واقع التدريب اإللكرتوني عن بعد على استخدام أنظوت
التعلن اإللكرتوني هن وجهت نظر أعضبء هيئت التدريس
جببهعت األهرية نىره بنت عبد الرمحن
أمل عمي الموزان*

* كمية التربية _ جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن
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واقع التدريب اإللكرتوني عن بعد على استخدام أنظوت
التعلن اإللكرتوني هن وجهت نظر أعضبء هيئت التدريس
جببهعت األهرية نىره بنت عبد الرمحن
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مناسبة استراتيجيات

المعتمدة عمى التقنيات الحديثة الستغالؿ المعرفة في رفع

التدريب اإللكتركني المتبعة في التدريب عمى نظاـ إدارة التعمـ

مستكل الرفاه االجتماعي كاستثمار المكارد المختمفة عمى أمثؿ

اإللكتركني (البالؾ بكرد  (Blackboardكأدكاتو المختمفة مف كجية

كجو ،لذلؾ أصبحت تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كسيمة

نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األميرة نكره بنت عبد الرحمف ،كما

بقاء كأداة ال يمكف االستغناء عنيا في ظؿ عالـ مفتكح يعتمد

اكتسبنو مف ميارات كقناعات بعد اجتيازىف لمبرنامج التدريبي ،إضافة

عمى القدرة التنافسية كمعيار لمتقدـ كاالزدىار ،كفي ىذا اإلطار

إلى إتاحة الفرصة أماميف لتقييـ أنفسيف ذاتيان فيما يتعمؽ بمعمكماتيف

يبرز النظاـ التعميمي كأىـ محرؾ إلحداث تغيير جذرم كثكرة

كخبراتيف حكؿ تصميـ كتطكير المقررات اإللكتركنية بعد اجتيازىف

حقيقية في نمط الحياة ك التفكير ،فاألجياؿ الصاعدة دائما ىي

لمبرنامج التدريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )33مف أعضاء ىيئة

األقدر عمى تحقيؽ نقمة نكعية إف تكفرت ليا سبؿ ككسائؿ

التدريس بجامعة األميرة نكره بنت عبد الرحمف ،كقد استخدمت الدراسة

التغيير [.[1

المنيج الكصفي التحميمي ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ

كتأتي مؤسسات التعميـ العالي مف أىـ منظكمات النظاـ

استخداـ االستبانة ذات التدريج الرباعي عمى مقياس ليكرت،
كمجمكعة مف األسئمة المغمقة كالمفتكحة ،كقد تكصمت الدراسة إلى

التعميمي المؤثرة كالقادرة عمى إحداث التغيير ،لذا يعد االىتماـ

مجمكعة مف النتائج كاف مف أىميا عدـ مناسبة استراتيجيات التدريب

بتطكير تمؾ المؤسسات ضركرة حتمية كحاجة ماسة تماشيان مع

غير التزامنية المتبعة في البرنامج التدريبي مف كجية نظر أعضاء

ما يشيده العصر الحالي مف تطكرات عممية كتكنكلكجية في

ىيئة التدريس كفقان لمعكامؿ المرتبطة بيا ،ككذلؾ أظيرت النتائج أف

مختمؼ العمكـ كالمجاالت خاصةن ما يتعمؽ منيا بالتطبيقات

غالبية مفردات عينة الدراسة يريف أنيف مازلف بحاجة لمزيد مف

الجديدة لمتعمـ عبر الكسائط التكنكلكجية المتعددة كالمتطكرة فيما

الميارات عمى تكظيؼ التعميـ اإللكتركني إضافةن لعدـ تمكنيف مف

يعرؼ بالتعمـ اإللكتركني.

