تعميـ يت
 بعد ذلؾ. عميً بالتدر   ىًيهك   ىحتٌ  الفرد شيئان 
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  ٌـ   أف يهكف عميـالت   بيىها،  طبيؽلتٌ با إال   أبدان  يكتهؿ ال دريبالت  الهكقؼ حسب،  يان عهم أك ىظريان  يت
 . بصددي كٌ ربكم الذمالت  

ُّنكترووًذرٌبُّاإل:ُّانت ُّبنثانمبسثُّانث ُّ

 استخداـ عىد دريبالت   هجاؿ في الحاصؿ طكرالت   هدل حيكض   جديدان  ان هصطمح اإللكتركىي دريبالت   يعد  
 تحتاج ال التي دريبالتٌ  أىكاع جهيع عمى يشتهؿ األسمكب ذابٍ كٌك،  الحديثة ةقىي  الت   ك صاؿكسائؿ االت  

ا بهدر   إلى ى  ، فيٍا بدر  لمتٌ  إلى هبافو  كأ يديٌر  يرشد بو هدر   بكجكد دريبالت   هف كعالى   ٌذا يكتفي هاكا 
 أف   كها، بالهتدر   عف بعيدةو  أهاكف في ةدريبي  الت   عمى البراهج كتشرؼ ،تدير ةو تدريبي   كجٍاتو  ،ًكيكج  
 .عىً بديالن  كليس قميدمدريب الت  لمت   دعيـت ًأى   عمى لً يىظر دريبالت   هف كعالى   ٌذا

 لكتروني:دريب ال : مفيوم التّ  والً أ

 كسيطو  دريبي هف خالؿ أم  تٍدؼ إلى تقديـ الهحتكل الت   ةه تدريبي   ةه ً " عهمي  ( بأى  2006، يهاىي) تعٌرفً
ة بيف ي الهسافة الجغرافي  لتخط  ؛ شبكة إىترىتك  ،صاؿ الحديثة هف أجٍزة حاسكبو هف آليات االت  

 ب"الهدرٌ ك بيف الهتدرٌ 

تكىكلكجيا الهحكسبة ال عمىالذم يعتهد  دريبالت   كاعأىهف  ىكعه  "ًبأىٌ : فًفتعرٌ  (2011، ئبقيا )الزٌ أهٌ 
حيث  ، هعيىةن  براهج كهكاد   يضـ   ، لٍا خاص   ـ هكقعو بتصهي ةدريبيٌ التٌ  سةتقـك الهؤسٌ حيث ، كاالتصاالت

بيف أٌدافً جذب الهتدر   ٌـ  أكهف ، راجعةو  فيحصؿ عمى تغذيةو ، ب عف طريؽ الحاسكبب فيً الهتدر  يتدر  
 فضؿ.دم كيبحثكف عف البديؿ الهريح كاألقميدريب الت  ف هف الت  ك الذيف يستاؤ 

 ةكىكلكجيٌ التٌ  الكسائط استخداـ عمى يعهؿ الذم دريبالت   هف كعالى  " ذلؾ  :ًبأى   فًفيعر   بدر فٍيـ أحهد اأه  
 يتيح سيهؤس   تىظيـ داخؿ بيفكالهتدر   بالهدر   بيف هباشرو  صاؿو ات   تحقيؽ لضهاف، دةقىيات الهتعد  كالت  

 .(2011، )بدر ''كاحدو  تدريبي   هكقعو  ٍـ فيككأى   بيىٍـ الهباشر المقاء فرصةن 

ـ   هىظكهية ةه عهمي  : "ًأى   عمى اإللكتركىي دريبالت   الهكسكم شرؼ بف عمي ؼكيعر    ةو تفاعمي   بيئةو  في تت
 دهتعد   كالحاسكب،  ةبكة العىكبكتيٌ الشٌ  استخداـ عمى ةالهبىيٌ  ةقهيٌ الرٌ  ةقىيٌ التٌ  طبيقاتبالتٌ  هشبعةه  ،مةهتىقٌ 

 لتصهيـ ؛ ةاإللكتركىي   ةدريبي  التٌ  كراتكالدٌ  لحقائبكا، اتلعرض البرهجي   ؛مةالهتىق   كاألجٍزة، الكسائط
 كالهزيج فاعميكالتٌ  اتيالذٌ  دربأىظهة التٌ  بإتباع، ةزاهىيٌ التٌ  كغير ةزاهىيٌ التٌ  ةدريبيٌ التٌ  البراهج كتطبيؽ
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تقاف ةدريبيٌ التٌ  األٌداؼ لتحقيؽ  ةيٌ الفكر  ـتٍكهستكيا، عمـالتٌ  في بيفالهتدر   سرعة عمى بىاءن  الهٍارات كا 
 (2010، )الهكسكم.ةالجغرافيٌ  كهكاقعٍـ ـكحياتٍ عهمٍـ كظركؼ

 عبر دريبلمتٌ  ةتفاعميٌ  كسائط كاستخداـ،  الجديدة اتكىكلكجيٌ التٌ  عمى تعتهد بو يتدر  طريقة'': أيضان  كٌك
ا ىترىتاإل  عف ظرالىٌ  بغض تتـٌ  بيدر التٌ  ةعهميٌ  جعؿ ك الهٍارات لتطكير ةاإللكتركىيٌ  الكسائط هف غيٌر
  (Mullendrers, 2009) .''كالهكاف هافزٌ ال

ك"  بشكؿو  بالهتدر   إلى كشبكاتً حاسكبال عمى الهعتهدة الكسائط عبر إلكتركىي تعميهي هحتكل تقديـ ٌك
 بصكرة ذلؾ أكاف سكاءه  أقراىً كهع بالهدر   كهع،  الهحتكل ٌذا هع شطالىٌ  فاعؿة التٌ إهكاىي   لً يتيح

 تىاسب التي رعةكبالس   كالهكاف الكقت في بيدر التٌ  إتهاـ ٌذا ةإهكاىيٌ  ؾلككذ ،هتزاهىة غير أـ هتزاهىة
 (2005، )حسيف."تمؾ الكسائط خالؿ هف دريبالتٌ  ٌذا إدارة ةإهكاىيٌ  عف فضالن ،  كقدراتً ظركفً

ً: استخداـ التكىكلكجيا في التدريب ليصبح ىكع داعـ لمتدريب التقميدم يستفاد هىً كتعرفً الباحثة بأىٌ 
يؿ التكمفة كتقريب الهسافات بفاعمية كبيرة تؤدم الكساب الهتدربيف العديد هف الهٍارات هثؿ لتقم

 الهٍارات البحثية كالتكىكلكجية كالتدرب الذاتي .

 دريب اللكتروني :  التّ  يسراتم

( عمى 2010، )الٍياجىةك( 2006، )يهاىيك( 2011، ىبقي)الزٌ ك( 2010، هف )الهكسكم فؽ كؿ  يت  
 ؿ في:   دريب اإللكتركىي التي تتهثٌ الت   سراتيأٌـ ه

عاهؿ هع هعطيات األفراد لمت   تٍيئةبإعداد ك  ضركرة هكاكبتًك  ،قىيقدـ الت  الت  ك طكر الهعرفي الت   – 1
 عمـ الهستهر هدل الحياة.  العكلهة هف خالؿ التٌ 

ضركرة إدهاجٍا في ك  ،قهيةقىيات الر  طكر في الت  الت  ك  ،سرعة ىقؿ الهعمكهاتك  ،صاؿـ االت  تقد   – 2
 دريب.  ات الت  عهمي  
 ة عاجزةن دريبي  سات الت  دريب هها يجعؿ الهؤس  اغبيف في الت  بيف الر  يادة الكبيرة في أعداد الهتدر  الز   – 3

 دريب لٍذي األعداد.  عف تكفير الت  
فيها تفتقر  ،ة هراكز تدريبي   فيٍا فٍىاؾ هىاطؽ تتكافر ،ةدريبي  ات الت  سكازف الجغرافي لمهؤس  عدـ الت   4

 .دريبلمهدف ألغراض الت   سفريضطر أٌؿ الهىاطؽ البعيدة لم ة هابعض الهىاطؽ لهراكز تدريبي  



27 
 

 لكتروني:دريب ال خصائص الت  

 :لكتركىي ها يميدريب اإلالتٌ   بٍا يهتاز التي الخصائص كهف

ة تطبيقً قميدم بكيفي  دريب الت  عف الت   ان كميٌ  يختمؼ ،دريبفي التٌ  جديدو  سمكبو أك  ؼ كطريقةو صى  يي  1-
 شيء تقريبا. كتقييهً ككؿ  

فقط  كاحدو  كال يعتهد عمى هصدرو  ،دةو كهتجد   ب بكسائؿ هتىكعةو ً يىقؿ الهعمكهات لمهتدر  ى  أز بيتهي   2-
 .دريب التقميدمالحاؿ في الت   ككها ٌ

ذي الهركىة الك ، كقتو  في أم   ك هكافو  فاعؿ هعً هف أم  ة التٌ هكاىيٌ إ3-  .كتدعهً ،زي رة تهي  بيٌك

 . جدان  اقتصادم   كخرل فٍأ هكرو أقد تستفيد هىٍا ب سة هبالغان ر عمى الهؤسٌ كمفة هها يكفٌ يعتبر قميؿ الت  4-

 .يبفاتي عىد الهتدر  دريب الذ  ز الت  يعز   5-

 . فكرم   خطاء بشكؿو دة هف تصحيح األكاالستفا سرع كقتو أقييـ كالخركج بالىتائج بسرع طرؽ الت  أهف 6-
 (2010، )الهكسكم

 اللكتروني دريبوالت   قميديالت   دريبالت  ، اللكتروني عميمالت   بين الفرق

 جٍةو  هف اإللكتركىي عميـالت   كبيف بيىً الفرؽ تكضيح يجب ،اإللكتركىي دريبالتٌ  هفٍـك فٍـ ـٌ يت ىحتٌ 
 .أخرل جٍةو  فه قميدمدريب  الت  الت   كبيف كبيىً

 في اإللكتركىي عمـالتٌ  ةتقىي   تطبيؽ هف أساسان  اىبثؽ اإللكتركىي التدريب أف  '': إلى الهكسكم يشير
  .'ةالتربكيٌ  الجكاىب

أف   حيث ،اإللكتركىي عميـالت   بيئة خالؿ هف بيىٍها فرؽه  يكجد ال:ًأىٌ  حسف هحهد شكقي فيبيٌ  كها
 ةكآليٌ  ةاالفتراضيٌ  الفصكؿ ىظاـ ككذلؾ ،إلكتركىي   ـو تعم ىظاـ أم يف ةاألهكر األساسيٌ  مبيتط   كالٌها

 عمى اإللكتركىي عميـالتٌ  تطبيؽ ةآليٌ  في كجمي   كاضحو  الفرؽ بشكؿو  ديتجسٌ  بيىها، خكؿكالدٌ  سجيؿالتٌ 
 ) الجاهعةك  ةالهدرس(ةعميهيٌ التٌ  سةالهؤسٌ  ىسهٌ بهي  هرتبطه  اإللكتركىي عميـالت   أف   حيث، بيفالهتدر  ك أ البالطٌ 
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ا زه ههي   كحضكره  فصميةه  كاختباراته  كطالبه كف سهدر   يكجد  ىشاطات هتابعة سيفهف الهدر   كيطمب .كغيٌر
 الكاجبات باستقباؿ كذلؾ (LMS)اإللكتركىي  عمـالتٌ  إدارة ىظاـ خالؿ هف الدراسي الفصؿ أثىاء طالبٍـ
 عميهيةالتٌ  األىشطة خالؿ هف سيفالهدر  ك  البالطٌ  بيف الهباشر فاعؿكالتٌ  ،البالطٌ  عمى كاإلجابة

ا كالكيكي الشات كالهىتديات:هثؿ  .كغيٌر

 ةو تعميهي   سةهؤس   إلىف يتبعك  ال األشخاص هف هجهكعةو  لتدريب يستخدـ اإللكتركىي دريبالت   بيىها
 اؿكعه   فيهكظ   اإللكتركىي دريبالت   هف الهستفيد كيككف ،ة(بشري   تأٌيؿ ككادر، فيفهكظٌ  )تدريب
 دريبالت   عمى بيترت   كها.لهصارؼ ا كأ ةة كاالقتصادي  اإلداري   كالٍيئات ساتكالهؤس   ةالحككهي   الجٍات

ذا، بيفلمهتدر   اإللكتركىي عميـالت   تطبيؽ ةآلي   كٌ اإللكتركىي  دخكؿ كضبط ، اتيالذ   عميـى بالت  يسه   ها ٌك
 هكفهعم   يكجد ٌىا ال حيث، اؿو كفعٌ  م  جدٌ  بشكؿو  دريبكالت   راسيالد   رالهقر   هحتكيات جهيع إلى بيفالهتدر  

 الهقرر عرض ةآلي   تخصيص دكر يأتي الحالة ٌذي كفي، بيفالهتدر   ىشاطات يتابعكف كفبهدر   كأ
 ككذلؾ (séquence activities)الهتسمسمة  ةعميهي  التٌ  األىشطة إدارة ىظاـ إلى يخضع بحيث دريبيالتٌ 

 إلى االىتقاؿ بلمهتدر   يهكف ال حيث، هكضكعو  كؿ بيف (pass points) عبكرو  ىقاط جديك  أف بجب
 .)شكقي هحهد حسف( هىً ىةهعي   أكىسبة ابؽالسٌ  شاطالى   أىٍى إذا إال   اليالت   شاطالى  

هف خالؿ  دريب اإللكتركىيالت  ك عميـ اإللكتركىي بيف الت   ً ال يكجد فرؽه ح أى  ( تكض  2011ىبقي )لكف الزٌ 
ـ إلكتركىي بيىها ىظاـ تعمٌ  ة في أم  باف األهكر األساسي  كالٌها يتطم   أف   حيث؛ عميـ اإللكتركىيبيئة الت  
 بيف.  الهتدر   كالب أعميـ اإللكتركىي عمى الط  ة تطبيؽ الت  في آلي  د الفرؽ بكضكح و يتجس  

 األدكات حيث هف اإللكتركىي عميـكالت   اإللكتركىي دريبالت   بيف فرؽه  يكجد ال ًأى   القكؿ يهكف سبؽ كهها
 دريبالت   ةعهمي   هف الهستفيدة الفئة ىكع في يكهف بيىٍها الفرؽ هاإى  ، ات الهستخدهةقىي  كالت   كالكسائؿ

 .هيفالهتعم   البلمط   ٍان هكج   يككف عميـكالت   بيففيف الهتدر  الهكظ   لفئة ًه هكج   دريبفالت  ، عميـكالت  
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 (2012، )عبد المعطيقميدي دريب الت  لكتروني والت  دريب ال الفرق بين التّ 

 لكتركىيدريب اإلالت   قميدمدريب الت  الت  
 .اتجاٌيف كذ تفاعمي   هعمكهاتو  تدفؽ .كاحدو  اتجايو  كذ  هعمكهاتو  ؽتدف  

 .تعاكىي   تدريبه  .فردم   تدريبه 
 .الفردمٌ  االستكشاؼ طريؽ عف ذاتي   تدريبه  .الهحاضرات هف إجبارم   تدريبه 

 .ىترىتاإل شبكة خالؿ هف حرمالت  ك  البحث .جاهدة ةه ركتيىيٌ  تدريباته 
 دكف دةو هحد   ةو خط   كفؽ ةعميهي  الت   ةالعهميٌ  سير
 .بيفالهتدر   بيف ةلمفركؽ الفردي  ةو هراعا

 ـتٍقدرا كهراعاة بيفالهتدر   بظركؼ االٌتهاـ
 .ةالفردي  

  خبرة كصاحب الهعرفةك  لمحقيقة ىاقؿه  بالهدر  
 .(فه همق   )

 .)هرشده  ) ـهتعم   أحياىان ك  هشارؾه  بالهدر  

 .ةدريبي  الت   ةالعهمي   هحكر بالهتدر   .ةدريبي  التٌ  ةالعهمي   هحكر بالهدر  
 .()هشارؾه  إيجابيه  بلهتدر  ا .)ـكهتعم   هستهع ( سمبيه  بالهتدر  

 .ره هتغي   تكلالهح .ثابته  الهحتكل
 تراكـ  -رتذكٌ   -حفظ عف ) عبارة الهعرفة
 .الحقائؽ(

 .ابتكار( – )استفسار عف عبارة الهعرفة

 .بالكيؼ االٌتهاـ .بالكـ   االٌتهاـ
 .ىةهقىٌ  أخرل كهعايير بهقاييس يرتبط قديرالتٌ  .األداء عمى يعتهدك  هعيارم   قديرالتٌ 
 .سبيان ى فضةهىخ كمفةالت   .عاليةه  كمفةالت  

 دريب اللكتروني :  فوائد الت  

 ( أىً: 2007، ريب اإللكتركىي كها يذكر )إطهيزمدبٍا الت   عالفكائد التي يتهت   هف أٌـ  

   هع  هكافو  كأم   كقتو  سٍكلة كسرعة الكصكؿ لمهحتكيات كاألىشطة بأم  ك الهالءهة ك ع بالهركىة يتهت
 . كتتزايد باستهرارو  رةو هتكف   ة االختيار بيف دكراتو إهكاىي  

   هاريف هع سٍكلة كسرعة الهراجعةكالت  ،  كاالهتحاىات، عىد أداء الكاجبات ةن فكري   راجعةن  ر تغذيةن يكف ،
 كزيع. كالت  ، حريركالت  ،  حديثكالت  

   ببطءو  كأ أف يدرس بسرعةو ب هثؿ بيف كهىٍا قدرة الهتدر  تدر  ة بيف الههراعاة الفركؽ الفردي  . 
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   تهىع الهمؿ.   عةن هتىك   ةن كأساليب تعميهي  ، تسٍيالتو  ـيقد 

   ٍ ٍ  ، كاىكا كيثر كلك بيف ؿ هتابعة الهتدر  يس لكقت ااآلالؼ لىفس الهصدر في ىفس  ؿ كصكؿى كها يس
 ة. بخالؼ الهصادر الكرقي  

 ؼ بحيث يجدكؿ تمقيً لدكرتً بها يتىاسب كظرك  ،ب تىظيـ كقتًر كيتيح لمهتدر  ت: حيث يكف  الكق
 يتيح لً القفز عف هكاد كىشاطات يعرفٍا.  ك كالعائمة كها ،  العهؿ

   كزيع كالت  ، ككذلؾ يخفض تكمفة اإلىتاج، كالهعيشة، ىقؿكالتٌ ، فرض تكمفة السٌ كمفة الهاؿ: حيث يخف
 إلى تقميص تكمفة ضياع كقت العاهميف.  بيف إضافةن كالهدر  ،  كتكمفة الهكاتب، ةلمهكاد التدريبي  

   بيفب كالهتدر  فاعؿ اإللكتركىي الهباشر بيف الهدر  صاؿ كالت  ة االت  فاعؿ: إهكاىي  الت  ك صاالت االت  ،
فيها بيىٍـ هف خالؿ كسائؿ البريد اإللكتركىي  ان فاعؿ الفكرم إلكتركىي  بيف الت  ككذلؾ إتاحة الفرصة لمهتدر  

ا. ك قاش هىتديات الى  ك   غرؼ الحكار كىحٌك

   عىكبكتيةه  أك شبكةه  ر فيً حاسكبه يتكف   هكافو  ب بأم  يدر ة الت  إهكاىي . 

 لكتروني:دريب ال ة التَ أىمي  

 لكتركىي فيها يمي:دريب اإلة الت  ٌهي  أتكهف 

 ب.  ب فيكتفي بتكجيً الهتدر  ة أها الهدر  عميهي  ة الت  ـ في العهمي  الهتحك   كب ٌالهتدر   .1
 ة )تدرب إيجابي(.  ميهي  عة الت  ف في العهمي  ك ف هشاركك بالهتدرٌ  .2
 هاف الهىاسبيف لً.  ة في الكقت كالزى دريبي  ب أف يصؿ لمحقيبة الت  يهكف لمهتدر   .3
  .بيفبيف كالهدر  بيف الهتدر   ةن تفاعمي   لكتركىي عالقةن ب اإليدر يىشئ الت   .4
 . هختمفةو  كاستخداـ أىهاط تدريبو  هف كسائؿ هساعدةو  هتاحو  كها ٌ استخداـ كؿ   .5
 بيف . رفع كفاءة الهتدر   ب كيدر تكمفة التٌ  تقميؿ .6
 ب. ب كالهدر  فر لمهتدر  هف تكمفة الس   يقمؿ   .7
ة لمكصكؿ إلى شعبي  كابط الت  ىترىت هف خالؿ استخداـ الر  بيف عمى تصفح اإلع الهتدر  يشج   .8

 رس. حكؿ هكضكع الد   ةً إضافي   هعمكهاتو 
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ىترىت هها يساعدي في هٍىتً كاالستفادة هف اإل بك ب عمى استخداـ الحاسر قدرة الهتدر  يطك   .9
 ة . الهستقبمي  

 .ان ذاتي   كالكصكؿ إلى هرحمة بىاء الهعرفة فس ب عمى االعتهاد عمى الى  ع الهتدر  يشج  .10
 ىترىت . ة كاإللكتركىي  ة باستخداـ الهصادر اإلدريبي  بيف بتطكير الهادة الت  يسهح لمهدر  .11
. هكافو  كهف أم   كقتو  بيف كالعكدة لٍا في أم  ف باالحتفاظ بسجالت الهتدر  بييسهح لمهدر  .12
 (2013، شعبافك بأ)
 
 لكتروني دريب ال ىداف الت  أ

سات في تىهية هكاردٌا ٍا هساعدة الهؤس  ٌه  أك  ،ٌداؼ لكتركىي لتحقيؽ العديد هف األدريب اإليسعى الت  
ىتاج في بيف عمى زيادة اإلزيادة  الهتدر   حيث يساعد ،قميدية عف الت   رؽ الحديثة بعيدان ة بالط  البشري  

ذلؾ في  بيف لتكظيؼ كؿ  عداد الهتدر  ا  ك ، كىكلكجيا الحديثةهجتهع الهعرفة باستخداـ جهيع كسائؿ الت  
دريب في هجاؿ الت   حديثو  كها ٌ ب عمى هكاكبة كؿ  فتساعد الهتدر   الةو كفع   هجديةو  سكؽ العهؿ بصكرةو 

 (2015، ارط  )الع

 :دريب اللكتروني نذكر منياأخرى لمت   ىناك أىدافٌ و 

 .ةقميدي  ة الت  دريبي  سات الت  لتمؾ الهستخدهة في الهؤس   هغايرةو  حديثةو  ةو كسائط تدريبي   تكفير أساليب ك 1-

 .بيفتغمب عمى هشاكؿ األعداد الكبيرة لمهتدر  ال   2-

 .دريب الهستهرشجيع عمى الت  ت  الاتي ك دريب الذ  تدعيـ الت   3-

 .ةكرة الهعرفي  طكر العمهي كالث  دريب لهكاكبة الت  قميدم لمت  ر الهفٍكـ الت  تغي   4-

ـ   ،دة كتحريري هف القيكد الهعق   ، دريب أكثر هركىةو جعؿ الت   5- راسة دكف كجكد عكائؽ الد   حيث تت
 .دريبد الت  لمسفر لهراكز كهعاٌ ة كاالضطرارة كهكاىي  زهاىي  

 .بالهتدر  ك ب ة لكؿ هف الهدر  زيادة الفاعمي   6-

عطاء هفٍكـو ك  لهجتهعة في اقىي  الهساعدة في ىشر ثقافة الت   7-  .دريب اإللكتركىيأكسع لمت   ا 



32 
 

 فراد الهجتهع.أقافي كالعمهي لدل يساٌـ في رفع الهستكل االجتهاعي كالث   8-

 .(2011، ىبقي)الزٌ دريب حقان لمجهيع حيث يككف الت  ،  دريبت  ال فرص فيالعدؿ كالهساكاة  تحقيؽ 9-

 :لكترونيدريب ال مزايا الت  

سة بيف كالهؤس  بيف كالهدر  لكتركىي عمى صعيد الهتدر  دريب اإلٌىاؾ العديد هف الهزايا التي يتيحٍا الت  
 ىذكر هىٍا ها يمي:

 ب: المزايا التي تعود عمى المتدر  وال  أ

 ب في:لكتركىي الهتدر  دريب اإليساعد الت  

حيث ال يككف الفرد  :رعة التي تناسبومو في الوقت الذي يختاره وبالس  م ما يريد أن يتعمّ يتعمّ  -1
 .ٍاية هسبقان البداية كالى   دةو هحد   ةو بفترات دراسي  ك أ، بهكاعيد حضكر همزهان 

يختمفكف في قدرتٍـ ك ، ةقدراتٍـ الذاتي  فراد في فيختمؼ األ :ةمن الخصوصي   و  م ويخطئ في جيتعم   -2
بحيث يهىح ، عف اآلخريف هعزكالن  يككفً لكتركىي أى  دريب اإلهزايا الت   ٌـ  أ كهف، عمى الهكاجٍة

هف  ك  جربة كالخطأ في جلمت   فرصةه كعدـ الخجؿ عىد الهشاركة حيث يككف ٌىاؾ ، هافاأل بيفالهتدر  
 بالحرج. أف يشعردكف  ة رية كالخصكصي  الس  

 براهج حضكر إلى يحتاج فال: غير مناسبةٍ  وأ نو تخطي بعض المراحل التي يراىا سيمةً يمك   -3
 يحتاجً ها فيختار فائدة بأية عميً تعكد لف ٍاأى   يرل كأ، هىٍا بسيطةو  أجزاءو  إلى إال يحتاج الك ، بأكهمٍا

 .(2003، )الغراببالهدر   ريؽط عف كأ ةالذاتي   االختبارات سكاء بعض بهساعدة كذلؾ، ان فعمي  

ذا دريبي:مكانو تكرار المحتوى الت  إب بالمتدر   -4 ،  لٍا استيعابً كيزيد، ةدريبي  الت   الهادة لديً خيرس   ها ٌك
 في ىةن هخز   ةدريبي  الت   الهادة تككف حيث، أعمى هستكياتو  إلى ليتقدـ بىفسً ثقتً لذلؾ تزداد كتبعا

 .(2010، )السعاداتعمـ الت   رةإدا ىظاـ في كأ حاسكبال

 بتىهية، بىفسً ىفسً تطكير بلمهتدر   لكتركىياإل دريبالت   يتيح : حيثاتيب الذ  يدر تفعيل ميارة التّ  -5
 هف كيرفع، بذاتً ثقتً يزيد هها، دةو هتعد   تعمـ هصادر في بحثً خالؿ هف، قصيالبحث كالت   هٍارات
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 فتهك   التي ةالفكري   ةالهرتد   غذيةالتٌ  ذلؾ إلى كيضاؼ ، هٍارتً رطك  كي، ةالهعمكهاتي   كحصيمتً تًدافعي  
 .(2006، هً )عميتعم   تقييـ هف بالهتدر  

ـ   : حيثة تبادل المعارفتدعيم عممي   -6 هكاىي   فيفالهكظ   بيف جاربكالت   طبيقاتالت   تبادؿ يت  ؼتعر   ةكا 
 كاإلجابات، زهالئٍـ طرؼ هفان سابق الهطركحة األسئمة عمى لكتركىياإل دريبالت   الهشاركيف في كؿ  

 طريؽ عف سةلمهؤسٌ  الهختمفة الكحدات في فيفالهكظٌ  هف بتكاصؿ العديد يسهح كها، لٍا الهىاسبة
  Roussel), 2001).البعض بعضٍـ عمى أكثر عرؼكالت  ، ةالهعمكهاتي   بكاتالش  

، الهشكالت حؿ   هٍارات،  اقدالى   فكيركالت  ، اإلبتكارم فكيرالت   كتشهؿ :العميا فكيرالت   راتامي تنمية -7
 ؿتقب  ،  القيادة،  الهبادرة  :هثؿ ةكاالجتهاعي   ةفسي  الى  ، ةخصي  الش   الجكاىب بعض تىهية إلى ذلؾ إضافةن 

 (2006، )عطية.الهشاركةك  ةبحري   عبيرالت  ،  قدالى  

 الحاجة كدكف،  األحياف هف كثيرو  في هقابؿو  بدكف كذلؾ :المعمومات من ىائلٍ  كم   عمى الحصول -8
 في قيهتً إلى كيضيؼ األداء في كفاءتً رفع في يساعد ذلؾ كؿ  ، إلى الهكتبات دالترد   إلى

 (2003، )الغراب.سةالهؤسن 

 ربالمد   لىا تعود التي المزايا - ثانياً 

،  بلمهتدر   كهرشدو  دكري عمى زيرك   حيث :فعالً  بالمتدر   يحتاجيا التي الميارات عمى ركيزالت   1-
ـ   ، أٌدافً كتحديد احتياجاتً كتقدير ،فٍـ ىفسً عمى فيساعدي  غمبكالت   هٍاراتً تىهية ةكيفي   إلى يرشدي ث

 .ضعفً ىقاط عمى

 تدريباالت   ككذلؾ،  داكؿلمت   هطركحان  رحالش   يككف: حيث  عديدةٍ  لمراتٍ  رحالش   تكرار إلى يضطر   ال -2
 ييستعص فيها إالٌ  الهرشد كأ بلمهدر   يرجع كال، كقدرتً رغبتً حسب كؿ  ،  هىٍا كؿ   فيأخذ، كاالختبارات

 .لمهىاقشة يحتاج كأ فٍهً

 حيف في، قميدمالت   بالهدر   كقت بً يسهح ال ها كٌك ب:لممتدر   ةالمرتد   غذيةالت   عمى أكثر ركيزالت   -3
،  ةالحقيقي   االستفادة هدل بلمهتدر   فبي  تن  التي اؿالفع   بيدر الت   دعائـ أٌـ   هف ٌي ةغذية الهرتد  الت   أف  

 .خذييت   أف يجب حيح الذمالص   الهسار كىح ًٍكتكج  
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 تىهية عمى بالهدر   لكتركىياإل دريبالت   يساعد حيث :مختمفة قدرات لتنمية أكبر فرصةٌ  لو تتاح -4
 هف جديدةن  أفاقان  لً كيفتح، راسةالد   قاعة داخؿ دريباتبالت   كالقياـ، اضراتالهح إلقاء غير هختمفةو  قدراتو 
 هع عاهؿالت   ك الةالفع   صاالتاالت   كهٍارات،  الحديثة كىكلكجياهع الت   عاهؿالت   هٍارات ييىه   أف أجؿ

ا تصهيـ البراهج هٍارات تعهيؽ إلى باإلضافة، كاإلرشاد اآلخريف  هىً تجعؿ لتيا الهٍارات هف كغيٌر
 (2003، )الغراب.العهؿ أسكاؽ في عاليةو  قيهةو  ذات  هعرفةو  عاهؿ

 :سةالمؤس   عمى تعود التي المزايا-ثالثا

 :هىٍا ىذكر اإللكتركىي دريبالت   تطبيؽ عىد هزايا ةعد   سةلمهؤس   تتاح

 أفضؿ هف االستفادة سةلمهؤس   يهكف حيث :بينلممتدر   سبةبالن   االنتقالو  فرالس   مصاريف تقميل -1
 العهؿ أهاكف في سكاءه  الخبرات ٌذي تأتي بؿ،  إليٍـ فيفالهكظ   اىتقاؿ إلى الحاجة الخبراء دكفك  البراهج

ـ   ؛ الهىازؿ في كأ  الحتياجاتٍـ كطبقا، دربالت   في الهختمفة كسرعاتٍـ األفراد لقدرات كفقان  التدريب ليت
 .فيً يىعقد الذم الهكافك  اىعقاد البرىاهج تاريخ رضًيف الذم بالكقت االرتباط دكف ةالفعمي  

،  ةالتدريبي   البراهج لحضكر العهؿ هكاف لترؾ فكفالهكظ   يحتاج ال :العمل عن الغياب أوقات تقميل -2
 األكقات أىسب الختيار هتاحةن  تككف الفرصة أف   حيث، الحدكد أضيؽ في ذلؾ يككف األقؿ   عمى كأ

 .سكاء حد عمى كؼ العهؿكظر  ؼالهكظ   لظركؼ سبةبالى  

 كتىهية ،الهستهر عمـالت   ثقافة اىتشار يساعد :المعرفة عمالة لتنمية مناسبةٍ  ثقافةٍ  و بيئةٍ  خمق -3
 عمى سةبالهؤس   العاهميف هستكيات لهختمؼ اإللكتركىي دريبالت   كتكفير،  استخداـ الحاسكب هٍارات
 .تقميدٌا يهكف ال التي الكحيدة ىافسيةالت   الهيزة ٌي ة التيالهعرف عهالة ك  لىه الهىاسبة البيئة خمؽ

 االحتياجات تمبية في الهركىة ك الكقت ككفرة كاليؼالت   اىخفاض إف   :العاممين من أكبر عدد تدريب -4
 هف ههكفو دو عد ألكبر الهىاسب دريبالت   تكفير هف سةالهؤس   فيهك  ، لمعاهميف ةالفعمي  

 (2006، )الغراب.العاهميف
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 اللكتروني دريبالت   استخدام مبررات

 :منيا وممكناً  اً ضروريّ  اللكتروني دريبالت   من جعمت ةٌ عد   مبرراتٌ  ىناك

 :كىكلكجيالت   قدـالت  ك  الهعرفي فجرالت  1-

 االقتصاد في ةالحالي   طكراتالت   ؿكتهثٌ ،  سريعو  بشكؿو  تراكهٍاك  الهعمكهات بكفرة الحالي العصر زيتهي  
 . كالهعرفة ةالهعمكهاتي   عمى كبيرةو  بدرجةو  الهستىدة ةالحاد   الهىافسةك ،  كاهؿالت   كىح ًالهتكج   العالهي

 :الهعمكهات ىقؿ كسرعة صاالتاالت   ثكرة2-

 صؿو كهت   ٌائؿو  تطكرو  هف عىٍا ضيتهخ   كها ، صاالتكاالت   الهعمكهات هجاؿ في ةقىيٌ التٌ  كرةالثٌ  استهرار
 بسرعةو  كعالهيا اهحمي   كتدفقٍا كىقمٍا، كاسترجاعٍا كتخزيىٍا كالهعمكهات هعالجة البياىات إهكاىات في

 .هعقكلةو  تكمفةو ك  فائقةو 

 :)ةكاىيٌ السٌ ( ةالديهكغرافيٌ  األكضاع 3-

 ٌذا لهكاجٍة خطيطالتٌ  ركرمالضٌ  هف كأصبح، ان تحدي   يهثؿ اٌفالرٌ  الكقت في كاىيالسٌ  الكضع أصبح لقد
 ك تعميـو  هف الخدهات ساتهؤسٌ  كعمى ، ةبيعيٌ الطٌ  الهكارد عمى ضغطان  يخمؽ ذلؾ ألف  ،  تسارعاله كهالى  

سكافو  ةو كصح   تدريبو   .كا 

 ة إلى هطمبيف:الهكارد البشريٌ  ككاىي السٌ  كهكتشير العالقة بيف الىٌ 

   اقات ع الط  هها يعىي تكسي،  ة في ظؿ تزايدٌا الكهيٌ ة لمهكارد البشري  ضركرة تحقيؽ تىهية ىكعي
لتستكعب األعداد ؛  دريب في هختمؼ الهراحؿ كبهختمؼ أىكاعٍاالتٌ  عميـ كسات التٌ ة لهؤس  االستيعابي  

بات هتً هع هتطم  ـ كهكاءدريب الهقد  عميـ كالتٌ ة التٌ ي  حسيف الهستهر لىكعبيف هع الت  الهتزايدة هف الهتدر  
 . ةىهية االقتصادي  الت  
  ٌةعهؿ في هختمؼ القطاعات االقتصاديٌ ة إيجاد فرص الأٌهي. 
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 :مةالمؤىّ  دريبيةالت   الكوادر تكوين في القصور -4

عدادٌا ةدريبيٌ الت   الككادر تطكير يعتبر  تشٍد أف بدٌ  كال،  دريبالتٌ  لتطكير ةاألساسي   الهرتكزات أحد كا 
 هسبقةو  ةو خطٌ  كفؽ الهطمكبة خصصاتالت  ك  ةدريبي  الت   الككادر إعداد حيث هف طفرةن  القادهة الهرحمة
 .الهجتهع في التىهية احتياجات لهقابمة

 من معينةٍ  لفئاتٍ  دريبالت   فرص تقديم عن قميديدريب الت  ق الت  سات التي تطب  في المؤس   عجزال -5
 :المجتمع

 قد، سباباأل هف لمكثير دةهتعد   لفئاتو  دريبالت  ك  عميـالت   فرص تكفير عدـ هف تعاىي الهجتهعات زالت ها
 ةو سياسي   ألسبابو  كأ،  ةفسيٌ كالى   ةالجسهي   كاإلعاقات  ةو صحي   كأ،  ةو عائمي   كأ،  ةو اقتصادي   ألسبابو  تعكد

 الهجتهع طكركت   ةاجتهاعي   سبابو ك أأ،  العهؿ عف هكاف كالبعد ةو جغرافي   أسبابو  أك، كاالعتقاالت
 عمهي   ـو كتقد   رو هف تطكٌ  يطرأ ها لهكاكبة ىةو هعيٌ  ةفىي   هٍارةو  إلى العهؿ صاحب لحاجة كأ، كتغييري

 (2016، )ىجيب .كتكىكلكجي  

 لكتروني:دريب ال نواع الت  أ

ي اإللكتركىي دريبلمت   ةو رئيس أىكاعو  ثالثة ٌىاؾ  :ٌك

 (Synchronous E-Training) المتزامن  اللكتروني دريبالتّ  - أوالً 

ـ   ؛ كاحد كقتو  في يفبالهتدر   هع بالهدر   فيً يجتهع حيث  كأص الى   كأكرة بالصٌ  الهتزاهف صاؿاالتٌ  ليت
زات ههي  كهف  ، (CHATردشة)الد   -ةالفكري   الهحادثة خالؿ هف بيىٍها فاعؿ الت   ةعهمي  فتككف ،  كتالصٌ 

 فكرم   هباشرو  بيف بشكؿو ة لً هف الهتدر  هرتد   راجعةو  ب يحصؿ عمى تغذيةو ف الهدر  أدريب كع هف الت  ٌذا الى  
 (2015، ار)العطٌ 

ـ  الى   كًٌ :" بأى  (2007، )اطهيزم فًكيعر   ب حيث تحت قيادة الهدر  ، في الكقت الحقيقي شاط الذم يت
 ."يتكاصمكف هباشرنةن هع بعضٍـ البعضك ،  بيف في ىفس الكقتجهيع الهتدر   ك كتكاجد ٌي

ردشة ة عف بعد كقاعات الد  كالهؤتهرات الهرئي  دكات األ ٌـ  أهف  ( لعددو 2008، )عبد العزيزكيشير 
   بكرة البيضاء.الهؤتهرات الهسهكعة كالس   ك كالحكار الهباشر عف بعدو 
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 (Asynchronous E-Training )لكتروني غير المتزامن دريب ال الت  : ثانياً 

حيث ، بكةعمى الش   كاحدو  فو آفي  كفبب كالهتدر  ف يتكاجد الهدر  أدريب ال يشترط كع هف الت  كفي ٌذا الى  
ـ  ، بيفكيعرضٍا لمهتدر  ، ةو تدريبي   ب بتحضير هادةو يقكـ الهدر   البريد  فاعؿ هعٍا هف خالؿالت   كيت

ب ف الهدر  كيتهك   ،ة هعيى   لةو أهس كأ،  فو هعي   ب لالستفسار عف شيءو لمهدر   ساؿ رسالةو إر  :لكتركىي هثؿاإل
جؿ الكصكؿ أب هف حيث يسترشد الهتدر  ، دربقكيـ عمى هكقع الت  لت  ا دريب كلمت   ةو عداد خط  إهف 

ة في الكقت ب يتفاعؿ هع الهاد  الهتدرٌ  فٌ أكع ات ٌذا الى  يجابي  إكهف ، بدٌا الهدر  لمهعمكهات التي حد  
ليٍا إرجكع كال  ، ةفاعؿ هع الهادة التدريبي  عادة الت  إب كيستطيع الهتدر  ، الذم يريدي كالهكاف الهىاسب لً

 (2015، ار)العطٌ ها احتاج كمٌ 

لكتركىي ة كالبريد اإللكتركىي  كحات اإلالم فٍي ، فٍا عبد العزيزفاعؿ غير الهتزاهف كها صى  دكات الت  أا هٌ أ
ختبارات كاالهتحاىات البسيطة ة كاالفاعمي  صكص الت  كر عف طريؽ الى  حاالتٌ  كالهىاقشات الهتكاصمة ك

 (2008، )عبد العزيز

 :(Blended learning) ) يمكن ان يكون متزامن او غير متزامن(  دريب المدمج: الت  ثالثاً 

ـ  ،  دريب الخميطأم التٌ ،  بكيبكي كغير الش  دريب الش  هج بيف التٌ الد   كٌك دكار أالهزج بيف  حيث يت
ب ة هع الهدر  قميدي  ة الت  بي  قميدم في القاعات التدريب الت  الهدر   لكتركىي هثالن قميدم كاإلدريب التٌ التٌ 
ـ  ،  ةفكؼ كالقاعات االفتراضي  لكتركىي في الص  اإل دريب كع عمى هخرجات الت  ركيز في ٌذا الى  الت   كيت

 (2011، )الزئبقي كليس هجرد الهزج

زاهىي الت   دريبل الى تكافر كال الىكعيف هف الت  د  أىترىت هثؿ ألدكات اإلاالستخداـ األ أف   :كترل الباحثة
بيف  ة بالهتدر  ركؼ الخاصٌ سمكبيف يراعي الظٌ هج بيف األالد   كلكف  ، دريبة الت  في عهمي   كالغير تزاهىي هٍـه 

سمكبيف في كال األ كأف  ، كقاتفي جهيع األ دربب الفرصة في الت  ة قد هىح الهتدر  كفركقٍـ الفردي  
دريب غير سمكب الت  أفاستخداـ  دريب.ة الت  جاح عهمي  ىإل كبيرو  بشكؿو  افلكتركىي هطمكبدريب اإلالت  

ذي ، كاحدو  جايو ب بات  لى الهتدر  إب ف تككف طريقة اىتقاؿ الهعمكهة هف الهدر  ألى إالهتزاهف كحدي يؤدم  ٌك
دريب سمكب الت  أٌذي الهشكمة يجب استخداـ  . كلحؿ   غير هتفاعؿو  ان سمبيٌ  ب دائهان ريقة تجعؿ الهتدر  الط  
 دريب .ة هف ٌذا الت  ٌداؼ الهرجك  ؽ األبحيث يحق   سمكبيف هعان هدهج الذم يدهج بيف األال
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 اللكتروني دريبالت   توظيف اتأساسي  

 تكظيؼ عمى يساعد بها، بٍا العهؿ بيئة إجراءات ضبط أجؿ هف كبيرو  بهجٍكدو  ساتالهؤسٌ  تقـك
 هطالى   ٌذا ةفاعمي   هف دالتأك   ظؿ   في سةهؤس  بال العهؿ ةقكٌ  هٍارات لتحسيف ؛اإللكتركىي دريبالت  
اتكف   يصعب الفريدة التي الخصائص هف لمعديد كتقديهً، دريبيالت    سيتـ كعميً.قميدمالت   دريبالت   في ٌر
 هختمؼ ك ،فيً قىيات الهستخدهةكالت  ، اإللكتركىي دريبالت   عىاصر إلى الهبحث ٌذا في طرؽالت  

 .تطبيقً قاتهعك   إلى كذلؾ ك ، اإللكتركىي دريبيالت   البرىاهج بىاء هراحؿ ثـ،  اتًاستراتيجي  

ُّكترووًنذرٌبُّاإلببثُّانت ُّ:ُّمتطه  ُّانمبسثُّانرابع

 اللكتروني دريبالت   عناصر :لالو   المطمب

 :يمي هاه اإللكتركىي دريبلمت   ةاألساسي   العىاصر فتتكك  

 :بالمدر   -أوالً 

 الذم الهىاسب بالهدر   اختيار الهٍـ   هف لذلؾ،  هٍـ دكره   اإللكتركىية ةالتدريبي   ةالعهمي   في بلمهدر  
 عةالهتىك   دريبالت   أساليب استخداـ عمى ان قادر  تجعمً التي، ةالعهمي   الخبرة ك العمهي ؿالهؤٌ   بيف  يجهع
  .كأٌدافً، دريبالت   كطبيعة، بيفالهتدر   هستكل هع فؽيت   بها

 (2014)عكدة، اليةالت   الخصائص فيً تتكفر أف بد   ال الهىاسب بالهدر   ركالختيا: 
 الحديثة عميـالت   اتتقىي   كاستخداـ دريبالت   عمى القدرة. 
 اإللكتركىي كالبريد ىترىتاإل ذلؾ في بها الحاسكب استخداـ هعرفة.  
 ذا،  بيفالهتدر   هع ةاالجتهاعي   العالقات ىسج عمى القدرة   .اإللكتركىي دريبالت   ةفعالي   ةلزياد ٌك

 :بالمتدر   -ثانياً 
 هفالز   هع خبرةن  يكتسب ًأى   كها،   عهمً هٍاـ أداء هف ىًتهك   لدرجةو  ان عمهي   الهؤٌ   بالهتدر   يككف ةن عاد

 قىيةالت   كرتط كيصاحبً ؼيتكق   ال طكرالت   أف   إال  ،  الهختمفة راتالهتغي   هع كالتأقمـ كيؼعمى الت   تساعدي
ذا األساليبك   عمى كبيرو  حدو  إلى يعتهد اإللكتركىي دريبالت   ىجاح إف  .  بالجديد دزك  الت  ضركرة  بيتطم   ٌك

 ىفس في يشترككف بيفهتدر   كبكجكد، إليً اإللكتركىي كبحاجتً دريبالت   ةبأٌهي   هقتىع بهتدر   كجكد
 .ةالكظيفي   كالهستكيات كالخبرات األٌداؼ
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اتكف   الكاجب الخصائص فكه   :يمي ها بالهتدر   في ٌر
 ة عاليةباستعدادي   اتيالذى  دربالت   هٍارة. 
 كالبريد،  ىترىتإلا ذلؾ في بهاكهمحقاتً كبراهجً الهختمفة  اآللي الحاسكب استخداـ هعرفة 

ا هف هٍارات ك اإللكتركىي  ىترىت .كيهتمؾ هٍارات البحث عمى شبكة اإل عمـالت   غيٌر
   (2011، الزىبقي )لكتركىيدريب اإلة تدعـ فكرة الت  ـ الفكري  ٍات الهعم  تكج 

 :ةدريبي  الت   ةالماد   – ثالثاً 
 كجكد عدـ يعىي ال االختالؼ أف   إال، أساليبًك  أٌدافً في عميـالت   عف دريبالت   اختالؼ هف غـالرٌ  عمى

 أف   كٌ الفرؽ إف  ، طبيؽالتٌ  ةعهميٌ  في الهتدرب ٍاعمي يستىد ةو ىظريٌ  أسسو  أمٌ  أك ،كهراجعى  كتبو ك  قراءاتو 
 يفعؿ كها كتفصيمٍا بشرحٍا بالهدر   يقـك كال،   هختصرةن  تككف عادةن  دريبلمت   سبةبالى   ةالعمهي   ةالهاد  
 ةعهمي   في استخداهٍا يتـ، ةو دراسي   كحاالتو  كتهاريفى  تطبيقاتو  عمى تحتكم ةالعمهي   ةالهاد   أف   كها، ـالهعم  
 إلى بيفالهتدر   تقسيـ هف خالؿ جهاعي   بشكؿو  ليؤد   كبعضٍا، كحدي بالهتدر   يًيؤد   بعضٍا، دريبالت  

 تىفيذ البرىاهج ىسيتكل   الذم بلمهدر   إعدادٌا دسىى يي  أف ةالعمهي   ةلمهاد   سبةبالى   ؿكيفض  ، هجهكعاتو 
 .دريبالت   كبعد قىبؿ  ـتقيٌ  كأف، دريبيالت  
 :يمي ها ىذكر ةدريبي  التٌ  ةالهاد   خصائص فكه
 كالبساطة. الكضكح 
 بكفالهتدر   يفٍهٍا التي بالمغة تككف أف. 
 (2014عكدة:).بيفلمهتدر   ةالتدريبي   لالحتياجات فعالن  هىاسبة تككف أف 

 :ةالساسي   جييزاتالتَ  -رابعاً 
 :يمي ها ةاألساسيى  جٍيزاتالت   كتضـ  

 ةالخدهيٌ  األجٍزة. 
  كتجٍيزاتً بالهدر   قعهك. 
 كتجٍيزاتً بالهتدر   هكقع. 
 هركرو  كمهة كجكد ك،  بكفالهتدر   هىٍا يستفيد كقتو  أم   كفي هىاسبةو  بسرعةو  لإلىترىت الكصكؿ خدهة 
 (2011، ئبقي)الزّ  .دريبهكاقع الت   إلى خكؿلمد  
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 اللكتروني دريبالت   اتتقنيّ 
 صاؿاالت   في استخداهٍايهكف  كالتي، ةاإللكتركىي   اتقىي  الت   هف يدالعد عمى اإللكتركىي دريبالت   يعتهد
شبكة  :هثؿ حديثةو  آلياتو  استخداـ عمى كىياإللكتر  دريبالت   طرؽ كتعتهد، بيفكالهتدر   بالهدر   بيف

  ،ةلكتركىي  الهكتبات اإلك  البحث كاتً كهحر   كرسكهاتو  كصكتو  صكرةو  هفدة كالكسائط الهتعد   الحاسكب
 بأقصر بلمهتدر   الهعمكهة إليصاؿ دريبالت   قاعات داخؿ كأ بعدو  عف سكاءه ، ىترىتاإل هكاقع ككذلؾ
 .فائدة أكبرك  جٍدو  أقؿ  ك  كقتو 
ذي  :اليةالت   ةالرئيس لهجاالتا إلى تىقسـ اتالتقىي   ٌك

 :الحاسوب -أوالً 

 عةو هتىك   أساليبو  هف ةقىيٌ التٌ  ٌذي تهمكً لها، دريبكالت   عمـلمت   ةركري  الض   اتقىي  الت   هف الحاسكب يعتبر
 يتـٌ  طريقٍا عف كالتي براهجً كعف عىً االستغىاء إلكتركىي   تدريبو  ألم كال يهكف، الهعمكهة إليصاؿ
 .ةدريبي  الت   الهكاد   كتخزيف كتشغيؿ تصهيـ

 :اللكتروني دريبالت   تطبيقات في الحاسوب دور .1

ـ  تصىيفاتو  4ٌـ إلى إلكتركىي دريب اإلتطبيقات الت   ىبقيالزٌ  تصىؼ  :ٌك

   دريب بواسطة الحاسوبالت(CBT:)   يحتكم عمى هادة  ةه تدريبي   داةه أً حيث يستخدـ الحاسكب أى
دريب ـ فيً الت  ستخدى حيث يي ، ىةو هعي   غاياتو  ك أٌداؼو لتحقيؽ ؛  هباشرو  يعرضٍا الجٍاز بشكؿو ، ةتدريبي  

هدهجة قراص الالهتفاعمة كاأل كقراص الفيديأ يضان أكيشهؿ ، لعابباألالهشكالت  حؿ   بالهحاكاة ك
 ىترىت.كبراهج الحاسكب جهيعٍا كاإل

 الت   لدارة الحاسوب(دريبCMT :) ٌكتخزيفو  اتً الهختمفة هف تكزيعو استخداـ الحاسكب بتقىي   كفيٍا يتـ 
 ة بٍـ .كيجهع الهعمكهات الخاص   بيفكيتابع تقدـ الهتدر  ،  دريبات الت  جؿ تىظيـ عهمي  أهف  بحثو  ك
   دريبالت   ةعممي   صال فيالحاسوب كوسيط لالت (CMC) :التي الحاسكب تطبيقات يصؼ حيث 
  ٍ  بكاسطة كاالجتهاعات ةاإللكتركىي   كالىشرات، اإللكتركىي البريد فيً يستخدـ حيث، صاؿاالت   ؿتس

 .الحاسكب
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 دةالمتعد   الوسائط عمى القائم الحاسوب( CBM): عمى القائهة دةالهتعد   صاؿاالت   كسائط أم 
 الةالفع   الحاسكب اتهعد   هف جيؿو  إلى باإلضافة، فاعميةالت   ةاإللكتركىي   صكصالى   :هثؿ الحاسكب

 ىكاتالس   في بعد عف بيفالهدر   اٌتهاـ اكتسبت كالتي ، طكيرالت   طكر في تزاؿ ها التي كالهرىة دةكالهعق  
 بيف ها تكاهؿو  إحداث كٌ الحاسكب أساس عمى القائهة دةالهتعد   صاؿاالت   كسائؿ ٌدؼ ف  إ . األخيرة
ٍ   هىفردو  تكصيؿو  ىظاـ لتحقيؽ الحاسكب اتكتكىكلكجي  ،  كرةكالص   كتالص  ، كتالص    .إليً الكصكؿ ؿيس
 (2011، ىبقي)الزٌ 

 برامج الحاسوب : .2

 :يمي ما نجد بدريالت   مجال في المستخدمة البرامج أىم   من

 فالش أدوبي برنامج( Adobe Flash) :دةالهتعد   الكسائط براهج لتصهيـ يستخدـ برىاهجك ٌك   ،
األخرل  الكيب تصهيـ براهج دعـ كأ، الكيب تصهيـ في أكثر استخداهً ؿكيفض  ، الكيب كصفحات
،  كبيرةو  ةو تخزيىي   سعاتو  إلى جتحتا ال عىً الىاتجة اتالهمف   كذلؾ ألف   ؛ زةالهتهي   المقطات هف بهجهكعةو 

،  األكاهر كقكائـ األدكات هف هجهكعةن  يستخدـ حيث ،االستخداـ ( بسٍكلةAdobe Flashز)يتهي   ك
 استخداـ بتتطم   التي البرهجة لغات عكس كذلؾ ،(Action Script) سٍمةو  برهجةو  أكاهر إلى باإلضافة
 .(2008، )ىويدي األكاهر هف دةو هعق   هجهكعاتو 

 بورد ستوري برنامج( StorY board) :  العركض بىاء في الهستخدهة األكلى البراهج هف كيعد 
 .(2010، )عبد الحميد دةهتعد   لكسائط تحتاج التي لمهكاد   هىاٌج بعض ك ةعميهي  الت  
 وير أوثر برنامج (Auther ware :)براهج إىتاج في فقط ليس ٌائمةه  ةإهكاىي   لً البرىاهج ٌذا 
ى   كعركضو  ةو هي  تعمي  دةو هتعد   أدكاتو  هف البرىاهج لٍذا لها ىظران ، كةو هتحر   كرسكـو  ةو تمفزيكىي   أفالـو  ها إىتاجكا 
ضافة الهتحركة كرالص   إعداد في  كألكافو  بأشكاؿو  كتحريكٍا صكصالى   كبعض، فيديك كأفالـ أصكاتو  كا 

، طكيمةو  ةو لهدٌ  تدريبو  إلى كبحاجةو ، هفلي الث  غا ككىً في ؿتتهث   عيكبه  لً كلكف ،زةو ههي   اتو كخمفي  
، )عبد الحميد.لتشغيمٍا ةو خاصٌ  كلطاقةو  ،خزيفالتٌ  ككسائط ، اكرةالذ   هف عاليةو  اتو إهكاىي   ذات كحكاسيبى 
2010) 
 بوربوينت) برنامج (Power point أىظهة اىتشار هع كاىتشاري تًشعبي   البرىاهج ٌذا يأخذ 
 هف احتهي   كجكدٌا أصبح كالتي، هىً جزء ككىً الهاضية ىكاتالس   خالؿ ىفسًفرض  كالذم، شغيؿالت  
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 ٌذا كاستخداـ ـتعم   لسٍكلة ىظران ك  ، ةخصي  الش   الحكاسيب هع أجٍزة الهباعة البراهج هجهكعات ىاتهكك  
 البحكث في ةقديهيٌ التٌ  العركض في الستعهالً ىظرا، شيكعان  األكثر البرىاهج راهؤخٌ  أصبح فقد البرىاهج

 (2004، )عيادات.الهمتقياتك 

 :دةالمتعد   الوسائط -ثانياً 

ي  سـككالر   كتيةالص   سجيالتالتٌ ، الهتحركة كرالص   ،ابتةالث   كرالصٌ ، الكتابة بيف تهزج التي البراهج ٌك
 فمسفة كتقـك بالحاسكب هستعيىان  هعٍا يتفاعؿ أف بالهتدر   كيستطيع، عميهيالهحتكل الت   لعرض ةالخطي  

 تجعؿ ،كأدكاتو  بكصالتو  دةالهتعد   الكسائط كدهج تقديـ الحاسكب في استخداـ عمى دةالهتعد   الكسائط
ي، عميهية الهعركضةالت   الهعمكهات هع كيتكاصؿ كيبدع ،يتفاعؿ بالهتدر    عىاصرو  عدة هف فتتكك   ٌك

 :ٌي هعان  جي دهى تي 

   صكص.الى 
   قهيالر   كتالص   كأ كتياتالص. 
   ةقهي  الر   كرالص.  
   كةالهتحر   سـكالر.  
 أفالـ(. ةحي   كفيدي لقطات( 

 :وىي معيا تتعامل  أجيزة دةالمتعد   الوسائط بتتطم   و

 كاضحو  بشكؿو  ةالتعميهي   سـكالر   ك كرالص   ك كالفيدي لقطات عرض أجٍزة. 
 لمهحتكل الهصاحبة  ةكتي  الص   راتالهؤث  ك  الهكسيقى كتكليد األصكات كاسترجاع لحفظ أجٍزة 
  .دريبيالت  
 (2015، )خضير دريبيالت   الهحتكل لعرض األقراص هحرؾ. 

  



43 
 

 :نترنتال  -ثالثاً 

قدـ ظٍرت الت  أة التي قهي  طبيقات الر  كىكلكجيا كالت  ات في هجاؿ العمكـ كالت  قىي  ف لمجهيع هدل تقدـ الت  تبي   
لكتركىي هع اىتشار دريب اإلحاسكب في هجاؿ الت  ار فضكؿ البعض لتكظيؼ الأثحيث  ،بداعكاإل
 دريب الهختمفة.ة التي زادت هف االٌتهاـ بتطكير براهج الت  بكة العىكبكتي  الش  

 خالؿ هف العالـ في  البعض ببعضٍا الحكاسيب أجٍزة بيف صاؿت  الا كسيمةي  ك طريقةي  كفٍ ىترىتاإلا هٌ أ
جهيع  في ةالعاه   ك ةالخاص   بكاتالش   هالييف ؾىترىت بتشبيفيقكـ اإل،  (TCP-IP) برتكككؿ
 يالهحمٌ  بيف ىطاقٍا في ختمؼكت،  األعهاؿ ساتكهؤس   ةحككهي  ك أ،  ةكاديهي  أ كاىت أ سكاءه ،  ساتالهؤس  

 :إلى ىترىتاإل أدكات فتصى   لقد ك، كالعالهي

،  ة( لمهعمكهاتكلي  ة )الد  لعالهي  بكة اكتعرؼ بالش   :(Word wideWeb)ة لممعمومات ولي  بكة الد  الش   1-
-ثاىيان ، ةلكتركىي  رات اإلىشر الهقر   -أكالن  :ثر استخداهاتٍاأككهف ، ةبكة العىكبكتيٌ ى الش  سه  يضا تي أك 

، ة كغيريتعميهي   كأة اجتهاعي   كأ ةه ثقافي   كأ ةه كاىت سياسي  أ سكاءه ، بحار االفتراضي بيف الهكاقع الهختمفةاإل
 صات.خص  الت   اهمة لكؿ  سئمة الش  لهختمؼ األ عةو هتىك   جاباتو إب في الحصكؿ عمى ساعد الهتدر  ت -ثالثان 

بطريقة  ة بيف هجهكعاتو لكتركىي  إرساؿ ىصكص إعف  عبارةه  كٌك :((Emailلكتروني البريد ال  2-
هف خاللٍا  دكات التي تـ  كؿ األألكتركىي هف البريد اإل كيعتبر، ةقميدي  سائؿ الت  رساؿ الر  إل ؛ الهىاظرة

 كساط الهستخدهيف كلً استخداهاته أريع بيف ىترىت الهختمفة بسبب اىتشاري الس  عرؼ عمى خدهات اإلالت  
 ةو شبً تاه   ةو كتبادؿ الهراسالت بسري  ، سائؿهع الر   ة كهرفقاتو قهي  ات كالكثائؽ الر  رساؿ الهمف  إهىٍا:  دةه هتعد  

ة رشادات الفكري  تبادؿ اإل عميقات عميٍا كي الت  كتمق  ، رساؿ التهاريف كالكاجباتا  ب ك ب كالهتدر  بيف الهدر  
 بيف.بيف كالهتدر  بيف الهدر  

ي هف األ (:(Chattingالمحادثة 3- ىقدٌا  كأراء التي تساعد في تبادؿ اآلك ، الةة الفع  ربكي  دكات الت  ٌك
دريب عف هكر الت  أكاالستفادة هىٍا في ، ة ىقاشو م قضي  ة ألة الفكري  غذية الهرتد  ي الت  حيث يستطاع تمقٌ 

 راء حكؿ هسألةو تبادؿ اآلك ، قة في األفرادهتعه   ةو جهاعي   هف خالؿ دراسةو  فو هعي   طريؽ دراسة هكضكعو 
بيف بيف كالهدر  كتبادؿ الخبرات بيف الهتدر  ، دكار كاالستفادة هف الخبراء عمى هستكل العالـبمعب األ ةو ىهعي  
 .(2015، )العطار ىفسٍـأ
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ي هف  (:(Discussion Groups قاشالن   مجموعات 4- حيث ،  صاؿ غير الهتزاهفدكات االت  أٌك
بيف عف طريؽ فكار بيف الهتدر  تزاهىة كيستفاد هىٍا في تبادؿ األالهحادثة اله ليتٍا  هجهكعاتً آتشبً في 

 غذية الراجعة.كاالستفادة هف الت  ، بيفكالهدر   بيفٌىي غير الهتزاهف بيف الهتدر  جمسات العصؼ الذً 

ة ة تزاهىي  لكتركىي  إعف سبكرة  ةه عبار  كٌك : ((Shared White Boardشاركيالت   البيض الموح– 5
عطاء إب بكيقكـ الهدر  ، خاص   بيف الدخكؿ لهكقعو ة عف طريؽ تسجيؿ الهتدر  قميدي  بكرة الت  كبديؿ لمس  

صكص سكهات كالى  حيث يعرض عميٍا الر  ، ةلكتركىي  ة اإلقهي  مكحة البيضاء الر  هحاضراتً هف خالؿ ال
ٍا سئمة التي يصعب حم  األ عرض حمكؿ بعضهكر هثؿ: كيستفاد هىٍا بالعديد هف األ ، شيءو  ككؿ  
ار بيف ب كالحك كتخزيف الهحاضرات التي يمقيٍا الهدر  ، بيفطبيقات بيف جهيع الهتدر  كهراجعة الت  ، ىظريان 
 (2015، )العطار .بب كالهدر  الهتدر  

 كرةالص   ك كتالص   لىقؿ هتكاهؿه  ىظاـه  كٌك :Video Conférences)الفيديو) مؤتمرات -6
 الحكار إجراء خاللٍا هف يهكف حيث، اجغرافي   هتباعدةو  هسافاتو  عمى تقع ة هكاقعو عد   بيف كالهعمكهات

 كرةكالص   كتبالص   بعدو  عف كبالفيدي اجتهاع بإجراء ةقىي  الت   يكتسهح ٌذ، اآلراء كتبادؿ الهكاقع تمؾ بيف
 يتابعك ، البعض بعضٍها رفيف الهتحاكريفالط   كال يسهع ك يرل بحيث، رتيفهكب   شاشتيف عمى

 الخبرات كالهعمكهات تبادؿ يتيح كها،  كاحدةو  قاعةو  في فك هجتهع ٍـككأىٌ  ، بيىٍها قاشالى   الهتكاجدكف
 (2011، )بدر .هباشرو  بشكؿو 

ي(: Virtual Class) ةاالفتراضي   الفصول 7- ، الحقيقي الفصؿ يحاكي مي  تخي   فصؿو  عف عبارةه  ٌك
ـ    في بالهدر   ك كفبالهتدر   يحضر بحيث،  اإلىترىت عمى ةو خاص   صفحةو  عمى كضعً ك برهجتً يت

ـ  ك ،  دو هحد   كقتو   .(2008، ٍراىي)الش   اى إلكتركىي   بيىٍـ فيها فاعؿالت   يت
 ألم   يهكف بحيث، جهاعي   بشكؿو  الكتابة عمى يساعد برىاهج عف عبارةه  كٌك: Wiki)) الويكي-8

 فو هعيٌ  هحتكلن  إضافةي  خاللٍا هف يتـ كها، قيكدو  دكف لٍا كاإلضافة، فحاتكالص   الهحتكل تعديؿ شخصو 
 هجهكعةه  تتعاكف بحيث، ةدريبي  الت   الكحدات ـكتقدي بعرض تسهح، هرىةو  ببيئةو  عكيتهت  ، ىةو هعيٌ  لفئةو  ًو هكج  

خراجان  كتىظيهان  بحثان  ،إىجازي في ةه تشاركي   ،  بكفالهتدر   إليٍا يحتاج التي الكثائؽ تحهيؿ هف فكتهك  ، كا 
 .(2011، )الهرسي هكعةلهجا ألعهاؿ ان ذاتي   ان تقكيه ريكفٌ  ًأىٌ  كها
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 الهعمكهات هصادر هف هقتىياتٍا كفتتك   التي كتبةٌي اله(: (E-Library ةاللكتروني   المكتبة 9-
 الهباشر صاؿباالتٌ  البحث خالؿ هف رةالهتكف   كأ ةالهتراصٌ  كأ الهرىة عمى األقراص ىةالهخز   ةاإللكتركىي  

 (2009، )عميكة .ىترىتاإل شبكات عبر كأ
 :لكترونيال  دريبالتّ  إدارة نظم -رابعاً 
ي  كجهيع الهستهر عميـكالت   دريبالت   كتقييـ كهتابعة إدارة في ساعدةلمه هته  صي  براهج عف عبارةه  ٌك

دارة دريبكالت   خطيطلمت   ان استراتيجيٌ  حال   فٍي تعتبر لذا، عمـالت   أىشطة ذا، عمـالتٌ  أكجً جهيع كا   سيجعؿ ٌك
 يسٍـ رابطو هت ىظاـو  في هعان  تعهؿ تصبح بعضٍا عف كهعزكلةن  هىفصمةن  كاىت التي ةعميهي  الت   األىشطة

 .دريبالت   هستكل رفع في
 ةتجاري   براهج إلى تىقسـ لكتركىياإل دريبالت   إدارة ىظـ أف   ( Gardner) ك Holmes)) هف كؿ   كيرل
 ة:  هجاىي   كأخرل

 :ةجاري  التّ  البرامج  -1
ي، الههمككة األىظهة أحياىا عميٍا كيطمؽ ابت كتقـك، ةه ربحي   شركةه  تهمكٍا التي األىظهة ٌك   كال طكيٌر
 .(Blackboard )بكرد بالؾ ىظاـ هثؿ بترخيصو  إال باستخداهٍا تسهح

 
 المصدر(: ة)مفتوحةالمجاني   البرامج -2

 طكيرلمت   تخضع ٍاأىٌ  كها، بيعٍا جٍةو  ألم   يحؽ   كال، هجاىان  استخداهٍا يتـ التي األىظهة تمؾ ٌي
 Moodle هككدؿ ىظاـ هثؿ اؿلهجا ٌذا في صيفالهتخص   هف كثيرو  هف عديؿكالت  
 :لكترونيال  دريبالت   إدارة أنظمة زاتمميِ 

 بً ةخاص   ههيزاته  ىظاـو  لكؿ   فإف؛  كأىكاعٍا لكتركىياإل دريبالت   إدارة أىظهة هف الكثير كجكد بسبب
 :يمي كها عاـ   بشكؿو  الههيزات إيجاز يهكف كلكف

 كتتبعً هفرداتً هع عاهؿكالت   ظاـالى   تىصيب سٍكلة. 
 بالهتدر  ك  بلمهدر   هكجٍةو  هختمفةو  كهٍاـو  ةو تفاعمي   بيئةو  تكفير. 
 الحديثة ةقىيٌ كالت   ةالهعرفي   باتالهتطم   هةكهالء طكرالت   عمى القدرة. 
 كاالختبارات كالهصادر الهىتديات هثؿ ةي  عميهالت   ةلمعهمي   داعهةو  ىشاطو  كحدات عمى االحتكاء. 
 دةالهتعد   كالكسائط لكتركىياإل دريبالت   أدكات هف كاسعةو  شريحةو  هع ؿعاهالت   عمى ظاـالى   قدرة. 
 ىترىتاإل شبكات هع تعهؿ التي الهساعدة اتالبرهجي   هع كترابطٍا اتالهمف   تحهيؿ سٍكلة. 
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 الهعرفي كؿكالشٌ  العمهي كؿالشٌ  عةكهتىك   لالستخداـ هسبقان  ةو هعدٌ  جاٌزةو  قكالبى  كجكد. 
 كهختمفةو  دةو هتعد   ىهاذجى  ضهف ةلكتركىي  اإل راتالهقر   لعرض ميهةالس   ةجي  البره البىية تكفير. 
 (2013، بكشعبافأ)
 

 اللكتروني دريبالتّ  اتستراتيجيّ ا :الثالثّ  المطمب

بقدر ها يحتاج ، رةة الهتكف  دكات كالخدهات االلكتركىي  ة األلكتركىي عمى ىكعيٌ دريب اإلؼ ىجاح التٌ ال يتكقٌ 
دريب عف الت   كأ، راسةعمـ في قاعات الد  حداث التٌ إل ؛دريبية الهراد استخداهٍاات التٌ ستراتيجي  لتحديد اال

بيف لى الهتدر  إدريبي ة الهستخدهة فيٍا لتكصيؿ الهحتكل التٌ ة الكسائؿ التكىكلكجيٌ كيعتهد عمى ىكعي  ، بعدو 
ـ  ، كؿ الهطمكببالش   ص كتمخٌ ، ة الهعطاةكطبيعة الهادة التدريبي  بيف كاٌتهاهاتٍـ باحتياجات الهتدر   كتٍت

 لكتركىي بها يمي :دريب اإلات الهستخدهة في الت  االستراتيجي  
 :فاعميالت   لكترونيال  قديميالت   العرض ةستراتيجي  ا .1

  تككف بحاجةو  التي كالمقاءات كالهحاضرات األبحاث في خصكصان  استخداهان  اتاالستراتيجي   كثرأ تعتبر
 عرضو  شكؿب لمبرىاهج ةدريبي  الت   ةالهاد   فقرات كضعت فأٌي  ك، دو هحد   بشكؿو   ةدريبي  ت  ال ةهاد  ال لعرض
 عدادإل،  البكربكيىت برىاهج استخداـهف الههكف ك  .البرىاهج لشرح كفيدي يضاؼ لًك ،  ىصي   تقديهي  
ـ  ، سٍكلةو  بكؿ قديهيالت   العرض  ككؿٌ  كالجداكؿ ةالفىيٌ  اصاتكالقص   كتكالص   كرةكالص   صالى   إضافة  فيت

 .ها ىحتاجً
 :لكترونيال  القصصي ردالس   ةستراتيجي  ا .2

قافات كتستخدـ اؿ لهختمؼ الث  فع   لكتركىي بشكؿو دريب اإلكتختص بحكاية القصص التي تستخدـ في الت  
كىقؿ الهعمكهات كيضاؼ  ذكيرشكاؿ الت  أهف  حيث تعتبر القصص شكالن ، ربكمعمـ الت  لمت   كاستراتيجيةو 

لمهصطمحات باالشتراؾ هع الكسائط  كاسعان  ك شاهالن  حيث يشهؿ تعريفان ، قهيالر   رد القصصياليٍا الس  
 (2015، )العطار.ة الهختمفةلكتركىي  صدارات اإلكاإل كالفيدي سكهات ككر كالر  رة كالص  دة الهتكف  الهتعد  

 :ةروني  لكتال  ةالبصري   المعارض ةستراتيجي  ا .3
 بيفكالهتدر   بيفلمهدر   كيهكف،  ةتدريبي  الك  ةعميهي  لمحاجات الت   اتكالبصري   األدكاتلهختمؼ  ان كتشهؿ عرض

 . لٍـ  زةن هحف   كتجاربى  لتككف هشاريعى  ؛ةقهي  الرٌ  ةالهعارض البصري  تمؾ  يستخدهكا أف
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 :ةلكتروني  ال  ةدريبي  الت   اللعاب ةستراتيجي  ا .4
ثارة شكيؽالت   ك سميةالت   بعىصر زتتهي   ةه هىطقي   ألعابه  كأ، هكاقؼ)استراتيجيات( ٍاأى  ب تكصؼ  .ةافعي  الد   كا 
 في شكيؽكالت   اإلثارة تكليد لغرض ؛ سميةالت   هع دريبالت   فيً يهتزج هىاخو  إيجاد هط إلىالى   ٌذا كيٍدؼ
ف ، كالهحاكاة هذجةالى   أساليب عمى هف األلعاب ان كثير  تعتهد كها، ةدريبي  الت   البراهج  ٌىا الٍدؼ كاف كا 
 ىتيجتً انعمىفكريٌ  تعرفً ٍاأى   ٌذي األلعاب هثؿ في تًدافعي   كيستثير ، بالهتدر   بيحب   كهها، ان ترفيٍي  
 .(2011، الزىبقي) أفضؿ هستكيات إلى لمكصكؿ قدراتً لكتتحد  

  :ةاللكتروني   المحاكاة ةستراتيجي  ا .5
 ةو لهكاقؼ حياتي   ةو ي  اء هكاقؼ غير حقيقىشب باستخداهٍا إليقـك بٍا الهدر   قةه كطري تدريبي   سمكبه أ يٌك 

 بيئة فيحيث يهكف ، ةهكارد البشري  ال كأة ب بسبب تكمفتٍا الهادي  تصعبٍا الهدر  سكالتي ي،  ةو كاقعي   ةو حقيقي  
 لىإ راساتالد   حيث تشير،  ىتيجة اكتشاؼ ثـ كهف ،ةحقيقي   قرارات ههارسة كاتخاذ بيفلمهتدر    الهحاكاة

 لعبة في يىيكفالصٌ  استخدهً حيث، األرض عمى كجد اإلىساف أف هىذ استخدـ الهحاكاة أسمكب أف  
 إلى الهحاكاةحيث تقسـ ، الهحاكاة ةاستراتيجي  ب ةالعسكري   الهىاكرات عمى دريبالت   أجؿ هف؛  طرىجالش  

  :كها يمي  أصىاؼو  أربعة
  ـ  تحيث  :ةفيزيائي  ال وأ ةمادي  ال محاكاةال هثؿ قيادة ة الستخداهٍا ة الهادي  هكر الفيزيائي  بهعالجة األ ت

 .ائرة الط  
 دريبالت  ك، كالخطكات األعهاؿ هف ةو كهي   ـتعم  ل  الهحاكاة هف كعالى   ٌذا كيٍدؼ :ةإجرائي   محاكاة 

 ة.بي  الهجاالت الط   في األهراض بعض تشخيص كأ، االالتتشغيؿ  عمى
 كيىاريالس   في أساسي   دكره  بلمهتدر   يككف حيث ،ةاإلجرائي   الهحاكاة عف ختمؼت  :ةوضعي   محاكاة 

 لهكاقؼ هىاسبةو  استجاباتو  فحص بؿ، اتكاستراتيجي   قكاعد تعمـً ليس هجرد ى  أحيث  ضعرى يي  الذم
 .الهحاكاة تكرار خالؿ هف  ةو هعيى  
 حركة هشاٌدةك ،كالهشاٌد الهراقب دكر بهتدر  حيث يككف لم :معالجة وأ ةعممي   محاكاة 

 الهفاٌيـ كة الهصطمحات العمهي   إدراؾ ةعهمي   يساعد في تسٍيؿهها  كءالض   كسرعة اتاإللكتركىي  
 .الجديدة
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   ي:اللكترون ىنيالذِ  العصف ةستراتيجي  ا. 6

بداعي فكير اإلدريب عمى الت  التٌ ك الهركىة ك عمى استثارة الخياؿ  التى تعهؿك رة الهؤث  ك ة رؽ الهٍه  هف الط  
ة الهستخدهة في عهمي   -التي ال حصر لٍا-ساليب ألهف ا التي تعد  ك ،  ٌىية العصؼ الذ  استراتيجي  

ـ  ك ، عمـة الت  ساليب الحديثة في عهمي  بع األة التي تت  عميهي  لمككادر الت  عداد اإلك دريب الت   العهؿ عمى  لذلؾ ت
،  قميدم تجذب الجهيعسمكب الت  عف األ ةة بعيدلتككف عهمية الكتركىي   ؛ ةتطكير ٌذي االستراتيجي  

ـ عمى الهشاركة في عرض األك  هع الكشؼ عف ىتائج العرض  ،  تدكيىٍا ألصحابٍاك فكار تحفٌز
كد ظٍكر فكرة العصؼ يعك ، ة الهٍهةعمى جهيع هف يتعاهؿ هع ٌذي االستراتيجي   كثر تىظيهان أبصكرة 

تطبيقٍا بعد القياـ بعهؿ برىاهج حاسكبي ك ا أ العهؿ بٍبدك  ،(1984لى العاـ )إلكتركىي ٌىي اإلالذ  
ـ   ،لٍا  ةو دهحد   يجاد حمكؿو إٍدؼ ذلؾ بك  ،ف الفكرة الهقترحة هف قبؿ الهستخدـيساسً تدك أ  كبعد ذلؾ يت

 بداعي . فكير اإللى ىٍاية هرحمة الت  إبعد الكصكؿ ، عرضٍا لمهستخدـ

ٌذي القكاعد ك ، ليٍاإجؿ تحقؽ الغاية التي يسعى أهف  ٌىي قكاعد عديدةن ة العصؼ الذ  تتبع استراتيجي  
 ؿ فيها يمي:تتهث  

   فكار جهيعٍا.ؿ األتقب 
   قد هٍها كاف طبيعتً.هاح بتكجيً الى  عدـ الس 
   خريف .فكار اآلأفكار عمى جؿ بىاء األأبيف هف تحفيز الهتدر 
 ـ أفاستىباط ك  يجابي  إ اهتيف بشكؿو عضاء الصٌ تعزيز األ  آرائٍـ .ك كاٌر

  :اللكترونية المناقشة ةستراتجي  ا. 7

 خاللٍا هف حيث، اإللكتركىي دريبالت   بيئة في فاعؿكالت   صاؿاالت   أدكات أٌـ   هف ةستراتيجي  اال ٌذي تعد
ـ    إرساؿ خالؿ هف كاصؿبالت   لمهستخدهيف كيسهح، ةريبيى دالت  ك  ةعميهيٌ التٌ  األٌداؼ العديد هف تحقيؽ يت

ا كيعمقك  كي لألعضاء هكضكعات  الهؤتهراتك أ الهحادثة غرؼ كأ هىتديات داخؿ عميٍا ايقرؤٌك
 سجيؿالت   طريؽ عف إال فيٍا يهكف الهشاركة ال حيث، ةاالفتراضي   ةدريبي  الت   كالقاعات ةاإللكتركىي  
 .(2014، )هصطفىالهركر ككمهة ستخدـاله اسـ خالؿ هف ةلمعضكي  
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  :االفتراضي الواقع ةستراتيجي  ا. 8

ـ   ، افتراضي   ذات كاقعو  ً طبيعةه ة باى  ذٌ ؿ هفٍكـ ٌذي االستراتيجييتهث   ىك شائً إى كتصهيهً  يت تاجً بكاسطة ا 
 كأ، ان فاعؿ سهعيٌ أكاف ٌذا الت   االىدهاج هعً سكاءه ك فاعؿ ب الت  حيث يستطيع الهتدر  ، ظاـ الهحكسبالى  

ؿ تتهثٌ  ةو هتطكر   اتو هكاىي  إكىكلكجيا هف بكاسطة ها يكفري عالـ الت  ، بكاسطة الهشاركة كالتأثير كأ، ان بصري  
ة تستقطب لى هكاقؼ حياتي  إبٍدؼ الكصكؿ ،  سكهاتالر  ك كت الص   كعاد بة األكرة ثالثي  باستخداـ الص  

 لهٍا. كتجعمً يعيش في عا، الهتفاعميف هعٍا

  :الممارسة و دريبالت   ةستراتيجي  ا. 9

 استخداهً قبؿ ةن هعيى   كهفاٌيـ حقائؽ ـتعم   قد بالهتدر   أف   افتراض عمى البراهج هف كعالى   ٌذا كيقـك
 لرفع األسئمة هف هتتابعةن  هجهكعةن  بؿ ،جديدةن  هادةن  ـيقد   ال البرىاهج فإف   اليكبالت  ، حاسكبال لبرىاهج
، عكبةالص   هتدرجةى  دريباتالت   تككف أف هراعاة هع، تحديدي سبؽ فو هعي   هستكل إلى بالهتدر   أداء هستكل
 أف سبؽ ها عمى بكيتدر   كيراجع ليهارس؛ ب لمهتدر   الفرصة تكفير في البرىاهج ٌذا هف الٍدؼ كيكهف
 .تعمهً

 :اللكتروني عاونيالت   دريبالت   ةستراتيجي  ا. 10

،  ىقمٍا فيها بيىٍـك بيف ة بيف الهتدر  لكتركىي  الخبرات اإل لى االستفادة هف كـ  إة ستراتيجي  تٍدؼ ٌذي اال
العهؿ ة بكف هف خالؿ ٌذي االستراتيجي  يستطيع الهتدر  ك ، ةلكتركىي  الهكاقع اإلك ذلؾ بكاسطة الكسائط ك 
، دو هحد  ك  كاحدو  تعميهي   ز ٌدؼو عاكف فيها بيىٍـ إلىجاىفسٍـ لمت  أهاـ أذلؾ بفتح الهجاؿ ك  ،عاكىي التٌ 

 البحث في هكضكعو  كأ، صياغة تقريرو  كأ، فو هعيٌ  لدرسو  راجعةو  عهؿ تغذيةو  كأ، عمهي   كالقياـ ببحثو 
الهىاقشة التي تتهحكر ك هاـ الحكار أى فتح الهجاؿ إلٌذا باإلضافة ، راسيبالهىٍاج الد   لً عالقةن  دراسي  

ب دكف هراقبة الهدر  ك شراؼ إفاعؿ فيها بيىٍـ تحت بيف بالت  در  فٍي تعطي الفرصة لمهت، حكؿ الٍدؼ
ـ   عمى شكؿ حمقات عهؿو ذلؾ ك  ،هالحظاتو  عطاء أم  إ تككف طبيعة ك  ،لكتركىيان إكاصؿ فيها بيىٍـ الت   يت

سمكب يبدم كهف خالؿ ٌذا األ، ةبكة العىكبكتيى كاصؿ هف خالؿ الحكارات الهباشرة عمى الشى الت  
فاعؿ عضاء حمقات الت  أهف  كو عض يٍدؼ كؿ  ك ، تقاف العهؿا  ك جاح لى الى  إبالكصكؿ  ٌتهاهان ابكف الهتدر  

جكدي في ك ذلؾ بٍدؼ الحفاظ عمى ك قراىً في ٌذي الحمقات أثبات ىفسً بيف ا  ك ظٍار قدراتً إى إل
 (2015، )العطار تىاقمٍا فيها بيىٍـك دكار ص األالتي تهىح الجهيع تقه  ،  ةلكتركىي  الحمقات اإل
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 :اللكتروني خصيالش   بالمدر   ةستراتيجي  ا. 11

ب عمى ىفسً في ف يعتهد الهتدر  أأم ،  ان ذاتيٌ  خص ىفسً تدريبان ة عمى تدريب الش  تعتهد ٌذي االستراتيجي  
ة تقاف عهمي  إ أجؿ ة هفركري  الهعمكهات الض  ك كسابً الهٍارات إذلؾ بكاسطة ك ، لكتركىيدريب اإلة الت  عهمي  

الهاؿ بالهشاركة في برىاهج تدريبي ك الكقت ك ؿ هف الجٍد ف تقمٌ أىٍا أالتي هف شك ، اتيدريب الذ  لت  ا
،  دريب: الهعرفةعميٍا هصطمح هثمث الت   طمؽي اتي بثالث هراحؿ يي دريب الذٌ هرحمة الت   تهرٌ ك ، خاص
ـ   ، مكؾالس  ،  الهٍارة الكتساب الهٍارة في  صكالن ك عميٍا  بدر  يقكـ بالتٌ ك  ،ب الهعرفة هىح الهتدر   حيث يت

 ب بشكؿو يهاثؿ سمكؾ الهدر   بحيث تصبح سمككان  ، ثـ يقكـ باستخداـ ها اكتسبً هف هٍاراتو ، االستخداـ
ًو   . هشاب
 :المدمج اللكتروني دريبالت   ةستراتيجي  ا. 12

لكتركىي هع دريب اإلفيٍا الت  التي يىدهج ك ، لكتركىيدريب اإلهف صكر الت   ة صكرةن ٌذي االستراتيجيٌ  ري عتبى تي 
دريب التي حيث يعتهد عمى استخداـ عىاصر الت  ،  كاحدةو  يتكاهؿ هعً في صكرةو  ك ، قميدمدريب الت  الت  

اجتهاعات ك ة عميهي  الحمقات الت  ك في الهحاضرات ، ةبكة العىكبكتي  الش  ك عمى الحاسكب  ساسان أترتكز 
ـ  ك ، دريبالت   لكتركىي دريب اإلالت   يعد  ك ، بكاتصاؿ بالش  هف خالؿ االت   ان لكتركىي  إ ةو د  هع في قاعاتو  التي تت

ة صاالت في عهمي  االت  ك لى استخداـ تكىكلكجيا الهعمكهات إحيث يمجأ  ،دريب شكاؿ التٌ أفضؿ أالهدهج 
يقـك ك ، ع عميٍايشج  ك ليٍا إً يكج  ك  ،ة الهتزاهىة بالهشاركة في البراهج التدريبي   يختص   كٌك  ،دريبالت  