تكظيؼ الميارات المكتسبة مف البرنامج في العممية التعميمية حتى

كىناؾ تنافس متزايد بيف الجامعات في تكظيؼ التعمـ

بعد اجتيازىف لمبرنامج التدريبي ،كما أظيرت الدراسة تككف قناعات

اإللكتركني ،كاستخداـ تطبيقاتو في تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ

إيجابية نحك البرنامج التدريبي بعد اجتيازه عمى الرغـ مف عدـ التمكف

ككذلؾ في العمميات البحثية كاإلدارية ،كتماشيان مع ذلؾ التنافس

مف تفعيمو بشكؿ كاؼ ،كأف ( )٪5333مف إجمالي مفردات عينة

أصبحت ىناؾ ضركرة لتنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس ،في

الدراسة يريف أف معمكماتيف كخبراتيف حكؿ تصميـ كتطكير المقررات

تكظيؼ التعميـ اإللكتركني ،كىك األمر الذم نادت كأكصت بو

اإللكتركنية بعد اجتيازىف لمبرنامج التدريبي جيدة.
الكممات المفتاحية :التدريب اإللكتركني ،نظاـ البالؾ بكرد

العديد مف الدراسات مثؿ دراسة كؿ مف النجار ،]2[ ،رضكاف،

).(Blackboard

[ ،]3عاشكر“ ،]4[ ،جاسيما [ ،]5الدبياف [ ]6كذلؾ باستخداـ
 .1المقدمة

أساليب التدريب اإللكتركني عف بعد ،كفقان الحتياجات أعضاء

تركز التكجيات العالمية اليكـ عمى اقتصاديات المعرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

ىيئة التدريس ،كمف المالحظ فعميان تكجو العديد مف األنظمة
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الجامعية نحك تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس كذلؾ عف

ىيئة التدريس فيما يتعمؽ بالتعميـ اإللكتركني كتصميـ مقرراتو،

طريؽ ىذا النكع مف التدريب كالتكسع في استخدامو كأحد مداخؿ

كصممت برامج تدريبية كفؽ معايير عالمية ،مراعيةن ما تعايشوُ

كبما أف الكادر األكاديمي يعد ركنان أساسيان في أم نظاـ

كفؽ مجمكعة مف االستراتيجيات ،كمف ذلؾ تقديـ برنامج تدريبي

مف منافسة عالمية بيف المؤسسات الجامعية ،كقدمت تمؾ البرامج

التنمية المينية.
جامعي كيتميز بأدكاره الحيكية كاألساسية في تحقيؽ جكدة التعميـ

إلكتركني عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني (البالؾ بكرد

العالي ،كما أنيـ مف منطمؽ مفيكـ النظـ يشكمكف أحد أىـ

 (Blackboardكىك النظاـ اإللكتركني المعتمد كنظاـ تعميمي

المدخالت األساسية كحمقة كصؿ بيف المدخالت التعميمية

في الجامعة.

كالمتمثمة باإلدارة العميا كما تمثمو مف فمسفة الجامعة كأىدافيا

 .2مشكمة الدراسة

كبرامجيا مف جانب ،كالمخرجات المطمكبة كالمتمثمة بالطالب مف

أم تعميـ إلكتركني ال يمكف أف يتحقؽ عمى الكجو المأمكؿ

جانب آخر [ ،]7فقد أكدت نتائج دراسات عديدة – عمى

دكف أف تتكفر لو مجمكعة مف العناصر التي تؤدم إلى تفعيمو

المستكل العالمي كالقكمي كالمحمي  -كجكد عالقة بيف الجكدة

في العممية التعميمية ،كمف أىـ تمؾ العناصر أعضاء ىيئة

النكعية لمتعميـ العالي كتطكير األداء الميني ألعضاء ىيئة

التدريس الذيف يشكمكف دعامة أساسية مف خالؿ مقدرتيـ عمى

التدريس كاكسابيـ ميارات استخداـ تقنيات التعميـ اإللكتركني

التعامؿ مع التقنية الحديثة كتكنكلكجيا المعمكمات كاخضاعيا

كالحاسكب ،كتقكيـ الطالب كانتاج المكاد التعميمية باعتبارىا

ألىداؼ العممية التعميمية [.[13
كمف أىـ مميزات التعميـ اإللكتركني أنو يساىـ في تطكير