حيث يقرأ هف الحقائب ، عاكىيةقراف في هجهكعتً الت  ات هع األب بتىفيذ العديد هف الهٍه  الهتدر  
بكة هف ليؿ الهساعد الذم يتكاجد عمى الش  يستعيف بالد  ك ، في هقعدي جالسه  كٌك  .يىها كافأة لكتركىي  اإل
 . (فيها بيىٍـ. ة هترابطةو اجتهاعي   بكف شبكة عالقاتو ف الهتدر  يكك  ك ، د بالهعمكهات الالزهةجؿ التزك  أ

 (2015، العطار
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 اللكتروني دريبالت   بناء مراحل :ابعالر   المطمب

 : يمي فيها لكتركىياإل دريبت  ال لبىاء ةئيسالرٌ  الهراحؿ ؿتتهث  
 اللكتروني دريبلمت   خطيطالت   :الولى المرحمة

 األٌداؼ كتحديد ،إشباعٍا عمى لمعهؿ ؛بيفلمهتدر   ةالهستقبمي   الحتياجاتا تقدير الهرحمة ٌذي بتتطم  
 لتطكير الالزهة كاإلجراءات اتاالستراتيجي   ك ياساتالس   ككضع،  ككضكحٍا دريبة لمت  كالخاص   ةالعاه  
 هع ريبدالت   هف الهستفيدة الجٍة ٌي الهرحمة ٌذي األكؿ عف الهقاـ في كالهسؤكؿ،  بيفالهتدر   أداء

 (2012، زارع، )عبد الهعطي ةقىي  الت   كخبراء الجاهعات كأساتذة دريبالت   في صيفبهتخص   االستعاىة

 :اليةالت   الخطكات إتباع يىبغي االن فع   خطيطالت   يككف كلكي

 :حميلالت  1-

ـ   ـ تحديد حيث هف بيفالهتدر   خصائص تحميؿ الخطكة ٌذي في يت  كقدراتٍـ ةي  الفكر  كهستكياتٍـ أعهاٌر
هكاىي   ةالهٍاري   ا ةاتٍـ العهمي  كا   تحديد حيث هف عةالهتكق   اإلىتاج اتعهمي   تحميؿ إلى باإلضافة، كغيٌر
 كسائط كاختيار، اإلىتاج اتلعهمي   ةاإلجهالي   كمفةكالت  ، ات الهستخدهةكىكلكجي  الت   ةكىكعي   الهٍاـ كتكزيع

 .ةدريبي  الت   كالحصص الهحتكل كشرح الهفاٌيـ كاألفكار بإيضاح تسهح التي الهىاسبة ةعميهي  الت   صاؿاالت  

 :صميمالت  -2

ـ   ك ، لتىفيذي الهىاسبة ةعميهي  الت   الكسائط اختيارك  ، ةالعاه   براهجًك  دريبالت   هحتكل تصهيـ خاللٍا يتـ  يت
 قدرات يراعي بأسمكبو  كالقكاىيف اتظري  كالى   كالهفاٌيـ لألفكار سٍؿو  ك سمسو  بتتابعو  الهحتكل كضع
ـ   . هبتكرةو  تدريسو  بطرؽ كتقديهٍا، بيفالهتدر    ان كجهالي   ان فىي   دريبيالت   الهحتكل تصهيـ ذلؾ بعد كها يت
 هبادئ تطبيؽ ٌىا كيجب، ًاتي كالهكج  الذ   دربالت   هف بالهتدر   فتهك   ةً كسائطي   تعمـو  هكاد   صكرة عمى

 ذات كأ بالهعمكهات هزدحهةن  ةالكسائطي   ىاتالهكك   تككف فال، ككيدكالت   رتيبكالت   بايفلت  كا الكسائط تصهيـ
ـ   بحيث صهيـالت   في ةعميهي  كالت   ةفسي  الى   الهبادئ هراعاة يجب كها .الهمؿ عمى يبعث ترتيبو  األخذ  يت
 شاطالى   استثارة ك الهعمكهات تكرار ك اكرةالذ   كتعزيز االىتباي جذب هجاالت في ةالعمهي   البحكث بىتائج

 .(2010، )الهكسكم بلمهتدر   اإليجابي
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ـ   اإللكتركىي دريبالت   تصهيـ كعىد  : الييفالت   الهدخميف عمى االعتهاد يت

 كؿ يعتهد حيث ، دريبيالت   كالهحتكل بيفكالهدر   بيفالهتدر   بيف العالقات عمى زيرك   :ظمالن   مدخل 
 إحداٌا في تغييرو  كأ تعديؿو  كأم   فيٍا ركيؤث   ،بٍا كيتأثر ،العىاصر باقي عمى العىاصر تمؾ هف عىصر

 .دريبكهخرجات الت   ىتائج كعمى ،بأكهمً ظاـالى   عمى ريؤث  
 تأثير هدل كاستيعاب لفٍـ ةو كهىٍجي   شاهمةو  رؤيةو  بتككيف ريفالهطك   قياـ عمى يعتهد:املالش   المدخل 
 كهستمزهات ىاتلهكك   كاهالن  ان فٍه الهدخؿ ٌذا بكيتطم  ، بأكهمٍا سةالهؤس   عمى دريبلت  ا هف كعالى   ذلؾ
 (2016، ازؽ)عبد الر  .كبراهجٍا بٍا الهتاحة كاألجٍزة بكةلمش   ةاألساسي   البىية

اتالسٌ  كضع الخطكة ٌذي خالؿ يتـ :طويرالت  -3  ةطبيقي  الت   لمخطكات ةاالىسيابي   كالهخططات يىاريٌك
 هىيالز   بالجدكؿ هقركىةن  ةفصيمي  الت   األجىدة فتكضع،  دريبالت   باتلهختمؼ هتطم   اؿالفع   ىفيذكالت   لإلىتاج

 شكؿو  إلى ةالخط   تحكؿ ثـ، عميٍـ كتكزيع الهٍاـ كأفرادٌا العهؿ فرؽ أسهاء كتعييف ، لألىشطة
 تحديد الهكاعيد هع ةالختاهي   ةدريبي  الت   الهىتجات ك اإلجراءات ك األدكار حيكض   ، رو هصك   تخطيطيو 

 إخراج في هشارؾو  لكؿ   ان عهمي   دليالن  لتصبح هىٍا ىسخةه  فريؽو  لكؿ   ـسم  كتي ، العهؿ اكتهاؿ حتى ةٍائي  الى  
 .العهؿ

ـ   طكيرالت   بعد: النتاج4-  ىاتهكك  ال كافةي  هحتكاٌا في جدهى تي  بحيث ، ةالكسائطي   عمـالت   هكاد   إىتاج يت
 عمى تقـك ، كةكهتحر   الكسائط دةً هتعد   قكالبو  إلى صيالهحتكل الى   ؿكيحك  ، ةفاعمي  الت   ةالكسائطي  

 ةو تعميهي   هادةو  كؿ   كتككف، لالىتباي افعية كالجاذبةلمد   الهثيرة سـككالر   باألشكاؿ حكيكض  ، ةكاألدائي   فاعميةالت  
 ةركري  الض   الجكدة هراعاة هعايير اإلىتاج عىد يىبغي كها.بذاتً كقائهان  كاهالن  ان تدريبي   ىان هكك   ةً كسائطي  
 :هىٍا كىذكر لمهىتج ةالقياسي   كعيةالى   لضهاف

 ةو كسائطي   ةتعميهي   هادةو  لكؿ   ةفصيمي  الت   كاألٌداؼ دريبلمت   ةالعاه   األٌداؼ بياف. 
 بيفالهتدر   حكاسيب عمى حهيؿلمت   قابؿو  حجـو  ذات ةو كسائطي   ىاتو كهكك   تعمـو  هكاد   إدراج. 
   اإللكتركىي دريبالت   إدارة أىظهة هثؿ ةالعالهي   ةالقياسي   األىظهة هع ةالكسائطي   ةعميهي  الت   الهكاد   ةتكافقي 

(TMS)دةالهتعد   الكسائط كأىظهة عرض. 
   ةميهي  عالت   الهكاد   عرض في ٍكلةكالس   كالهركىة ةفاعمي  الت. 
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، قٍاكتحق   الخطط كافة تطبيؽ هف أكدبالت   دريبالت   خبراء يقـك، ابقةالس   الخطكة ىٍاية هع :جريبالت   5-
 عمى كاحتكائً، دريبالت   ألٌداؼً  دريبيالت   الهىتج تىفيذ هف أكدريف لمت  بالهطك   باالستعاىة كيقكهكف

 عمى يىبغي كها، إخراجً كحسف ٍائيالى   صهيـسالسة الت   هف أكدالت   ك، ةركري  الض   ةالكسائطي   ىاتالهكك  
،  الهستٍدفيف بيفهف الهتدر   ىةعي   عمى ةو هبدئي   بصكرةو  دريبيالت   الهىتج كتطبيؽ بتجريب القياـ ريفالهطك  

 ستكياته هع كتكافقً ةكالفىي   ةالعمهي   كصحتً الهىتج دقة يكفؿ بها ةالهرتد   غذيةالت   عمى كالحصكؿ
 .بيفالهتدر  

 إدارة أىظهة هف كاهالن  دريبيالت   الهحتكل ىقؿ يتـ الخطكة ٌذي في :اللكتروني دريبالت   بيئة إعداد 6-
 فاعؿكالت   ىفيذالت   لهرحمة تهٍيدان  ةة االفتراضي  دريبي  الت   البيئات إدارة أىظهة إلى اإللكتركىي عمـالت   هحتكل

 (2010، )الهكسكم .بيفالهتدر   هع

 اللكتروني دريبالت   تنفيذ  :انيةالث   المرحمة

ـ   التي ةالكيفي   بً كيقصد ـ   التي كاإلجراءات اتكاالستراتيجي   ياساتالس   ترجهة خاللٍا هف يت  في كصفٍا ت
ـ   حيث ،دريبلمت   الهكضكعة األٌداؼ لتحقيؽ ؛ خطيطالت   ةمهرح  بيئةو  في اإللكتركىي دريبالت   تىفيذ يت

 تجٍيز ىفيذالت   بيتطم   كها، زهاىً ك دريبالت   هكاف اختيار ة فيالحري  ك  الهركىة هف ىكعان  تتيح  ةو افتراضي  
 كبراهج ىترىتاإل كشبكة حكاسيب هف اإللكتركىي ككسائطٍا دريبالت   هىظكهة باتبهتطم   دريبالت   هكاقع

ا اإللكتركىي دريبالت    .صاالتاالت   هثؿ يالفى   عـالد  لؾ ككذ، كغيٌر

 ٌذا هثؿ إلدارة كالكفاءة القدرة لديً دريبالت   فريؽ رئيس اختيار بيتطم   اإللكتركىي دريبالت   تىفيذ أف   كها
،  دريبالت   أٌداؼ ك رسالة ضكء في دريبلمت   ةالعاه   الرؤية إعداد عمى القدرة لديً كتككف ، ظاـالى  

 ةاإلثرائي   دريبيةاألىشطة الت   كافة كههارسة، اإللكتركىي دريبالت   اآلخريف في تجارب هف كاالستفادة
ـ   الهؤتهرات حضكر كهىٍا  اإللكتركىي. دريببالت    التي تٍت

 :هف ففيتكك   اإللكتركىي دريبالت   فريؽ أها باقي

 دريبالت   إدارات هديرم بعض. 
   ةدريبي  الت   البراهج هيهصه. 
  الذيف الهعمكهات كأهف، بكاتكالش  ، كالبرهجة،  الهعمكهات ةتقىي   : تهجاال في يفالفىي   هف هجهكعةو 

 .كاألخصائييف التربكييف يفاألكاديهي   يفهع الفىي   جٍكدٌـ تتكاهؿ
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 اللكتروني دريبالت   تقويم :الثةالث   المرحمة

 هف يهكف التي راتكالهؤش   كالهعايير األسس هف عددو  عمى اإللكتركىي دريبالت   تقكيـ عهمية تستىد
 األسس ٌذي هف ك، ةالهستقبمي   اتًاستراتيجي   رسـك ، دريبالت   ىظاـ عديالت لتطكيرالت   إجراء خاللٍا

 :يمي ها كالهعايير

 ككضكحٍا كالبعيدة القريبة دريبالت   أٌداؼ تحديد.  
 تٍا.كاستهراري   التقكيـ ةعهمي   شهكؿ 
 ساقٍاكات   دريبالت   هىظكهة عىاصر ترابط.  
 (2013، كجكدتٍا)حسف الالحقةك  ابقةالس   دريبالت   جٍكد تكاهؿ. 

 :اللكتروني دريبالت   قاتمعو  

 هف العديد ٌىاؾ أف   إال  ، اإللكتركىي دريبالت   إلى قميدمالت   دريبالت   هف حكؿالت   ضركرة هف غـالرٌ  عمى
 :هىٍا دريبالت   هف كعالى   ٌذا التي تكاجً عكباتالص  

 ب اآلليالحاس استخداـ كغايات كفكائد ةبأٌهيٌ  القرارات خذمكهت   صاىعي قىاعة يضعؼ ف 
 .ان إلكتركىي    ان تعميه أك  ان تدريب كاىتأسكاء ، ةعميهي  الت   األىظهة في ىترىتاإلك 
   لكتركىي دريب اإلكىكلكجيا الحديثة التي تساعدٌـ في الت  ات الت  ساليب كتقىي  بيف ألعدـ هكاكبة الهدر

 .فاعؿ هعًفي الت   ضعؼو بب هها يتسب  
    تحتاجٍا ى  أحيث   كأجٍزةو  كأدكاتو  اتو هعد  لكتركىي هف دريب اإلعدـ القدرة عمى تكفير هستمزهات الت 

 .لكتركىيدريب اإللبدء الت   جٍيزالت   أجؿ هف ىسبيان  عاليةو  ةو هالي   تكمفةو  إلى
   ىتاجك  تصهيـ في العالية كاليؼالت  .ةعميهي  الت   كالبراهج دريبالت   اتبرهجي   ا 
   همحقاتٍا كتكفيرك  الحاسكب أجٍزة تكفيرك ساتالهؤس   هف العديد فية ة البىية التحتي  عدـ جٍكزي 

 .عـ الفىي الهىاسبكتزكيدٌا بالد   بكاتكالش   الحكاسيب لصياىة هراكز تحضير ك صاالتاالت  
   في هٍارة البحث عمى  بيف خصكصان ة عىد الهتدر  ات التكىكلكجيالتقىي   عؼ في الهٍارات كالض
 .(2015، )العطاردة عاهؿ هع الكسائط الهتعد  الت   ك  ىترىتاإل

 :يمي فيها ؿتتهث   اإللكتركىي دريبالت   قاتهعك   هف أخرل زكايا إلى )سالـ( كيشير
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 بالجاىب االٌتهاـ هف أكثر الهعرفي الجاىب عمى اإللكتركىي دريبلمت   األكبر ركيزالت   يككف قد 
 .الكجداىي كالجاىب الهٍارم

 حقيقي   تعميهي   هكقؼو  في تكاجدي لعدـ ؛ بالهتدر   لدل ةاالىطكائي   اإللكتركىي دريبالت   ييىه   قد 
 فيك أ هىزلً في بهفردي يتكاجد حيث دةو هتعد   أهاكف خالؿ هف تككف بؿ، ةالهكاجٍة الفعمي   فيً تحدث
 .عهمً هكاف

   لمهعمكهات ةالعالهي   بكةبالش   صاؿاالت   كسرعة ةكهكثكقي  ،  األجٍزة لكفاءة يحتاج إللكتركىيا دريبالت. 
 أىفسٍـ بيفالهتدر   كبيف، بكالهتدر   بالهدر   بيف ةاإلىساىي   العالقات إلى اإللكتركىي دريبالت   يفتقر قد. 
   ـ هف قميؿالت   هف بيفالهدر   ؼتخك ـ كاىتقاؿ، ةبي  التدري ةالعهمي   في دكٌر  ةدريبي  الت   ةالعهمي   قيادة في دكٌر

 .(2004، الجرافيؾ )احهدك  اتهي البرهجي  هصه   إلى
 دريب اللكتروني عبر النترنت :بات نجاح الت  متطم  

دريب اإللكتركىي عبر ى تتهاشى هع طبيعة الت  دريب حتٌ ة الهسؤكلة عف الت  ة اإلداري  تغيير الذٌىي   -1
 رىت.ىتاإل
هكاىي  ، هىاسبةو  كسرعةو  ىترىت بخدهاتو اإل تكافر خدهة -2  لكتركىي.ة استخداـ البريد اإلكا 
 .رةو هتطك   تكافر حكاسيبى  -3
 دريب.ذات عالقة بهكضكع الت   ات تدريب هحكسبةو تكافر برهجي   -4
 .ان الكتركىي   ؤةو ك هقر  تكافر هصادر تدريبو  -5
 لكتركىي.دريب اإلالهىاسبة لمت   (Simulationاستخداـ براهج الهحاكاة )  -6
 لكتركىي.دريب اإللتفعيؿ الهحاكاة في الت  ( Animationاستخداـ الحركة الهىاسبة) -7
  ذات عالقةو  صاؿ بهكاقع تدريبو ( لالت  WWWة )لكتركىي  كابط اإلاستخداـ الر   -8
ٍ  ك تكافر قاعات فيدي -9  (.hall Video conferencing) زةو ككىفرس هج

 بيف:تكافر الهٍارات اآلتية لدل الهتدر   - 10
 . دريبالت   كٍة ىحاتً الهكج  القدرة عمى استخداـ الحاسكب كبرهجي   - أ

 . أم هعٍـكاصؿ هع اآلخريف كتبادؿ الر  الت  ك القدرة عمى العهؿ  -ب
دريب. ة لمت  ٍاتً الهكج  بيف عمى استخداـ الحاسكب كبرهجي  تكافر هٍارات عالية لدل الهدر   -11

 (2006، )القادرم
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 لكتركىي:ريب اإلدبات الت  هف هتطم   ف  أ( 2013، ضاؼ) الغديافأك 
 لكتركىي.دريب اإلغبة الهستهرة لمت  ة كالر  افعي  ب الد  ف يككف لدل الهتدر  أ -1
 صاؿ.ة كشبكات ات  لكتركىي  إ جٍزةو أة بها تشهمً هف البىية التحتي   ةاٌزي  ج -2

ُّببمتراسبثُّانس ُّانذ ُّ:انمبسثُّانخبمسُّ

 : ةراسات العربي  الد  : وال أ

 العموم تدريس في اللكتروني عميمالت   استخدام باتتطم  م" بعنوان  (2009) يرانيالش   أوال: دراسة
 .ينالمختص   نظر وجية من العالي عميمة بالت  بيعي  الط  

التي ك  ،ةطبيقي  ة تدرس العمكـ الت  ركىي في عهمي  عميـ اإللكتبات استخداـ الت  ككاىت تٍدؼ إلى هعرفة هتطم  
ٌذا باإلضافة الى ، ةعميهي  البيئية الت  ك دريس أعضاء ٌيئة الت  ك ة عميهي  ة الت  الهاد  ك ـ يجب أف تتكافر في الهعم  

لجأ الباحث إلى االعتهاد عمى استخداـ ك ، ة الهطالبعرؼ عمى هستكل أٌهي  لى الت  إت تٍدؼ ٍا كاىأى  
دريس في الجاهعات ( هف أعضاء ٌيئة الت  250ىتٍا هف)ىت عي  حيث تكك  ،  راسةلمد   الهىٍج الكصفي  

ـ   ك،  ةعكدي  الس   ة عميهي  جهيع الهطالب التي يجب أف تتكفر في البيئة الت   أف   :ٍاأٌه   كصؿ إلى ىتائجو الت   ت
 كصؿ إليٍا أف  الت   تائج األخرل التي تـ  هف الى   ك،  ىيلكترك إلعميـ اة استخداـ الت  لعهمي   ةه ٌي هطالب همح  

ا في عض  . ةن هٍه   هطالبان  راسة تعد  داة الد  أالتي كردت في  دريس كٌيئة التٌ  كجهيع الهطالب الالـز تكافٌر

 الممك جامعة اتكميّ  في اللكتروني عميمالت   استخدام بعنوان متطمبات( 2010 ) التركي  ثانيا: دراسة
 . دريسالت   ىيئة أعضاء نظر من وجية عودس

،  ات جاهعة الهمؾ سعكدلكتركىي في كمي  عميـ اإللى تحديد احتياجات تطبيؽ الت  إراسة سعت ٌذي الد  ك 
ككاف الهىٍج ، راتيتٍا التي تعكد لبعض الهتغي  ٌه  هعرفة هدل كجكد تبايف في تقدير أ لىإكصؿ الت  ك 

ـ  الهىٍج الذم اعتهد  كالكصفي ٌ ( عضكا 278ىت هف )تكك   ىةو تطبيقٍا عمى عي   عميً الباحث حيث ت
ـ  ، دريس في جاهعة الهمؾ سعكدعضاء ٌيئة الت  أهف  األى ىتائج هف إكصؿ الت   كت بات ف هتطم  أ :برٌز

ـ ةن دريس كاىت ضركرة همح  دريب ألعضاء ٌيئة الت  احتياجات الت  ك لكتركىي الهىٍج اإل ،  هف كجٍة ىظٌر
 ىة. ة الكبيرة هف كجٍة ىظر العي  ٌهي  ة كاف بدرجة األعميهي  احتياجات البيئة الت   هدلك 
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ضوء  في الالفع   اللكتروني دريبلمت   ةالساسي   باتالمتطم  بعنوان   (2011)الغديان : دراسةثالثاً 
 :اممةالش   الجودة معايير

فكف حديد هستكل الخبرات التي يهمكٍا الهكظ  لى تحقيقٍا تإراسة ٌداؼ التي سعت ٌذي الد  ككاف هف األ
دريب بات في براهج الت  الهتدر  ك بيف ف تتكافر في الهتدر  أالتي يجب ك ، ةساسي  بات األفات بالهتطم  الهكظ  ك 

،  بيف في ٌذي البراهجة في الهدر  ساسي  بات األة تكافر الهتطم  ٌهي  أالػتأكيد عمى هدل ك ، رلكتركىي الهؤث  اإل
لكتركىي دريب اإلة لبيئة الت  هات الهحكري  تحديد الس  ك ، دريب اإللكتركىيأركاف الت   ـ  ٍـ هف أٌى  ؾ ألذلك 

ـ  ك ، اؿالفع  ك ر الهؤث   ـ  ك ، في ٌذي الدراسة استخداـ الهىٍج الكصفي   ت في هف هكظ   ٍا عمى هجهكعةو قتطبي ت
ة التي ساسي  بات األليٍا تحديد الهتطم  إكصؿ الت   تـٌ  الىتائج التي ٌـ  أهف ك ، عكديةالقطاع الحككهي في الس  

 بالهدر   فاؿ جاءت في الفقرة " تهكٌ الفع   كر لكتركىي الهؤث  دريب اإلبي براهج الت  تتكافر في هدر   أفيجب 
 الحسابي   طٍاهتكس   بمغ حيث األكلى الهرتبة في " كتطبيقاتً اآللي الحاسب استخداـ هف هٍارات
 هف بالهدر   فهك   " فٍي ( 4.62) بمغ حسابي طهتكس   عمى حصمت التي ا الفقرةأه  ك ، ( 4.65)
 ة.الثاىي   الهرتبة احتمت فقد اإلىترىت كأدكاتً استخداـ هٍارات

 ميمعم   لكساب ؛ اللكتروني دريبلمت   أنموذج ةفاعميّ بعنوان  ( 2007)  الحربي رابعا: دراسة
 . نظيميالت   االتجاه ضوء في الالزمة لكفاياتا ةالفني   مات التربيةمعم  و 

دفت ٌذي الد    غييراتالت   ظؿ   تحت الهرغكب فيً هةالهعم  ك  ـالهعم   دكر ؼ إلىعر الت   راسة إلىٌك
 Discipline Based Art )ىظيهيالت   جاياالت   يتبى   تحديدان ك  ،ةالفىي   ةالتربي   لهىٍج جاٌات الحديثةاالت  ك 

Education)ُّ ىظيهي الت   جاياالت   كفايات ؿأجهف  هاتالهعم  ك  هيفالهعم   حاجة هستكل تحديدك( D.B.A.E 

 القبمي   االختباريف ذات الكاحدة الهجهكعة تصهيـك  ،جريبيالت   الهىٍج كاعتهد الباحث  عمى استخداـُّ(
ـ  ك ، البعدم  ك   ك ـهعم   أف   راسةالد   ىتائج ظٍرتأك ، الجىسيف هف بان هتدر   (86) راسة عمىتطبيؽ ٌذي الد   ت

 ك، ىظيهيالت   جاياالت   في ظؿ   الالزهة الكفايات اكتساب إلى افكثر هف يحتاجأ ٌـ ةالتربية الفىي   هةهعم  
خذ هع األ اإلىترىت شبكة عمى هكقع ٌيئة عمى تفعيمًك ، اإللكتركىي دريبأىهكذج لمت   تصهيـ ةإهكاىي  

 قبؿ هف بتحديدٌا االكتفاء عدـك ، هصادر عدة هف ةدريبي  اجات الت  االحتي تحديد ضركرة باالعتبار
 . بيفالهتدر  
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ت ٌذي اٌته  . حيث بعنوان برامج التعمم والتدريب االلكتروني( 2010) يريالشّ  خامسا : دراسة
 دريبالت  ك ، عمـالت   براهج تقديـ كسعت إلى، اإللكتركىي دريبالت  ك  عمـالت   براهج عمى ركيزراسة بالت  الد  

 عمى عرؼالت  ك   البراهج تمؾ رات إطالؽهبر  ك  ،ىاتالهكك   أٌـك ، األساليبك ، الهفٍـك حيث هف اإللكتركىي
 ةالعربي  ك  ةالهحمي   الجٍكدك الهبادرات  عمى عرؼهع الت   ،البراهج تمؾ تهىع تطبيؽ الهصاعب التي أٌـ  
 تطبيؽ لهراحؿ ىهكذجا هقترحان  هتقد   كها ،البراهج ٌذي يـتقد في الهتبعة الخطكاتك  ،الهراحؿك  ،ةكلي  الد  ك 

إطالؽ  دكاعي أف   :راسةليٍا الد  إمت تائج التي تكص  الى   أٌـ   كهف، اإللكتركىي دريبالت  ك  عمـالت   براهج
 اراستثهك  هاشي هعٍاالت  ك ، راتطك  الت   هختمؼ هف صكر هسايرة كاإللكتركىي ٌ دريبالت  ك  عمـالت   براهج

 بالجكاىب التي ترتبطك  بجدار هف الهعيقات تصطدـ ٌذي البراهج أف  ك ، الحديثة خير استثهارو  قىيات الت  
 .ةىظيهي  الت   الجكاىبك  ةالبشري   بالقكل صمةهت  ك  ةالفىي  

هف  يدلمعد كبيرةو  ةو أٌهي   ذاتك  ،هحسكسا  كاقعان  أصبحت اإللكتركىي دريبالت   ك عمـالت   براهج أف   ضافةن إ
 طبيؽ.الت   في هتسارعان  ان ىهكٌ  تشٍدك  ةدريبي  الت   ك ةعميهي  الت   ساتالهؤس  

لكتروني في تنمية ميارات إدارة بيئة دريب ال ة نمط الت  بعنوان فاعمي  ( 2017:دراسة حسن)سادساً 
 . مي الحاسب اآلليالفصل االفتراضي لدى معم  

لكتركىي في هٍارات إدارة بيئة الفصؿ دريب اإلىهط الت  ة لى دراسة فاعمي  إراسة كسعت ٌذي الد   
ـ  ، هي الحاسب اآللي ببكرسعيدهف هعم   ان كهعمه هعمهةن  40راسة هف ىة الد  مت عي  كتهث  ، االفتراضي  كقد ت
 هىٍجكفؽ ال ةو تجريبي   هجهكعةو  لكؿ   ان ( هعمه20تيف بكاقع )ىة البحث عمى هجهكعتيف تجريبي  تكزيع عي  

 جريبي لمبحث.الت  

دارة بيئات إدائي لهٍارات لكتركىي في الجاىب الهعرفي كاألدريب اإلة ىهط الت  فاعمي  راسة كهف ىتائج الد  
دائي لهٍارات إدارة بيئات في الجاىب الهعرفي كاألدريب الهتىقؿ ة ىهط الت  كفاعمي   ،ىترىت عمـ عبر اإلالت  
 ىترىت. عمـ عبر اإلالت  

 دريبالت   بمراكز قاتومعو  و  اللكتروني دريبالت   باتمتطم  "بعنوان  (2012لمطيري): دراسة اسابعاً 
 "بينالمدر   نظر وجية من ياضبمدينة الر   ربويالت  

 قاتًكهعك   اإللكتركىي دريبلت  ا باتكهتطم   ، احتياجات عمى عرؼالت   راسةالد   لٍذي ئيس ككاف الٍدؼ الر  
 الكصفي   الهىٍج استخدهت حيث،  بيفالهدر   ىظر كجٍة هف ياضالر   ربكم بهديىةالت   دريبالت   هراكز في
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ىة عي   عمى 2012\2011 راسيالد   العاـ هف ؿاألك   راسيالد   الفصؿ في راسةالد   قتب  طي ك ، حميميالت  
ـ   ياضالر   بهديىة ربكمالت   دريبالت   هراكز في بان هدر   115 عددٌا بمغ التي راسةالد   ـ ت  بطريقةو   اختياٌر
،  راسةبالدً  قةالهتعم   كالبياىات الهعمكهات لجهع االستباىة أداة  كاعتهد الباحث عمى استخداـ،  ةو ائي  ك عش

 .ةاإلىساىي   العمـك هجاؿ في كاستخداهان  شيكعان  البحث أدكات هف أكثر د  عى تي  كالتي

قات بات كهعك  هتطم  ل سبةبالى  راسة ىة الد  فراد عي  أف بي كبيرو  كجكد تكافؽو براسة الد  تمؾ صت ىتائج كتمخ  
 لكتركىي.دريب اإلالتى 

 بمدارس الخدمة أثناء اللكتروني دريبالت   تطبيق قاتمعو   "بعنوان (2015ار): دراسة العطّ ثامناً 
 .عمييا غمبالت   طرقو ،  ةغز   محافظات في وكالة الغوث

لكتركىي بهدارس ككالة الغكث دريب اإلقات تطبيؽ الت  ؼ إلى هعك  عر راسة الت  ككاف الٍدؼ هف ٌذي الد  
جابة عف العديد هف لى اإلإكصؿ جؿ الت  أكهف ، غمب عميٍاة الت  كيفي  ك ،  ثىاء الخدهةأ ةفي هحافظات غز  

،  راسةلٍذي الد   كثر الهىاٌج هىاسبةي أكذلؾ بسبب ككىً ، حميمياستخدـ الهىٍج الكصفي الت   ، سئمةاأل
ي: استباىة راسة قاـ الباحث باستخداـ أداة الد  لى أٌداؼ الد  إالكصكؿ  ؿجأكهف  قياس لراسة ٌك

ٌّ تطبيؽ الت  ب قة الهتعم   هشكالتال  ةقاتً بهدارس ككالة الغكث في هحافظات غزى دريب اإللكتركىي كهعك 
الذيف  رم كهديرات الهدارسراسة هف هديىة الد  عي   تىتكك   ك،  غمب عميٍاطرؽ الت   ك ، أثىاء الخدهة

  )245كعددٌـ )  ، ةعدادي  ة كاإلاالبتدائيٌ  :ة لمهرحمتيفة في هحافظات غز  كلي  بككالة الغكث الد   يعهمكف
 64يف كعددٌـ ربكي  يف الت  كالهختص  ، 8017هيف كعددٌـ الهعم  ك  2014\2013في العاـ  كهديرةن  ان هدير 

،  يفؽ بالهديريف كالهختص  راسة فيها يتعم  ارسة جهيع أفراد هجتهع الد  الد   ىةكقد بمغت عي  ،  ان تربكيان هختص  
 .400هف الهعمهيف كعددٌـ  % 5كىسبة ، ان هختص64ك، ان هدير  ((243كعددٌـ

ط الحسابي ككاف ذلؾ باالعتهاد عمى الهتكس   ك بعة تىازليان ب الهجاالت الس  يرتت ف  :أراسةككاىت ىتائج الد  
ثالثا  ك الهعكقات الهالية -كثاىيا ة البىية التحتيةقات الهادي  الهعك   -كالن أ :ليالتا   كحلى  عمى ا الترتيب
 ةقىي  قات الت  الهعك  :ة كسادسان عميهي  قات الت  الهعك   :كخاهسان  ةقات الثقافي  الهعك  : كرابعان  ةقات البشريٌ الهعك  
 .ةداري  قات اإلالهعك   :كسابعاي 
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لكتروني التي تواجو عميم ال قات استخدام الت  عو  م( بعنوان" 2011، ) ياسين وممحم:دراسة  تاسعاً 
 ولى .ربد ال إعميم لمنطقة الت   وربية مين في مديرية الت  المعم  

لكتركىي هف قبؿ عميـ اإلتي تكاجً استخداـ الت  قات ال  كٌ الهعظٍار إراسة كاف الٍدؼ الرئيس لٍذي الد  
حصيؿ العمهي الت  ك ثير الجىس أتك ، كلىربد األإعميـ لهىطقة الت  ك ربية ة الت  ابع لهديري  لت  هي الهدارس اهعم  
ـ   ،هةن هعم  ك  هان ( هعم  186راسة )ىة الد  فراد عي  أبمغ عدد ك ، هيف في ٌذا الهجاؿالخبرة لدم الهعم  ك  ـ  ت اختياٌر

ـ  ك ، ةريقة العشكائي  ساس الط  أعمى  بعد القياـ ك ،  ( فقرةن 28ىة هف )تباىة الهكك  استخداـ دراسة االس ت
 ان ظٍرت فركقأك ، لكتركىيعميـ اإللمت   ؿ عائقان داء تشك  فقرات األ كؿ   ف  أف حميؿ االحصائي تبي  ة الت  بعهمي  

 عميـقات الت  كٌ بهعالهرتبطة ك ، راسةداء الد  أهيف عمى طات تقديرات الهعم  في هتكس   ةو حصائي  إ ذات داللةو 
ذات داللة  كجكد فركؽو  تائج عدـكشؼ الى  لى إضافة ٌذا باإل، ر الجىسلكتركىي تعكد الى تغي  إلا
 الخبرة.ك حصيؿ العمهي ر الت  لكتركىي ترجع لتغي  عميـ اإلقات الت  كٌ هعة في حصائي  إ

ة تنمي  لم باتو كمدخلٍ متطم  و  وفمسفتو لكترونيدريب ال ( بعنوان:" الت  2011، : دراسة )وىبةعاشراً 
 ة( . ة ميداني  الثانوي )دراسة تحميمي   عميمة المستدامة لمعممي الت  الميني  

ذلؾ ك  ،لكتركىيدريب اإلالحتياجات استخداـ الت   بىاء هقترحو ك  شاهمةو  ةو عداد خط  إراسة كاف الٍدؼ هف الد  
اىكم العاـ عمى كجً عميـ الث  هي الت  هعم  ك  عاـ   هيف بشكؿو ة لمهعم  ة الهٍىي  ىهي  ة الت  لعهمي   باعتباري هدخالن 

ىسب أً ى  ذلؾ ألك ، اعتهد الباحث عمى الهىٍج الكصفيٌ ك ، ةالخصكص في جهٍكرية هصر العربي  
اىكم العاـ هف عميـ الث  الت  ي راسة هعمهىة الد  شهمت عي  ك راسة عمى حد قكؿ الكاتب. ة لمد  الهىاٌج البحثي  

اك هحافظات القاٌرة كالهىيا  في هصر  ةو بيئي   ذات اختالفاتو ك  ٍا هىاطؽ هتبايىةه ى  ألى إ ذلؾ عائدي ك ، جسٌك
جاهعة ك ربية في جاهعة عيف شهس ات الت  دريس في كمي  ضاء ٌيئة الت  أعىات هف لى عي  إضافة اإلبٌذا 

اج كجاهعة الهىيا  في ٌذي لكتركىي عميـ اإلدارييف في هراكز الت  اإلك ليٍـ بعض الهشرفيف إيضاؼ  ،سٌك
 راسة: برز ىتائج الد  أكاف هف ك ، ( استبياىان 580قاـ الباحث بتكزيع )ك  ، الجاهعات

،  اىكم في هصر يكتىفٍا القصكرهي الث  لكتركىي الخاص بتدريب هعم  دريب اإلف براهج كىظـ الت  أ
ة التي ترتكز عمى تعميهي  ة الريب تتهاشى هع العهمي  ة التدن لعهمي   جديدةن  لكتركىي صيغةن دريب اإليعتبر الت  ك 
ات الهىاسبة رة هع تكافر البرهجي  الهتطك  ك تكفير الحكاسيب ذات الهكاصفات العالية ك ، ط االلكتركىيهالى

 ة كجكد فمسفة ذات هالهح كاضحةو ٌهي  أك ، لكتركىية لمتدريب اإلساسي لبيئة البىية التحتي  أ كهطمبو 
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ة دريبي  لعىاصر الهكاد الت   جيدةو  بىيةو ك ة لكتركىي  ة اإلدريبي  الهكاد الت  ك ؿ بىاء البراهج أجهف  جميةو ك 
اك  ة يككف هف هٍاهٍا قاهة كحدة خاصٌ إضركرة ك ، تٍااستهراري  ك لى تكاهمٍا إٌذا باإلضافة ، عىاصٌر

ٌداؼ هع جاح في تحقيؽ األالىٌ ك جؿ ضهاف الجكدة أهف ؛  دائـو  ة بشكؿو دريبية اإللكتركىي  تقكيـ الهكاد الت  
 دريب.  إلدارة الت   هركزم   دارمو إ جكد جٍازو ك 

بات تنمية الموارد متطم   لكتروني ودريب ال ( بعنوان: الت  2014،  عشر: دراسة )الطرشاني الحادي
 العولمة. ليبيا.  ة في المغرب العربي في ظل  البشري  

 ة في ظؿ  ي تىهية الهكارد البشري  دكري فك دريب اإللكتركىي لى التى إعرؼ راسة الت  ككاف الٍدؼ هف ٌذي الد  
قاـ  ك،  لكتركىي في الهغرب العربيدريب اإلساليب الت  أك هبادلء ك سس أٌـ ألى إعرؼ التى  ك، العكلهة

ابقة في الهجاؿ راسات الس  كذلؾ هف خالؿ القياـ بتحميؿ الد  ، حميمي  التٌ  الباحث باستخداـ الهىٍج الكصفيٌ 
ص ىتائج ٌذي تتمخ  ك ، كاقع الهغرب العربي دريب الحديث في ظؿ  ت بالت  راسات التي اٌتهالد   كىفسً 

طكر الٍائؿ في الت   ها في ظؿ  ة ال سي  ة التىهية البشري  لكتركىي في عهمي  دريب اإلراسة في ضركرة الت  الد  
  لى عدة هبادلءو إستىد لكتركىي تعميـ اإلة الت  عهمي   ف  أك ، ليات العكلهةآتىكع ك ،  صاؿ الحديثةكسائؿ االت  

ة هكلي  الش  ك كقيت هراعاة الت  ك درج الت  ك ، ةكاالستهراري  ، ةالكاقعي  ك ، الهجاالت طكر في كؿ  ٌي: هكاكبة الت  ك 
 كرار الهشاركة.  الت  ك 

ات قاتو بكمي  معو  و دريب اللكتروني بات الت  ( بعنوان: متطم  2016 ،عشر: دراسة)الظفيرياني الث  
 دريب بدولة الكويت(الت  و طبيقي عميم الت  الييئة العاممة لمت  معاىد و 

هعاٌد الٍيئة العاهمة  كات قاتً بكمي  كٌ هعك لكتركىي دريب اإلبات الت  عرؼ عمى هتطم  كاف ٌدؼ الدراسة الت  
حميمي الت   قاـ الباحث باالعتهاد عمى استخداـ الهىٍج الكصفي  ك ، دريب في الككيتالت  ك طبيقي عميـ الت  لمت  
 اه  أ،  راسةلتطبيؽ الد   استخدـ االستباىة كأداةو ك ، راسةً الهىٍج الهىاسب لطبيعة الد  ى  أذلؾ عمى اعتبار ك 

هعاٌد الٍيئة ك ات الهدراء في كمي  ك بيف الهدر  ك بيف رجح هف الهتدر  فٍي عمى األ ،راسة سبة لهجتهع الد  بالى  
ة هف طبقي   ىةن خذت عي  أكها  ( هتدربو 100ىة هف )ىت العي  حيث تكك  ، دريبالت   كطبيقي عميـ الت  ة لمت  العاه  
ـ  ك ، لكتركىيدريب اإلفي هجاؿ الت   عددٌـ عشركف خبيران ك بيف الخبراء الهدر   هف الهدراء في  خذ عيىةو أ ت

 ف  أراسة ظٍرت الد  أك ، ( هديران 40ىة )فراد العي  أصبح عدد أك ، العاهميفعمى ت ات التي ته  الكمي  ك الهعاٌد 
قات الهكافقة عمى عبارات هحكر الهعكٌ  كىح ان عاه   جاٌان ىت ات  ة قد بي  سراىة الد  جاٌات هفردات عي  ات  



62 
 

 كسارت ىحالتي برز العبارات أككاف هف ، (40.10) حسابي   طو كذلؾ بهتكس  ، ةلكتركىي  ة اإلالتدريبي  
ـ  الهكافقة الكاهمة ٌي عدـ هىاسبة البراهج ا كاىت العبارة ، ىيلكترك دريب اإلاستخداهٍا في الت   لتي يت

ات دريب اٌتهاـ بعهمي  ارة الت  إدبداء إعدـ ك ، صاؿلشبكات االت   ي  فى   ي عدـ تكفر دعـو ٌ فاقان قؿ ات  األ
 لكتركىي. دريب اإلحديث لألجٍزة الهستخدهة في الت  الت   ك،  ياىةالص  

 دريب جودة الت   عمى االفتراضي دريبالت  أثر تطبيق " ( بعنوان:2012عشر: دراسة غبون ) الثث  ال
 . " ةقطاع غز   في العام فين لموظ  ا ديوان لدى

 دريبالت   جكدة عمى االفتراضي  دريبالت   ةتقىي   استخداـ ارثآ عمى عرؼلى الت  إ راسةالد  ٌذي  ٌدفتحيث 
 دريبالت   تكاليؼ تقميؿ(  :اليةهف العىاصر الت   كؿ  ى عمالباحث  زركٌ  حيث، العاـ فيفديكاف الهكظ   في
قباؿك ، ةدريبي  الت   لمكفاءات الكصكؿك  دريبلمت   الهىاسبيف كالهكاف هافالز  هف  كؿ   اختيارك   كتشجيع، ا 

ب ر  الهتد حاجات كتكفير، ةدريبي  الت   ةعهمي  الهستهر لم ألداءا تحسيفك ، االفتراضي دريبعمى الت   بيفالهتدر  
كاستخدـ ، جريبيالت   الهىٍجك  الكصفيٌ  الهىٍج الباحث استخدـ كقد، )اؿو فعٌ  ك هستهر   بشكؿو  كهتطمباتً

في  العاهميف بيفالهتدر   هف هجهكعةو  هف فيتكك  راسة الد   هجتهع كاف ك،  راسةلمد   االستباىة كأداةو 
 . بان هتدر   ( 121 ) عددٌـ ك ةغز  قطاع في ةالحككهي  زارات الك 

،  داء العاهميفأكأثري الكاضح عمى ، دريب االفتراضية الت  جابي  إي عمىراسة ىتائج الد  حيث شهمت 
كاالستفادة هىً في تبادؿ الخبرات بيف ، ةدريبيٌ ة الت  ىترىت في العمهي  كصى بضركرة تكظيؼ اإلأك 

 .بيفالهتدر  

 اللكتروني دريبالت   ونح والمشرفين بالالط   جاىاتات  " :( بعنوان2011) صالح دراسة :عشرابع ر  ال
 )ةالعربي   مصر جميورية( "ةاالجتماعي   الخدمة في

هف  اإللكتركىي بدالن  دريبالت   العتهاد كالهشرفيف البالط   جاٌاتات   قياس راسةٌداؼ تمؾ الد  أهف 
ـ   حيث، ةفي الخدهة االجتهاعي   قميدمالت   الب لمط   ةكالهٍاري   ةفعالي  كاالى ةالهعرفي   ىاتالهكك   رصد ت

 .اإللكتركىي التدريب سبةبالى   كالهشرفيف

 كتعتبر، كالهشرفيف البالط   هف الهىتقاة ىةالعي  خذ إ طريؽ عف الهسحيٌ  الهىٍج سمكبأ الباحث كاستخدـ
ـ   حيث، ةحميمي  الت   ةالكصفي   راساتالد   راسة هفالد   سبة بالى   هشرفيفكال البالط   جاٌاتات   كاقع كصؼ  ت

 ةن عشكائي   ىةن عيٌ   راسةالد   ىة ككاىت عي  ،  ةاالجتهاعي   الخدهة في اإللكتركىي دريبالت   عمى ٌـالعتهاد
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ا ةطبقي    جاهعة في ةاالجتهاعي   الخدهة ةبكمي   الهيداىي دريبالت   كطالب هشرفي هف (285) هقداٌر
لكتركىي دريب اإلالت   كالهشرفيف ىح الب كجاٌات الط  ت  ا ف  أراسة الد   ىتائج  لحدإ ككاىت،  الفيكـ

 .طة القكةهتكس   بصكرةو الهتزاهف كغير الهتزاهف 

 ة :جنبي  راسات ال: الد  ثانياً 

 An Eplannation for Internet Use "( بعنوان : Rabiee، et al  ،2013: دراسة )أوالً 

Obstacles Concerning EL earning in Iran" ُّ

 :يران إعمم اللكتروني في نترنت لمت  التي تمنع استخدام تكنولوجيا ال  لعوائق" ا

ترىت ىلى استخداـ تكىكلكجيا اإلإراسة تحديد الهشكالت التي تهىع المجكء ٌداؼ ٌذي الد  أهف  حيث أف  
كها ، كعي  الى  ك  سمكب الكهي  لى استخداـ األإراسة حيث لجأت الد  ، يرافإعميـ اإللكتركىي في لت  افي 
،  حيث بمغ عددٌا ثهاىية هعاٌدو  ،عميـ العالي لى استخداـ الهالحظات هف هعاٌد افتراضية لمت  إقت تطر  
 ف  أككاف هف ىتائج تحميؿ البياىات ، خبيرا في ٌذا االختصاص 20هع  قاهت بإجراء هقابالتو ك 

ة الٍيكمي   كة الثقافي  ك ة كاحي االجتهاعي  لى  ؿ في اكىكلكجيا تتهث  هف استخداـ ٌدي الت   قات التي تحد  الهعكً 
،  ةخرل فرعي  أطاري عكاهؿ إقات يىدرج تحت ك  هف ٌذي الهع هعيؽو  ككؿ  ، ةاالقتصادي  ك ة عميهي  الت  ك ة القاىكىي  ك 
،  قساـو أؼ هف خهسة ىات الهستخرجة هىٍا قاـ الباحثكف بتطكير استبياف يتأل  الهكك  ك د هف العكاهؿ أك  لمت  ك 

ـ  ، باتالث  ك ة هف الهصداقي   كبيرةو  ستبياف بدرجةو ع اإلحيث تهت  ،  هف العقبات ذات العالقة عرضً  حيث ت
قات كٌ الهع ف  أكاف هف ىتائج تحميؿ البياىات ، جؿ تعبئة االستبيافأطالبا في الهعاٌد هف  20عمى 

 لكتركىي. عميـ اإلىترىت في الت  كىكلكجيا اإلتعيؽ استخداـ تقات التي كٌ الهع كثرأة هف الثقافيٌ ك ة االجتهاعي  

 : (ُّبعىىانJoo,ُّY,ُّJ,ُّLim,ُّK,ُّY & Kim,ُُّّS,ُّM 2012ُّ)ُّ: دراسة  ثانياً 

" A Model for Predicting Learning Flow and Achievement in Corporate 

e-Learning"ُّ

 .ركات " ككريا مش  لكتركىي لعمـ اإلىجاز في الت  اإلك عمـ ؽ الت  عات تدف  "ىهكذج تكق  

ركات لكتركىي لمش  دريب اإلىجاز في الت  اإلك عمـ ؽ الت  دات تدف  راسة البحث في هحد  ٌداؼ الد  أككاف هف 
راسة العاهميف كقد استٍدؼ الباحث في ٌذي الد  ، حميميعمى الهىٍج الكصفي الت  الباحث د اعتهك ، العاهمة

كؿ أتشريف لكتركىي في شٍر األ عمـالهشاركيف في برىاهج الت  ك  ة الكبيرةركات الككري  في كاحدة هف الش  
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ـ  ك ،  2009هف العاـ  دريب اإللكتركىي في العهؿ عمى اعتهادٌا عمى الت   ركة بىاءن اختيار الش   قد ت
جؿ جهع الهعمكهات في ٌذي أحيث استخدـ الباحث استبياىيف هختمفيف هف ، عاهان  12ألكثر هف 

ميـ التع   كاته  أالذيف  ان هتدرب( 248ىة )استجاب هف العي  ك  بيفدر  ( هف الهت271( ك)326راسة )الد  
ري   ك،  ةراسة الكفاءة الذاتي  برز ىتائج ٌذي الد  أهف ك لكتركىي. اإل عة الهىفعة الهتكق  ك ، ةالقيهة الجٌك

 ف  أ( (TAMيفترض ىهكذج ك )، عمـالت   ركتطك   ؽعمى تدف   سٍكلة االستخداـ الهحتهمة لٍا تأثيره  ك، الكبيرة
ري   ف  أٍرت ظأك ، تكىكلكجيا لى تقبؿ أم  إم سٍكلة االستخداـ يؤد  ك عة الهىفعة  الهتكق   ة القيهة الجٌك

عة الهىفعة الهتكق   ف  أىت بي  ك ، ىجازؽ اإلعمى تحق   ـه هًٍ  عة هؤشره الهىفعة الهتكق  ك سٍكلة االستخداـ ك 
 ىجاز. اإلك عمـ ؽ الت  عمى تدف   كثر تأثيران سٍكلة االستخداـ ٌها العاهالف األك 

ُّ(ُّبعىىانُّ:ُّ,Ramayah، &T, 2012ُّT,ُّAhmad,ُّN,ُُّّH,ُّHong)ُّ: دراسة  ثالثاً 

An Assessment of E- Training Effectiveness in Multinational Companies 

in Malaysia 

 ات  في هاليزيا "لجىسي  ا ةدركات هتعد  دريب اإللكتركىي في الش  ة الت  " تقييـ فعالي   

لكتركىي عمى دريب اإلة الت  لى تحديد العكاهؿ الحرجة التي تؤثر عمى فعالي  إراسة تٍدؼ ٌذي الد  ك 
ـ  ك (  MNCsات )دة الجىسي  ركات الهتعد  الش   ي الى   ذلؾ بكاسطة دهج ثالثة ىهاذج هعان  ت جاح لىظاـ ٌك

Delone  and Mclean  

(information system success model) نموذج تأكيد التوقع)وExepectation 

Confermation mode; ) 

(ECM  ) ك( ىهكذج القبكؿ التكىكلكجيTechnology Acceptance Model( )TAM) . حيث تـ
استخدـ ك ، لكتركىيدريب اإلة الت  ع فاعمي  باإلهكاف تكق   ة ألسبابو ببي  راسة بكاسطة هسار الس  اختبار الد  
ىاعات في استٍدفت العاهميف في قطاع الص  ك حميمي الت   راسة الهىٍج الكصفي  في ٌذي الد  الباحثكف 
راسة في ىة الد  مت عي  تهث  ك ، لكتركىي في هكاف العهؿدريب اإلهف لديً الخبرة في استخداـ الت   هاليزيا  ك

هاكف ألكتركىي في دريب اإلالت   يهمككف الخبرة فيك ات الجىسي   دةو هتعد   في شركاتو  كفيعهم ان ف( هكظ  194)
راسة ىتيجة مت الد  حيث تكص  ، راسةاستخدـ الباحث االستباىة في جهع الهعمكهات لٍذي الد  ك ، عهمٍـ

رضا  ككثر ىحأ سة حصمت عمى استجابةو دعـ الهؤس  ك دارم عـ اإلالد  ك عمـ افعية لمت  الد   ف  أهفادٌا 
،  أقؿ   دريب عمى استجابةو هضهكف الت  ك ة الكفاءة الذاتي  ك اـ في حيف حصمت سٍكلة االستخد، الهستخدهيف



65 
 

ظٍرت عف أكها ،  ةة ٌذي الفرضي  في استهراري   ان هٍه   ان ر هؤش   رضا الهستخدهيف يعد   ف  أراسة ظٍرت الد  كأ
جٍا دراإلى الهعمكهات التي يجب إدريب ٌذا باإلضافة لكتركىي بهحتكيات الت  دريب اإلاٌتهاـ ىظاـ الت  

ً هف الضركرم عمى الهىظهات استخداـ أفضؿ ى  أ ك، لكتركىيدريب اإلىت سٍكلة استخداـ الت  كها بي  
 رؽ. الط  

 Profiles of potentially successful on( بعنوان :  Bishop, 2008: دراسة )  رابعاً 

line Learners in a teacher  credential  program" "ُّ

عمى  مين الحاصميننترنت في برنامج تدريب المعم  مين الكبار عبر ال م  ير المتعكساليب تفأ" 
دفت الد  البكالوريا " بكة هيف الكبار عمى الش  فكير لدل الهعم  ساليب الت  ألى الكشؼ عف إراسة ٌك

ـ  ك ، دريب الحاصميف عمى درجة  البكالكريا في كاليفكرىياة في برىاهج الت  العىكبكتي   يهات  شاد تعمإر  قد ت
باع تٌ إذلؾ هف خالؿ  ك،  القصيرةك ة الهختصرة يرة الذاتي  جؿ كتابة الس  أهف  ثهاىيف طالبان ك  ربعةو أك  لهئةو 

ـ  ك ،  فكير الهختمفةىهاط الت  أ لى كجكد ىهط إعرؼ جؿ الت  أاتية هف ير الذ  الس   كة فصيمي  تائج الت  تحميؿ الى   ت
ـ   ك ، ةبكة العىكبكتي  ف الىاجحيف هف خالؿ الش  هيبيف الهتعم   هىتشرو  دو هحد   تفكيرو  رجات تحميؿ الد   ت

 –كاديهي جاح األكلى هف احتهاالت الى  ٌي العالهة األك  –ؿكٌ راسي األة خالؿ الفصؿ الد  كاديهي  األ
 لى كجكدإتائج ظٍرت الى  أك ، فكيرىهاط الت  أالب حسب ها كرد في فكير لدل الط  ارتباطٍا بأىهاط الت  ك 

ـ  ،  البة الخطاب لمط  فكير في عهمي  ىهاط الت  أهف  لهجهكعةو  دالالتو  هف  لى هجهكعةو إكصؿ الت   كلـ يت
قاد ك ،  ىتائج الهسح كأة الكتابة لدل الطالب مي  اتي( في عهفكير الذ  تفكير الهعركفة )بأىهاط الت  ىهاط ال  أ

ة عميهي  ظـ الت  ة تصهيـ الى  في عهمي   ةن خصي كافٌ ير الش  فكً يجب االٌتهاـ بأىهاط الت  أى  لى إستىتاج ٌذا اإل
ىاؾ احتهالي  ، عمـقصى درجات الت  ألى إالب بٍدؼ ضهاف كصكؿ الط   ىهاط أبيف  كثيؽو  ة لتكاجد ارتباطو ٌك

لحجـ  لكف ال يهكف هالحظتً ىظران ك ، كاديهيأ دراسي   كؿ فصؿو أرجات في الد   كخصي فكير الش  الت  
ا هف الد   كراسة كشفت ىتائج الد   ك،  ىةالعي   دراؾ تأثير إكرة ر لى ضإابقة بحاث الس  األ كراسات غيٌر
 عمـ.الت   ك عميـ ة الت  قىيات في عهمي  فكير عمى استخداـ الت  ىهاط الت  أ
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 ( بعنوان :Rogers and Coles ,2222)دراسة  -5

Teacher training onlineُّ،". Presented at Annual Meeting of 

the Teachers of English to Speakers of Other Languages 2000 

 . " نترنتال  عبر مينالمعم   تدريب "

التي جعمت  طكرات الكبيرة في تكىكلكجيا الهعمكهات كعرؼ عمى الت  ة الت  ئيسراسة الر  أٌداؼ الد  هف 
ن  ةن عمهي   ىترىت هسألةن هيف بكاسطة اإلتدريب الهعم   ثت عىٍا سئمة التي تحد  زان .كهف اإلا ههي  عهمي   كحال 

ىترىت رشادم عمى اإلإكتـ دراسة حالة عف برىاهج ، س البعيدب كالهدر  راسة هدل العالقة بيف الهدر  الد  
يغة ة لٍذي الص  شياء الهىتظهة الهستقبميٌ خذ بالحسباف األكاأل، سابيع الستكشاؼ  تمؾ العالقةأ 10ة لهدٌ 

هيف. ىترىت يهىح شٍادة في تدريب الهعم  عمى اإل لبرىاهجو  تفصيمي   كقاهت بكصؼو ، هيفالهعم  هف تدريب 
( 46راسة هف )ىة الد  ىت عي  كتكك  ، كعي  كالى   كاستخدـ الباحث الهىٍج الهختمط الذم يجهع بيف الكهي  

يس( في اليكىاف هف العاـ اش–بتدائي في هىطقتي )ايمسؼ الخاهس كالسادس اإلهي الص  هف هعم   هان هعم  
عمـ عف بعد درب كالت  لمت   ةقىي  عكبات الت  الص   ف  أراسة ٌـ ىتائج تمؾ الد  أكهف ، 2001-2000راسي الد  

 تتراجع بهستكل كبير.

  (Insung Jungk,2000) دراسة     -6

Issues and Challenges of Providing Online In-service 

Teacher Training: Korea's Experience" 

 )ةالكوريّ  جربة)التّ " مينلممعم   الخدمة أثناء ةاللكتروني   ةدريبي  الت   وراتالد   توفير وتحديات نتائج "
 تدريبب كالذم يختص  ، اإلىترىت عبر عميـالت   لتطكير ةالككريٌ  الهبادرة فسيرت إلى راسةالد   ٌدفت
 ككذلؾ،  عميهيةالت   ياسةالس  ي صاىع إلرشاد ان جدٌ  ةو كهٍه   كسةو همه تكصياتو  شهؿكي، عهؿال هيف أثىاءالهعم  

 كقد عميـ ساليبً في الت  أكهٍاراتً ك ، ـالهعم   أداء تطكير في ةكىكلكجي  الت   راتاالبتكا أثر كضيحت ـ  ت
 ثائؽك  تحميؿ : أكالن  بدراستً هف خالؿ الباحث كقد قاـ،  حميمي  الت   الكصفي   الهىٍج الباحث استخدـ
 دريبالت   خدهة هيهقد   هع ةالرسهي   غير الهقابالت: ثاىيان اإلىترىت  شبكة عمى كالهكاقع ةاالجتهاعي   ككريا

جراٌا هعٍد أالتي  ككيىيالت   قييـالت   تقرير تحميؿ: ثالثان  ككريا في هيفلمهعم   الخدهة أثىاء اإللكتركىي
 )ككريا في بعدو  عف عميـكالت   الهفتكحة القضايا في لمبحكث ةكلي  الد   الهجمة(ألبحاثا
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 اآلخريف هيفالهعم   ك بيفالهدر   هع فاعؿالت   عمى عاليةو  بدرجةو  كفقادر  هيفالهعمٌ  أف  الىتائج  ٌـ  أككاىت 
 اإلىترىت. عبر

ُّراسبثُّانسببمتعهىُّانذ ُُّّعمٍبانت ُّ

حيث ، راسةير الهباشرة بهكضكع الد  غ جىبية ذات العالقة الهباشرة كة كاألراسات العربي  تـ استعراض الد  
لى إ ضافةن إ، ثراء دراستٍاإتائج التي ساعدت الباحثة في هف الى   لى هجهكعةو إابقة راسات الس  مت الد  تكص  

راسة. كهف خالؿ قراءة كتحميؿ ظرم لمدٌ عداد األدب الى  إساعدت الباحثة في  ها كرد هف هعمكهاتو 
 الية:براز الهالحظات الت  إلكتركىي يهكف دريب اإلالت   ابقة التي تىاكؿراسات الس  الد  

 عمى ها يمي:راسة هع ٌذي الد   راسات اتفقت الد  

 كلكتركىي في جهيع البمداف ٌكدريب اإلة الت  راسات  بأٌهي  في كؿ الد    عاـ   فاؽه اتٌ  ك جهاعه إٌىاؾ  -1
 لتطكر العصر الحالي. في الكقت كهكاكبه هركىة ن  كثري أك ،  تكمفةن  قؿ  أً كلكى  ،  لكتركىيدريب اإلاهتداد لمت  

ة لكتركىي يساٌـ في تطكير العهمي  دريب اإلالت   ف  أعمى  عميـالت   الهختصة بقطاعو  راساتفقت الد  ات   -2
 ،2000) هثؿ دراسةعميـ كىكلكجيا في الت  كدهج الت   لكتركىياإل عميـكبىاء هىظكهة الت  ، ةعميهي  الت  

Rogers and Coles (2017، )حسفكدراسة (2010، ٍرم)الشٌ دراسة( ك 2007، )الحربيدراسة( ك 
الجاىب الهٍاراتي كالهعرفي كدراسة  ( كتطكير2014،ة كدراسة )الطرشاىيىهية البشري  كالهساعدة في الت  

 .(2017، )حسف

(  ك)الحربي 2015، )غبكف يفالدراستأل  حميمي  التٌ  راسات استخدهت الهىٍج الكصفي  جهيع الد  -3
 .جريبي  ا الهىٍج الت  تاستخده،  (2007

 استخداـ كتطبيؽ  تهتطمبا   البحث عف  راسة الحالية هف حيثتشابٍت هع الد   ٌىاؾ دراساته -4
ي دراسة)الغديافدريب اإلالت   ، ركيكدراسة )التٌ ، (2009، ٍراىيالشٌ كدراسة )، (2011، لكتركىي ٌك

بة،  (2016، فيرمدراسة )الظٌ ك يضان ت أكبعضٍا تىاكؿ الهعكقا .(2010 دراسة ك ( 2011، كدراسة )ٌك
 .(2012، )الهطيرم

هيف لكتركىي تحفز الهعم  دريب اإلكىكلكجيا في الت  سٍكلة استخداـ الت   ف  أجهعت عمى أٌىاؾ دراسات  -5
، Joo,  Y, Jدراسة ) راساتهف ٌذي الد   ك،  دريبً لمت   جديدو  عمى اعتهادي كىكعو  عاـ   فيف بشكؿو كالهكظ  
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Lim, K, Y & Kim,  S, M 2012 ),   كدراسة (Ramayah,  T,  Ahmad, N,  H,  & 
Hong,  T 2012 )  

راسة هع الد   تشابٍت ك،  لكتركىي كدراسة حاالتو دريب اإللمت   راسات التي تىاكلت ىهاذج هقترحةو الد   -6
 .(2007، كدراسة )الحربي، (Rogers and Coles ،2000ٌي دراسة ) يءة في ذلؾ الش  الحالي  

 .حصائي  ا  ك  سميـو  ىة هىً بشكؿو راسة كاشتقاؽ العي  تحديد هجتهع الد    -7

 راسة:زت بو ىذه الد  ما تمي  

لكتركىي دريب اإلؽ بالت  تتعم   -عمى حد عمـ الباحثة-ةفة الغربيٌ كلى في الضٌ راسة األتعتبر ٌذي الد   -1
 في الهدارس.

بؿ قاهت  ،ة فقطلكتركىي في الهدارس الخاصٌ دريب اإلبات الت  راسة بالكشؼ عف هتطم  الد   لـ تكتؼ  -2
 .-ريحاأ–لكتركىية لحالة هدرسة تراسىطا إيقً في تمؾ الهدارس بتطبيؽ دكرة ة تطبهكاىي  إثبات إالباحثة ب

: هاٌك التحميميٌ  ي  ساليب الهىٍج الكصفأسمكبيف هف أعمى همت تشاٍا أى  حيث  بةهركٌ تعتبر دراسة  -3
 يتيف دراسىتيف يف كعي  ت الباحثة لهجتهعيف دراسي  ضفتعر  ، سمكب دراسة الحالةأك  ةراسة الهسحي  الد   سمكبأ

هك ،  لىتائجة ايزيد هف هصداقي  هها   ىة.فراد الهجتهع الذيف لـ تشهمٍـ العي  أة تعهيهٍا عمى باقي كاىي  ا 

لكتركىي ضهف خططٍا عميـ لتشهؿ التدريب اإلربية كالتٌ كزارة التٌ ٍا لٌهٌ أك ، هت تكصيات شاهمةقد   -4
 عمى الهستكيات.قي بً ألالر   ك، عميـىكية هها يساعد عمى تىهية قطاع التٌ الس  
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   مةمقد. 
   راسةمنيج الد. 
 جمع البيانات.  
   راسةمجتمع الد. 
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 راسةداة الد  أ. 
  راسة وثباتياداة الد  أصدق. 
 راسةداوت الد  أجراءات تطبيق إ. 
 معالجة وتحميل البيانات. 
 .مكونات نموذج الدورة االلكترونية 
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ُّانفصمُّانثبنث

____________________________________________________________ُّ

ُّخراءاتهبإراستُّوتُّانذ ُّمىهدٍ ُُّّ

 

ُّمتُّممذ 1-1ُُّّ

ػػ، راسػػةبعتٍػػا الباحثػػة لتىفيػػذ الد  جػػراءات التػػي ات  لإل كػػاهالن  كصػػفان  يتىػػاكؿ ٌػػذا الفصػػؿ ح هػػىٍج حيػػث ستكض 
عريػؼ بػأدكات كالت  ، راسػةىػة الد  كتحديػد عي  ، راسػةككصؼ هجتهع الد  ،  راسةقساـ الد  أ ك، اليبٍاأسك  راسةالد  
سػػػاليب راسػػػة كاألجػػػراءات الد  إاىتٍػػػاءن بكصػػػؼ ، كثباتٍػػػاؽ هػػػف صػػػدقٍا حق ػػػعػػػدادٌا كالت  إراسػػػة كطريقػػػة الد  
،  جػػػراءاتكفيهػػػا يمػػػي كصػػػؼ لجهيػػػع تمػػػؾ اإل، تػػػائجة التػػػي اسػػػتخدهت فػػػي تحميػػػؿ كهعالجػػػة الى  حصػػػائي  اإل

لجهػػع البياىػػات  عػػةو اعتهػػدت الباحثػػة عمػػى هصػػادر هتىك  ، صػػدقٍاأٍػػا ك دق  تػػائج كأأفضػػؿ الى  لػػى إكلمكصػػكؿ 
ـ  ، راسػػػةابقة ذات العالقػػػة بهكضػػػكع الد  راسػػػات الس ػػػظػػػرم كالد  طػػػار الى  ةن باإلبدايػػػ، راسػػػةالالزهػػػة لمد    كهػػػف ثػػػ

 الهقابالت كيميٍا االستباىات.
 :لهرحمتيفهت الباحثة دراستٍا ٌدافٍا قس  أراسة كتحقيؽ بة عف تساؤكالت الد  اجكلإل
ة م ن وجي ة نظ ر س الخاص  لكترون ي ف ي الم دار دريب ال ب ات الت  متطم   فح ص وج ود: ىل و  ال  مرحمةال

 . ة()دراسة مسحي  مينالمعم   المدراء و
 راس  ةن  ة الد  تش  مميا عي    ة الت  يح  دى الم  دارس الخاص   إة ف  ي لكتروني   إ: تطبي  ق دورة ةاني  الثّ  مرحم  ةال
 .(نموذج مقترح) لكتروني فيياال  دريبة تطبيق الت  مكاني  إد من كّ ألمت  

ُّ

ُّ:راستمىهحُّانذ 1-1ُُّّ

ػ الهػىٍج الكصػفي   راسة اعتهػدت الباحثػة ٌداؼ الد  ألتحقيؽ  التفسػير العمهػي  حميػؿ كشػكاؿ الت  أحػد أ ك"ٌك
ا كهي  ك ، دةو هحد   هشكمةو ك أ ، ـ لكصؼ ظاٌرةو الهىظٌ  عف  هتقىةو  كهعمكهاتو  عف طريؽ جهع بياىاتو  ان تصكيٌر
 قيقة".راسات الد  خضاعٍا لمد  ا  كتصىيفٍا كتحميمٍا ك ، اٌرةالظ  

، فتٍا )عػالـحيث عر  ، راسةهتٍا لهكضكع الد  لهالء ىدهجةريقة الهالباحثة في دراستٍا عمى الط  كاعتهدت 
هػػا  كدهػػجو  كعهػػؿ تكافػػؽو ، ريقػػة التػػي يقػػـك هػػف خاللٍػػا الباحػػث بجهػػع كتحميػػؿ البياىػػاتالط   ٍػػا:( بأى  2010
ة كذلػػػؾ فػػػي ىفػػػس كعي ػػػالى  ة ك دكات الكهٌيػػػاألك رؽ تػػػائج كاالسػػػتىتاجات التػػػي حصػػػؿ عميٍػػػا هػػػف الط ػػػبػػػيف الى  
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كلػبعض ،  لهشكمة البحث أفضؿى  فٍـو  إلى  ريقة لمكصكؿكاستخدهت الباحثة ٌذي الط  ، البحث كراسة أالد  
ػػ شػػبً هىتظهػػةو  عػػف هقػػابالتو  ة عبػػارةه رائػػؽ الىكعي ػػراسػػة .فكاىػػت الط  أجػػزاء الد   ة هػػع هػػدراء الهػػدارس الخاص 

عػػف اسػتباىات اسػتخدهت هػػع  ة كاىػت عبػارةن رائػؽ الكهي ػػالط   .ك ةدارات الهدرسػي  هػف يىػكب عػىٍـ فػػي اإلك أ
 تمؾ الهدارس. هيهدراء كهعم  
ي:أهف  يشتهؿ عمى هجهكعةو  الهىٍج الكصفي   فٌ : أ(2001، افيقكؿ )عميٌ   ساليب البحث العمهي ٌك

 .ة(راسات الهسحي  أسمكب الهسح )الد   -1
 .دراسة الحالة -2
 .تحميؿ الهحتكل -3
 .رطك  التٌ  كأ كهالى   دراسات -4
 .دراسات االرتباط -5
 .ةراسات الهقطعي  كالد   ان كيمة زهىي  راسات الط  الد   -6

 كقد استخدهت الباحثة في دراستٍا:
دريب بػػػات الت ػػػكذلػػػؾ بٍػػػدؼ فحػػػص كجػػػكد هتطم  راسػػػة هػػػف الد   ىلػػػك  األ لهرحمػػػةافػػػي سػػػمكب الهسػػػح أ:  اكأل
 ة.ة الغربي  ف  لكسط في الض  ة لهىطقة الكتركىي في الهدارس الخاص  اإل

هػػيف لفحػص هػػدل اسػتجابة الهعم  كذلػػؾ   ةاىيػالث   هرحمػػةالفػي لػدكرة الكتركىيػػة  تطبيػػؽ ىهػكذج هقتػػرحثاىيػان: 
 ة.ة الغربي  ف  ة لهىطقة الكسط في الض  ة تطبيقً في الهدارس الخاص  هكاىي  ا  لكتركىي ك دريب اإللفكرة الت  

 

ُّ:ُّخمعُّانبٍبوبث1-1ُّ

ي: ثاىكيةو  ك ةو كلي  هف هصادر أ لبياىاتتـ جهع ا  ٌك
مة بهكضكع ابقة ذات الص  راسات الس  ظرم كالد  دب الى  اشتهمت ٌذي الهصادر عمى األ ة:انوي  المصادر الث  

هف هكتبات الجاهعات داخؿ فمسطيف كالحصكؿ عمى بعض  حيث قاهت الباحثة بزيارة عددو  ،راسة الد  
كرسائؿ ، كريات كالهقاالت الهحكهةهف الد   الع عمى عددو ط  ؾ اإلككذل، الكتب هف خارج فمسطيف

ة لعالقتٍا لكتركىي  كقكاعد البياىات اإل ،ةلكتركىي  ح العديد هف الهكاقع اإلكتصف  ، كالهاجستير، كتكرايالد  
ة في تركىي  لكقسـ األرشفة كالهكتبة اإل عاكف هعلت  راسة كالتي حصمت عميٍا الباحثة باالكبيرة بهكضكع الد  

 .ةعميـ الفمسطيىي  ربية كالت  ابع لكزارة الت  ربكم الت  دريب الت  الكطىي لمت   الهعٍدعاكف هع كبالت  ،  جاهعة القدس
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 ة:ولي  المصادر ال 
  ي ىكعه  :مفتوحةمقابالت شبو ؤاؿ ة لمهقابؿ بطرح الس  ىكاع الهقابالت التي تعطي الحري  أهف  ٌك

 (2001، )عمياف (2003، هف التكضيح)عبيد مب هف الهستجيب هزيدان كالط  ،  خرلأ بصيغةو 
ا )قاسـ فتكحةبرز هزايا الهقابالت شبً الهأكهف   (:2016، كها ذكٌر

 ة.فات الشخصي  الختبار كتقكيـ الص   أفضؿ أداةو  -1
 ة.ىساىي  في تشخيص كهعالجة الهشكالت اإل ان كبير  ان ثر ألٍا  أف   -2
 رات.في االستشا كبيرةه  لٍا فائدةه  -3
ـ  لمهعمكهات ا ة كتدعيـو ضافي  إ تعهؿ عمى تزكيد الباحث بهعمكهاتو  -4  خرل.كات األدجهعٍا باأل لتي ت
 ذا قكرىت باالستبياف.إدؽ كثر لمص  أ  ة كقريبةه كاقعي   ك جدان  ىسبة الفائدة كالهردكد هىٍا عاليةه  -5
 االستبانة : 

مة خدـ االستبياف لجهع البياىات ذات الص  حيث يست،  دكات البحث العمهيأٌـ أحد أيعد االستبياف هف 
ف أسئمة التي يىبغي عمى الهستجيب هف األ ف هجهكعةن تتضه   عداد استهارةو إ فيتـٌ ، بهكضكع البحث
لى استكشاؼ إراسات التي تٍدؼ في هجاؿ الد   رئيسو  كلٍذا يستخدـ االستبياف بشكؿو  يجيب عميٍا.

فراد الذيف يرغب ذا كاف األا  ك ، فرادأم العاـ كهيكؿ األالر   ة كاستطالعاتحقائؽ عف الههارسات الحالي  
ىً هف الكصكؿ داة االستبياف تهك  أ ف  إف ،كف هتباعدة أهافي الحصكؿ عمى بياىات بشأىٍـ في الباحث 

 .(2016، )قاسـ هعقكلةو  كبتكاليؼو  هحدكدو  ليٍـ جهيعا بكقتو إ
ىاؾ عدة  ي:2016، يذكر )قاسـ، البياىاتلجهع  الختيار االستباىة كطريقةو  سبابو أٌك  ( بعض هىٍا ٌك

ا هصادر ال تكف   كحقائؽى   جديدةو   فضؿ لمحصكؿ عمى هعمكهاتو ريقة األٌي الط   -1  خرل.أٌر
 .قؿ  أ كتكاليؼى  قصيرو  بكقتو  كبيرةو  ةو جغرافي   ة تكزيعٍا عمى هىطقةو هكاىي  إ -2
 يريدٌا. اتو هعمكه م  أدالء بة الكاهمة لإلهاف لمهستجيب كالحري  تعطي األ -3
 ٍا:ى  ؿ استخداـ االستباىة أل( فيفض  2001، ا )عميافهٌ أ
 ة الكاهمة في اختيار الكقت كالظركؼ الهالئهة لتعبئتٍا.الحريٌ  فيً تعطي الهبحكث -1
 .فيً الهبحكث كز سكاء عىد الباحث أحيٌ ؿ االستباىة هف ىسبة الت  تقم   -2
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ُُّّ:ُّراستمدتمعُّانذ 1-1ُُّّ

ػهعمٌ  هف جهيع هدراء ك سةراؼ هجتهع الد  تأل    ػلة هي الهػدارس الخاص  ، ةة الغربي ػفٌ هىطقػة الكسػط فػي الض 
ػ ( 1950) اهػيف فيٍػػعػدد الهعم   هػدارس ك،  (103فػي هىطقػة الكسػػط) ةحيػث يبمػغ عػدد الهػػدارس الخاص 

ـ   ك ، هةهعم   ك ان ههعم   كهػا  فػي راـ اهلل عمػيـ العػالي ربيػة كالت  الحصكؿ عمى تمؾ الهعمكهات هػف كزارة الت   ت
 لي:بالجدكؿ التا   حه هكض   كٌ

 راسة( : هجتهع الد  1-3جدكؿ رقـ )
 مينعدد المعمّ  ةعدد المدارس الخاص   المدينة

 1385 61 كالبيرة راـ اهلل
 154 7 اريحا

 411 35 ضكاحي القدس
 

لتطبيػؽ راسة تهع الد  هؿ هجتشكتـ تطبيؽ ىهكذج هقترح لدكرة الكتركىية في هدرسة تراسىطا اريحا حيث ا
 هػان ك( هعم  38كيبمغ عػددٌـ ) ريحا(أاىكية )هات هدرسة تراسىطا الث  هي كهعم  جهيع هعم  عمى  ٌذا الىهكذج

 هة.هعم  
 

ُّراستىتُّانذ ُّعٍ 1-1ُُّّ

( 20راسػػة عمػػى )ىػػة الد  شػػتهمت عي  حيػػث ا ،ة البسػػيطةىػػة الطريقػػة العشػػكائي  اسػػتخدهت الباحثػػة لتحديػػد العي  
ـ عشػػػكائي   ،ةن هػػػكهعم   ان هػػػ( هعم  162ك)  كهػػػديرةن  ان هػػػدير  ،  راسػػػة% هػػػف هجتهػػػع الد   9.3بىسػػػبة ،  اتػػػـ اختيػػػاٌر

 هيف:ىة الهعم  عي  ل ةغرافي  ك يهالخصائص الدٌ ح ( يكض  1.3كالجدكؿ )
  



74 
 

ُّفٍهمُّ.ُّتُّنهمبسىثٍهٌمغرافٍ ُّتُّوانذ ُّخصٍ ُّانمعهىمبثُّانش ُّ(:1.1ُّخذولُّ)

 ةالمئوي  سبة الن   العدد المستوى المتغير
 0.6 1 دكتكراي ةرحة العممي  الد  

 22.2 36 هاجستير
 77.2 125 بكالكريكس

 39.5 64 عمهي  خصصالت  
 60.5 98 أدبي

 40.7 66 سىكات 5-1هف  سنوات الخبرة
 22.8 37 سىكات 10-6هف 
 18.5 30 سىة 15-11هف 

 17.9 29 سىة 15أكثر هف 
 42.0 68 سىة 30-20هف  العمر

 35.8 58 سىة 40-31هف 
 16.7 27 سىة 50-41هف 

 5.6 9 سىة 50أكبر هف 
 56.2 91 دكرة 5-1هف  ةدريبي  ورات الت  عدد الد  

 23.5 38 دكرة 10-6هف 
 9.9 16 دكرة 15-11هف 

 10.5 17 دكرة 15أكثر هف 
ىل حصمت عمى دورات 

 ؟ةٍ لكتروني  إ ةٍ يتدريب
 30.9 50 ىعـ
 69.1 112 ال

% 0.6ىسػبة  ف  أكيظٍػر ،  ةرجػة العمهٌيػراسػة حسػب هتغيػر الد  يىػة الد  ( تكزيع أفراد ع  1.3يبيف الجدكؿ )
 خصػػػص أف  ر الت  ف هتغي ػػػ% لمبكػػػالكريكس. كيبػػػي  77.2كىسػػػبة ،  % لمهاجسػػػتير22.2كىسػػػبة ،  كتكرايلمػػػدٌ 

% هػػف 40.7ىسػػبة  خبػػرة أف  ر سػػىكات ال% لألدبػػي. كيبػػيف هتغي ػػ60.5كىسػػبة ،  % لمعمهػػي39.5ىسػػبة 
كىسػػػبة ،  سػػػىة 15-11% هػػػف 18.5كىسػػػبة ،  سػػػىكات 10-6% هػػػف 22.8كىسػػػبة ،  سػػػىكات 1-5

كىسػػػػبة ،   سػػػػىةن  30-20% هػػػػف 42ىسػػػػبة  . كيبػػػػيف هتغيػػػػر العهػػػػر أف  سػػػػىةن  15% ألكثػػػػر هػػػػف 17.9
. سػىةن  50% ألكبر هػف 5.6كىسبة ،  سىةن  50-41% هف 16.7كىسبة ، سىةن  40-31% هف 35.8
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 10-6% هػف 23.5كىسػبة ، دكراتو  5-1% هػف 56.2ىسػبة  دريبيػة أف  كرات الت  ف هتغيػر عػدد الػد  بي  كي
ر ف هتغي ػػػػػػ. كيبػػػػػػي  دكرةن  15% ألكثػػػػػػر هػػػػػػف 10.5كىسػػػػػػبة ، دكرةن  15-11% هػػػػػػف 9.9كىسػػػػػػبة ،  دكراتو 

 % لال. 69.1كىسبة ، % لىعـ30.9ىسبة  أف   ةو لكتركىي  إة تدريبي   الحصكؿ عمى دكراتو 
ـ ( هعمٌ 10)ٌا بمػػغ عػػددبالىسػػبة لعيىػػة الػػدكرة االلكتركىيػػة فقػػد  اهػػا هػػيف هػػف هدرسػػة تراسػػىطا تػػـ اختيػػاٌر
خصصػػػات )العمػػػكـ، حيػػػث شػػػهمت جهيػػػع الت   ،ةىػػػة القصػػػدية بىػػػاءن عمػػػى تخصصػػػاتٍـ التربكي ػػػقػػػة العي  يبطر 
ة( بتدائي  إة، تربية ة الفىي  ربي  ة، الت  ربية الرياضيٌ كىكلكجيا، التٌ ة، التٌ ة، المغة االىجميزيٌ ياضيات، المغة العربيٌ الرٌ 
ـ   ـ هف باقي الهعم   كت  راسة بالكاهؿ.مكا هجتهع الد  ا ليهث  خصص عشكائي  هيف هف ىفس الت  اختياٌر

ػا ىػة التػي يتػد  ٍػا :العي  ة( بأى  ة )القصػدي  ىة غير االحتهالي  ( العي  2001حيث عرؼ )عمياف،  خؿ فػي اختياٌر
ٍػػػـ األقػػػدر عمػػػى تقػػػديـ أى   ً يعػػػرؼ هسػػػبقاي ألى ػػػ؛ ىػػػةفيختػػػار أفػػػراد العيٌ  ،ةخصػػػي  حكاهػػػً الش  رغبػػػة الباحػػػث كأ

ـ ألى   ىةو هعي   عف هشكمةو  هعمكهاتو   ا.ٌٍـ عاشكا الهشكمة أك عاصرك أكثر هف غيٌر
 :فيٍـ ة لمهبحكثيفيهكغرافي  ة كالد  خصي  كفيها يمي عرض الهعمكهات الش  

رالمتغي   ةسبة المئوي  ن  ال العدد المستوى   
ل العمميالمؤى    80.0 8 بكالكريكس  

 20.0 2 هاجستير
خصصالت    10.0 1 تكىكلكجيا الهعمكهات 

دابٍاآة ك لغة اىجميزي    2 20.0 
ةبتدائيٌ إتربية   1 10.0 

ةتربية رياضيٌ   1 10.0 
 10.0 1 رياضيات
ةلغة عربيٌ   2 20.0 
ةعمكـ حياتيٌ   1 10.0 
ةفىكف جهيم  1 10.0 

سىكات 5-1هف  سنوات الخبرة  5 50.0 
سىكات 10-6هف   3 30.0 
سىة 15-11هف   1 10.0 

سىة 15أكثر هف   1 10.0 
سىة 30-20هف  العمر  7 70.0 

سىة 40-31هف   2 20.0 
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سىة 50-41هف   1 10.0 
 ىل حصمت عمى دوراتٍ 

؟ةٍ لكترونيّ إ ةٍ تدريبي    
 20.0 2 ىعـ
 80.0 8 ال

وراتلد  عدد ا .لـ أحصؿ عمى دكراتو    8 80.0 
دكرات 3-1هف   2 20.0 

 

 راسةأداة الد   3-5

 :وعية )المقابالت شبو المفتوحة(رائق الن  الط   3-5-1
ـ  أبعد  لكتركىػي كاالىتٍػاء دريب اإلة حكؿ هكضكع الت ػجهع البياىات كالهعمكهات هف الهصادر الثاىكي   ف ت

حيػث كضػعت الباحثػة عػددان ، كلػي لهقػابالت شػبً هفتكحػةأتصػهيـ ىهػكذج  ـٌ تػ، ظػرمطار الى  هف بىاء اإل
ػ إلىعرؼ كذلؾ بٍدؼ الت  ؛ سئمة ألهف ا دريب ة حػكؿ هػدل تطبيػؽ الت ػكجٍة ىظر هدراء الهػدارس الخاص 
ػؿ هتطم  كالت  ،  لكتركىي في هدراسػٍـاإل  ؟ـ الأ ؟رة فػي هدارسػٍـباتػً هتػكف  عػرؼ عمػى هػدل اقتىػاعٍـ بػً ٌك
ػي راسػة الت  داة الد  ألالستفادة عىػد تصػهيـ ،  هالحظاتٍـ كآرائٍـ حكؿ الهكضكع أخذ  ؾ بٍدؼكذل اليػة ٌك

ي: سئمةو إ ف هف عدة( ىهكذج الهقابمة الذم تكك  1االستباىة كيبيف الهمحؽ رقـ )  ٌك
 ؟لكتركىيدريب اإلة بالت  دارة الهدرسي  كؿ :ها هدل هعرفة اإلؤاؿ األالسٌ 
 ؟لكتركىيدريب اإلة لتطبيؽ الت  ٌؿ ٌىاؾ استعدادي   اىي:ؤاؿ الثٌ السٌ 
 ؟لكتركىيدريب اإلٌا بالت  ءثراإة دارة الهدرسيٌ ؿ اإلها الهكاد كالهكاضيع التي تفض   الث:ؤاؿ الثٌ السٌ 
 ةاٌزي  لكتركىي في تمؾ الهدارس كجدريب اإلبات الالزهة لتطبيؽ الت  ابع:  ها هدل تكافر الهتطمٌ ؤاؿ الر  السٌ 
 ئة الهحيطة؟البي
قميػدم هػف كبهاذا يختمؼ عػف التٌ  ؟لكتركىيدريب اإلة فكرة الت  دارة الهدرسيٌ ع اإلؤاؿ الخاهس: ٌؿ تشج  السٌ 