تشكؿ أحد أىـ معايير التكاصؿ ،كالتفاعؿ بيف أعضاء ىيئة
التدريس كطالبيـ [.[3

دكر عضك ىيئة التدريس حيث يجعمو مصمـ تعميمي ،كمسيؿ

كقد فتح استخداـ التقنيات الحديثة آفاقان جديدة لمتنمية

لتنفيذ األنشطة التعميمية ،كمكجو لطالبو بدالن مف ككنو مصد انر

المينية مما جعؿ عممية التعميـ كالتدريب عف بعد أكثر مركنة،

لممعمكمات كمرك انز لالىتماـ في التعميـ التقميدم [ ،]11كىذه

كفاعمية في تكزيع فرص التعمـ عمى نطاؽ كاسع ،كاختيار طرؽ

الميزة تمثؿ تحديان يتطمب مزيدان مف االىتماـ بكيفية تحسيف

الكصكؿ لممعمكمات كالمكارد المتاحة لمتدريب ،كالقابمية لمتكيؼ

التنمية المينية المستمرة لممشتغميف بالتعميـ كخاصة أعضاء ىيئة

مع جميع المتعمميف أك المتدربيف [.[8

التدريس [.[12

كمع رغبة الجامعات في تحقيؽ التميز كالحصكؿ عمى

كقد حدد صياـ ]13[ ،في دراستو العقبة األكثر أىمية

مراكز متقدمة في عممية السباؽ العممي العالمي ،تأتي التنمية

بالنسبة لمتعميـ اإللكتركني باالفتقار إلى التربكييف الذيف يتمتعكف

المينية ألعضاء ىيئة التدريس مف أىـ التحديات التي تكاجو

بقدر كاؼ مف التدريب لتكظيؼ التعميـ اإللكتركني في العممية

الجامعات في كؿ أنحاء العالـ لمحفاظ عمى مستكيات مقبكلة مف

التعميمية كتطكير مياراتيـ كفقان لذلؾ.
كما أف طبيعة التدريب اإللكتركني تستدعي مراعاة جكانب

األداء كبالتالي مف الجكدة في التعميـ الجامعي ،بما في ذلؾ
جكدة التعميـ الجامعي اإللكتركني [.[9

متعددة في البيئة التدريبية كأساسيات فييا كفيما يتعمؽ بيذا

كبما أف جامعة األميرة نكره بنت عبد الرحمف تعد إحدل

الشأف يرل مصطفى ]14[ ،أف ىذا النكع مف التدريب يحتاج

الجامعات المتطمعة لمتميز كالريادة كفقان لرؤيتيا كرسالتيا فقد

مثالن إلى تكفير الجكانب الكجدانية في البيئة التدريبية اآلمنة التي

استشرفت الجامعة ممثمة بعمادة التعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف

تجعؿ المتدربيف يشعركف بالطمأنينة كالتشجيع عمى إبداء كجيات

بعد ىذه الحاجة مبك انر كبدأت تخطط لتطكير ميارات أعضاء

نظرىـ كعرض تجاربيـ كأفكارىـ بدكف قمؽ ،كاالستفادة مف
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خبرات كميارات المتدربيف الكاقعية كأساس لبناء المعارؼ

المستكل لمكادر األكاديمي بالجامعة عمى نظاـ إدارة التعمـ

كالخبرات الجديدة ،ككذلؾ تحمؿ مسؤكلية التدريب بتقييـ مدل

اإللكتركني (البالؾ بكرد  (Blackboardكأدكاتو المختمفة ككنو

تقدميـ كنجاحيـ في تحقيؽ أىداؼ التدريب.

النظاـ المعتمد بالجامعة ،كمعايشة الباحثة لتفاكت كجيات نظر

كقد سعت عمادة التعمـ اإللكتركني في جامعة األميرة نكره

أعضاء ىيئة التدريس بالنسبة لطريقة كاستراتيجيات التدريب

بنت عبد الرحمف إلى محاكلة المكاءمة بيف أنظمة التعمـ

المعتمدة في تقديـ البرنامج كىي الطريقة غير التزامنية في

اإللكتركني خاصة األنظمة المعتمدة بيا ممثمة بنظاـ إدارة التعمـ

التدريب عف بعد كمدل استفادتيـ منيا بعد اجتيازىـ لمتدريب،

االلكتركني (البالؾ بكرد  (Blackboardكأدكاتو المختمفة

كمف ىنا تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في مناسبة طريقة التدريب

كأساليب التدريس الالزمة لتطبيؽ مثؿ ىذه األنظمة ،كمف ىذا

اإللكتركني غير المتزامف ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة األميرة

المنطمؽ فقد قامت العمادة بتقديـ برنامج تدريبيي عمى تفعيؿ

نكره بنت عبد الرحمف عمى البرنامج المذككر مع الحاجات

نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني (البالؾ بكرد (Blackboard

التدريبية الفعمية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لذا يمكف

بناء عمى معايير جكدة عالمية معترؼ
كأدكاتو المختمفة ،كذلؾ ن

صياغة مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ الرئيس التالي:

بيا مف منظمة "ككالتي ماترز ) ،”(Quality Mattersكاعتمد

أ .أسئمة الدراسة

البرنامج عمى استراتيجية التعمـ الذاتي.