ا؟  كجٍة ىظٌر

ُّ:تُّ)االستببوت(رٌمتُّانكمٍ ُّانط 1-1-1ُُّّ

 تػبو ة هف كطالع عمى األدبيات التربكي  كبعد اإل ،بعد االىتٍاء هف تحميؿ ىتائج الهقابالت شبً الهفتكحة 
راسػػات ة هػػف بعػػض الد  االسسػػتفادة هػػف االسػػتبياىات الهعػػد   ك،   صػػةو هتخص   بحػػاثو أك ،  ةو كرسػػائؿ جاهعي ػػ

ـ ( تػػػـ صػػػياغة اسػػػتباىتيف كاحػػػدة لمهعم ػػػ2015، ارراسػػػة كهىٍػػػا دراسػػػة )العطٌػػػذات العالقػػػة بهكضػػػكع الد  
 :عمى ها يمي بىاء  خرل لمهدير  أك 



77 
 

 .ة لالستباىاتالهجاالت الرئيس تحضير -1
 كؿ هجاؿ. ضهفالفقرات التي تقع  تحديد -2
 هتٍا لجهع البياىات.ءالختبار هدل هالالهسؤكؿ  االستباىات عمى الهشرؼ  عطاء كعرضإ -3
 .يراي الهشرؼ هىاسبان  كها ةكلي  أ صكرةتعديؿ االستباىات ب -4
 عػةن هكز   ةن ( فقػر 20) ة عمػىدارة الهدرسػي  ة حيػث اشػتهؿ اسػتبياف اإلكلي ػعداد االستباىات بصػكرتٍا األإ -5

 ربعة هحاكر .أعمى  عةن هكز   ( فقرة  21هؿ استبياف الهعمـ عمى )كاشت ،هحكريف عمى 
 هػػػػيف هػػػػف ذكم االختصػػػػاص فػػػػي عػػػػدة جاهعػػػػاتو هػػػػف الهحك   عػػػػرض االسػػػػتبياىات عمػػػػى هجهكعػػػػةو  -6

 (.6هبيف في همحؽ رقـ )ك هيف كها ٌ( هحك  7حيث بمغ عددٌـ )، ةو فمسطيىيٌ 
 ة.ٍائي  الى   اى بٍا الهحكهكف كصياغة االستباىات بصكرتٍكصأعديالت التي جراء الت  إ -7

 ـ .( الستباىة الهعم  4ة كالهمحؽ رقـ )دارة الهدرسي  ( ىهكذج الستباىة اإل3كيبيف الهمحؽ رقـ )
 :ة من دارة المدرسي  نت استبانة التكو  

ـ في راسة كدك بٍدؼ الدٌ  فيٍـ  لتعريؼ الهبحكثيف ةه عاه   هةه هقدٌ  –ؿكٌ الجزء األ  ثرائٍا.إٌر
 ة:الي  ف هحاكر االستباىة الت  تضه   –اىيالجزء الث  

 ػػدريب اإلبػػات الت ػػؿ: هتطم  ك  الهحػػكر األ ف ٌػػذا الهحػػكر هػػف تكػػك   ك ، دريبيػػةة بالبيئػػة الت  لكتركىػػي الخاص 
 .( فقرةن 11)
   ( 9ف ٌذا الهحكر هف )كتكك   ةدارة الهدرسي  ة باإللكتركىي الخاص  دريب اإلبات الت  اىي: هتطم  الهحكر الث

 .فقراتو 
 :ىت هفـ فتكك  ها استباىة الهعمٌ أ

ػـ فػي  عاهػةه  عمكهاته هك  ،راسة بٍدؼ الدٌ  فيٍـ لتعريؼ الهبحكثيف عاهةه  هةه هقد   -كؿالجزء األ عىٍػا كدكٌر
 ثرائٍا.إ

، خصػصالت  ، ةرجػة العمهي ػىت ها يمػي )الد  كتضه   فيٍـ ة حكؿ الهبحكثيفهعمكهات شخصي   –الجزء الثاىي
 ة(.لكتركىي  ة اإلدريبي  كرات الت  عدد الد  ، ةدريبي  كرات الت  عدد الد  ، العهر، سىكات الخبرة، ؿ العمهيالهؤٌ  

ي الجزء الث    ربعة هحاكر:أالث : كتضهف هحاكر االستباىة ٌك
 قراتو ( ف4ف ٌذا الهحكر هف )كتكك   ،ة لمهعمـ ٍات الفكري  كج  ؿ: الت  كٌ الهحكر األ. 
   ( فقراتو 4ف ٌذا الهحكر هف )كتكك   ، ـ ة الهعم  اىي: استعداي  الهحكر الث. 
   ( فقراتو 9ف ٌذا الهحكر هف )ـ كتكك  ة لمهعم  كىكلكجي  الث: الهٍارات الت  الهحكر الث. 
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 ( فقراتو 4ف ٌذا الهحكر هف )كتكك   ،ـ ة لمهعم  كىكلكجي  دكات الت  األ ةاٌزي  الهحكر الرابع: ج . 
 كاستخدهت الباحثة االدكات التالية عىد تطبيقٍا لىهكذج هقترح  لمتدريب االلكتركىي :

 ة )االستبانة(:ريقة الكمي  الط   
تبػػػيف هػػػدل اسػػػتجابة  حضػػػير السػػػتباىةو تػػػـ البػػػدء بالت    ة لمهعمهػػػيف العشػػػرةلكتركىي ػػػكرة اإلبعػػػد تطبيػػػؽ الػػػد  

ـ  كرة كهػػػيف لمػػػدٌ الهعمٌ  ـ  لػػػى أٌػػػداؼ كىتػػػائج الد  إكذلػػػؾ لمكصػػػكؿ تقييهٍػػػا هػػػف كجٍػػػة ىظػػػٌر البػػػدء  راسػػػة، فػػػت
 الية:لمخطكات الت   بصياغتٍا كفقان 

 ئيسة لالستباىة.كضع الهجاالت )الهحاكر(الر   -1
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ هجاؿ. -2
 هتٍا لجهع البياىات .ءإرساؿ االستباىة إلى الهشرؼ الهسؤكؿ الختبار هدل هال -3
 .حسب ها يراي الهشرؼ هىاسباي  أكلي   عديالت الهطمكبة لالستباىة بشكؿو ت  إجراء ال-4
 ربعة هحاكر.إعمى  عةن هكز   ( فقرةو 34ة كالتي اشتهمت عمى )كلي  إعداد االستباىة بصكرتٍا األ-5
( 7هػػػػيف هػػػػف ذكم االختصػػػػاص حيػػػػث بمػػػػغ عػػػػددٌـ )هػػػػف الهحك   عػػػػرض االسػػػػتباىة عمػػػػى هجهكعػػػػةو  -6

 (6ف في الهمحؽ رقـ )هبي هيف كها ٌكهحك  
هػػػكف،  تػػػـ حػػػذؼ كاضػػػافة بعػػػض الفقػػػرات كتعػػػديؿ عػػػديالت التػػػي أكصػػػى بٍػػػا الهحك  بعػػػد إجػػػراء الت   -7

ػػ ػػػ ة لالسػػػتباىة كهػػػا ٌػػكٍائي ػػػكرة الى  صػػياغة الػػػبعض هىٍػػػا لمخػػػركج بالص  (  حيػػػث 5ح بػػػالهمحؽ رقػػػـ )هكض 
ي  : ربعة أجزاءو أىت هف تكك    ٌك

ػـ فػي  ةه عاه ػ كهعمكهاته  ،راسة لتعريؼ الهبحكثيف فيٍـ بٍدؼ الد   ةه عاه   هةه هقد   -الجزء األكؿ عىٍػا كدكٌر
 إثرائٍا.

ؿ العمهي، خصص، الهؤٌ  ىت ها يمي )الت  حكؿ الهبحكثيف فيٍـ  كتضه   ةه شخصي   هعمكهاته  –الجزء الثاىي
 لكتركىية(.ة اإلدريبي  كرات الت  سىكات الخبرة، عدد الد  

ي أربعة هحاكر :الث: كتضهٌ الجزء الث    ف هحاكر االستباىة ٌك
  ٌ( فقرةن 14ف ٌذا الهحكر هف )ـ كتكك  لكتركىي عمى الهعم  دريب اإلؿ: أثر الت  الهحكر األك. 
  ٌ( فقراتو 9ف ٌذا الهحكر هف )ة كتكك  لكتركىي  ة اإلدريبي  ة الت  ة الهاد  اىي: فاعمي  الهحكر الث. 
  ٌ( فقراتو 5ف ٌذا الهحكر هف )تكك   كرة كد  بات الة هتطم  الث: جاٌزي  الهحكر الث. 
  ٌ( فقراتو 6ف ٌذا الهحكر هف )كرة كتكك  ابع: تقييـ الد  الهحكر الر . 
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ُّراستُّوثببتهبُّانذ ُُّّأداةصذق1.1ُُُّّّ

ُّ:ىعٍتُّ)انممببالثُّشبهُّانمفتىزت(رٌمتُّانى ُّانط 1.1.1ُُّّ

السػػتعاىة قاهػػت الباحثػػة با،  حػػة( كثباتٍػػاكعيػػة )الهقػػابالت شػػبً الهفتك راسػػة الى  داة الد  أحقػػؽ هػػف صػػدؽ لمت  
% ككػػذلؾ 8بزهيمػة حيػث تػـ التحميػؿ هػػف قبمٍػا بعػد تحميػؿ الباحثػة كحسػػاب التكافػؽ بػيف التحميمػيف كبمػغ 

  % .95قاهت الباحثة باعادة التحميؿ هرة اخرل لتكف الىسبة 
ػكهػا كقاهػت الباحثػة بػالت   ظػػرم فسػير الى  يتىاسػب الت  ل؛ اٌرم دؽ الظ ػحقؽ هػف صػدؽ األداة هػف خػالؿ الص 
( -reflexivity self) ة التاهػؿاسػتخدهت الباحثػة اسػتراتيجي  ك ،  (2001، يرفيهع الكاقع الهيداىي )الٌصػ

ػػػا ٍػػػا البحػػػث الػػػذ  ى  أكتعػػػرؼ ب،  راسػػػةخصػػػي الهحتهػػػؿ فػػػي الد  لتقميػػػؿ الهيػػػكؿ الش   اتي عػػػف هػػػكاطف اىحياٌز
  ىٍا هف ذلؾ.الكسائؿ التي تهك   يطرة عميٍا كتحديدكهحاكلتٍا الس   ،الهحتهؿ 

 negative caseالبة)تعيػيف الحػاالت الس ػة ى اسػتراتيجي  خػرل تسػه  أ ةن كها استخدهت الباحثة اسػتراتيجي  
sampling )، عاتٍػا كتفسػيراتٍا لهػا فؽ هع تطم  ف البحث الهقصكد عف الحاالت التي ال تت  ٌي تتضه   ك
تػائج . فضػؿ كيسػاٌـ فػي تػدعيـ هسػتكل صػدؽ تمػؾ الى  ألى ىتائج إهها يؤدم الى الكصكؿ تقكـ بدراستً 

 (2003، )حجر

ُّ:تُّ)االستببوت(رٌمتُّانكمٍ ُّانط 1.1.1ُُّّ

فتقػػيس هػػا كضػػعت ،  جمػػًأت هػػف عػػد  أي داة لمغػػرض الػذم هػػدل تحقيػػؽ األصػدؽ االسػػتباىة كيقصػػد بٍػػا : 
 .(2010، لقياسً )الجرجاكم

ـ  ، ةتٍا األكلي  قاهت الباحثة بتصهيـ االستباىة بصكر كقد  ـ   كهف ث راسة حقؽ هف صدؽ أدكات الد  الت   ت
أم في هىٍـ إبداء الر   بى مً حيث طي  ،هيف هف ذكم االختصاص كالخبرةهف الهحك   بعرضٍا عمى هجهكعةو 

كهدل شهكؿ الفقرات لمجاىب ، فقرات االستباىة هف حيث: هدل كضكح لغة الفقرات كسالهتٍا لغكيان 
ضافة ، ظرمى  ال ـ   ك ،يركىٍا هىاسبةن  فقراتو  كأ تعديالتو  كأ هعمكهاتو  أم  كا  إخراج  كفؽ ٌذي الهالحظات ت

 ٍائية.االستباىة بصكرتٍا الى  

ُُّّ:اخهًذ ُّانُّاإلتسبق1.1.1ُّ

جابات الهبحكثيف عمى فقرات كعبارات أداة إ ساؽ(ر عف هدل تجاىس كتىاسؽ )ات  راسة يعب  ثبات أداة الد  
 ىةو عيد تطبيقٍا عمى عي  أي ذا إتائج ىفسٍا راسة الى  تعطي أداة الد   فٍ أالي كبالت  ، جاباتٍـإ ةراسة كهدل دق  الد  

 ركؼ.في ىفس الظ   أخرل ههاثمةو 
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 باتة لهعاهؿ الث  رجة الكمي  هف خالؿ حساب ثبات الد  ،  حقؽ هف ثبات األداةكقد قاهت الباحثة هف الت  
راسة. ع بثبات يفي بأغراض الد  ٌذي االداة تتهت   كتبيف أفٌ ، خ الفابات كركىباراسة حسب هعادلة الث  لمد  

 ة.رجة الكمي  الد   بات لمهجاالت كالي يبيف هعاهؿ الث  كالجدكؿ الت  

ُّ.وتبئحُّمعبممُّانثببثُّنهمدبالث(:ُّ..1خذولُّ)

 معامل الثبات المحاور العينة
 0.816 ـة لمهعم  كجٍات الفكري  الت   مينالمعمّ 

 0.836 ـة الهعم  دي  استعدا
 0.834 ـة لمهعم  كىكلكجي  الهٍارات الت  

 0.890 ـة لمهعم  كىكلكجي  دكات الت  ة األجٍكزي  
 0.940 ةرجة الكمي  الد  

 0.805 ةدريبي  ة بالبيئة الت  لكتركىي الخاص  دريب اإلبات الت  هتطم   المدراء
 0.810 ةدارة الهدرسي  ة باإللكتركىي الخاص  دريب اإلبات الت  هتطم  

 0.848 الدرجة الكمية
 -.، 816) هيفاستبياف الهعم  بات لهجاالت ابؽ تراكحت قيـ هعاهالت الث  ضح هف الجدكؿ الس  ككها يت   

ة راسة الحالي  داة الد  أ عمى أف   ( هها يدؿ  0.940راسة )ة ألداة الد  بات الكمي  كها بمغت قيهة الث  ، (0.890
ـ   كة فيها لتائج الحالي  % هف الى  94ىتاج إادرة عمى ق خرل أعادة القياس كالبحث كاستخداهٍا هرة إ ت

ذي القيـ اعتبرت هرتفعة كهىاسبة ألغراض الد  ،  ركؼبىفس الظ    راسة.ٌك
كها بمغت قيهة ، (0.810-0.805بات )سبة الستبياف الهدراء فتراكحت قيـ هعاهالت الث  ا بالى  ه  أ

% 85ىتاج إعمى  ة قادرةه راسة الحالي  اداة الد   عمى أف   هها يدؿ  ( 0.848راسة )داة الد  ة ألبات الكمي  الث  
ـ   كة فيها لتائج الحالي  هف الى    ركؼ.خرل بىفس الظ  إة القياس كالبحث كاستخداهٍا هرة عادإ ت

ـ  أ هف ىاحيةو  داة أ ، ة لألداةرجة الكمي  باىة هع الد  لفقرات االستاالرتباط بيرسكف  حساب هعاهالت خرل ت
ا حصائي  إ هعظـ هعاهالت االرتباط دالةن  كأعىدها تككف جهيع  يةو عال ع بدرجة صدؽو ٍا تتهتٌ ى  أراسة بالد  

 الي يدؿ  كبالت  ،  راسةعمى ارتباط ٌذي الهجاالت بأداة الد   هها يدؿ  ، (0.05يساكم ك )هستكل داللتٍا اقؿ ا
ضح هف الجدكؿ كيت  . الهحاكر كداخؿ ٌذي الهجاالت أ فقراتلم ان داخمي ان كتىاسق ان ساقت  ا ٌىاؾ ف  أعمى 

كأف  ، عاؿو  راسة بصدؽو داة الد  أع عمى تهت   ا هها يدؿ  حصائي  إ جهيع هعاهالت االرتباط دالةه  دىاي بأف  أ
كالجدكؿ ، جمٍاأكضعت هف  ٌداؼ التيعمى تحقيؽ األ هرتفعةو  بدرجةو  راسة الهستخدهة قادرةه أداة الد  

 ح ىتائج هعاهالت االرتباط بيرسكف.الي يكض  الت  
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ُّ(ُّنمصفىفتُّارتببطُّفمراثPearson Correlationوتبئحُّمعبممُّارتببطُّبٍرسىنُّ)(:ُّ..1خذولُّ)

ُّتُّمهُّوخهتُّوظرهمُّمًُّانمذارسُّانخبص ُّتُّبمعه ُّذرٌبُّاإلنكترووًُّانخبص ُّببثُّانت ُّمتطه ُّ
الدالة  Rقيمة  الرقم

 ئيةاإلحصا

الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية

1 2.579
**

 2.222 8 2.468
**

 2.222 15 2.533
**

 2.222 

2 2.439
**

 2.222 9 2.325
**

 2.222 16 2.476
**

 2.222 

3 2.454
**

 2.222 12 2.348
**

 2.222 17 2.680
**

 2.222 

4 2.521
**

 2.222 11 2.621
**

 2.222 18 2.295
**

 2.222 

5 2.331
**

 2.222 12 2.545
**

 2.222 19 2.363
**

 2.222 

6 2.497
**

 2.222 13 2.585
**

 2.222 22 2.246
**

 2.222 

7 2.516
**

 2.222 14 2.392
**

 2.222 21 2.302
**

 2.222 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ُّ(ُّنمصفىفتُّارتببطُّفمراثPearson Correlationوتبئحُّمعبممُّارتببطُّبٍرسىنُّ)(:ُّ..1خذولُّ)

ُّتُّمهُّوخهتُّوظرُّانمذراءمًُّانمذارسُّانخبص ُّتُّبمعه ُّذرٌبُّاإلنكترووًُّانخبص ُّببثُّانت ُّمتطه ُّ
الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية

1 2.543
**

 2.222 8 2.472
**

 2.222 15 2.528
**

 2.222 

2 2.465
**

 2.222 9 2.385
**

 2.222 16 2.564
**

 2.222 

3 2.538
**

 2.222 12 2.634
**

 2.222 17 2.644
**

 2.222 

4 2.542
**

 2.222 11 2.565
**

 2.222 18 2.622
**

 2.222 

5 2.454
**

 2.222 12 2.494
**

 2.222 19 2.693
**

 2.222 

6 2.395
**

 2.222 13 2.660
**

 2.222 22 2.697
**

 2.222 

7 2.477
**

 2.222 14 2.648
**

 2.222    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ُّ:راستإخراءاثُّانذ 1ُُّّ.7ُُُّّّ

ـ  إ بعد  الية:جراءات الت  خاذ اإلات   عداد ىهكذج الهقابمة كاالستباىة ت
 -ةبىػػػاء هؤسسػػػات كتىهيػػػة بشػػػري  –ىهيػػػة الهسػػػتداهة دارة هعٍػػػد التٌ إهػػػف  ةو رسػػػهي   الحصػػػكؿ عمػػػى كتػػػبو  -1

 (7ح بالهمحؽ )كها هكض  ،  لتسٍيؿ هٍهة الباحثة في جهع البياىات
ة لهىطقػػة ة البسػػيطة لمهػػدارس الخاٌصػػريقػػة العشػػكائي  راسػػة بالط  ىػػة الد  كعي   ،راسػػةتػػـ تحديػػد هجتهػػع الد   -2

 ة .ة الغربيٌ فٌ الكسط بالضٌ 
 كد هف صدقٍا.أ( ثـ التٌ 1كها بالهمحؽ )تصهيـ الهقابمة شبً الهفتكحة  -3
التػػػػي  جػػػراء الهقػػػػابالت كإل ،ىسػػػيؽ هعٍػػػػـ كالت   عشػػػػكائي   بشػػػكؿو  ةو هػػػػدراء هػػػدراس خاٌصػػػػ 10ختيػػػار ا -4

دخػػاؿ إقاهػػت الباحثػػة ب ك،  ا عمػػى ىهػػكذج الهقابمػػة الهعتهػػدالتسػػجيؿ يػػدكيٌ  سػػبكعيف كأٌػػا ؤ جراإاسػػتغرؽ 
 جاباتٍـ.ا  سئمة الهطركحة عمى بعضٍـ بها يتكافؽ هع طبيعة عهمٍـ ك عديالت عمى األبعض الت  

ي االستباىة .داة الت  الستفادة هف ىتائجٍا في تصهيـ األتحميؿ الهقابالت ل -5  الية ٌك
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 (.6عمى هالحظاتٍـ  كها في الهمحؽ) هيف كهف ثـ تعديمٍا اعتهادان عرض االستباىة عمى الهحك   -6
ا هػف كتكزيع االستبياىات)لمهدراء كالهعمهيف( شخصػي   ،راسة هف هجتهع الد   ةو عشكائي   ىةو اختيار عي   تـ   -7

 .ة شٍريف تقريبان ت ٌذي العهميٌ كاستغرق ا في هعظـ الهدارسحيث كاىت الهتابعة شخصي  ، قبؿ الباحثة
 هيف.لمهعم   ا( استبياى162لهدراء الهدارس ك) ان ( استبياى20تكزيع ) تـ   -8
،  يحةو صػػح ات هػػف أفػػراد العيىػػة بعػػد إجػػابتٍـ عميٍػػا بطريقػػةو ة تجهيػػع االسػػتباىد أف اكتهمػػت عهمي ػػكبعػػ -9
ػػػػاىات الهسػػػػترد  عػػػػدد االسػػػػتب ف لمباحثػػػػة أف  تبػػػػي   ( 20حميػػػػؿ اإلحصػػػػائي: )لتػػػػي خضػػػػعت لمت  كا ،الحة ة الص 

 .أم جهيعٍا  هيف( استباىً لمهعم  162ك)،  استباىً لمهدراء
 حصائي.حميؿ اإلتائج بكاسطة برىاهج الت  حصائي لتحميؿ الى  ؿ اإلعطاء االستباىات لمهحم  إ -10
 
الباحث ة بتص ميم وتجيي ز  ، بدأت نة المقصودة في مدرسة تراسنطاة لمعي  لكتروني  ورة ال قبل تنفيذ الد  و 

  ا وىي، حيث تابعت الباحثة توزيعيا شخصي   ورةنة بعد انتياء الد  ع عمى العي  استبانة توز  
 . تم استردادىا جميعيا (استباناتٍ  10) 

ُّتانمعبندتُّاإلزصبئٍ 1ُُّّ.8ُُُُّّّّ

ُّ:ىعٍتُّ)انممببالث(رٌمتُّانى ُّانط 1.8.1ُُّّ

 الية:ة الت  اآلليٌ  ة تحميؿ بياىات الهقابالت كفؽت عهمي  ته  
  ػػي هقػػابالتي  كاحػػدةو  عػػف فئػػةو  كاىػػت الهقػػابالت عبػػارةه ػػ ٌك عطػػاء رهػػز ا  ة ك بعػػض هػػدراء الهػػدارس الخاص 

 )ـ(.
 ـ  ،  ترهيػػػز الهقػػػابالت ابقة حيػػػث كاىػػػت رهػػػكز لهػػػدراء عطػػػاء رهػػػز تسمسػػػمي لمهقػػػابالت الس ػػػإ حيػػػث تػػػ

ػا )ـ ـ كلى هع هدير هدرسػة الهقابمة األ: فهثال ،  (10-1الهدارس هف ) كالثاىيػة ) ،  (1تيراسػىطا رهٌز
 (2(.اىظر الهمحؽ رقـ )2016، (.)القصراكم3( كالثالثة )ـ ـ 2ـ ـ 
   ةٍ رئيس سئمةٍ إنت المقابمة خمسة تضم : 

 لكتركىي؟دريب اإلة بالت  دارة الهدرسي  ؿ:ها هدل هعرفة اإلكٌ ؤاؿ اإلالسٌ 
 لكتركىي؟يب اإلدر ت  لتطبيؽ ال اىي: ٌؿ ٌىاؾ استعداديةه ؤاؿ الث  السٌ 
 لكتركىي؟دريب اإلٌا بالت  ثراءإة ي  دارة الهدرسؿ اإلؤاؿ الثالث:ها الهكاد كالهكاضيع التي تفض  السٌ 
ة لكتركىي في تمؾ الهدارس كجٍكزي  دريب اإلبات الالزهة لتطبيؽ الت  ؤاؿ الرابع:  ها هدل تكافر الهتطم  السٌ 

 البيئة الهحيطة؟
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قميػدم هػف لكتركىػي كبهػاذا يختمػؼ عػف الت  دريب اإلة فكػرة الت ػاالدارة الهدرسػي   عؤاؿ الخاهس: ٌؿ تشج  السٌ 
ا؟  كجٍة ىظٌر

ـ   ـ   ث كهػف ،  هدرسةو  ؤاؿ لكؿ  جابات لٍذا الس  قراءة اإل،  جابات لمسؤاؿ الكاحد عمى هرحمتيفاإل قراءة كؿ   ت
ـ   جػػؿ تحديػػد األفكػػار كالهعمكهػػات أهػػف ، كاحػػدةن  الهػػدارس دفعػػةن  ؤاؿ لكػػؿ  جابػػات لػػىفس الس ػػقػػراءة كػػؿ اإل ثػػ

ى إلػحميؿ هف أجؿ الكصكؿ ة الت  اللة كتكظيفٍا في عهمي  كتحديد االقتباسات ذات الد  ، سؤاؿو  قة بكؿ  الهتعم  
 ابع.طرؽ لتحميؿ الهقابالت في الفصؿ الر  كسيتـ الت  ، تائجالى  

ُّتُّ)االستببوت(رٌمتُّانكمٍ ُّانط 1.8.1ُُّّ

ـ  ت  تٍا لمد هف صالحي  أك  اىات كالت  بعد جهع االستب     ا )إعطائٍا أرقاه حميؿ ت كذلؾ ،  ىة(ا هعي  ترهيٌز
كتحميؿ ،  ة الهىاسبةإلدخاؿ بياىاتٍا إلى جٍاز الحاسكب اآللي إلجراء الهعالجات اإلحصائي   تهٍيدان 

الىسب  عداد كاأل استخراجة لمبياىات بت الهعالجة اإلحصائي  قد ته   ك ، راسةألسئمة الد   البياىات كفقان 
هعاهؿ ارتباط  ك،  هف فقرات االستباىة فقرةو  ة لكؿ  ة كاالىحرافات الهعياري  طات الحسابي  الهتكس  ك ة الهئكي  

لفحص ثبات  (Cronbach Alphaبات كركىباخ ألفا )كهعادلة الث  ، راسةداة الد  ألفحص صدؽ  بيرسكف
 SPSS( )Statistical Package For Socialة )اإلحصائي  ـز كذلؾ باستخداـ الرٌ ، راسةاة الد  أد

Sciences.) 

ُّ:مفتبذُّانتصسٍر1.8.1ُُّّ

جابة )هحايد( ا  ك ،   درجاتو  3 )هكافؽ( جابة إعطيت أي الثي حيث استخدهت الباحثة هفتاح ليكرت الثٌ 
  .كاحدةن  جابة )غير هكافؽ( درجةن ا  ك ،  درجتاف

ـ  ىة الد  أفراد عي   تحديد درجة هتكسطات استجابة ى يتـ  حت  ك   الية:رجات الت  اعتهاد الد   راسة ت
 

 مدى متوسطيا الحسابي رجةالد  
 فأقؿ 1.66 هىخفضة   

 2.33-2.67 طةهتكسٌ   

 فأعمى 2.34   عالية
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 اها بالىسبة لمدكرة االلكتركىية فكاىت اجراءات اداة الدراسة كالتالي :
ػا )إعطائٍػا أرقاهػان تٍا لمت  د هف صالحي  أك  بعد جهع االستباىات العشرة كالتٌ  ىػة(،  كذلػؾ هعي   حميػؿ تػـ ترهيٌز

ة الهىاسػػبة،  كتحميػػؿ إلدخػػاؿ بياىاتٍػػا إلػػى جٍػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلجػػراء الهعالجػػات اإلحصػػائي   تهٍيػػدان 
ػػػ راسػػػةألسػػػئمة الد   البياىػػات كفقػػػان  سػػػب الى   عػػػداد كة لمبياىػػات باسػػػتخراج األت الهعالجػػػة اإلحصػػػائي  ، كقػػد ته 

ذلػؾ باسػتخداـ  ، ك هػف فقػرات االسػتباىة فقػرةو  ة لكػؿ  ة كاالىحرافػات الهعياري ػطات الحسػابي  ة كالهتكس ػالهئكي  
 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesة )ـز اإلحصائي  الر  

 صحيح :مفتاح الت  
جابػػة درجػػاتو  5( ةو بشػػد   بػػة )هكافػػؽه كقػػد اسػػتخدهت الباحثػػة هقيػػاس ليكػػرت الخهاسػػي،  كأيعطيػػت إجا ،  كا 

جابة )غيري درجاتو  3(  إجابة )هحايد   ، كدرجاتو  4( )هكافؽه  جابة )غيري ي( درجتهكافؽو  ،  كا   هكافؽو  ف،  كا 
 .كاحدةن  ( درجةن ةو بشد  
ـ  ىة الد  طات استجابة أفراد عي  تحديد درجة هتكس   ى يتـ  كحت    :اليةرجات الت  اعتهاد الد   راسة ت
 

 مدى متوسطيا الحسابي رجةالد  
 فأقؿٌ  2.33 هىخفضة   

 3.67-2.34 طةهتكس    

 فأعمى 3.68   عالية
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نات نموذج الد ورة اللكتروني ة : 9.3  مكو 

 اسم الد ورة : كن متمي زًا في زمٍن قياسي  .

 أىداف الد ورة :

 .ةلكتركىي  فكؼ اإلعاهؿ هع الص  ت  ة كالكىكلكجي  ـ الت  زيادة هٍارات الهعم   : كالن أ 
 .ؼحديات التي تكاجًٍ داخؿ الص  ـ عمى هكاجٍة الت  زيادة قدرة الهعم   ان:ثاىي 
 .يجاد الحمكؿ الهىاسبةا  ـ ك ة عىد الهعم  تىهية القدرة البحثي  ان: ثالث 
 غرفة الٌصفي ة.لكرة داخؿ از بتطبيقً لهحاكر الد  هي  طريؽ الت   ـ لشؽ  هساعدة الهعمٌ  ان:رابع 
  . ًئراآبداء ا  زيادة ثقتً بىفسً ك  ك ، ـالهعم   عىد د كالخكؼرد  خمص هف الت  الت  ان: خاهس 

 طريقة الت سجيل في الد ورة :

ـ  إعطاء الهعم هيف حساباتو شخصي ةو  ،تـ  تخصيص صؼو إلكتركىي  عمى هكقع جاهعًة القدس حيث ت
 ( .8ا ٌك هبيف في الهمحؽ رقـ )لٍـ لمت فاعؿ هع الد كرة كه

نات الد ورة : اشتممت الد ورة عمى أربعِة محاوٍر أساسي ة و ىي :  مكو 

 المحور الول : ميارات اللقاء والت أثير.

ـ   ،كطيًمب هف الهعم هيف قراءة الهمؼ  ،حيث تـ  عرض أٌـ  ها قالً العمهاءي في هٍارات اإللقاء  كهف ث
ة التي يهتمككىٍا  ،لهٍارات الهذككرة إبداء رأيٍـ با ـ  بعد ذلؾن  ،كها سيضيفكىً هف هٍاراتٍـ الخاص  ك يت

 رفعٍا عمى الهكقع.

 المحور الث اني : الت عمم الن شط .

حيث يتضه ف العرض أىشطةو هختمفةو عمى  ،كضعت فيً الهدر بة عرض بكربكيىت حكؿ الت عمـ الى شط 
ذلؾ إجاباتٍـ لكهف ثـ  رفع   ،عٍا كاإلجابة عف األسئمة الكاردة في ٌذا العرضالهعم هيف الت فاعؿ ه

 الهحكر.
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 المحور الثّالث : صعوبات الّتعمم .

ةى طفؿو يعاىي هف صعكبات الت عمـ  ات تركم قص  ككاف  ،حيث احتكل  ٌذا الهحكر عمى فيديٌك
بداء رأي ات كا  ٍـ بالت صرؼ الهىاسب في حاؿ كاجٍتٍـ هثؿ الهطمكب هف الهعم هيف هشاٌدة تمؾ الفيديٌك

 تمؾ الحاالت في صفكفٍـ .

 المحور الر ابع : فن الت عامل مع أنماط الش خصي ات المختمفة .

حيث تـ  عرض العديد هف الش خصيات ك كضع تحت كؿ  هىٍا هربعه فارغه ؛ ليتهك ف الهعم ـ هف إعطاء 
 ؾ الش خصي ة . رأيً بكيفٌيًة الت عاهؿ هع هثؿ تم
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 راسةنتائج الد   ابع:الر  الفصل 
 
 

 ة(راسة المسحي  )الد  :ل و  القسم ال 
 
  المقابالت تحميل وعرض نتائج. 
  نتائج االستباناتتحميل وعرض . 
 
 

 (نموذج دورة الكترونية) :انيالقسم الث       
 
  تحميل وعرض نتائج االستبانة . 
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ُّ

 

ُّابعفصمُّانر ُّان

___________________________________________________________________ُّ

ُّوتبئحُّانذراست

ُّ:ُّتمهٍذ1ُُّّ.1ُُّّ

مت إليٍا الباحثة عف هكضكع تي تكص  ال   ك،  بأقساهٍا راسةلىتائج الد   ان كعرض تحميالن ف ٌذا الفصؿ تضه  
في مناطِق  وبناُء نموذٍج مقترٍح لو ةِ الخاص   في المدارسِ  ني  لكترو ال  دريبِ الت   باتُ متطم   ":كراسة ٌكالد  

 الوسِط". 
 ل )الدراسة المسحية(و  القسم ال 

ُّتسهٍمُّوعرضُّوتبئحُّانممببالث1ُُّّ.1ُُّّ

 ىي: و سئمةٍ أخمسة ويحتوي عمى 
 لكتروني؟دريب ال ة بالت  دارة المدرسي  ل: ما مدى معرفة ا الً أو 
 حديثةن  ةن عتباري تقىي  عمى لكتركىي دريب اإلة الت  لهاـ هدراء الهدارس بهاٌيٌ إ ؤاؿ عف هدلث ٌذا السٌ يتحد   

 ف  أف تبػػي  ،  ؤاؿجابػات جهيػع الهػدارس لٍػذا الٌسػإقاهػت الباحثػة بقػػراءة كبعػد أف ، كىكلػكجيفػي العصػر الت  
  ؛هتفاكتػػةو  بىسػػبو ف كلكػػ ، لكتركىػػيدريب اإلعػػف الت ػػ كهعرفػةه   هػػا ىكعػػان  هرضػػيةه  ةه جهيػع الهػػدراء لػػديٍـ خمفٌيػػ

 كبيرةو  عمى هعرفةو  تدؿ  هىٍـ  ةو جابة ست  إفقد كاىت  -ثركأخصيص لمت  -كفي هدارسٍـ  تطبيقً عدـ بسبب
 قؿ  أهعرفتٍـ هىٍـ  ربعةن أ ف  أف بيىها تبي  ،  زاتً كخصائصًلكتركىي كههي  دريب اإلبهفٍكـ الت   كاضحو  لهاـو ا  ك 

 كىي.لكتر دريب اإلعف هفٍكـ الت   ان ىسبيٌ 
 لكتروني؟دريب ال لتطبيق الت   ةٌ اني: ىل ىناك استعدادي  ؤال الثّ السّ 

،  لكتركىػػي فػػي هدارسػػٍـدريب اإلتطبيػػؽ الت ػػ لفكػػرة هػػدراء الهػػدارس تقبػػؿفحصػػت الباحثػػة فػػي ٌػػذا السػػؤاؿ 
جابػػػاتٍـ إحيػػػث كاىػػػت ،  هػػػىٍـ لتطبيقػػػً فػػػي هدارسػػػٍـ ان تاٌهػػػ ان اسػػػتعداد ك،  جػػػدان  ان كبيػػػر  القػػػت رضػػػان  حيػػػث

 كبيػرو  ثػرو أا لً هػف هه  ،  كبحثكا هف خالؿ حديثٍـ هع الباحثة سبؿ تطبيقً لديٍـ،  ة(هيعٍـ )ىعـ كبشدٌ ج
ريعة كالهتالحقػة التػي تحػدث فػي طػكرات الس ػة في هدارسٍـ كاٌتهاهٍـ في هكاكبػة الت  ة التربكي  عمى العهمي  
 لكتركىي. دريب اإلات الهستخدهة في الت  قىي  كىكلكجي كالت  العصر الت  

 ؟لكترونيدريب ال ىا بالت  ءثراإة ل االدارة المدرسي  المواضيع التي تفض   و ؤال الثالث :ما المواد  السّ 
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ف ألكتركىػي يجػب دريب اإلالت ػ ف  أهػىٍـ عمػى  خهسةه فؽ ت  احيث ، الهدراء إجاباتؤاؿ اختمفت في ٌذا السٌ 
ذكا حب ػ اكاثىػاف هىٍهػ، ثراء الهىٍػاجـ إلا يحتاجً الهعم  ككؿ ه ،سكاء عمى حد  ة يشهؿ جهيع الهكاد الدراسي  

ػ إدارة ك ةككيفي ػ، داريػيفهػيف كاإلة لمهعم  ساليب التدريسي  األدريب بالهٍارات ك ف يككف الت  أ  ،فكؼضػبط الص 
ة بيػة العاه ػدرية الت  هػع الخط ػ ان لكتركىػي هىسػجهدريب اإلف يكػكف الت ػأفقػكا عمػى خػركف فقػد ات  الثة اآلا الث  ه  أ

فيٍػا إلػى لكتركىػي فقػط فػي الهكاضػيع التػي يحتػاج دريب اإلالهعمـ يحصػؿ عمػى الت ػ ف  أأم ، في الهدرسة
 .ضعؼو هف ـ التي يعاىي هىٍا الهعم   كأىهية طكر كالت  الت  

لكترون  ي ف  ي تم  ك الم  دارس دريب ال ب  ات الالزم  ة لتطبي  ق الت   ؤال الراب  ع:  م  ا م  دى ت  وافر المتطمّ الّس  
 ة البيئة المحيطة؟جيوزي  و 

ػا دريب اإلبات الت  قاهت الباحثة بتكضيح هتطم  ،  ؤاؿ عمى الهدراءقبؿ طرح ٌذا السٌ  لكتركىي الالـز تكافٌر
 ـ ال.أة هدارسٍـ جابة الهدراء بهعرفة جٍكزي  إؿ كليسٌٍ ، لكتركىي فيٍادريب اإلفي الهدرسة لتطبيؽ الت  

بات جهيعٍػا بحيث تتكافر لديٍا الهتطم  ، لكتركىيدريب اإلتطبيؽ الت  جابات الهدراء جهيعٍا تدعـ إفكاىت 
ـ  ،  غمبعمى األ ات ي كالهيزاىي  عـ الفى  ىترىت كفرؽ الد  جٍزة كالقاعات كشبكات اإلالحديث عف األ حيث ت
هػػف  ةو كاحػػد هػػف هػػدراء الهػػدارس ك عىػػد تسػػعةو  ان تهاهػػ  ككاىػػت هتػػكافرةن ، لكتركىػػيدريب اإلصػػة لمت ػػالهخص  
 بات.في بعض الهتطم   بسيطه  ىقصه  كاف عىدٌا الهدارس

قمي دي لكترون ي وبم اذا يختم ف ع ن الت  دريب ال ة فك رة الت  دارة المدرسي  ع الؤال الخامس: ىل تشج  السّ 
 من وجية نظرىا؟

فكار ؿ األطكر الهستهر فهف خالؿ تبادلت  كهكاكبة ا هيز دائهان ة هىٍا لمت  الخاص   ع الهدارس خصكصان طم  تت
رقػػػى بٍػػػا أل كهع لٍػػػا الهػػػدراء لتىهيػػػة هدارسػػػٍـ كالٌسػػػيتطم ػػػ كبيػػػرةن  ان فاقػػػآبػػػيف الباحثػػػة كالهػػػدراء كػػػاف ٌىػػػاؾ 

 عميـ.هستكيات الت  
مبيات لكتركىػي هػع تحفظٍػـ عمػى بعػض الس ػدريب اإلات فكػرة الت ػجابي ػإيبػكا  برح   عكا كجهيػع الهػدراء شػج  

دريب الت ػػػ ف  أفػػػؽ جهػػػيعٍـ عمػػػى حيػػػث ات  ، لكتركىػػػي فػػػي هدارسػػػٍـاإلدريب تهػػػىعٍـ هػػػف تطبيػػػؽ الت ػػػ التػػػي
 لكتركىي:اإل
 ر الكقت كالجٍد.يكف   -1
 ة.كىكلكجي  ة كالت  ي الهٍارات البحثي  يىه   -2
 .زهافو  ك هكافو  م  أبفاعؿ هعً غمب عمى الهسافات كالت  الت  -3
 .تكمفةن  قؿ  أ -4
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 يف خارج ىطاؽ فمسطيف.عاكف هع هدربيف عالهيٌ الت  ة ك االستفادة هف الخبرات الخارجي   -5
ػػأ ـهػػا الس  ،  بب كالهتػػدر  صػػاؿ الهباشػػر بػػيف الهػػدر  كاىػػت فقػػط ٌػػي عػػدـ كثػػرة االت   .مبيات هػػف كجٍػػة ىظػػٌر

 مبيات.كع الهدهج لتالفي هثؿ ٌذي الس  هف الى  لكتركىي دريب اإلف يككف الت  أمكا حيث فض  
 

ُّ:الثخالصتُّتسهٍمُّانممبب1ُُّّ.1ُّ.1ُّ

ػػ جكبػػة بشػػكؿو طػػالع عمػػى األكاإل ،  ف قاهػػت الباحثػػة بتحميػػؿ الهقػػابالت يػػدكيان أبعػػد  ف كجػػكد تبػػي  ،  ؿو هفص 
،  لتطبيقً في هدارسٍـ  تاـو  كاستعدادو ،  لكتركىيدريب اإلة الت  ٌهي  أهف جهيع هدراء الهدارس عمى  جهاعو إ

ة عميهي ػة الت  تػؤدم الػى تطػكر العهمي ػ ةو فكائػد جٌهػلكتركىػي هػف دريب اإلجهػاع لهػا لمت ػالباحثة ٌذا اإل ككتعز 
عىػػػػدها تشػػػهؿ جهيػػػػع الهىػػػػاٌج  هيػػػػز خصكصػػػاي لػػػػى هسػػػتكيات الت  إالكصػػػػكؿ بٍػػػا  ك،  فػػػي تمػػػػؾ الهػػػدارس

 ة التي تزيد هف تحصيؿ الهدارس العمهي.دريسي  ة كالهٍارات كالكسائؿ الت  عميهي  الت  
ة تطبيقػػً هكاىي ػإا يزيػد هػف ٌهػػفػي الهػدارس ه لكتركىػػي هتػكافرةه اإلدريب بػات الت ػهتطم   ف  أكاسػتىتجت الباحثػة 