ما كاقع التدريب اإللكتركني غير المتزامف ألعضاء ىيئة

كقد صمـ البرنامج كفقان لمنمكذج العاـ لمتصميـ التعميمي

التدريس بجامعة األميرة نكره بنت عبد الرحمف عمى نظاـ إدارة

المتضمف خمسة مراحؿ (التحميؿ ،التصميـ ،التطكير ،التنفيذ،

التعمـ االلكتركني (البالؾ بكرد  (Blackboardكأدكاتو

التقكيـ) ،كيتـ تقديمو لمدة خمسة أياـ في كؿ دكرة تدريبية ،كما

المختمفة؟

يسعى ىذا البرنامج إلى تقديـ قاعدة معرفية حكؿ ماىية ىذا

كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

النظاـ كأدكاتو كخصائصو مف أجؿ تنمية ميارات أعضاء ىيئة

 -ما مدل مناسبة استراتيجيات التدريب المتبعة في البرنامج

التدريس في استخداـ نظاـ إدارة التعمـ (البالؾ بكرد

التدريبي اإللكتركني عمى نظاـ إدارة التعمـ االلكتركني (البالؾ

 (Blackboardفيما يتعمؽ ببناء المحتكل ،كالتكاصؿ كالتفاعؿ

بكرد  (Blackboardكأدكاتو المختمفة مف كجية نظر أعضاء

كالمشاركة مع الطالبات كتقييميف كتككيف اتجاىات إيجابية نحك

ىيئة التدريس؟

ىذا النظاـ.

 -ما الميارات كالقناعات التي اكتسبيا أعضاء ىيئة التدريس

كمف أىـ خصائص البرنامج التدريبي أنو مقدـ بشكؿ

بالجامعة بعد اجتياز البرنامج التدريبي؟

إلكتركني كامؿ عمى نظاـ البالؾ بكرد بمحتكل مدعـ بعركض

 -ما التقييـ الذاتي ألعضاء ىيئة التدريس لمعمكماتيف كخبراتيف

فيديك كمعمكمات رسكمية كتقييـ مرحمي كنيائي كتزكيد المتدربات

حكؿ تصميـ كتطكير المقررات اإللكتركنية بعد اجتيازىف

بخطة لتقييـ أدائيف مع تضميف عنصر التفاعؿ غير المتزامف

لمبرنامج التدريبي؟

خالؿ مكضكعات النقاش ،كيتـ تقديـ الدعـ المناسب لمبرنامج

ب .أىداف الدراسة

تقنيان كفنيان كتربكيان كلكف أيضان بشكؿ غير متزامف ،كما ال

 -تقييـ فاعمية التدريب اإللكتركني غير المتزامف في تدريب

يتضمف البرنامج أم جمسات مكاجيية.

أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ برنامج التدريب عمى نظاـ إدارة

كقد برزت مشكمة البحث الحالي مع ما تقدمو جامعة

التعمـ اإللكتركني (البالؾ بكرد  (Blackboardكأدكاتو المختمفة

األميرة نكره بنت عبد الرحمف مف جيكد لتقديـ تدريب عالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي

المقدـ في جامعة األميرة نكره بنت عبد الرحمف.
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 -التعرؼ عمى مناسبة استراتيجيات التدريب المتبعة في

الحدكد المكانية :جامعة األميرة نكره بنت عبد الرحمف.

البرنامج التدريبي كرضا أعضاء ىيئة التدريس عنيا.

الحدكد البشرية :أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األميرة نكره بنت

 -تحديد المعمكمات كالميارات التي أكتسبيا أعضاء ىيئة

عبد الرحمف الالتي اجتزف البرنامج التدريبي اإللكتركني المعد

التدريس بالجامعة بعد اجتياز البرنامج التدريبي.