ة بػػيف ىتػػائج الهقػػابالت كىتػػائج االسػػتباىات ههػػا يزيػػد هػػف هصػػداقي   كبيػػره  تىاسػػؽه  حيػػث كػػاف ٌىػػاؾ،  فيٍػػا
لكتركىػػي فػػي دريب اإلة تطبيػػؽ الت ػػهكاىي ػػإد هػػف ك ػػألمت   جرل دراسػػة حالػػةو تساسػػٍا سػػأكالتػػي عمػػى ،  تػػائجالى  
 لهدارس.ا
 
 :م واستبانة المديرتحميل وعرض نتائج استبانة المعم    3.  4

 : باستبانة المعمم قة تائج المتعم  الن    1.3.4
 ة هف كجٍة ة الغربي  ف  ة في هىطقة الكسط في الض  دريب اإللكتركىي في الهدارس الخاص  بات الت  هتطم  ها 

 ؟ هيفىظر الهعم  
ػػػ  ،ؤاؿلإلجابػػػة عػػػف ٌػػػذا الس ػػػ ة االىحرافػػػات الهعياري ػػػ ك،  ةطات الحسػػػابيى قاهػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب الهتكس 

فػي  لكتركىػي  اإل دريبً الت ػ بػاتي هتطم   ر عػفراسة عمى هحاكر االسػتباىة التػي تعب ػىة الد  الستجابات أفراد عي  
 يف. ههف كجٍة ىظر الهعم  في هىاطًؽ الكسًط  كبىاءي ىهكذجو هقترحو لً ةً الخاص   الهدارسً 
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ُّل:ُّؤالُّانفرعًُّاألو ُّمتُّببنس ُّتبئحُّانمتعه ُّانى ُُُّّّ..1.1.1

ة من وجية ة الغربي  ف  ة في منطقة الوسط في الض  م في المدارس الخاص  ة لممعم  يات الفكري  وج  الت  ما 
 ؟ نظرىم

ة يارٌيػػػػكاالىحرافػػػػات الهع،  ةطات الحسػػػػابيٌ قاهػػػػت الباحثػػػػة بحسػػػػاب الهتكٌسػػػػ،  ؤاؿلإلجابػػػػة عػػػػف ٌػػػػذا الٌسػػػػ
ـ فػػػي ة لمهعم ػػػٍػػػات الفكري ػػػكج  الت   ر عػػػفراسػػػة عمػػػى فقػػػرات االسػػػتباىة التػػػي تعب ػػػىػػػة الد  السػػػتجابات أفػػػراد عي  

ـة الغربي  ف  ة في هىطقة الكسط في الض  الهدارس الخاص     :ة هف كجٍة ىظٌر

مُّتُّنهمعه ُّهبثُّانفكرٌ ُّىخ ُّراستُّنهت ُّىتُّانذ ٍُّ ُّتُّالستدبببثُّأفرادُّعتُّواالوسرافبثُّانمعٍبرٌ ُّطبثُّانسسببٍ ُّ(:ُّانمتىس ُّ..1خذولُّ)

ُّتُّمهُّوخهتُّوظرهمتُّانغربٍ ُّف ُّتُّفًُّمىطمتُّانىسظُّفًُّانض ُّفًُّانمذارسُّانخبص ُّ

 الرقم
ط المتوسّ  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 رجةالدّ 

 عالية 0.467 2.85 .لكتركىيدريب اإلع فكرة التٌ هقتىع كيشجٌ  2
 عالية 0.505 2.77 .لكتركىيدريب اإلجربة التٌ لخكض ت لديً هيكؿه  3
 عالية 0.538 2.75 .لكتركىيدريب اإليعمـ هاٌية الت   1
 طةمتوسّ  0.867 1.98 .لكتركىيدريب اإلقميدم عمى الت  ب الت  يدر ؿ التٌ يفضٌ  4

 عالية 0.35918 2.5849 ةرجة الكمي  الد  
ة الستجابات أفراد ة كاالىحرافات الهعياري  طات الحسابي  س  ر عف الهتك ابؽ الذم يعب  يالحظ هف الجدكؿ الس  

ػة لمهعم ػٍات الفكري  كج  راسة عمى فقرات الت  ىة الد  عي   ػـ فػي الهػدارس الخاص  ة ف  ة فػي هىطقػة الكسػط فػي الض 
ـ أف  الغربي ػػ ( 0.359( كاىحػػػراؼ هعيػػػارم )2.58) ةرجػػػة الكمي ػػػالهتكسػػػط الحسػػػابي لمد   ة هػػػف كجٍػػػة ىظػػػٌر

ذا يدؿ   ػـ في الهدارس الخاص  ة لمهعم  ٍات الفكري  كج  الت   عمى أف   ٌك ة ة الغربي ػف  ة فػي هىطقػة الكسػط فػي الض 
ـ جاء بدرجةو  ـ هقتىعكف بفكرة الت   عاليةو  هف كجٍة ىظٌر  .عكىٍالكتركىي كيشج  دريب اإلٌك

جػػاءت  كاحػػدةن  فقػػرةن  ك،  عاليػػةو  بدرجػػةو ( فقػػرات جػػاءت 3) ( أف  2.4تػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )كهػػا كتشػػير الى  
ػػػ بدرجػػػةو  ػػػدريب اإلع فكػػػرة الت ػػػكيشػػػج   حصػػػمت الفقػػػرة " هقتىػػػعه  ك،  طةو هتكس   طو لكتركىػػػي " عمػػػى أعمػػػى هتكس 
 حسػػػػابي   طو لكتركىػػػػي " بهتكٌسػػػػدريب اإللخػػػػكض تجربػػػػة الت ػػػػ كيميٍػػػػا فقػػػػرة " لديػػػػً هيػػػػكؿه ، (2.85) حسػػػػابي  

ػػػكحصػػػمت الفقػػػرة " ،  (2.77)  طو هتكٌسػػػ " عمػػػى أقػػػؿ  لكتركىػػػيدريب اإلقميػػػدم عمػػػى الت ػػػيب الت  لتػػػدر ؿ ايفض 
 (.2.75) حسابي   لكتركىي" بهتكسطو دريب اإلة الت  يميٍا الفقرة " يعمـ هاٌي  ، (1.98) حسابي  
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ُّؤالُّانفرعًُّانثبوً:ُّمتُّببنس ُّتبئحُّانمتعه ُّانى 1.1.1.1ُُُّّّ

ة من وجية فة الغربي  في منطقة الوسط في الض   ةم في المدارس الخاص  ة المعم  استعدادي  ما مدى 
 ؟ نظرىم

ة الستجابات كاالىحرافات الهعياري  ، ةطات الحسابي  ؤاؿ قاهت الباحثة بحساب الهتكسٌ لإلجابة عف ٌذا الس  
ػػة الهعم ػػاسػػتعدادي   ر عػػفراسػػة عمػػى فقػػرات االسػػتباىة التػػي تعب ػػىػػة الد  أفػػراد عي   ة فػػي ـ فػػي الهػػدارس الخاص 

ـ. ة الغربي  ف  ىطقة الكسط في الض  ه  ة هف كجٍة ىظٌر

مُّتُّانمعه ُّراستُّالستعذادٌ ُّىتُّانذ ُّتُّالستدبببثُّأفرادُّعٍ ُّتُّواالوسرافبثُّانمعٍبرٌ ُّطبثُّانسسببٍ ُّ(:ُّانمتىس ُّ..1خذولُّ)

ُّ:تُّمهُّوخهتُّوظرهمتُّانغربٍ ُّتُّفًُّمىطمتُّانىسظُّفًُّانضف ُّفًُّانمذارسُّانخبص ُّ

 الرقم
ط المتوسّ  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 رجةالدّ 

 عالية 0.394 2.86 .ةلكتركىي  إ خذ دكرةو أل هستعده  1
 عالية 0.558 2.73 .لكتركىي هف الهىزؿدريب اإلفاعؿ هع التى لمت   هستعده  3
 عالية 0.617 2.64 .كرة ضهف تخصصً الجاهعيف يككف هكضكع الدٌ أؿ يفض   4
 متوسطة 0.863 2.18 .ىي هف قبؿلكترك إشارؾ في تدريب  كأـ صه   2

 عالية 0.34199 2.6034 ةرجة الكمي  الد  

ة الستجابات أفراد ة كاالىحرافات الهعياري  طات الحسابي  ر عف الهتكس  ابؽ الذم يعب  يالحظ هف الجدكؿ السٌ 
ػة الهعم  راسة عمى فقرات استعداديٌ ىة الد  عي   ػ ة فػي هىطقػة الكسػط فػيـ فػي الهػدارس الخاص  ة ة الغربي ػف  الض 

ـ أف   ػذا يػدؿ  ، (0.341( كاىحػراؼ هعيػارم )2.60ة)رجػة الكمي ػط الحسػابي لمد  الهتكس ػ هػف كجٍػة ىظػٌر  ٌك
ػـ في الهدارس الخاص  ة الهعم  استعدادي   عمى أف   ـ ة الغربي ػف  ة في هىطقة الكسط في الض  ة هػف كجٍػة ىظػٌر

 .لكتركىيدريب اإلبتجربة الت  غبة يهتمككف الر   ك عاليةو  جاء بدرجةو 
جػػاءت  كاحػػدةن  كفقػػرةن ، عاليػػةو  جػػاءت بدرجػػةو  ( فقػػراتو 3) ( أف  2.4تػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )كهػػا كتشػػير الى  

،  (2.86) حسػابي   طو " عمػى أعمػى هتكس ػ ةو لكتركىي ػإ خػذ دكرةو أل . كحصمت الفقػرة " هسػتعده طةو هتكس   بدرجةو 
(. كحصػمت 2.73) حسػابي   طو لكتركىػي هػف الهىػزؿ " بهتكس ػدريب اإلهع الت ػ فاعؿلمت   كيميٍا فقرة " هستعد  

يميٍػا الفقػرة ،  (2.18) حسػابي   طو هتكس ػ هف قبؿ " عمى أقؿ   لكتركىي  إ شارؾ في تدريبو  كأ ـى الفقرة " صه  
 (.2.64) حسابي   طو كرة ضهف تخصصً الجاهعي " بهتكس  ف يككف هكضكع الد  أؿ " يفض  
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ُّؤالُّانفرعًُّانثبنث:ُّمتُّببنس ُّتبئحُّانمتعه ُّانى ُُُّّّ..1.1.1

ة من ة الغربي  ف  ة في منطقة الوسط في الض  م في المدارس الخاص  ة لممعم  كنولوجي  الميارات الت  ما 
 ؟ وجية نظرىم

بات ة السػتجاة كاالىحرافػات الهعياري ػطات الحسػابي  ؤاؿ قاهت الباحثة بحساب الهتكس  لإلجابة عف ٌذا السٌ 
ـ فػػي الهػػدارس ة لمهعم ػػكىكلكجي ػػالهٍػػارات الت   ر عػػفالتػػي تعب ػػ،  راسػػة عمػػى فقػػرات االسػػتباىةىػػة الد  أفػػراد عي  
ـ. ة الغربي  ف  ة في هىطقة الكسط في الض  الخاص    ة هف كجٍة ىظٌر

راستُّنهمهبراثُّذ ُّىتُّانتُّالستدبببثُّأفرادُّعٍ ُّتُّواالوسرافبثُّانمعٍبرٌ ُّطبثُّانسسببٍ ُّ(:ُّانمتىس ُّ..1خذولُّ)

ُّ:تُّمهُّوخهتُّوظرهمتُّانغربٍ ُّف ُّتُّفًُّمىطمتُّانىسظُّفًُّانض ُّمُّفًُّانمذارسُّانخبص ُّتُّنهمعه ُّكىىنىخٍ ُّانت ُّ

 قمالرّ 
ط المتوسّ  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 رجةالدّ 

 عالية 0.294 2.92 .يجيد تشغيؿ الحاسب اآللي كهمحقاتً 1
 عالية 0.349 2.91 .ىترىتاإل يتقف هٍارات البحث عمى شبكة 8
 عالية 0.458 2.86 .خاص بً  ان لكتركىيٌ إ ان يهتمؾ بريد 6
 عالية Ms.office. 2.83 0.390عاهؿ هع براهج يجيد الت   2
 عالية 0.579 2.73 .عاهؿ هعٍادة كيجيد التٌ يستخدـ الكسائط الهتعدٌ  9
 عالية 0.582 2.72 .عميهيةسجيؿ كالهشاركة في الهىتديات التٌ يستطيع التٌ  7
 عالية 0.593 2.69 .ات الهرفكعة عميٍاف  مة كيدير الهلكتركىيٌ بكات اإلعاهؿ هع الشٌ يجيد التٌ  3
 عالية 0.639 2.67 .فاعؿ هعٍاة كالتٌ لكتركىي  عاهؿ هع براهج الهحادثات اإليجيد التٌ  4
 متوسطة 0.855 2.18 .ةلكتركىي  إة بي  تدري شارؾ في تصهيـ هكاد   كأ ـى صه   5

 عالية 0.32323 2.7236 ةرجة الكميٌ الدٌ 

ة الستجابات أفراد ة كاالىحرافات الهعياري  طات الحسابي  ر عف الهتكس  ابؽ الذم يعب  يالحظ هف الجدكؿ السٌ 
ػػة لمهعم ػػكىكلكجي ػػراسػػة عمػػى فقػػرات الهٍػػارات الت  ىػػة الد  عي   ة فػػي هىطقػػة الكسػػط فػػي ـ فػػي الهػػدارس الخاص 

ػػػػ ـ أف  ة الغربي ػػػػف  الض  ( كاىحػػػػراؼ هعيػػػػارم 2.72ة)رجػػػػة الكمي ػػػػلمد   الهتكسػػػػط الحسػػػػابي   ة هػػػػف كجٍػػػػة ىظػػػػٌر
ذا يدؿ  ، (0.323) ة في هىطقة الكسػط فػي ـ في الهدارس الخاص  كىكلكجية لمهعم  الهٍارات الت   عمى أف   ٌك

ػػ ـ جػػاء بدرجػػةو ة الغربي ػػفٌ الض  هػػيعٍـ بػػاهتالؾ الهٍػػارات الالزهػػة عػػكف جحيػػث يتهت   عاليػػةو  ة هػػف كجٍػػة ىظػػٌر
 .لكتركىيدريب اإللتطبيؽ الت  

 جاءت بدرجةو  كاحدةن  كفقرةن  عاليةو  جاءت بدرجةو  ( فقراتو 8) ( أف  3.4تائج في الجدكؿ رقـ )كها كتشير الى  
ػػػػ  حسػػػػابي   طو كحصػػػػمت الفقػػػػرة " يجيػػػػد تشػػػػغيؿ الحاسػػػػب اآللػػػػي كهمحقاتػػػػً " عمػػػػى أعمػػػػى هتكٌسػػػػ،  طةو هتكس 
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ػػػػشػػػػبكة اإلكيميٍػػػػا فقػػػػرة " يػػػػتقف هٍػػػػارات البحػػػػث عمػػػػى  ، (2.92) ،  (2.91) ط حسػػػػابي  ىترىػػػػت " بهتكس 
،  (2.18) حسابي   طو هتكس   ة " عمى أقؿ  لكتركىي  إ ةو يٌ تدريب شارؾ في تصهيـ هكاد  ك ـ أكحصمت الفقرة " صه  
 (.2.67) حسابي   طو هعٍا " بهتكسٌ  فاعؿة كالت  لكتركىي  عاهؿ هع براهج الهحادثات اإليميٍا الفقرة " يجيد الت  

 

ُّابع:ُّؤالُّانفرعًُّانر ُّمتُّببنس ُّتبئحُّانمتعه ُّانى 1.1.1.1ُُُّّّ

ة ة الغربي  ف  ة في منطقة الوسط في الض  م في المدارس الخاص  ة لممعم  كنولوجي  دوات الت  ة الجيوزي  ما 
 ؟ من وجية نظرىم

ة السػتجابات ة كاالىحرافػات الهعياري ػطات الحسػابيٌ ؤاؿ قاهت الباحثة بحساب الهتكسٌ لإلجابة عف ٌذا السٌ 
ـ فػػػػي ة لمهعم ػػػكىكلكجي ػػػدكات التٌ ة األجٍكزي ػػػ ر عػػػفراسػػػة عمػػػى فقػػػرات االسػػػتباىة التػػػي تعب ػػػىػػػة الد  أفػػػراد عي  

ـ. ة الغربي  ف  ة في هىطقة الكسط في الض  الهدارس الخاص    ة هف كجٍة ىظٌر

راستُّندهىزٌتُّاالدواثُّىتُّانذ ُّتُّالستدبببثُّأفرادُّعٍ ُّواالوسرافبثُّانمعٍبرٌ ُّتُّطبثُّانسسببٍ ُّ(:ُّانمتىس ُّ..1خذولُّ)

ُّ:تُّمهُّوخهتُّوظرهمتُّانغربٍ ُّف ُّتُّفًُّمىطمتُّانىسظُّفًُّانض ُّمُّفًُّانمذارسُّانخبص ُّتُّنهمعه ُّكىىنىخٍ ُّانت ُّ

 قمالرّ 
ط المتوسّ  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 رجةالد  

 عالية 0.276 2.93 .ىترىتباإل ان دهزك   ان ذكي ان يهتمؾ ٌاتف -3
 عالية 0.285 2.93 .ىترىت في الهىزؿبشبكة اإل صاالن يهتمؾ ات   -4
 عالية 0.579 2.78 .البتكب في البيت\يهتمؾ جٍاز حاسكب  -2
 عالية 0.789 2.55 .البتكب في الهدرسة\يهتمؾ جٍاز حاسكب  -1

 عالية 0.34827 2.7963 الدرجة الكمية

ة الستجابات أفراد ة كاالىحرافات الهعياري  طات الحسابي  ر عف الهتكسٌ ابؽ الذم يعب  الجدكؿ الس   يالحظ هف
ػة لمهعم ػكىكلكجي ػدكات الت  ة األراسة عمػى فقػرات جٍكزي ػىة الد  عي   ة فػي هىطقػة الكسػط ـ فػي الهػدارس الخاص 

ػػػ ـ أف  ة الغربي ػػػف  فػػػي الض  ( كاىحػػػراؼ هعيػػػارم 2.79ة)رجػػػة الكمي ػػػلمد  الهتكسػػػط الحسػػػابي  ة هػػػف كجٍػػػة ىظػػػٌر
ػػذا يػػدؿ  ،  (0.348) ػػة لمهعم ػػكىكلكجي ػػدكات الت  ة األجٍكزي ػػ عمػػى أف   ٌك ة فػػي هىطقػػة ـ فػػي الهػػدارس الخاص 

ػػ ـ جػػاء بدرجػػةو فة الغربي ػػالكسػط فػػي الض   دكات هكجػػكدةن صػػبحت تمػػؾ األأحيػػث  ، عاليػػةو  ة هػػف كجٍػػة ىظػػٌر
 .كىكلكجياطكر كالت  ىا في عصر التٌ ى  أل هدرسةو  ك هىزؿو  في كؿ  

. كحصػػمت الفقػػرة " عاليػػةو  جهيػػع الفقػػرات جػػاءت بدرجػػةو  ( أف  4.4تػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )كهػػا كتشػػير الى  
" عمػػى أعمػػى  ىترىػػت فػػي الهىػػزؿبشػػبكة اإل يهتمػػؾ اتصػػاالن كالفقػػرة " ،  باالىترىػػت ان دهػػزكٌ  ان ذكٌيػػ ان يهتمػػؾ ٌاتفػػ
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 حسػػابي   البتػػكب فػػي البيػػت " بهتكسػػطو \ ميٍػػا فقػػرة " يهتمػػؾ جٍػػاز حاسػػكبو كي،  (2.93) حسػػابي   هتكسػػطو 
 حسػػابي   هتكسػػطو  بتػػكب فػػي الهدرسػػة " عمػػى أقػػؿ  ال\ كحصػػمت الفقػػرة " يهتمػػؾ جٍػػاز حاسػػكبو ،  (2.78)
(2.55.) 
 م :ص تحميل مجاالت استبانة المعم  ممخ  2.3.4 

 ة لمجاالت ومحاور االستبيان:افات المعياري  نحر وال ، ةوساط الحسابي  ح ال الي يوض  الجدول الت  

ببثُّراستُّنمتطه ُّىتُّانذ ُّتُّالستدبببثُّأفرادُّعٍ ُّتُّواالوسرافبثُّانمعٍبرٌ ُّطبثُّانسسببٍ ُّ(:ُّانمتىس ُّ..1خذولُّ)

ُّ:مٍهتُّمهُّوخهتُّوظرُّانمعه ُّتُّانغربٍ ُّف ُّتُّفًُّمىطمتُّانىسظُّفًُّانض ُّذرٌبُّاإلنكترووًُّفًُّانمذارسُّانخبص ُّانت ُّ

 قمالر  
ط المتوسّ  المحاور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 رجةالدّ 

 عالية 0.34827 2.7963 .مة لممعمّ كنولوجي  دوات الت  ة الجيوزي   4
 عالية 0.32323 2.7236 .مة لممعم  كنولوجي  الميارات الت   3
 عالية 0.34199 2.6034 .مة المعمّ استعدادي   2
 عالية 0.35918 2.5849 .مة لممعم  يات الفكري  التوج   1

 عالية 0.23117 2.6881 ةرجة الكمي  الد  
ة الستجابات أفراد ة كاالىحرافات الهعياري  طات الحسابي  ر عف الهتكس  ابؽ الذم يعبٌ يالحظ هف الجدكؿ الس  

في ة في هىطقة الكسط دريب اإللكتركىي في الهدارس الخاص  بات الت  راسة عمى هحاكر هتطم  ىة الد  عي  
ىحراؼ االك   (2.68) ةرجة الكمي  لمد   ط الحسابي  الهتكس   هيف أف  ة هف كجٍة ىظر الهعم  ة الغربي  ف  الض  

ذا يدؿ  ، (0.231هعيارم )ال ة في هىطقة دريب اإللكتركىي في الهدارس الخاص  بات الت  هتطم   عمى أف   ٌك
ي هتكفرةه  عاليةو  ء بدرجةو هيف جاة هف كجٍة ىظر الهعمٌ فة الغربي  الكسط في الض   كقد حصؿ هحكر ،   ٌك

كيميً هحكر " الهٍارات ،  (2.79) حسابي   ـ " عمى أعمى هتكسطو ة لمهعم  كىكلكجي  دكات الت  ة األ" جٍكزي  
ـ  ،  (2.72) حسابي   ـ " بهتكسطو ة لمهعم  كىكلكجي  التٌ   حسابي   ـ " بهتكسطو ة الهعم  هحكر " استعدادي   كهف ث

 (.2.58) حسابي   ـ " بهتكسطو ة لمهعم  ٍات الفكري  كج  يميً هحكر " الت  ،  (2.60)
 ص الباحثة نتائج االستبيان كما يمي:وتمخ  

غبػػة فػػي تجريبٍػػا لتىهيػػة لػػديٍـ الر   عكىٍا كلكتركىػػي كيشػػج  دريب اإللفكػػرة الت ػػ كفمػػهػػيف هتقب  جهيػػع الهعمٌ  -1
 .ـ كهٍاراتٍـكاالرتقاء بقدراتٍ ةعميهي  هسيرتٍـ الت  

 ككذلؾ بسبب خكفٍـ هف تجربة ها ٌ، لكتركىيقميدم عمى اإلمكا الت  البعض القميؿ هف الهعمهيف فض   -2
 ب.هع الهدر   هباشرو  جديد كعدـ كجكد تفاعؿو 
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ف يككف ضهف أكيفضمكف  جدان  ً في هدارسٍـ عاؿتطبيق لكتركىي كدريب اإلة الهعمهيف لمت  استعدادي   -3
 سكىٍا.الهىاٌج التي يدر  تخصصٍـ لخدهة 

ً في  العصػر ى  أحيث  لكتركىي  إ لتفاعمٍـ هع أم تدريبو   هيف كافيةه ة عىد الهعم  كىكلكجيٌ الهٍارات التٌ  -4
عاهؿ هعٍا بهىتٍى كالت  ،  ساتهف شركط الكظيفة في هعظـ الهؤس   ان صبحت تمؾ الهٍارات شرطأالحالي 

ي هفيدةه السٌ   عميـ.الت   خصكصا في حقؿ جدان  ٍكلة ٌك
ػي ، ة الحديثػةلكتركىي ػجٍزة اإلاألهيف يهتمؾ جهيع الهعم   -5 لكتركىػي كيهكػف تحهيػؿ دريب اإلتخػدـ الت ػٌك

ٍ   ، صة لذلؾ عميٍاات الهخص  البرهجي    .زهافو  ك هكافو  دريب بأم  ة الت  ؿ عهمي  فٍذا بدكري يس

ُّ:ُّببستببوتُّانمذٌرمتُّتبئحُّانمتعه ُّانى ُُُّّّ..1.1

ة من ة الغربي  ف  ة في منطقة الوسط في الض  دريب اللكتروني في المدارس الخاص  بات الت  متطم  ما 
 ؟ وجية نظر المدراء

ة السػتجابات ة كاالىحرافػات الهعياري ػطات الحسػابي  ؤاؿ قاهت الباحثة بحساب الهتكسٌ لإلجابة عف ٌذا الس  
دريب اإللكتركىػػي فػػي الهػػدارس بػػات الت ػػهتطم   ر عػػفراسػػة عمػػى هحػػاكر االسػػتباىة التػػي تعب ػػىػػة الد  أفػػراد عي  
 ة هف كجٍة ىظر الهدراء. فة الغربي  ة في هىطقة الكسط في الض  الخاص  
 الية:ة الت  سئمة الفرعي  لى األإع كيتفرٌ 

 ل: ؤال الفرعي الوّ قة بالسّ تائج المتعمّ الن    1.2.2.4
ة في منطقة الوسط ة في المدارس الخاصّ دريبي  لبيئة الت  ة بالكتروني الخاص  دريب ال بات الت  متطم  ما 

 ؟ ة من وجية نظر المدراءة الغربي  ف  في الض  
ة السػتجابات ة كاالىحرافػات الهعياري ػطات الحسػابي  ؤاؿ قاهت الباحثة بحساب الهتكس  لإلجابة عف ٌذا الس  

ة بالبيئػة لكتركىػي الخاٌصػدريب اإلبػات الت ػهتطم   ر عػفراسػة عمػى فقػرات االسػتباىة التػي تعب ػىة الد  أفراد عي  
 ة هف كجٍة ىظر الهدراء. ة الغربي  ف  ة في هىطقة الكسط في الض  ة في الهدارس الخاص  دريبي  الت  
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 دريببات الت  راسة لمتطم  نة الد  ة الستجابات أفراد عي  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  (: المتوس  6.4جدول )
ة من وجية فة الغربي  ة في منطقة الوسط في الضّ ة في المدارس الخاص  ة بالبيئة التدريبي  لكتروني الخاص  ال 

 :نظر المدراء

 قمالرّ 
ط المتوسّ  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 رجةالدّ 

 عالية 0.308 2.90 .ىترىتبشبكة اإل سريعو  صاؿو تكافر ات   -5
 عالية 0.366 2.85 .هاسح ضكئي(،  جٍاز عرض،  ب اآللي )طابعةالحاس تكافر همحقاتو  -3
 عالية 0.523 2.80 .ة هىاسبةتكافر الحاسب اآللي بهكاصفات فىيٌ  -2
 عالية 0.733 2.70 .ةصاؿ داخميٌ تكافر شبكات اتٌ  -4
1-   ٍ  عالية 0.754 2.60 .لكتركىيدريب اإلزة باألجٍزة الالزهة لتطبيؽ التٌ تكافر قاعات هج
 عالية 0.826 2.55 .جٍزةألات الالزهة لعهؿ اتكافر البرهجي   -6
 عالية 0.821 2.40 ي إلستخداـ الحكاسيب هف قبؿ األساتذيعـ الفىٌ يقـك بالد   كجكد فريؽ عهؿو  -8
 عالية 0.754 2.40 .لكتركىيدريب اإلخطيط لمت  قادريف عمى الت    كجكد اساتذةو  -9

 عالية 0.821 2.40 .ةلكتركىي  ض اإلتكافر فىيي تصهيـ العرك  -10
 عالية 0.813 2.35 .ةلكتركىي  إ لتصهيـ هكاد تدريبو  ي هساىدو فىٌ  كجكد فريؽ عهؿو  -11
 متوسطة 0.865 1.70 .ةو لكتركىيٌ إ كجكد هكتبةو  -7

 عالية 0.45624 2.5136 ةرجة الكمي  الد  

ة الستجابات أفراد ة كاالىحرافات الهعياري  لحسابي  طات ار عف الهتكس  ابؽ الذم يعب  يالحظ هف الجدكؿ الس  
ػدريب اإلبات الت ػراسة عمى فقرات هتطم  ىة الد  عي   ػدريبي ػة بالبيئػة الت  لكتركىػي الخاص  ة ة فػي الهػدارس الخاص 

ػػػػػ رجػػػػػة لمد   الهتكسػػػػػط الحسػػػػػابي   ة هػػػػػف كجٍػػػػػة ىظػػػػػر الهػػػػػدراء أف  فة الغربي ػػػػػفػػػػػي هىطقػػػػػة الكسػػػػػط فػػػػػي الض 
ػػػػذا يػػػػدؿ  ،  (0.456هعيػػػػارم )الىحػػػػراؼ اال( ك 2.51ة)الكمي ػػػػ لكتركىػػػػي دريب اإلهتطمبػػػػات الت ػػػػ عمػػػػى أف   ٌك

ػػ ػػدريبي ػػة بالبيئػػة الت  الخاص  ة هػػف كجٍػػة ىظػػر ة الغربي ػػة فػػي هىطقػػة الكسػػط فػػي الضػػف  ة فػػي الهػػدارس الخاص 
 .عاليةو  الهدراء جاء بدرجةو 

جػػاءت  كاحػػدةو  كفقػػرةو  جػػاءت بدرجػػة عاليػػةو  ( فقػػراتو 10) ( أف  6.4تػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )كهػػا كتشػػير الى  
 حسػػابي   طو ىترىػت " عمػػى أعمػى هتكٌسػػبشػػبكة اإل سػريعو  صػػاؿو كحصػمت الفقػػرة " تػكافر ات  ،  طةهتكس ػػ بدرجػةو 

" .ضػػػكئي   هاسػػػحو ،   عػػػرضو  جٍػػػازو ،   طابعػػػةو : كيميٍػػػا فقػػػرة " تػػػكافر همحقػػػات الحاسػػػب اآللػػػي  ،  (2.90)
 حسػػػػابي   طو هتكٌسػػػػ " عمػػػػى أقػػػػؿ   ةو لكتركىي ػػػػإ (. كحصػػػػمت الفقػػػػرة " كجػػػػكد هكتبػػػػةو 2.85) حسػػػػابي   بهتكسػػػػطو 
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 حسػابي   طو " بهتكٌسػ ةو لكتركىي ػإ تػدريبو  لتصهيـ هػكاد   هساىدو  فىي   يميٍا الفقرة " كجكد فريؽ عهؿو ،  (1.70)
(2.35.) 

 اني: ؤال الفرعي الث  قة بالس  تائج المتعم  الن    2.2.2.4
ة في منطقة الوسط ة في المدارس الخاص  دارة المدرسي  ة باللكتروني الخاص  دريب ال لت  بات امتطم  ما 

 ؟ ة من وجية نظرىمة الغربي  ف  في الض  
ػػػػػ،  ؤاؿلإلجابػػػػػة عػػػػػف ٌػػػػػذا الس ػػػػػ ة ة كاالىحرافػػػػػات الهعياري ػػػػػطات الحسػػػػػابي  قاهػػػػػت الباحثػػػػػة بحسػػػػػاب الهتكس 

لكتركىػػي دريب اإلبػػات الت ػػهتطم   ر عػػفالتػػي تعب ػػ، ت االسػػتباىةراسػػة عمػػى فقػػراىػػة الد  السػػتجابات أفػػراد عي  
ػدارة الهدرسي  ة باإلالخاص   ػة فػي الهػدارس الخاص  ة هػف كجٍػة ىظػر ة الغربي ػف  ة فػي هىطقػة الكسػط فػي الض 

 الهدراء. 

دريب بات الت  اسة لمتطم  ر نة الد  ة الستجابات أفراد عي  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  (: المتوس  7.4جدول )
ة من وجية نظر ة الغربي  ف  ة في منطقة الوسط في الض  ة في المدارس الخاص  ة باالدارة المدرسي  لكتروني الخاص  ال 

 :المدراء

 قمالرّ 
ط المتوسّ  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 رجةالدّ 

 عالية 0.000 3.00 .لكتركىيدريب اإلة التٌ دارة الهدرسة بأٌهيٌ إهعرفة  -1
 عالية 0.000 3.00 .لكتركىيدريب اإلدارة الهدرسة استخداـ التٌ إع تشجٌ  -2
 عالية 0.000 3.00 لكتركىيدريب اإلهيف الستخداهٍا في التٌ دارة الهدرسة احتياجات الهعمٌ إي تمبٌ   -3
 عالية 0.000 3.00 . ان لكتركىيٌ إبيف دارة الهدرسة بتحضير الهتدرٌ تٍتـ إ -4
 عالية 0.224 2.95 .لكتركىيةة اإلالتدريبي   دارة الهدرسة الهكاد  إتدعـ  -5
ات حديث لألجٍزة كالبرهجيٌ طكير كالت  ياىة كالت  ات الصٌ دارة الهدرسة عهمي  إ تابعت -7

 .لكتركىيدريب اإلالهستخدهة في التٌ 
 عالية 0.686 2.55

دريب لمت  ة ة كاإلداري  الهكتبي   هكرلألصة ات الهخصٌ دارة الهدرسة الهيزاىيٌ إتحكؿ  -8
 .لكتركىي اإل

 عالية 0.754 2.40

 متوسطة 0.865 2.30 .كتركىيدريب اإللدعـ الت   ةن هاليٌ  صاتو دارة الهدرسة هخصٌ إر تكفٌ  -9
لكتركىي في دريب اإلقميدم عمى التٌ دريب التٌ دارة الهدرسة استخداـ التٌ إؿ تفضٌ  -6

  .قديرالهزايا كالهىح كالت  
 منخفضة 0.671 1.35

 عالية 0.21471 2.6167 ةرجة الكميٌ الدٌ 
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ة الستجابات أفراد ة كاالىحرافات الهعياريٌ طات الحسابيٌ ر عف الهتكس  ابؽ الذم يعبٌ يالحظ هف الجدكؿ السٌ 
ة ة في الهدارس الخاٌصػدارة الهدرسي  ة باإللكتركىي الخاص  دريب اإلت التٌ باراسة عمى فقرات هتطم  ىة الد  عيٌ 

ػػ ـ أف  ة الغربي ػػف  فػػي هىطقػػة الكسػػط فػػي الض  ( 2.61ة)رجػػة الكمي ػػلمد   ط الحسػػابي  الهتكٌسػػ ة هػػف كجٍػػة ىظػػٌر
ػػػذا يػػػدؿ  ، (0.214هعيػػػارم )الىحػػػراؼ االك  ػػػدريب اإلبػػػات الت ػػػهتطم   عمػػػى أف   ٌك دارة ة بػػػاإللكتركىػػػي الخاص 

ػػالهدرسػػي   ػػة فػػي الهػػدارس الخاص  ـ جػػاء بدرجػػةو ة الغربي ػػف  ة فػػي هىطقػػة الكسػػط فػػي الض   ة هػػف كجٍػػة ىظػػٌر
 .عاليةو 

 كفقػػرتيف جاءتػػا بدرجػػةو  عاليػػةو  جػػاءت بدرجػػةو  ( فقػػراتو 7) ( أف  7.4تػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )كهػػا كتشػػير الى  
دارة إع كالفقػرة " تشػج  ،  لكتركىػي "دريب اإلة الت ػدارة الهدرسة بأٌهي ػإحصمت الفقرة " هعرفة  ك،  طةو هتكسٌ 

هػػيف السػػتخداهٍا دارة الهدرسػػة احتياجػػات الهعم  إي " كالفقػػرة " تمب ػػ، لكتركىػػياإلدريب تخداـ الت ػػالهدرسػػة اسػػ
ـ  ، لكتركىػػػيدريب اإلفػػػي الت ػػػ " عمػػػى أعمػػػى  ان لكتركىٌيػػػإبيف دارة الهدرسػػػة بتحضػػػير الهتػػػدر  إ " كالفقػػػرة " تٍػػػت
ػػػ ػػػلكتركىي ػػػة اإلدريبي ػػػالت   د  دارة الهدرسػػػة الهػػػكاإكيميٍػػػا فقػػػرة " تػػػدعـ ،  (3.00) حسػػػابي   طو هتكس   طو ة " بهتكس 

ػػػ،  (2.95) حسػػػابي   دريب قميػػػدم عمػػػى الت ػػػدريب الت  ارة الهدرسػػػة اسػػػتخداـ الت ػػػإدؿ كحصػػػمت الفقػػػرة " تفض 
دارة إر يميٍا الفقرة " تػكف  ،  (1.35) حسابي   طو هتكس   قدير " عمى أقؿ  الت   الهىح ك لكتركىي في الهزايا كاإل

 (.2.30) حسابي   طو كتركىي " بهتكس  لدريب اإللدعـ الت   ةو هالي   هخصصاتو الهدرسة 
 

 خالصة نتائج تحميل مجاالت استبانة المدير 4.3.4
 ة لهجاالت كهحاكر استبياف الهدير :كاالىحرافات الهعياري  ، ةكساط الحسابي  ح األالي يكض  الجدكؿ الت  

دريب بات الت  راسة لمتطم  نة الد  ة الستجابات أفراد عي  حرافات المعياري  ة واالنطات الحسابي  (: المتوسّ 8.4جدول )
 :ة من وجية نظر المدراءة الغربي  ف  ة في منطقة الوسط في الض  اللكتروني في المدارس الخاص  

 قمالرّ 
ط المتوسّ  المحاور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 رجةالدّ 

 عالية 0.21471 2.6167 .ةدارة المدرسيّ ة بالخاصّ لكتروني الدريب ال بات التّ متطمّ  -2
 عالية 0.45624 2.5136 .ةدريبيّ ة بالبيئة التّ لكتروني الخاصّ دريب ال بات التّ متطمّ  -1

 عالية 0.31896 2.5600 الدرجة الكمية

ابات أفراد ة الستجة كاالىحرافات الهعياري  طات الحسابيٌ ر عف الهتكسٌ ابؽ الذم يعب  يالحظ هف الجدكؿ السٌ 
ة في هىطقة الكسط في دريب اإللكتركىي في الهدارس الخاص  بات الت  راسة عمى هحاكر هتطم  ىة الد  عي  



100 
 

( كاىحراؼ هعيارم 2.56ة)رجة الكمي  لمد   ط الحسابي  الهتكسٌ  ة هف كجٍة ىظر الهدراء أف  ة الغربي  فٌ الضٌ 
ذا يدؿ  ، (0.318) ة في هىطقة الكسط اإللكتركىي في الهدارس الخاص   دريببات الت  هتطم   عمى أف   ٌك

دريب بات الت  حصؿ هحكر "هتطم   ك،  عاليةو  ة هف كجٍة ىظر الهدراء جاء بدرجةو ة الغربي  ف  في الض  
ـ  ،  (2.61) حسابي   طو ة " عمى أعمى هتكس  دارة الهدرسي  ة باإللكتركىي الخاص  اإل بات هحكر" هتطم   كهف ث
 (.2.51) حسابي   ة " بهتكسطو دريبي  ة بالبيئة الت  لكتركىي الخاص  دريب اإلالت  
 

 ص الباحثة نتائج االستبيان كما يمي :وتمخ  
 حيث،  جدان  بىسبة عاليةو  لكتركىي في الهدارس جاٌزةه دريب اإلة الالزهة لتطبيؽ الت  دريبي  البيئة الت   -1

ها  ككؿ   ... يعـ الفىٌ فرؽ الد   ك ةلكتركىيٌ األجٍزة األ ك ىترىتاإلشبكات  ك اتالبرهجيٌ  ك القاعاتتتكافر 
 ة.لكتركىي هف بىية تحتيٌ دريب اإلتحتاجً الهدرسة لمبدء بتطبيؽ الت  

 ثرو أعٍا كتدعهٍا لها لٍا هف كتشج  ، كىيلكتر دريب اإلبفكرة الت   كبيرو  بشكؿو  بة ترح  دارات الهدرسيٌ اإل -2
هف  حيث تعهؿ عمى تكفير كؿ ها يمـز سكاءن ،  ةتٍا التربكيٌ كعهميٌ ر كتىهية هدارسٍا في تطك   كبيرً 
ـ  هيف كتشجيع الهعم   ك ةو هاليٌ  صاتو هخص   ك اتو هيزاىيٌ  ـ كتحضيٌر دريب كع هف الت  لهثؿ ٌذا الى  تحفيٌز
 قميدم.هف الت   بدالن 
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 (نموذج دورة الكترونية) :القسم الثاني

 ملكترونية لممعم  ل ورة ادّ تحميل وعرض نتائج استبانة ال

ة في م في المدارس الخاص  لكتروني عمى المعم  دريب ال أثر التّ ما ل: ؤال الوّ قة بالس  تائج المتعم  النّ 
 ؟ ةة الغربي  ف  منطقة الوسط في الض  

ة ة كاالىحرافات الهعياريٌ طات الحسابي  قاهت الباحثة بحساب الهتكسٌ ،  ؤاؿلإلجابة عف ٌذا السٌ 
لكتركىي عمى دريب اإلأثر الت   ر عفالتي تعب  ك ، راسة عمى فقرات االستباىةىة الد  ستجابات أفراد عيٌ ال

 ة. فة الغربي  ة في هىطقة الكسط في الض  ـ في الهدارس الخاص  الهعم  

دريب ثر الت  راسة ل نة الد  ة الستجابات أفراد عي  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  (: المتوس  9.4جدول )
 :ةفة الغربي  ة في منطقة الوسط في الض  م في المدارس الخاص  لكتروني عمى المعم  ال 

االنحراف  ط الحسابيالمتوسّ  الفقرات قمالرّ 
 المعياري

 رجةالدّ 

 عالية 0.316 4.90 الت قميدم. لكتركىي بدال هفدريب اإلهيف اآلخريف باستخداـ التٌ أكصي الهعمٌ  -14

 عالية 0.422 4.80 .طبيؽ الهباشرة كالتٌ كىكلكجية بالههارسة العهميٌ ف هٍاراتي الت  زاد ه -8

 عالية 0.422 4.80 . ييأؿ عىد طرح االسئمة كالتعبير عف ر عكر بالخجالشٌ  هف بىيجىٌ  -11

 عالية 0.483 4.70 . اتيدرب الذٌ لكتركىي هف قدرتي عمى التٌ زاد التدريب اإل -5

كىكلكجيا الحديثة كهدعهان بالت   هدهكجان  بداعي لدمٌ فكير اإلتٌ زاد هف هٍارات ال -9
 ككسائطٍا

 عالية 0.483 4.70

 عالية 0.483 4.70  .لكتركىيةكرات اإلهأىيىة عىد الهشاركة بالدٌ احة كالطٌ زاد هف شعكرم بالرٌ  -12

 عالية 0.675 4.70 . لكتركىيدريب اإلاصبحت هقتىعان اكثر بالت   -13

 عالية 0.516 4.60  .لكتركىي الكثير هف الكقتدريب اإلت  ر الكف   -1

 عالية 0.699 4.60 .ة بسٍكلةو لكتركىي  الهكاقع اإل هع عاهؿة كالت  زاد هف هٍاراتي البحثي   -3

 .ات تدريس جديدة تتىاسب هع العصرساب استراتيجيٌ تكاساعدىي عمى  -10
 الرقهي

 عالية 0.699 4.60

 عالية 0.707 4.50 .ةلكتركىي  فكؼ اإلفي تكىكلكجيا الصٌ  ةن كبير  ان فتح لي آفاق -7

كرة هها ساعدىي فاعؿ هع الد  في الكقت الهىاسب لمتٌ  عاليةه  كاف ٌىاؾ هركىةه  -2
 عمى تىظيـ كقتي

 عالية 0.516 4.40

 عالية 1.059 4.30 ؿ الهسؤكلية لدمٌ ز تحهٌ خريف كعز  هف اآل زاد هف اعتهادم عمى ىفسي بدالن  -6

 .فكيرفكؼ بالت  ساعدىي في ابتكار الحمكؿ الهىاسبة لمهشاكؿ داخؿ الصٌ  -4
 العمهي

 عالية 0.919 4.20

3987. 4.6071 ةرجة الكميٌ الدٌ 
7 

 عالية
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ة الستجابات االىحرافات الهعياري   ة كطات الحسابيٌ ر عف الهتكس  الذم يعب   ك، ابؽيالحظ هف الجدكؿ السٌ 
ة في هىطقة ـ في الهدارس الخاصٌ لكتركىي عمى الهعمٌ دريب اإلقرات أثر الت  راسة عمى فىة الدٌ أفراد عي  

، (0.398هعيارم )الىحراؼ اال( ك 4.60ة)رجة الكمي  لمدٌ  الهتكسط الحسابيٌ  ة أف  ة الغربيٌ فٌ الكسط في الضٌ 
ذا يدؿ   لكسط في ة في هىطقة اـ في الهدارس الخاص  لكتركىي عمى الهعمٌ دريب اإلأثر الت   عمى أف   ٌك

 .عاليةو  ة جاء بدرجةو فة الغربي  الض  

حصمت الفقرة "  ك،  عاليةو  جهيع الفقرات جاءت بدرجةو  ( أف  9.4تائج في الجدكؿ رقـ )تشير الى   كها ك
 حسابيٌ  طو قميدم " عمى أعمى هتكسٌ هف الت   لكتركىي بدالن دريب اإلهيف اآلخريف باستخداـ الت  أكصي الهعمٌ 

الفقرة "  طبيؽ الهباشر " كالت   ة كة بالههارسة العهميٌ كىكلكجيٌ فقرة " زاد هف هٍاراتي التٌ كيميٍا ،  (4.90)
 ك، (4.80حسابي )  ي " بهتكسطو أيلتعبير عف ر ك اسئمة عكر بالخجؿ عىد طرح األبىي هف الشٌ جىٌ 

مهي " عمى فكير العفكؼ بالتٌ حصمت الفقرة " ساعدىي في ابتكار الحمكؿ الهىاسبة لمهشاكؿ داخؿ الص  
ز عز   خريف كهف اآل يميٍا الفقرة " زاد هف اعتهادم عمى ىفسي بدالن ،  (4.20) حسابي   طو هتكسٌ  أقؿ  
 (.4.30) حسابي   طو " بهتكسٌ  ؿ الهسؤكلية لدم  تحهٌ 

 ؟  ةلكترونيّ ة ال دريبيّ ة المادة التّ فاعميّ ما مدى اني: ؤال الثّ قة بالسّ تائج المتعمّ الن   

ة الستجابات ة كاالىحرافات الهعياريٌ طات الحسابيٌ قاهت الباحثة بحساب الهتكسٌ ، ؤاؿا السٌ لإلجابة عف ٌذ
 ة. لكتركىيٌ ة اإلدريبيٌ ة الهادة التٌ فاعميٌ هدل  ر عفراسة عمى فقرات االستباىة التي تعب  ىة الدٌ أفراد عيٌ 

ة فاعميّ مدى راسة لنة الدّ اد عيّ ة الستجابات أفر ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 10.4جدول )
 ةلكترونيّ ة ال دريبيّ ة التّ المادّ 

ط المتوسّ  الفقرات قمالرّ 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 رجةالدّ 

ي قابمة لمتٌ ة هرتبطة جدا بكاقع الهعمٌ دريبيٌ ة التٌ الهادٌ  -3  عالية 0.422 4.80 .طبيؽهيف ٌك

شاط تثرم الىٌ  لحاالتو  دراسةو  ك ةو عهميٌ  ةو كاقعيٌ  هثمةو أة عمى تحتكم الهادة التدريبيٌ  -4
 .الهطمكب

 عالية 0.422 4.80

 عالية 0.483 4.70 .لكتركىيؼ اإلة في الصٌ دريبيٌ ة التٌ سٍكلة الكصكؿ لمهادٌ  -1

 عالية 0.483 4.70 .بة لمهتدر  دريبي  ة التٌ كضكح الهاد   -9

هىاقشتٍا ك أرفعٍا  كأبتحهيمٍا   ءه ة كفٍهٍا سكادريبي  ة الت  عاهؿ هع الهاد  سٍكلة الت   -2
. 

 عالية 0.527 4.50

هة التي تثرم هعارؼ كهٍارات بالهعمكهات القيٌ  ة غىيه دريبي  تٌ الة هحتكل الهاد    -6
 .الهعمـ 

 عالية 0.707 4.50

 عالية 0.527 4.50 .كرةة لهضهكف الدٌ دريبيٌ ة التٌ ة الهادٌ شهكليٌ  -7
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 عالية 0.699 4.40 .عميً جابةسٍكلة هعرفة الهطمكب كاأل -5

 عالية 0.516 4.40 .ةدريبيٌ ة التٌ ات الهستخدهة لعرض الهادٌ ع البرهجيٌ تىكٌ  -8

4.588 الدرجة الكمية
9 

.4025
0 

 عالية

ة الستجابات ة كاالىحرافات الهعياريٌ طات الحسابيٌ ر عف الهتكسٌ الذم يعبٌ ، ابؽيالحظ هف الجدكؿ السٌ 
رجة لمد   ط الحسابي  الهتكسٌ  ة أف  لكتركىيٌ ة اإلدريبيٌ ة التٌ ة الهادٌ فاعميٌ هدل ت ىة الدراسة عمى فقراأفراد عي  

ة دريبيٌ ة الهادة التٌ فاعمي  هدل  عمى أف   ٌذا يدؿ   ك، (0.402هعيارم )الىحراؼ اال( ك 4.58ة)الكميٌ 
 .عاليةو  ة جاءت بدرجةو لكتركىي  اإل

كحصمت الفقرة " ،  عاليةو  يع الفقرات جاءت بدرجةو جه ( أف  10.4تائج في الجدكؿ رقـ )كها كتشير الىٌ 
ة دريبيٌ ة التٌ تحتكم الهاد  " كالفقرة " ،  طبيؽلمت   ٌي قابمةه  هيف كبكاقع الهعمٌ  جدان  ة هرتبطةه دريبيٌ ة الت  الهادٌ 
  (4.80) ط حسابي  " عمى أعمى هتكس   شاط الهطمكبتثرم الى   لحاالتو  دراسةو  ة كعهمي   ةو كاقعي   هثمةو أعمى 

" كالفقرة " كضكح الهادة التدريبية ،  كيميٍا فقرة " سٍكلة الكصكؿ لمهادة التدريبية في الصؼ االلكتركىي
(. كحصمت الفقرة " تىكع البرهجيات الهستخدهة لعرض الهادة 4.70لمهتدرب " بهتكسط حسابي )

يميٍا ،  (4.40تكسط حسابي )التدريبية " كالفقرة " سٍكلة هعرفة الهطمكب كاالجابة عميً " عمى أقؿ ه
" كالفقرة " هحتكل الهادة تدريبية غىي بالهعمكهات ، الفقرة " شهكلية الهادة التدريبية لهضهكف الدكرة

" كالفقرة " سٍكلة التعاهؿ هع الهادة التدريبية كفٍهٍا سكاء ،  القيهة التي تثرم هعارؼ كهٍارات الهعمـ
 (.4.50سط حسابي )هىاقشتٍا " بهتك  كأرفعٍا  كأبتحهيمٍا 

 ؟  مدى جيوزية متطمبات الدورة االلكترونيةما النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: 

ة ة كاالىحرافات الهعياري  طات الحسابي  قاهت الباحثة بحساب الهتكسٌ ،  ؤاؿلإلجابة عف ٌذا السٌ 
كرة بات الد  ة هتطم  ل جٍكزي  هد ر عفالتي تعب  ،  راسة عمى فقرات االستباىةىة الد  الستجابات أفراد عي  

 ة. لكتركىيٌ اإل
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ة راسة لمدى جيوزيّ نة الدّ ة الستجابات أفراد عيّ ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 11.4جدول )
 ةلكترونيّ ورة ال بات الدّ متطمّ 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.422 4.80 .لكتركىيدريب اإلباألجٍزة الالزهة لتطبيؽ التٌ  زةهجٌٍ  تكافر قاعاتو  -1

 عالية 0.422 4.80 .ىترىتبشبكة اإل سريعو  صاؿو تكافر اتٌ  -5

 عالية 0.483 4.70 .هىاسبةو  ةو فىيٌ  ة بهكاصفاتو كيٌ جٍزة الذٌ األ كأتكافر الحاسب اآللي   -2

 عالية 0.483 4.70 .ةلكتركىيٌ كرة اإلبات الدٌ ها يمـز هف هتطمٌ  ة كؿ  دارة الهدرسيٌ هت اإلقدٌ  -3

 دريبلخكض تجربة التٌ  رةه هيف هتكفٌ كىكلكجية عىد الهعمٌ الهٍارات التٌ  -4

 .االلكتركىي

 عالية 0.516 4.60

4.720 الدرجة الكمية
0 

 عالية 0.344

ة الستجابات أفراد ي  ة كاالىحرافات الهعيار طات الحسابيى ر عف الهتكس  ابؽ الذم يعب  يالحظ هف الجدكؿ السٌ 
رجة ط الحسابي لمد  الهتكس   ة أف  لكتركىيٌ كرة اإلبات الد  ة هتطم  راسة عمى فقرات هدل جٍكزي  ىة الد  عي  

ذا يدؿ  ،  (0.342هعيارم )الىحراؼ اال( ك 4.72ة)الكمي   كرة بات الد  ة هتطم  هدل جٍكزي   عمى أف   ٌك
 .عاليةو  ة جاءت بدرجةو لكتركىي  اإل

كحصمت الفقرة " ،  عاليةو  جهيع الفقرات جاءت بدرجةو  ( أف  11.4ها كتشير الىتائج في الجدكؿ رقـ )ك
ٍ   تكافر قاعاتو  بشبكة  سريعو  صاؿو " كالفقرة " تكافر ات  ، لكتركىيدريب اإلباألجٍزة الالزهة لتطبيؽ الت   زةو هج

ة كي  جٍزة الذ  اإل كأ " تكافر الحاسب اآللي كيميٍا فقرة ،  (4.80) حسابي   طو ىترىت " عمى أعمى هتكسٌ اإل
ة " لكتركىي  كرة اإلبات الد  ها يمـز هف هتطم   ة كؿ  دارة الهدرسي  هت اإل" كالفقرة " قد   هىاسبةو  ةو فىي   بهكاصفاتو 

لخكض تجربة  هيف هتكفرةه ة عىد الهعمٌ كىكلكجي  الهٍارات التٌ (. كحصمت الفقرة " 4.70) ط حسابيو بهتكس  
 (.4.60) حسابي   هتكسطو  " عمى أقؿ   لكتركىيدريب اإللت  ا

 ؟  ةلكتروني  ورة ال مستوى تقييم الدّ ما ؤال الرابع: قة بالسّ تائج المتعم  الن  

ة الستجابات ة كاالىحرافات الهعياريٌ طات الحسابيٌ ؤاؿ قاهت الباحثة بحساب الهتكسٌ لإلجابة عف ٌذا السٌ 
 ة. لكتركىي  كرة اإلهستكل تقييـ الد   ر عفالتي تعب  ، رات االستباىةراسة عمى فقىة الدٌ أفراد عيٌ 
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كرة راسة لهستكل تقييـ الدٌ ىة الدٌ ة الستجابات أفراد عيٌ ة كاالىحرافات الهعياريٌ طات الحسابيٌ (: الهتكسٌ 12.4جدكؿ )
 ةلكتركىيٌ اإل

ط المتوسّ  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 رجةالدّ 

 عالية 0.316 4.90 .هيفلكتركىي عىد الهعمٌ دريب اإلكرة هفٍـك التٌ ت الدٌ ز عزٌ  -2

 عالية 0.422 4.80 .رض الكاقعأعمى  ان طبيؽ عهميٌ كرة قابمة لمتٌ أىشطة الدٌ  -6

 عالية 0.516 4.60 .كرة أٌدافٍا كغاياتٍاقت الدٌ حقٌ  -1

 عالية 0.516 4.60 .كسٍمةه  كرة كاضحةه سجيؿ كااللتحاؽ بالدٌ ة التٌ ذآليٌ  -4

 عالية 0.699 4.60 .لكتركىي دريب اإلـ بالتٌ كرة هف قىاعة الهعمٌ زادت الدٌ  -5

 عالية 0.527 4.50 .دة لٍاهىية الهحدٌ ة الزٌ كرة بالخطٌ التزهت الدٌ  -3

4.666 ةرجة الكميٌ الدٌ 
7 

 عالية 0.277

ة الستجابات أفراد ات الهعياريٌ ة كاالىحرافطات الحسابيٌ ر عف الهتكسٌ ابؽ الذم يعبٌ يالحظ هف الجدكؿ السٌ 
( 4.66ة)رجة الكميٌ ط الحسابي لمدٌ الهتكسٌ  لكتركىية أفٌ كرة اإلراسة عمى فقرات هستكل تقييـ الدٌ ىة الدٌ عيٌ 
ذا يدؿ  ، (0.272هعيارم )الىحراؼ االك   .عاليةو  ة جاء بدرجةو لكتركىي  كرة اإلهستكل تقييـ الد   عمى أف   ٌك

كحصمت الفقرة " ،  عاليةو  جهيع الفقرات جاءت بدرجةو  ( أفٌ 12.4جدكؿ رقـ )تائج في الكها كتشير الىٌ 
كيميٍا ،  (4.90) حسابي   طو هيف " عمى أعمى هتكسٌ لكتركىي عىد الهعمٌ دريب اإلكرة هفٍكـ التٌ زت الد  عز  

صمت الفقرة (. كح4.80) حسابي   طو رض الكاقع " بهتكسٌ أعمى  ان كرة قابمة لمتطبيؽ عهميٌ فقرة " أىشطة الد  
يميٍا الفقرة " زادت ،  (4.50) حسابي   طو هتكسٌ  دة لٍا " عمى أقؿ  ة الهحد  هىي  ة الز  كرة بالخط  " التزهت الد  

"  كسٍمةه  كرة كاضحةه سجيؿ كااللتحاؽ بالد  ة الت  آلي   لكتركىي " كالفقرة "دريب اإلـ بالت  كرة هف قىاعة الهعمٌ الد  
 (.4.60) حسابي   طو ة أٌدافٍا كغاياتٍا " بهتكسٌ كر قت الدٌ كالفقرة " حقٌ 

 م:ة لممعمّ لكتروني  ورة ال خالصة نتائج تحميل مجاالت استبانة الدّ 

ة ز هف قدراتٍـ البحثي  هيف حيث عز  عمى الهعم   جدان  يجابي  إ لكتركىي بشكؿو دريب اإلأثر الت   -1
 اتي.درب الذ  كاعتهادٌـ عمى ىفسٍـ بالت  

فت هف حيث خف  ، لكتركىيةكرة اإلهيف هع الد  في تفاعؿ الهعمٌ  ان كبير  ان ي الكقت كاىت سببالهركىة ف -2
 د.دكف تقي   زهافو  ك هكافو  مٌ اكرة بىشطة الد  أفاعؿ هع هكاىٍـ الت  إكاصبح ب، ة عميٍـغكط اليكهي  الض  
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 لكتركىي .عمـ اإللتٌ في ا كبيرةن  ان فتح لً آفاق ك،   ةكىكلكجي  ـ هٍاراتً الت  الهعم   زعز   -3

 عبير عىً.بداء رأيً كالت  كعدـ الخجؿ إل،  احةهاف كالر  هف ثقة الهعمـ بىفسً كشعكري باأل زاد -4

جربة خريف بخكض الت  حيث يكصي اآل،  لكتركىي بعد تجربتًدريب اإلكثر بفكرة الت  أ ان صبح هقتىعأ -5
 طكر الكبير في القرف الحالي.خصي كلهكاكبة الت  الش  عيد عمى الص   ةو كهٍه   كبيرةو  يجابياتو إلها لٍا هف 

لٍـ  بدا ككاىت فرصةن أ صعكبةن ا ك حيث لـ يجد،  جدا ان ة رائعدريبي  ة الت  هيف هع الهاد  كاف تفاعؿ الهعمٌ  -7
 .ـ ها لـ يتقىكيعاب كتعم  لتحدم الص  

د خهيف ألباستعداد الهعم   ىكتؼفمـ  ، هىيات لكاقعو هاؿ كاألؿ اآلتحك   كها سبؽ ٌ ٌـ هف كؿ  كاأل -8
ـ   ،ة كىي  لكتر إدكرات  كحققت  ،ا جدٌ  كرة هبٍرةن كاىت ىتائج كتقييهات الد  ك  ، اٌاعطاءٌـ إي  إ بؿ بالفعؿ ت

هختمفة هها  اتو ة كالتعاهؿ هع برهجي  ىشطة اليكهي  هيف هع األٍا تفاعؿ الهعم  ٌه  أك  ،ٌدافٍا كغاياتٍا أ
  ٍ  خريف عميً.كتشجيع اآل،  كثرأبؿ ك  ،خرل أ لكتركىي هرةن دريب اإلؿ خكض الت  يس
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 وصياتتائج والت  مناقشة الن  : الفصل الخامس

 

 .مناقشة نتائج الدراسة 
  وصياتالتّ مناقشة. 
 الخالصة. 
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 الفصل الخامس

______________________________________________________________ 

 وصيات ائج والت  تمناقشة الن  
 

ُّتبئحانى 1-1ُُّّ

ُّراستسئهتُّانذ ُّأمىبلشت1-1-1ُُّّ

ة في الهدارس الخاص    لكتركىيدريب اإلبات الت  لى دراسة هتطم  إكالتي ٌدفت ، راسةجراء ٌذي الد  إبعد 
 تائج التالية:لى الى  إمت الباحثة تكص  ،  ةة الغربي  ف  في الض  

 :كراسة ٌلمد   ؤاؿ الرئيسالسٌ 

ة ة الخاص  مين في المدارس الفمسطيني  لكتروني الالزمة لتدريب المعم  دريب ال بات استخدام الت  تطم  ما م
 ؟ ببناء نموذج مقترح لو ة تطبيقو فييامكاني  ا  و 
 

 ة كالتالي:راسة الفرعي  سئمة الد  أ حميؿ لكؿ  لى ىتائج الت  إطرؽ سيتـ الت   جابة عىًكلإل

 تيا؟لكتروني وماىي  دريب ال مين بفكرة الت  لمام المعم  إما مدى  ول:ؤال ال الس  

اتً كبيرة يجابياتً كسمبي  ا  زاتً ك لكتركىي كههي  دريب اإلهيف بفكرة كهفٍكـ الت  درجة هعرفة الهعم   ف بأف  تبي  
ى فتاحً عمكاى ،كسائؿ تكىكلكجيا  الهعمكهات  طكر الكبير فيتيجة لمت  الباحثة ٌذي الى   ككتعز ،  جدا

صاؿ االجتهاعي التي ككسائؿ االت   ،ةلكتركىي  في الهكاقع اإل خصكصان  .جديد كالعالـ كهكاكبة كؿ ها ٌ
في هجاؿ  ى الهجاالت كخصكصاى خرل في شت  كالبمداف األي  ،ةراسات العمهي  ليً الد  إتعرض ها كصمت 

درجة اقتىاع الهعمهيف فيً  حظ بأف  كلك ، خاص هيف بشكؿكالهعمٌ  عاـ   فيف بشكؿو أٌيؿ لمهكظ  دريب كالت  الت  
د البعض قميدم هع ترد  هف الت   خذي بدالن أل؛ بع الهتدر  دة التي تشج  لهزاياي الهتعد   ل ذلؾكيعز  ، عالية

 جديد. ككذلؾ يعزل لمخكؼ هف تجربة ها ٌ،  جربةالقميؿ هف خكض الت  
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 ة ؟لكتروني  ورة ال ؤال الثاني ما مدى استعداد المعممين لخوض تجربة الد  الس  
 ف  أ خصكصان  لكتركىي عاليةه دريب اإلهيف لخكض تجربة الت  ة الهعمٌ استعداديٌ  ف  ألى إ راسةمت الد  تكص  
فتختصر عميً الكقت ، ف يتفاعؿ هعٍا هف الهىزؿأحيث يستطيع ، هكافك  م كقتو أفاعؿ هعٍا يككف بالت  

 كأبالهىٍاج  كتيف اليكهي سكاءن ىفسً أسيرا لمر  الهعمـ يجد  ف  إف، كالجٍد كهف كجٍة ىظر الباحثة
ة خصي  دريس كالش  ر قدراتً كهٍاراتً في الت  ي كيطك  يىه   جديدو  ب بأم  يرح   كفمٍذا ٌ، دريسيةساليب الت  باأل

 طكر.جدد كالت  كتيف  لعالـ الت  مقيف كالر  فتجعمً يخرج هف ىطاؽ الت   ،يضا كزيادة خبرتً أهىٍا 
عميهية تٍـ الت  ع كفاءكرف، لزيادة كتىهية هعارفٍـ كهٍاراتٍـ كقدراتٍـ، لكتركىيدريب اإلف لمت  فٍـ يسعك  

 .اتيعميـ الذ  طكير كالت  كيساىد الت  ، دريبحيث يساٌـ في زيادة كفاءة الت  
 

 تروني؟لكدريب ال ة الالزمة لتطبيق الت  كنولوجي  ؤال الثالث :ىل يمتمك المعممين الميارات الت  الس  
ة الهطمكبة كىكلكجيٌ تعكد لصالح اهتالؾ الهعمهيف الهٍارات الت   ان جدٌ  كبيرةو  ؤاؿ بىسبو جاءت ىتائج ٌذا الس  

حد شركط أكىكلكجية صبحت الهٍارات الت  أً أى   كتعزم الباحثة ذلؾ إلى، لكتركىيدريب اإللتىفيذ الت  
يضا اىفتاح أك ، ان كليس ثاىكي ان ساسيٌ أ صبح شيئان أالي اهتالكٍا فبالت   ،ساتؤس  كظيؼ في هعظـ الهالت  

عمى  كبيرو  ر كسائؿ االتصاؿ ساعد بشكؿو كتطك   ، صغيرةو  قريةو إلى ؿ العالـ كتحك  ، تكىكلكجيا الهعمكهات
 .ىسافو إ بؿ عىد أم   ،هيفتىهية تمؾ الهٍارات ليس فقط عىد الهعمٌ 

 
 لكتروني متوافرة؟دريب ال دوات الالزمة لتطبيق الت  ىل ال ابع:ؤال الر  الس  
دريب الت   دكات الالزهة لتطبيؽغمب  يهتمككف األجهيع الهعمهيف عمى األ راسة إلى أف  مت الد  تكص   
اتؼً إكشبكة  لكتركىي هف جٍاز حاسكبً اإل ، الهىزؿأك بالهدرسة  أكاف سكاءه  هحهكؿً  ىترىت ٌك

صبحت هف أىترىت اإل ة كشبكاتكتركىيٌ لجٍزة اإلاأل إلى أف  كيعكد ذلؾ هف كجٍة ىظر الباحثة 
 ٍؿ الحصكؿ عميٍا.كهف الس   سةً كهؤس   هىزؿو  كتكجد في كؿ   ،ياة الح هستمزهات

 
دريب بات تطبيق الت  ة في المدارس لمتطم  دريبي  مة البيئة الت  ءؤال الخامس: ما مدى مالالس  
 لكتروني؟ال 

فهعظـ  ؛هف الهكافقة  ت عمى درجة عاليةو حيث حصم ،ان جد   ؤاؿ هرضيةن كاىت ىتائج ذلؾ السٌ 
القاعات  أف  فيٍا حيث ، لكتركىيدريب اإللتطبيؽ الت   مةو كهؤٌٌ  لةو فعاٌ  ةو تدريبيٌ  ع ببيئةو الهدارس تتهت  
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  ٍ ٍا ي جهيعى عـ الفىٌ ف لمد  ييكفىٌ  صاؿى ىترىت كاالت  اإل كهمحقاتٍا كشبكاتو  ةى لي  كالحكاسيب اآلزة الهج
ذا بر  ، هتكفرةه  ات ة لكجكد هيزاىي  ة بالبيىة التحتي  ز الهدارس الخاصٌ ى تهي  إلأم الباحثة يعزل ٌك

عمى االىفاؽ تستغمٍا في تجٍيزاتٍا  كبيرةه  فمٍا قدرةه ، ةكبر هف الحككهيٌ أ ةو هالي   كهخصصاتو 
 .ات هتكفرةي هكاىيٌ فجهيع اإل، كالحديثة رة الهتطك  

لكتركىي دريب اإلبات الت  مت لكجكد جهيع هتطم  تي تكصٌ لٌ تيجة هع ىتيجة الهقابالت اتتكافؽ ٌذي الى  
 .ها ذكر سابقان  كالتي تشهؿ كؿ  ة في الهدارس دريبي  الخاصة بالبيئة الت  

 
 تسعى لتطبيقو؟ لكتروني ودريب ال ة تدعم التّ دارة المدرسيّ ادس: ىل الؤال السّ السّ 

لكتركىي كتسعى لتطبيقً دريب اإلة الت  تدعـ كبشد   ةدارات الهدرسي  اإل ف  أف راسة لتبيٌ جاءت ىتائج الدٌ 
ة كتطكير العهمي   عميـعمى هف الت  أ هستكياتو  كفي ارتقائٍا ىح كبيرو  لها لً هف دكرو ، في هدارسٍا

رت عف استعدادٌا التاـ عب  فقد  قؿ  أ كتكمفةو  بكقتو  جديدو  كها ٌ خرل هكاكبة كؿ  أ كهف جٍةو ، ةالتربكي  
حيث  ،لدعهٍا  ةو هالي   كتكفير هخصصاتو ، ةلكتركىيٌ إ خذ دكراتو هيف ألحتياجات الهعم  جهيع ا لتمبيةً 

ي تلكتركىي الدريب اإلكتعزم الباحثة ذلؾ لفكائد الت  ، قميدملكتركىي عمى الت  دريب اإلمت الت  ٍا فض  ى  أ
ساليب أىهاط ك أ ر عمىحيث سيؤث   ، عاـ   الهدرسة بشكؿو  ك خاصو  هيف بشكؿو سكؼ تعكد عمى الهعم  

كالتي تعتهد عمى ، هع العصر الحديث كالهىاٌج الجديدة حداثة كتهاشيان  كثرى ألتصبح ؛ دريسالت  
 بداع.االبتكار كاإل

لكتركىي دريب اإلة الت  ٌهي  أفقكا عمى حيث ات   ،تيجة هع ىتائج الهقابالتكقد تكافقت ٌذي الى  
ٍا تىظر أىٌ حيث  ،كهعىكيان  ان باتً هاديٌ هتطم   ية كؿ  كتمب ٍـٍـ لتطبيقً في هدارسكتشجيعٍـ لً كسعيٌ 

 .كيجب تىهيتً كالهحافظة عميً،ٍـ استثهار ى  أـ عمى الب كالهعمٌ لمط  
 

 ة؟لخاصّ لكتروني في المدارس ادريب ال متّ ل نموذج ة لتطبيقمكانيّ إىل ىناك ابع: ؤال السّ السّ 
 ةو خاصٌ  هيف هف هدرسةو ىة هعمٌ لعيٌ  ةو لكتركىيٌ إ قاهت الباحثة بتطبيؽ دكرةو ، ؤاؿلالجابة عف ٌذا السٌ  

لكتركىي في الهدرسة كتعهيهٍا دريب اإلة تطبيؽ التٌ هكاىيٌ إد هف ك  أكذلؾ لمت  ، راسةضهف هجتهع الد  
ىت الهحاكر تضه  كرة استباىة بعد اىتٍاء الدٌ عت الباحثة حيث كز   ،راسةهجتهع الد  عمى باقي هدارس 

 الية:الت  
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 لكتروني عمى المعمم:دريب ال التّ وال: أثر أ
ر عميٍـ حيث أث  ، هيفبيف الهعمٌ  كبيرةه  ةه يجابي  إ صداءي ألكتركىي كاف لً دريب اإلالت   ف  أكبيىت الىتائج 

ة كالتكىكلكجية كتطكير هٍاراتٍـ البحثي   ،اتي لديٍـدريب الذٌ هف حيث تعزيز الت   اه جدٌ  عاليةو  بدرجةو 
كفتح ، خريفهف اآل كزاد هف اعتهادٌـ عمى ىفسٍـ بدالن ، عف الخجؿ بتعادان رائٍـ بطهأىيىة اآبداء ا  ك 

كبر تكفير الكقت كالهركىة فيً ثر األككاف األ، ةلكتركىيٌ فكؼ اإلفي تكىكلكجيا الص   كبيرةن  ان فاقآلٍـ 
ـ هعمالالي زادت قىاعة فبالت   ،كيىاسبً يريديم كقت أكرة بف يتفاعؿ هع الد  أـ الهعمٌ  حيث استطاع

  قميدم.هف الت   خريف باستخداهً بدالن صبح يكصي اآلأك ، لكتركىياإلدريب بفكرة الت  
 

 ة :دريبي  مين مع المادة الت  : تفاعل المعم   ثانياً 
ا كسٍكلة الت  ىشطة الدٌ أهيف هع د تفاعؿ الهعمٌ لتؤك   ؛تائج بٍذا الهحكرجاءت الى   عاهؿ هع كرة كهحاكٌر

ككاف هحتكل ، ات تدعهٍارفع همف   كأهىاقشتٍا  كأبتحهيمٍا أكاف  ة سكاءه لكتركىي  إلة ادريبي  ة الت  الهاد  
غـ هف اشتهالٍا عمى الرٌ  ـبالهعمكهات القيهة التي تثرم هعارؼ كهٍارات الهعمٌ  ان ة غىيدريبيٌ تٌ الة الهادٌ 
،  ههتازو  بشكؿو  كفكتفاعؿ هعٍا الهعمه كهرىةه  ىٍا كاىت كاضحةه أال إات هتعددة ساليب كبرهجيٌ أل

كع الى   فاعؿ هع هثؿ ٌذاة الهطمكبة لمت  كىكلكجي  هيف الهٍارات الت  الهعمٌ إلى اهتالؾ الباحثة ذلؾ  مكتعز 
ي . ف داخؿ صفكفٍـك يكاجٍٍا الهعمه ةو كاقعي   هثمةو أة عمى حتكاء الهاد  ال يضان أ ك، دريبهف الت   ٌك
ـ ، ان بؿ هع الكاقع الذم يعيشكىً يكهي   ،هع الخياؿا ك ٍـ لـ يتعاهمىٌ أأم  ،طبيؽلمت   قابمةه  هها حفٌز

 ة.لكتركىي  كرة اإلىشطة الد  أها كاف يطمب هىٍـ في  لهعرفة الهطمكب كالحؿ الهىاسب لكؿٌ 
 

 ورةبات الدّ ة متطمّ : جيوزيّ ثالثاً 
 ة سكاءه لكتركىي  كرة اإلالد   باتجهيع هتطم   ف  أة براسة الهسحيٌ ثباتا لها تكصمت لً الباحثة في الدٌ إ

تأكدت هف ذلؾ عىد   ة في الهدارس جاٌزةن دريبي  البيئة الت  ف، بالهىزؿ هتكفرةه  كأبالهدرسة أكاف 
بات كاىت جهيع الهتطمٌ  ف  أل جدان  حيث كاىت ىتائج ٌذا الهحكر عاليةن ،  ةلكتركىي  كرة اإلتطبيقٍا لمد  

ة كشبكات لكتركىي  جٍزة اإلكاأل رت القاعاتحيث تكف  ، يذكر عائؽو  كلـ يكف ٌىاؾ أم   ،هتكفرةن 
هف بيكتٍـ  كفهتفاعؿ الهعمٌ  يضان أك ، هىٍا هطمكبه  كها ٌ رت كؿٌ ة كف  دارة الهدرسيٌ كاإل ،ىترىتاأل

ة كقىاعة الباحثة ذلؾ لجدي   معز كت، ةو لكتركىي  إ جٍزةو أىترىت ك إبات هف عمى تكافر الهتطم   دليالن 
 لكتركىي كتطبيقً.دريب اإلة كالهعمهيف بفكرة الت  دارات الهدرسي  اإل



112 
 

 ورة: تقييم الد   رابعاً 
كتقييهٍا هف كجٍة ككصؼ تجربتٍـ  ،كرة بعد اىتٍائٍاهيف بالدٌ ت الباحثة باخذ رأم الهعمٌ اٌتهٌ 

ـ ريؽ بتعهيهيٍا عمى باقي د الطٌ هها يهٌٍ ، الهطمكب ضاالقت الرٌ  ك، ٍا ىجحتىٌ أد كٌ كذلؾ لتتأ؛ ىظٌر
ة لكتركىيٌ كرة اإلالد   ف  ألى إتائج مت الى  تكص  ك  ،خرلى الهدارس األعم كهف ثـٌ ، الهدرسة يههعمٌ 
 كأبالتسجيؿ  عاهؿ هعٍا سكاءه ككاف التٌ ، د لٍاكالتزهت بالكقت الهحد   ،ٌدافٍا كغاياتٍاأقت حق  

ذا بدكري زاد هف قىاعة الهعم   ،فيً كلـ يجدكا صعكبةن  ،ان ككاضح ة سٍالن دريبيٌ ة الت  بالهاد   هيف ٌك
 ز هفٍكهً لديٍـ.لكتركىي كعز  دريب اإللت  با
 

ُّانخالصت:

 يجابي  إ لها لً هف أثرو ،  ة في الكقت الحاليلكتركىي أحد الهكضكعات الهٍهٌ دريب اإلأصبح الت  
راسة قت أٌداؼ ٌذي الدٌ راسة فقد تحق  عمى ىتائج الد   كبىاءن ، ٌدافٍاأسات كتحقيؽ عمى ىجاح الهؤس  

ي:  ٌك
لكتركىي دريب اإلة الت  إلىجاح عهمي  ؛ دريب دكات الت  أة عرؼ عمى هدل جٍكزي  لت  ا :لو  اليدف ال 

ة دريبي  البيئة الت   ك دكات هتكفرةه جهيع األ أف  حيث ، ةة في الهدارس الخاص  دريبي  كهستكل البيئة الت  
 لكتركىي فيٍا.دريب اإلالت  لتطبيؽ  جاٌزةه 
ـ   ،لكتركىيدريب اإلهيف حكؿ فكرة  الت  ة لمهعم  ٍات الفكري  كج  عرؼ عمى الت  الت  : الثاني اليدف تحقيقً  كقد ت

 تً.لكتركىي كهاٌيٌ دريب اإلهيف جهيعٍـ  حكؿ فكرة الت  ٍات الهعم  برصد تكج  
لكتركىي دريب اإلكىكلكجية الالزهة لتطبيؽ الت  هتالؾ الهعمهيف الهٍارات التٌ اد هف التأكٌ  :اليدف الثالث 

ـ   ،رسفي الهدا  .جدان  ة عاليةن كىكلكجيٌ هيف لمهٍارات التٌ اهتالؾ الهعمٌ  ةفكاىت ىسب، تحقيؽ ذلؾ حيث ت
هف  لكتركىي بدالن دريب اإلدارات الهدارس لفكرة التٌ إلى هعرفة هدل استجابة إكصؿ الت   :ليدف الرابعا

 كبيرو  ة بشكؿو ت الهدرسي  اار دكتـ تحقيقً بالهقابالت كاالستباىات التي ىتج عىٍا تشجيع اإل ،قميدمالت  
 قميدم. هف الت   لكتركىي كاعتهادي بدالن دريب اإللمت  

تٍا لهاهٍـ بهاٌيٌ إكهدل  ،ةلكتركىيٌ كرات اإلخذ الدٌ أل؛ هيفة الهعمٌ كشؼ عف استعداديٌ لا :اليدف الخامس
 ،ةكىيٌ لكتر كرات اإلخذ الد  ؛ ألهيفاـ لمهعمٌ تحقيؽ ذلؾ الٍدؼ كبياف االستعداد التٌ  تـٌ ، كىسبة تشجيعٍـ لٍا

 ً.ي كهاٌيت  لكتركىدريب اإلعف الت   دةن جيٌ  ةي خمفيٌ ككاف لديٍـ 
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 لكتركىي فيٍادريب اإلة لمتٌ ة تطبيؽ الهدارس الخاصٌ هكاىيٌ إقياس فكاف  والسابع اليدف السادس 
بتطبيؽ تحقيؽ ذلؾ  كتـٌ ، عاهؿ هعٍاة كقدرتٍـ عمى التٌ لكتركىيٌ كرات اإلهيف هع الدٌ فحص تفاعؿ الهعمٌ ك 

ككاف تفاعؿ الهعمهيف هعٍا .لكتركىي دريب اإلة الهدارس عمى تطبيؽ الت  هكاىي  إدت ك  أ ةو لكتركىي  إ دكرةو 
 .ان جدٌ  ان كبير 

ُّىصٍبث:انت ُّ

ي: لى هجهكعةو إمت الباحثة راسة تكص  عمى ىتائج الد   بىاءن   هف التكصيات ٌك
كىكلكجيا الحديثة في الهدارس اـ التٌ كاستخد، لكتركىيدريب اإلالعهؿ عمى ىشر ثقافة الت   -1

ة تً ككيفي  يٌ ٌه  أك ، لكتركىيدريب اإلف هزايا كفكائد الت  تبي   عطاء دكراتو إة هف خالؿ ة كالحككهي  الخاص  
 ز ذلؾ.كتكزيع ىشرات تكعية  تعز  ، استخداهً

عميـ العالي لت  ربية كادريب في كزارة الت  لكتركىي ضهف خطط الت  دريب اإلف تكضع خطة لمت  أ -2
 ة.هيف في الهدارس الحككهي  ىكية لتطكير كتأٌيؿ الهعمٌ خططٍا الس   لحدأفتصبح 

ي ؤ عطاا  ك  ،ةو خاصٌ  هدرسةو  ة لكؿٌ لكتركىي ضهف الخطة االستراتيجي  دريب اإلف يكضع الت  أ -3
ة كتخصيص هيزاىي   اتٍاكلكيٌ أ لحدأكيصبح ، ةربكي  ة الت  ر العهمي  ليتىاسب هع تطك   ؛ة الكبرلٌهي  األ
 باتً.ي جهيع هتطم  تمب  
،  ةلكتركىي يدرس في الجاهعات الفمسطيىي  دريب اإللمت   خاص   ره كهقر   يصبح ٌىاؾ هىٍاجه  فٍ أ -4

 .تًيٌ ٌهٌ ألكتركىي ك دريب اإلة الت  ف هاٌيٌ دارة الجاهعة لتبي  إهف قبؿ  كهؤتهراتو  كعهؿ ىدكاتو 
لضهاف  كتحديثٍا باستهرارو ، كبراهج كشبكاتو  جٍزةو أهدارس هف ة في الة التحتيٌ هتابعة البىيٌ  -5

ٍ  ، لكتركىيدريب اإلي احتياجات الت  لتمب  ؛ تٍا صالحي   ات الالزهة زة بالهعدٌ كتكفير القاعات الهج
صاالت ريع في تكىكلكجيا الهعمكهات كاالتٌ غيير الس  طكر كالت  الت   في ظؿ   خصكصان . دريبة الت  لعهمي  
 كقت الحاضر.في ال

دريب ؿ الت  هيف كهساعدتٍـ في تقب  لتدريب الهعمٌ  كىكلكجيا في الهدارس دكراتو الت   هيعطاء هعمٌ إ  -6
تجهع  هدرسةو  في كؿٌ  ةو داخميٌ  دكراتو  عف طريؽ عقد كغير هكمؼو  ان درب ذاتيٌ فيصبح الت   ؛لكتركىياإل

 هيٍا.بيف هعمٌ 
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فتزيد ،  كرة التي تراٌا الهدرسة هىاسبةن ( بالصٌ ان هعىكيٌ  كأ ا )هادياي لكتركىي  إبيف يجب تحفيز الهتدرٌ -7
قدـ الكظيفي داء كالت  دريب باألكذلؾ هف خالؿ ربط الت  ، لكتركىيدريب اإلتٍـ في الت  هف استهراري  

 ة. لكتركىي  كرات اإلالب بعد الد  كتأثيري عمى الط  
 اتر هٍامل اهتالكٍـ هف دأك  كالت  ، تهرارباس هيف(الهعم  (بيفالهتدر   أداء تطكير عمى العهؿ -8
 الحاسكب كتطبيقات ةاالىجميزي   المغة ككذلؾ ،جديدو  لهكاكبة كؿ   اإلىترىتة كالهختصة بكىكلكجي  الت  

 .ٍـكتشجيعً  دريبالت   أثر هتابعة ك،  بكاتكالش  
ة عهميٌ  تكاجً التي عقباتال تذليؿ أجؿ هف لذلؾ الالزهة كاقـالطٌ  زيادةك  يالفىٌ  عـبالد   االٌتهاـ -9
 .دريبالتٌ  ةعهميٌ  في اىقطاع ٌىاؾ يحدث ال بحيث، هستهرو  بشكؿو  دريبالتٌ 
راسات التي تتىاكؿ هكضكعات ههاثمة لهكضكع ٌذا البحكث كالد  ب هيداف البحثإغىاء  -10

 الباحثة تقترح ها يمي: فٌ إمة  فثراء الهيداف بالبحكث ذات الصٌ إل كسعيان ، البحث

o راسات الجراء الهزيد هف البحكث كالدٌ ؛ ةراسات العميا في الجاهعات الفمسطيىيٌ بة الدٌ تكجيً طم
 .القطاعات الهختمفةقاتً في باتً كهعكٌ لكتركىي كهتطمٌ دريب اإلحكؿ هكضكع التٌ 

o ة لباقي الهىاطؽ قاتً في الهدارس الخاصٌ لكتركىي كهعكٌ دريب اإلبات الت  جراء دراسات عف هتطمٌ إ
 هاؿ كالجىكب.ة كالشٌ بيٌ فة الغر في الضٌ 

o عميـ الحككهي.قاتً في قطاع الت  لكتركىي كهعكٌ دريب اإلبات التٌ عف هتطم   جراء دراساتو إ 
o ي كالهدارس التي تطبقً لكتركىدريب اإلتي ال تطبؽ الت  بيف الهدارس الٌ  جراء دراسات هقارىةو إ

 .ثار الهترتبة عميٍالهعرفة اآل
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 المراجع:قائمة 
 يةالعربالمراجع 

بعة ة ،الطٌ طبيقات العهميٌ ة كالتٌ ظريٌ سس الىٌ :األةدارة الموارد البشريّ إ( 2009هازف فارس) رشيد، -1
 ياض.ة،الرٌ ة السعكديٌ شر، الههمكة العربيٌ الثة، دار العكيباف لمىٌ الثٌ 
قطاع  في ةالبشريٌ  الهكارد تطكير في كتطبيقاتً اإللكتركىي دريبالتٌ ( 2010)شرؼ الهكسكم، عمي -2
 المعمومات ةتقنيّ  تطبيقات في الولى دوةلمنّ  مةمقدّ  ةبحثيّ  ورقةالعربي،  الخميج دكؿ في عميـالتٌ 

 .عميـالتٌ  اتتقىيٌ  ربية، قسـالتٌ  سعكد، كمية الهمؾ ، جاهعةدريبوالتّ  عميمالتّ  في صالواالتّ 
 يةكالتىه تطكير األداء هركز : ، القاٌرةدريبالتّ  ومبادئ أسس (2004)الغىي عبد ٌالؿ،  هحهد -3
 .كزيعكالتٌ  شرلمىٌ 
  .الهسيرة دار :األردف، 1ط، اللكتروني دريبالتّ  (2011)سميهاف حىاف، ىبقيالزٌ  -4
عميـ هجمة التٌ  ة،لكتركىي كتىهية الهكارد البشريٌ ريب اإلد( التٌ 2009شكقي هحهد ) حسف،  -5
 2018\8\6الع ابع، تاريخ االطٌ ، العدد الرٌ 2009\8\1شر ، تاريخ الىٌ لكتركىياإل
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ة القوى دريب في زيادة انتاجيّ دور وآثار التّ  (2016.)قدس كاهؿ، عكدة، هليد ىاجيالحيالي، ك  -7

 .هركز الكتاب األكاديهي عهاف:، كلىطبعة أ ،العاممة
، ات تحديثيا وتفعيميااستراتيجيّ  ة:عميميّ سات التّ دريب في المؤسّ التّ  (2014براٌيـ)إيب، الدٌ  -8

 .هركز الكتاب األكاديهي اف:عهٌ  كلى،بعة األالطٌ 
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 اف، األردفردىية، عهٌ هاجستير غير هىشكرة، الجاهعة األ رسالة .عوديةة السّ عن بعد في المممكة العربيّ 
 .كزيعشر كالتٌ ة لمىٌ دار اليازكرم العمهيٌ  اف:عهٌ  ،دريب الداريالتّ ( 2006هلل )ا اكم، ىجـ عبدالعزٌ  -11
نمية دريب في أثناء العمل دراسة لبعض جوانب مراكز التّ التّ ( 2005فالكقي، هحهد ٌاشـ) -12

 ة.  ار الجهاٌيريٌ بعة األكلى، سرت. ليبيا: الدٌ الطٌ ،  ةالمينيّ 

http://www.emag.mans.edu.eg/
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سة سّ المؤ في  لكتروني في تحسين أداء العامميندريب ال أثر التّ  (2016ىجيب، سبع) -13
رسالة هاجستير، جاهعة هحهد  ة لمكٍرباء كالغاز.كة الكطىيٌ ر ة بالشٌ "دراسة هيداىيٌ  ةاالقتصاديّ 

 خيضر، الجزائر.
،  ةة لمموارد البشريّ المرجع المتكامل في الدارة اللكترونيّ ( 2009يرفي، هحهد)الصٌ  -14

 .الهكتب الجاهعي الحديث، اإلسكىدرية، هصر
ورقة عمل قهي،  ات العصر الرٌ دريب اإللكتركىي كتحديٌ التٌ  (2006يهاىي، ٌىاء عبدالرحيـ) -15
 ة.عكديٌ ة السٌ ياض، الههمكة العربيٌ عكدية لإلدارة، الرٌ ة السٌ الجهعي   ،نميةالت   دريب ومة لممتقى التّ مقد  
،  جارب المعاصرةمين أثناء الخدمة بعض الت  تدريب المعمّ  (2001ائـ)عثهاف، هحهد الص   -16
 ة .   قافيٌ عكدية : هكتبة الخبتي الثٌ ة السٌ الههمكة العربيٌ بيشة،بعة األكلى، الطٌ 
 اف:عهٌ ، ة في القرن الحادي والعشرينإدارة الموارد البشريّ ( 2008ة عبد البارم)إبراٌيـ، درٌ  -17

 .شردار كائؿ لمىٌ 
ة، ار الجاهعيٌ الدٌ  هصر: ،ةإدارة الموارد البشريّ ( 2000يف )صالح الدٌ  عبد الباقي، -18

 .ةاإلسكىدريٌ 
 .ة، اإلسكىدريةار الجاهعيٌ الدٌ هصر: ، ةإدارة الموارد البشريّ (  2007هاٌر، أحهد) -19
بعة األكلى، دار أساهة ، الطٌ دريب وتقييم أداء الفرادجاىات التّ اتّ  (2012ار بف عيشي)عهٌ  -20
 األردف. ، افكزيع، عهٌ التٌ  شر كلمىٌ 
كزيع شر كالتٌ لمىٌ  دار الهسيرة : افعهٌ ، دريبة في التّ طرق إبداعيّ  (2011كارىً، بالؿ خمؼ)السٌ  -21
 .باعةكالطٌ 
الة لتنمية الميارات مات الفعّ دريب كأحد المقوّ التّ  (2012) هدحهكؿ طارؽ كبكدم عبد الصٌ  -22

تسير الهٍارات في -ة"هساٌهة ؿ حكؿ تسير الهكارد البشريٌ ،  الهمتقى الكطىي األكٌ أمينفي شركات التّ 
 22-21سيير، جاهعة بسكرة،  يكهي ة كعمكـ التٌ جاريٌ ة كالتٌ قتصاديٌ سات"،  كمية العمـك االة الهؤسٌ تىافسيٌ 
  .2012فيفرم
األكلى،  بعة، الطٌ كونفرانس الفيديو" بعد عن دريبالتّ  تكنولوجيا( 2011فٍيـ) بدر، أحهد -23

 .كزيعكالتٌ  شرلمى   حابالسٌ  دار القاٌرة:
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 عمى اللكتروني دريبالتّ  ذوتنفي تصميم وخطوات مراحل، (2016)زاؽالرٌ  عبد عيدالسٌ  ،عيدالسٌ  -24
 ، حهمت هف هكقع /12016/4ابع، السٌ  اإللكتركىي، العدد عميـالتٌ  هجمة نترنت،ال  شبكة

www.emag.mans.edu.eg: 2018\3\9، تاريخ االطالع . 
 ،)قييمالتّ  - طبيقالتّ  – ياالقضا- )المفيوم اللكتروني عميمالتّ ( 2005) حسف حسيف، زيتكف -25
 .ةكتيٌ الصٌ  ارالدٌ ياض: الرٌ 
ورقة عمل دريب اإللكتركىي، ات التٌ بات كتحديٌ ( هتطمٌ 2010الٍياجىة، جهاؿ عبد الرحهف) -26

، جاهعة اإلهاـ هحهد دريب في القطاعين الحكومي والخاصمقدمة لمممتقى الثامن لمسؤولي التّ 
 عميـ الهستهر.خدهة التٌ الهركز الجاهعي ل،  ةبف سعكد اإلسالهيٌ ا

 عميـالتٌ  ،  هجمةةالبشريّ  الموارد وتنمية اللكتروني ريبذدالتّ  (2018)حسف هحهد شكقي -27
، تاريخ االطالع ww.emag.mans.edu.eg هكقع هف مته  ابع، حي الرٌ  اإللكتركىي، العدد

12\3\2018. 
 تصميم راتميا إكساب في اللكتروني دريبالتّ  أثر( 2013)شعباف أبك هحهد فاطهة -28

 الهىاٌج في هاجستير  ، رسالةةالسالميّ  بالجامعة ماتالمعمّ  الباتالطّ  لدى ةعميميّ التّ  اتالبرمجيّ 
 .ة،  غزةاإلسالهيٌ  ربية، الجاهعةالتٌ  ، كمية/ غير هىشكرةدريسالتٌ  كطرؽ
 بمدارس الخدمة أثناء اللكتروني دريبالت   تطبيق قاتمعو  ، (2015)ارالعطٌ  حسف ىاٌض -30

 ربية، كميةالتٌ  أصكؿ في هاجستير ، رسالةعمييا غمبالتّ  وسبل ةغزّ  محافظات في الغوث وكالة
 .ةة، غزٌ اإلسالهيٌ  الجاهعة،  ربيةالتٌ 
القاٌرة: ، قميديالتّ  غير دريبالتّ  إلى مدخل اللكتروني عممالتّ  (2003)الغراب هحهد إيهاف-31

 .ةاإلداريٌ  ىهيةلمتٌ  ةالعربيٌ  هةالهىظٌ  هىشكرات

 جديدة حقبة اللكتروني عممالتّ  مؤتمر، "حدياتكالتٌ  الكاقع" اإللكتركىي عمـالتٌ  (2006)عمي،أجقك – 32
 .البحريف، الهىاهة، البحريف اإللكتركىي، جاهعة عمـلمتٌ  زيف ، هركزقافةوالثّ  عممالتّ  من

 مؤتمر إلى مةمقدّ  دريب، ورقةالتّ  لغراض بعد نع عميمالتّ  توظيف (2010)خميؿ عاداتالسٌ  -33
ياض،  سعكد، الرٌ  الهمؾ ربية، جاهعةالتٌ  ة، كميٌ يبر دوالتّ  عميمالتّ  في صالواالتّ  المعمومات ةتقنيّ  تطبيقات

 .عكديةالسٌ 
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 مؤتمر إلى مةمقد   ورقةاإللكتركىي،  عمـلمتٌ  شاهمة ةىظريٌ  ( ىحك2006ة)عطيٌ  هحهد خهيس -34
 البحريف اإللكتركىي، جاهعة عمـلمتٌ  زيف هركز ،"قافةوالثّ  عممالت   من جديدة حقبة "اللكتروني عممالتّ 

 الهىاهة، البحريف.

ة، سة القتصادي  لكتروني في تحسين اداء العاممين بالمؤس  دريب ال أثر الت  ( 2016سبع ىجيب) -35
كمية ير، يفي عمـك التس غير هىشكرة ، رسالة هاجستيرة لمكيرباء والغازركة الوطني  ة بالش  دراسة ميداني  

 جارية، جاهعة هحهد خيضر، الجزائر. ة كالت  العمكـ االقتصادي  

بة، عهاد) - 36 ة المستدامة نمية الميني  باتو كمدخل لمتّ لكتروني ومتطم  دريب ال فمسفة الت  ( 2011ٌك
 عة أسيكط.ربية بجاهة التٌ ة لكميٌ .الهجمة العمهيٌ ة(ة ميدانيّ ة)دراسة تحميميّ انوي العامّ عميم الثّ لمعممي الت  

اف: عهٌ طبيقات، : الفمسفة كالهبادئ كاألدكات كالتٌ عميم اللكترونيالتّ  (2008عبد العزيز، حهدم ) -37
 عكف.دار الفكر ىاشركف كهكز  

 ةاإللكتركىيٌ  الهجمة،  الفكري الرأسمال وتنمية اللكتروني دريبالتّ  (2014عكدة، فراس هحهد) -38
 .2014\12\7تاريخ الىشر  ة، غزة،اإلسالهيٌ  ة، الجاهعةدكريٌ  ىي، هجمةاإللكترك  عميـكالتٌ  هيزالتٌ  لهركز

، عميمالتّ  تكنولوجيا ومستحدثات اللكتروني عميمالتّ ، (2010الحهيد عبد طمبة العزيز عبد -39
  كزيع، هصر.كالتٌ  شرلمىٌ  ةالعصريٌ  الهكتبة

 . اف، األردفسيرة، عهٌ اله ، داروتطبيقاتو عميميالتّ  الحاسوب( 2004عيادات) حهدأ يكسؼ -40

 لتنمية اللكتروني دريبلمتّ  متكامل تكنولوجي مدخل أثر (2008ٌكيدم) سمطاف الهطيرم- 41
القاٌرة،   ربية،  جاهعةالتٌ  ةهىشكرة،  كميٌ  غير دكتكراي ، رسالةةاللكترونيّ  راتالمقر   إدارة ميارات بعض
 هصر.

 الفىكف ةكمي  ،  ةالفنيّ  ربيةالتّ  قسم طمبة لدى نياللكترو  عميمالتّ  ((2011 ىكرم اسعبٌ ، خضير -42
 . بابؿ، العراؽ جاهعة ة،ربية الفىيٌ قسـ الت  الجهيمة، 
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 تدريس في اللكتروني عميمالتّ  استخدام مطالب( 2008) ىاصر اهلل عبد بف ىاصر ،ٍراىيالشٌ  -43
 أـ   جاهعة،  ربيةة التٌ كميٌ ،  دريسالتٌ  كطرؽ الهىاٌج في دكتكراي ، رسالةالعالي عميمبالتّ  بيعةالطّ  العموم

  ة.عكديٌ السٌ  ةالعربيٌ  القرل،  الههمكة

 ،  رسالةالبرمجة ميارات تنمية عمى ةاالفتراضيّ  الفصول استخدام أثر(2011) شريؼ ،الهرسي -44
 صر.القاٌرة،  ه جاهعة،  عميـالت   تكىكلكجيا قسـ ، ةربكي  الت   راساتالد   هعٍد،  هىشكرة غير هاجستير

 ة، منشوراتاالقتصاديّ  وأثاره مصر في اللكتروني عميمالتّ  رتطوّ  (2009) تكفيؽ زيىب، عميكة  -45
 ، القاٌرة،  هصر.ةالداريّ  نميةلمتّ  ةالعربيّ  مةالمنظّ 

، اللكتروني عميمالتّ  ةمجمّ الهتكاهمة،  اإللكتركىي عمـالتٌ  اتاستراتيجيٌ (2014)هصطفى فتحي أكـر -46
الع تاريخ االطٌ    :www.emag.mans.edu.egهكقع هف مته  ، حي 2014\3\1عشر،  الثالثٌ  العدد

:4\4\2018  

 ىهيةالتٌ  تحقيؽ في كدكري اإللكتركىي دريبالتٌ   201)2) أحهد ، زارع،حسيف أحهد ،الهعطي عبد -47
ص ، 31، العددةربويّ التّ  لألبحاث ةوليّ الدّ  المجمةة، اسة تقكيهيٌ در  ة:راسات االجتهاعيٌ الدٌ  ـلهعمٌ  ةالهٍىيٌ 
285-323 

 عمى اإللكتركىي دريبالتٌ  كتىفيذ تصهيـ كخطكات ، هراحؿ(2016) عيدالسٌ  عيدالسٌ ، رزاؽالٌ  عبد -48 
مت هف هكقع ، ه  حي  ،2016\4\1ابع،، العدد السٌ لكترونيعميم ال التّ  مجمةىترىت، اإل شبكة

.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224http://emag 

  .ةعكديٌ ياض، السٌ ىاشركف، الرٌ  اشدالرٌ  ، هكتبةاللكتروني عميمالتّ  تكنولوجيا (2004)أحهد سالـ -49
األكلى،  بعة، الطٌ "الفيديوكونفرانس"بعد عن دريبالتّ  تكنولوجيا( 2011) فٍيـ بدر، أحهد -50

 .كزيعالتٌ  ك شرلمىٌ  حابالسٌ  دارالقاٌرة: 

لكتروني في تنمية ميارات إدارة دريب ال ة نمط التّ فاعميّ ( 2017ٌبة اهلل ىصر هحهد ) ،حسف -51
 ربية، جاهعة بكرسعيد، هصر.ة التٌ ، كميٌ مي الحاسب اآلليبيئة الفصل االفتراضي لدى معمّ 
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 العموم تدريس في اللكتروني عميمالتّ  استخدام مطالب (2009) اهلل عبد ٍراىي،  ىاصرالشٌ  -52
كطرؽ  الهىاٌج قسـ . هىشكرة غير دكتكراة رسالة .المختصين نظر وجية من العالي عميمة بالتّ بيعيّ الطّ 
 . الهكرهة ةهكٌ  : القرل أـٌ  ربية،  جاهعةالتٌ  ةدريس،  كميٌ التٌ 

، مقترح نموذج اللكتروني دريبالتّ  و عممالتّ  برامج إطالق (2011)هحهد ٍرم، عجالفالشٌ  -53
 ، 155قىي كالهٍىي ،عدد التٌ دريب ة لمتٌ سة العاهٌ ادرة عف الهؤسٌ ة الصٌ قىيٌ التٌ  دريب كة التٌ هجمٌ 

http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=374&issueNo=14  

ة المينيّ  نميةالتّ  في صالواالتّ  المعمومات تكنولوجيا استخدام (2009)يكسؼ الخالؽ سعد، عبد -54
 . شرلمىٌ  العيف دار : األكلى،  القاٌرة عةب،  الطٌ ملممعمّ 

 في اؿالفعٌ  اإللكتركىي دريبلمتٌ  ةاألساسيٌ  باتالهتطمٌ  (2011) زاؽالرٌ  عبد الهحسف الغدياف، عبد -55
 وليالدّ  المؤتمر إلى ممقد   بحث .فاتكالهكظٌ  فيفالهكظٌ  ىظر كجٍات  :اهمةالشٌ  الجكدة ضكء هعايير

  كزارة .بعد عف عميـكالتٌ  اإللكتركىي عمـلمتٌ  الكطىي ، الهركزبعد عن عميمالتّ و  اللكتروني عمماني لمتّ الثّ 
 . رياضالعالي،  الٌ  عميـالتٌ 

 الهمؾ جاهعة اتكميٌ  في اإللكتركىي عميـالتٌ  استخداـ باتهتطمٌ  (2010) تركي ركي، عثهافالتٌ  -56
،  11هجمد  ،1. عدد ةفسيّ النّ  و ةربويّ التّ  العموم مجمة .دريسالتٌ  ٌيئة أعضاء ىظر هف كجٍة سعكد

 174-151ص ص. 

 دريبالتّ  مراكز في قاتوومعوّ  اللكتروني دريبالتّ  باتمتطمّ ( 2012الهطيرم، حهد بف هحيا ) -57
ة، ربيٌ ة التٌ عميـ، كميٌ ات التٌ قسـ تقىيٌ ،  ، رسالة دكتكرايبينالمدر   نظر وجية من ياضالرّ  بمدينة ربويالتّ 

 ة.عكديٌ ة السٌ اض، الههمكة العربيٌ يجاهعة الهمؾ سعكد، الرٌ 

ؿ الهؤتهر العربي األكٌ ،  لكتروني عبر االنترنتدريب ال التّ ( 2006حهد)أالقادرم، سميهاف  -58
 ردف.، األ ة، الجاهعة الٍاشهيٌ -ةتىهية الهكارد البشريٌ  ك دريب لمتٌ 

ال لكتروني الفعّ يب ال در ة لمتّ ساسيّ بات الالمتطمّ ( 2013الغدياف، عبد الهحسف بف عبد الرازؽ)-59
هاـ هحهد بف سعكد ربية، جاهعة اإلة، قسـ التٌ ة العمكـ االجتهاعيٌ ، كميٌ اممةفي ضوء معايير الجودة الشّ 

 .ةسالهيٌ اإل
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شر دار الهسيرة لمىٌ  اف:عهٌ  .المختمط و وعيّ والنّ  مناىج البحث الكميّ  (2010ـ، رجاء)عاٌل  -60
 كزيع.كالتٌ 

 فمسطيف.،  ، غزة راسات العمياة الدٌ كاديهيٌ أ .ات البحث العمميميار  (2003عبيد، هصطفى) -61

 ، عهاف:إجراءاتوساليبو أالبحث العممي أسسو مناىجو  (2001ربحي هصطفى) عمياف، -62
 يديز ٌكـ.إىترىاشكىاؿ إ

بات في البحث الكهي دؽ كالثٌ ة كالصٌ هعايير شركط الهكضكعيٌ  (2003حهد )أخالد حجر،  -63
، الهجمد الخاهس ةنسانيّ ة وال االجتماعيّ  ة وربويّ القرى لمعموم التّ  ة جامعة أمّ جمّ م:دراسة ىظرية، 

 .154-131،ص :2، عدد عشر

اىية، بعة الثٌ الطٌ  .ة لبناء االستبيانة التربويّ القواعد المنيجيّ ( 2010الجرجاكم، زياد بف عمي) -64
 اح.بىاء الجرٌ أهطبعة  فمسطيف:

ة في جامعات داريّ ة في صنع القرارات الدارة الموارد البشريّ إدور  (2016القصراكم، غدير) -65
 .دراسة هاجستير، جاهعة الخميؿ، الخميؿ، فمسطيف. ةفة الغربيّ جنوب الضّ 

 اتهزاتهّوسلبيّ هدافهّومميّ ألكترونيّوخصائصةّوعلمّاإلةّالتّ أهميّ ( 2014هجد )قاسـ، أ -66

    (http://al3loom.com/?p=12948)2018. (2018)ة ة كتربكيٌ آفاؽ عمهيٌ 

 فينالموظّ  لدى ديوان دريبالتّ  جودة عمى ضيااالفتر  دريبالتّ  تطبيق أثر (2012)غبكف، راهي -67
 .ة،  فمسطيفغزٌ -ةالجاهعة اإلسالهيٌ ،  هىشكرة غير هاجستير رسالة .ةغزّ  قطاع في العام

 الخدهة في اإللكتركىي دريبالتٌ  ىحك كالهشرفيف البالطٌ  جاٌاتاتٌ )  2011فارك) صالح، أحهد -68
 .ةالعربيٌ  هصر ة، جهٍكريٌ الفيوم بجامعة ةاالجتماعيّ  الخدمة ةكميّ  مجمة .االجتهاعية

هستقبؿ الكطف  ة كالفمسفة التربكيٌ ، ةفمسفة تربوية عربيّ  نحو( 2000ائـ)الدٌ  عبد،  عبداهلل -69
 اىية، بيركت.بعة الثٌ ة، الطٌ العربي، هركز دراسات الكحدة العربيٌ 

مات معم   و ميمعمّ  لكساب اللكتروني دريبلمت   أنموذج ةفاعميّ   (2007) سالـ سٍيؿ، الحربي -70
 ا ضوء في الالزمة الكفايات ةالفني   ربيةالت  
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  ربيةالت   كمية  دريسالتٌ  كطرؽ الهىاٌج قسـ. هىشكرة غير دكتكراة رسالة D.B.A.Eتنظيمي الّ  جاهالتّ 
 هة.الهكر  ةهكٌ  :القرل أـٌ  جاهعة
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ُّ(ُّومىرجُّانممببهت1مهسكُّرلمُّ)

.......................                                       اليوم..............
 اريخ.........................التّ 

 سئمة المقابمة:أ

 لكتركىي؟دريب اإلة بالتٌ دارة الهدرسيٌ ها هدل هعرفة اإل ؿ:كٌ ؤاؿ األالسٌ 

 لكتركىي؟دريب اإللتطبيؽ التٌ  اىي: ٌؿ ٌىاؾ استعداديةه ؤاؿ الثٌ السٌ 

 لكتركىي؟دريب اإلٌا بالت  ءثراإة دارة الهدرسيٌ ؿ اإلالهكاضيع التي تفضٌ  ك ها الهكاد   الث:ؤاؿ الثٌ السٌ 

ة لكتركىي في تمؾ الهدارس كجٍكزيٌ دريب اإلبات الالزهة لتطبيؽ التٌ ابع: ها هدل تكافر الهتطمٌ ؤاؿ الرٌ السٌ 
 البيئة الهحيطة؟

لكتركىي كبهاذا يختمؼ عف التقميدم هف دريب اإلة فكرة التٌ دارة الهدرسيٌ ع اإلؤاؿ الخاهس: ٌؿ تشجٌ السٌ 
ا؟  كجٍة ىظٌر
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 ( ترميز المقابالت2الممحق رقم )


 الترميز المقابمة الرقم
 1ـ ـ  ."يدة شيريف هغىـالسٌ "هقابمة األكلى هع هديرة هدرسة راٌبات هار يكسؼ ال .1
 2ـ ـ  ."ة عائدة حهاديدالسٌ "اىكية جاح الثٌ اىية هع هديرة هدارس الىٌ الهقابمة الثٌ  .2
 3ـ ـ  ."يدة فريدة دحدحالسٌ  "الثة هع هديرة هدارس الفرىدزالهقابمة الثٌ  .3
 4ـ ـ  .الحدشيتي" كالثاىكية "األب هاري أريحا ابعة هع هدير هدرسة تراسىطاالهقابمة الرٌ  .4
"ة" السيدة الرا ىجهكذجيٌ اد الغد الىٌ الهقابمة الخاهسة هع هديرة هدرسة ركٌ  .5  5ـ ـ  .ـك
 6ـ ـ  .ادسة هع هدير هدرسة جهعية سيدات اريحا "السيد خالد دركيش"الهقابمة السٌ  .6
يدة ىائمة كـ الكاثكليؾ " السٌ ابعة هع هديرة هدرسة سيدة البشارة لمرٌ الهقابمة السٌ  .7

 .خميؿ"
 7ـ ـ 

 8ـ ـ   .كف "يدة "عائشة فرعاهىة هع هديرة هدرسة بىاة الهستقبؿ السٌ الهقابمة الثٌ  .8
  .يدة" هىاؿ عريقات "اسعة هع هديرة هدرسة الجيؿ الجديد السٌ الهقابمة التٌ  .9

  
 9ـ ـ 

 10ـ ـ  .يسا صبيح"آيدة" الهقابمة العاشرة هع هديرة هدرسة برادايس السٌ  .10
 

  



126 
 

 ( استبانة المدير3الممحق رقم )


حيمحمن الرّ بسم اهلل الرّ   

 

 جامعة القدس

 ات العمياراسة الدّ كميّ 

 ساتة وبناء مؤسّ تنمية بشريّ 

 استبانة

 ختي المديرةأ /خي المديرأ

 دريبِ الت   باتُ متطم   بات رسالة الهاجستير في جاهعة القدس  تجرم الباحثة دراسة بعىكافعمى هتطمٌ  بىاءن 
كتكر رشيد شراؼ الدٌ إب، في مناطِق الوسطِ  وبناُء نموذٍج مقترٍح لو ةِ الخاص   في المدارسِ  لكتروني  ال 

لكتركىي بالهدارس لتطبيقً فيٍا دريب اإلبات التٌ راسة لفحص كجكد هتطمٌ حيث تٍدؼ ٌذي الدٌ ، الجيكسي
عمهان  كاٌتهاـو  صراحةو  دعهكـ  باإلجابة عف هحاكر ٌذا االستبياف بكؿ   بٍا. آهالن  خاص   ضهف ىهكذجو 

 ألغراض البحث العمهي فقط. ستستخدـ ك يةن البياىات الكاردة في االستبياف  ستبقى سرٌ  ف  أ

غاريميا الزّ  الباحثة :                                                        
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ةدريبيّ ة بالبيئة التّ لكتروني  الخاصّ دريب ال بات التّ ل : متطمّ المحور الوّ   

 غير موافقٍ  محايدٌ  موافقٌ  الفقرة م

متطبيؽ التدريب لزة باألجٍزة الالزهة قاعات هجٌٍ تكافر  1-
..االلكتركىي  

   

.هىاسبةو  ةو فىيٌ  تكافر الحاسب اآللي بهكاصفاتو  2-     

 (تكافر همحقات الحاسب اآللي )طابعة ..جٍاز عرض 3-
...هاسح ضكئي ...(  

   

4- . ةصاؿ داخميٌ شبكات اتٌ  تكفر       

5- .ىتىتر بشبكة اإل سريعو  صاؿو تكافر اتٌ       

6- .جٍزةاألات الالزهة لعهؿ تكافر البرهجيٌ       

7- .ةو لكتركىيٌ إ كجكد هكتبةو       

8- ستخداـ الحكاسيب ي العـ الفىٌ يقكـ بالدٌ  كجكد فريؽ عهؿو  
.هف قبؿ األساتذي  

   

9- .لكتركىيدريب اإلخطيط لمتٌ قادريف عمى التٌ  ساتذةو أكجكد       

12- يي تصهيـ العركضتكافر فىٌ    
.لكتركىيةاال   

   

11-  تدريبو  لتصهيـ هكاد   هساىدو  ي  فىٌ  عهؿو  كجكد فريؽً  
.ةو لكتركىيٌ إ  
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 ةدارة المدرسيّ ة باللكتروني الخاصّ دريب ال بات التّ ذالمحور الثاني: متطمّ 

 غير موافقٍ  محايدٌ  موافقٌ  الفقرات م

1- .لكتركىيدريب اإلة التٌ دارة الهدرسة بأٌهيٌ إهعرفة       

2- .لكتركىيدريب اإلدارة الهدرسة استخداـ التٌ إتشجع       

3- الستخداهٍا  .هيفدارة الهدرسة احتياجات الهعمٌ إي تمبٌ   
.في التدريب االلكتركىي  

   

4-      .ابيف الكتركىيٌ دارة الهدرسة بتحضير الهتدرٌ إتٍتـ  

5- .ةلكتركىيٌ ة اإلالتدريبي   دارة الهدرسة الهكاد  إتدعـ       

6- دريب التقميدم عمى دارة الهدرسة استخداـ التٌ إؿ تفضٌ  
  .التدريب االلكتركىي في الهزايا كالهىح كالتقدير

   

7- طكير ياىة كالتٌ ات الصٌ دارة الهدرسة عهميٌ إ تابعت 
كالتحديث لألجٍزة كالبرهجيات الهستخدهة في 

.التدريب االلكتركىي  

   

8- هكر صة لألخصٌ ات الهدارة الهدرسة الهيزاىيٌ إؿ تحكٌ  
.الهكتبية كاإلدارية لمتدريب االلكتركىي  

   

9- دريب ة لدعـ التٌ صات هاليٌ سة هخصٌ دارة الهدر إر تكفٌ  
.كتركىيلاإل  

   

 

  



129 
 

 م ( استبانة المعمّ 4لممحق رقم )ا
حيمحمن الرّ بسم اهلل الرّ   

 

 جامعة القدس

راسات العمياة الدّ كميّ   

ساتة وبناء مؤسّ تنمية بشريّ   

ةالعمميّ رجة الدّ  دكتوراة       ماجستير          بكالوريوس    

خصصالتّ   عممي                     ادبي  
ة ........................يادة الجامعيّ الشّ   

  10-6                        5-1 سنوات الخبرة 
سنة 15أكثر من                  11-15  

  40-31                       30-20 العمر
50أكثر من                      50  -41  
  

ة دريبيّ ورات التّ عدد الدّ    دوراتٍ 10-6             دوراتٍ  1-5 
  دورةً  15أكثر من                دورةً  11-15

 ىل حصمت عمييا   نعم                             ال  عدد الدورات التدريبية االلكترونية
ت عمييا  ..............كم عددىا اذا حصم  

 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDgabKxI7aAhXRI1AKHVR6A_cQjRx6BAgAEAU&url=http://vop.ps/page-30718.html&psig=AOvVaw1aAxnzXzEyxqN5-LHhz1gt&ust=1522309872687815
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 مةختي المعمّ أم /  خي المعمّ أ

 دريبِ الت   باتُ متطم  بعىكاف  تجرم الباحثة دراسةن رسالة الهاجستير في جاهعة القدس بات بىاءن عمى هتطمٌ  
 كتكر رشيدباشراؼ الدٌ ،  في مناطِق الوسِط  وبناُء نموذٍج مقترٍح لو ةِ الخاص   في المدارسِ  لكتروني  ال 
لكتركىي بالهدارس لتطبيقً فيٍا دريب اإلبات التٌ راسة لفحص كجكد هتطمٌ كسي .حيث تٍدؼ ٌذي الدٌ يٌ الج

عمهان  كاٌتهاـو  صراحةو  دعهكـ  باإلجابة عف هحاكر ٌذا االستبياف بكؿٌ  بٍا. آهالن  خاص   ضهف ىهكذجو 
                                       حث العمهي فقط  .  كستستخدـ ألغراض الب يةن البياىات الكاردة في االستبياف  ستبقى سرٌ  اف  

 الباحثة :ميا الزغاري                                                                                          
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 مة بالمعمّ لكتروني الخاصّ دريب ال بات التّ متطمّ 
مة لممعمّ وجيات الفكريّ ل : التّ وّ المحور ال   

رةفقال ـ موافقٍ  غير محايدٌ  موافقٌ    

1- .لكتركىيدريب اإلة التٌ يعمـ هاٌيٌ       

2- .لكتركىيدريب اإلع فكرة التٌ كيشجٌ  هقتىعه       

3- .لكتركىيدريب اإللخكض تجربة التٌ  لديً هيكؿه       

4- .لكتركىيدريب اإلقميدم عمى التٌ ب التٌ دريؿ التٌ يفضٌ       

م ة المعمّ ديّ اني : استعداالمحور الثّ   

موافقٍ  غير محايدٌ  موافقٌ  الفقرة ـ  

1- .ةو لكتركىيٌ إ خذ دكرةو أل هستعدي       

2- .لكتركىي هف قبؿإ شارؾ في تدريبو  كأـ صه        

3- .لكتركىي هف الهىزؿدريب اإلفاعؿ هع التٌ لمتٌ  هستعده       

4- .صً الجاهعيٌ كرة ضهف تخصٌ ف يككف هكضكع الدٌ أؿ يفض        

م ة لممعمّ كنولوجيّ الث : الميارات التّ الثّ  المحور  
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موافقٍ  غير محايدٌ  موافقٌ  الفقرة ـ  

1- .يجيد تشغيؿ الحاسب اآللي كهمحقاتً      

2-  ) . Ms.office)   ٌعاهؿ هع براهجيجيد الت      

3- ات الهرفكعة فٌ ملكتركىية كيدير الهبكات اإلعاهؿ هع الشٌ يجيد التٌ  
.عميٍا  

   

4- .فاعؿ هعٍاة كالتٌ لكتركىيٌ هؿ هع براهج الهحادثات اإلعايجيد التٌ       

5- .ةو لكتركىي  إ ةو يتدريب شارؾ في تصهيـ هكاد   كـ أصهٌ       

6- .بً  ان خاصٌ  ان الكتركىي ان يهتمؾ بريد      

7- .عميهيةسجيؿ كالهشاركة في الهىتديات التٌ يستطيع التٌ       

8- .ىترىتيتقف هٍارات البحث عمى شبكة اإل      

10- .عاهؿ هعٍايجيد الت   دة كيستخدـ الكسائط الهتعد        

مة لممعمّ كنولوجيّ دوات التّ ة الالمحور الرابع : جيوزي    

موافقٍ  غير محايدٌ  موافقٌ  القفرة ـ  

1-     .البتكب في الهدرسة/ يهتمؾ جٍاز حاسكبو  

2-     .البتكب في البيت/ يهتمؾ جٍاز حاسكبو  
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3- .ىترىتباإل ان دهزك   ان كيٌ ذ اي يهتمؾ ٌاتف      

4- .ىترىت في الهىزؿبشبكة اإل صاالن يهتمؾ اتٌ       
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 لكترونيةورة ال ( استبانة الدّ  5ممحق رقم )ال
 حيمحمن الرّ بسم اهلل الرّ 

 

 جامعة القدس

راسات العمياة الدّ كميّ   

ساتة وبناء مؤسّ تنمية بشريّ   

رام .....تحية واحت مخي المعمّ أ \ مةختي المعمّ أ  

 دريبِ الت   باتُ متطم  بات رسالة الهاجستير في جاهعة القدس  تجرم الباحثة دراسة بعىكاف بىاءن عمى هتطم  
كتكر رشيد شراؼ الدٌ إ، بفي مناطِق الوسِط  وبناُء نموذٍج مقترٍح لو ةِ الخاص   في المدارسِ  لكتروني  ال 
لكتركىي بالهدارس لتطبيقً فيٍا دريب اإلتٌ بات الراسة لفحص كجكد هتطمٌ حيث تٍدؼ ٌذي الدٌ كسي الجيٌ 

عمهان  كاٌتهاـو  صراحةو  دعهكـ  باإلجابة عف هحاكر ٌذا االستبياف بكؿ   بٍا . آهالن  خاص   ضهف ىهكذجو 
 كستستخدـ ألغراض البحث العمهي فقط.    يةن البياىات الكاردة في االستبياف  ستبقى سر   ف  أ

 الباحثة:ميا الزغاري

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDgabKxI7aAhXRI1AKHVR6A_cQjRx6BAgAEAU&url=http://vop.ps/page-30718.html&psig=AOvVaw1aAxnzXzEyxqN5-LHhz1gt&ust=1522309872687815
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مميل العالمؤىّ  بكالوريوس             ماجستير      دكتوراة     

صخصّ التّ    
.................................................... 

 
  10-6                        5-1 سنوات الخبرة 

 
فأكثر 16                      11-15  

  40-31                       30-20 العمر
 

فأكثر  51                    41-50      
   

ةلكترونيّ ة ال دريبيّ ورات التّ الدّ   
 )الصف االلكتروني(

 
 

 ىل حصمت عمييا :  نعم                  ال 
 

 كم عددىا اذا حصمت عمييا :
 

فأكثر 7                  4-6             1-3  

 

 م لكتروني عمى المعمّ دريب ال ول : أثر التّ المحور ال 

لفقراتا ـ  موافقٌ  
 بشدة

 غير محايدٌ  موافقٌ 
 موافقٍ 

1- لكتركىي الكثير هف الكقت.دريب اإلر لي التٌ كف         

2- هع الدكرة هها ساعدىي عمى  .فاعؿفي الكقت الهىاسب لمت   عاليةه  كاف ٌىاؾ هركىةه  
 تىظيـ كقتي.

    

3- ة بسٍكلة.االلكتركىي .عاهؿ هف الهكاقعة كالت  زاد هف هٍاراتي البحثي         
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4- فكير العمهي.بالتٌ  اخؿ الصفكؼد شاكؿ داخؿ ساعدىي في ابتكار الحمكؿ الهىاسبة لمه       

5- اتي.درب الذٌ لكتركىي هف قدرتي عمى التٌ دريب اإلزاد التٌ        

6- ة لدم.خريف كعزز تحهؿ الهسؤكليٌ هف اآل زاد هف اعتهادم عمى ىفسي بدالي        

7- ة.لكتركىيٌ فكؼ اإلفي تكىكلكجيا الصٌ  يرةن كب ان فتح لي آفاق       

8- كالتطبيؽ الهباشر. .ةة بالههارسة العهميٌ كىكلكجيٌ زاد هف هٍاراتي التٌ        

9- فكير اإلبداعي لدم هدهكجان كهدعها بالتكىكلكجيا الحديثة ككسائطٍا.زاد هف هٍارات التٌ        

10- تتىاسب هع العصر الرقهي. ةو جديد ات تدريسو كتساب استراتيجيٌ اساعدىي عمى        

11- عبير عف رآم.عكر بالخجؿ عىد طرح األسئمة كالتٌ بىي هف الشٌ جىٌ        

12-      زاد هف شعكرم بالراحة كالطهأىيىة عىد الهشاركة بالدكرات االلكتركىية . 

13-      أصبحت هقتىعان أكثر بالتدريب االلكتركىي. 

14- تخداـ التدريب االلكتركىي بدال هف التقميدم.أكصي الهعمهيف  اآلخريف باس       
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 ةلكترونيّ ة ال دريبيّ ة التّ ة المادّ اني: فاعميّ المحور الث  

 هكافؽه  الفقرات ـ
 بشدة

غير هكافؽ  غير هكافؽو  هحايده  هكافؽه 
 بشدة

1- ؼ ة في الصٌ دريبيٌ ة التٌ سٍكلة الكصكؿ لمهادٌ  
.االلكتركىي  

     

2- ة التدريبية كفٍهٍا سكاء الهادٌ عاهؿ هع سٍكلة التٌ  
  .هىاقشتٍاك رفعٍا اك بتحهيمٍا ا

     

3- ي  جدان  دريبية هرتبطةه الهادة التٌ   بكاقع الهعمهيف ٌك
.قابمة لمتطبيؽ  

     

4- ة ة عهمي  كاقعي   هثمةو أة عمى دريبي  ة الت  تحتكم الهاد   
.كدراسة لحاالت تثرم الىشاط الهطمكب  

     

5- .جابة عميًالهطمكب كاإلسٍكلة هعرفة         

6- هة بالهعمكهات القي   ة غىي  دريبي  ت  الة هحتكل الهاد    
.ـ التي تثرم هعارؼ كهٍارات الهعم    

     

7- .كرةة لهضهكف الد  دريبي  ة الت  ة الهاد  شهكلي          

8- ة ات الهستخدهة لعرض الهاد  ع البرهجي  تىك   
.ةدريبي  التٌ   

     

9- .بة لمهتدر  دريبي  ة الت  كضكح الهاد          
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ورةبات الدّ ة متطمّ المحور الثالث : جيوزيّ   

 هكافؽه  الفقرات ـ
 بشدة

غير هكافؽ  غير هكافؽو  هحايده  هكافؽه 
 بشدة

1- ٍ   تكافر قاعاتو   الالزهة لتطبيؽ  زة باألجٍزةً هج
.التدريب االلكتركىي  

     

2- ة بهكاصفات ٍزة الذكيٌ جاأل كأ تكافر الحاسب اآللي 
  .فىية هىاسبة

     

3- بات ها يمـز هف هتطمٌ  ة كؿٌ دارة الهدرسيٌ قدهت اإل 
.الدكرة االلكتركىية  

     

4- لخكض  هيف هتكفرةه ة عىد الهعمٌ كىكلكجيٌ الهٍارات التٌ  
.تجربة التدريب االلكتركىي  

     

5- .ىترىتبشبكة اإل سريعو  صاؿو تكافر اتٌ         

 

ورةابع: تقييم الدّ لرّ المحور ا  

 هكافؽه  الفقرات ـ
 بشدة

 غيري  هحايده  هكافؽه 
 هكافؽ

غير 
هكافؽ 
-1 بشدة .كرة أٌدافٍا كغاياتٍاقت الدٌ حقٌ         

2- لكتركىي عىد دريب اإلكرة هفٍكـ التٌ زت الدٌ عزٌ  
.الهعمهيف  

     

3- .دة لٍاهىية الهحدٌ ة الزٌ كرة  بالخطٌ التزهت الدٌ         

4- .سٍمةه  ك كرة كاضحةه سجيؿ كااللتحاؽ بالدٌ آلية التٌ         
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5- دريب ـ بالتٌ كرة هف قىاعة الهعمٌ زادت الدٌ  
  .االلكتركىي

     

6- رض أا عمى طبيؽ عهمي  لمت   كرة قابمةه ىشطة الدٌ أ 
.الكاقع  
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 مينحك  سماء المُ أ(  قائمة ب6الممحق رقم )


مي االستبانةأسماء محك   مكان العمل قمالر    
كتكر رياض شريـالدٌ  جاهعة االستقالؿ  1.  
ياد الفيإكتكر الدٌ  جاهعة القدس  2.  
يىاس عارؼإكتكرة الدٌ  جاهعة القدس  3.  

كتكر فيصؿ سباعىةالدٌ  جاهعة االستقالؿ  4.  
كتكر هركاف عالكىةالدٌ  جاهعة االستقالؿ  5.  
يهف طًأكتكر الدٌ  جاهعة االستقالؿ  6.  

يحيى جبركتكر الدٌ  جاهعة الىجاح الكطىية  
 

7.  
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 ( تسييل ميمة7الممحق رقم )
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(الدورةااللكترونية8الملحقرقم)



(التسجيلبالصفااللكترونيفيجامعةالقدس1الشكلرقم)







(مساقدورةالمعلمين2الشكلرقم)
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(محاوردورةكنمتميزا3الشكلرقم)
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اعلالمعلمينمعمحاورالدورة(تف4الشكلرقم)

ّ

ُّ
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