مف قبؿ عمادة التعميـ اإللكتركني لمتدريب عمى نظاـ إدارة التعمـ

 -التقييـ الذاتي لمعمكمات كخبرات أعضاء ىيئة التدريس حكؿ

االلكتركني (البالؾ بكرد  (Blackboardكأدكاتو المختمفة.

تصميـ كتطكير المقررات اإللكتركنية بعد اجتيازىف لمبرنامج

الحدكد المكضكعية :البرنامج التدريبي اإللكتركني عف بعد عمى

التدريبي.

نظاـ ادارة التعمـ االلكتركني (البالؾ بكرد (Blackboard

ج .أىمية الدراسة

كأدكاتو المختمفة في الجامعة.
ه .التعريفات اإلجرائية

تتحدد أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:

التدريب اإللكتركني

 -لفت االنتباه إلى أىمية تكظيؼ تكنكلكجيا التدريب اإللكتركني

ىك العممية المنظمة مف قبؿ عمادة التعمـ اإللكتركني

عف بعد ،كاالستفادة مف مزاياىا المتعددة في تحقيؽ فاعمية
البرامج التدريبية كتقميؿ ال ُكمفة المادية ليا.

كالتعميـ عف بعد ك التي يتـ فييا تييئة بيئة تكظؼ فييا تقنية

 -تقييـ فاعمية التدريب اإللكتركني غير المتزامف في تدريب

االتصاالت كالمعمكمات كالكسائط المتعددة التي يمكف أف يتفاعؿ

أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ تجربة تصميـ كتقديـ برنامج

معيا المتدرب مف أجؿ تمكينو مف بمكغ أىداؼ محددة بأقؿ كقت

تدريبي لمتدريب عمى نظاـ إدارة التعمـ االلكتركني (البالؾ بكرد

كجيد ،كدكف تقيد بحدكد الزماف أك المكاف كصكالن ألعمى مستكل

 (Blackboardكأدكاتو المختمفة مف كجية نظر أعضاء ىيئة

مف الجكدة.

التدريس في جامعة األميرة نكره بنت عبد الرحمف.

نظاـ البالؾ بكرد )(Blackboard

 -العمؿ عمى تكفير تغذية راجعة حية مف المصادر الرئيسة

ىك النظاـ اإللكتركني المعتمد بجامعة األميرة نكره بنت عبد

المقصكدة أساسان مف تصميـ كتقديـ ىذا البرنامج التدريبي،

الرحمف كىك عبارة عف نظاـ فصكؿ إلكتركنية لمتعمـ مف بعد،

كتقديميا لعمادة التعميـ اإللكتركني بجامعة األميرة نكره بنت عبد

يكفر إمكانية عقد جمسات دراسية يقدـ فييا المعمـ المحتكل

الرحمف حكؿ طريقة التدريب كمدل مناسبتيا ألعضاء ىيئة

العممي ،مع إمكانية حفظ الدركس المتزامنة كالرجكع إلييا الحقان،

التدريس مما يساىـ بإذف اهلل في تطكير البرنامج التدريبي مف

كما تتيح لممعمـ فرص االلتقاء كالتكاصؿ المتزامف كغير المتزامف

عدة جيات سكاء ما كاف متعمؽ منيا بالتدريب أك اإلشراؼ أك
مياـ المدربيف في البرنامج أك كيفية تقديـ البرنامج.

مع الطالب حيث تعطى ليـ المحاضرة عف ُبعد مف أم مكاف

كفى أم كقت كىك النظاـ اإللكتركني المعتمد بجامعة األميرة

 -فتح المجاؿ أماـ أعضاء ىيئة التدريس لممساىمة في إثراء

نكره بنت عبد الرحمف.

عممية التدريب اإللكتركني مف كاقع تطمعاتيـ المستقبمية.

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

 -لفت االنتباه إلى أىمية أف يككف التدريب كما التعميـ في

بيئات التدريب اإللكتركني الفعالة كاألسس التربكية كالتقنية

بيئات متمازجة تجمع بيف الشكؿ اإللكتركني كالجمسات

الخاصة بيا:

المكاجيية بيف المتدربيف كالمدربيف.

قدـ كتاب كيرؾ باتريؾ "تقييـ برامج التدريب" تعريفان بأفكاره

د .حدود الدراسة

المنشكرة أصالن عاـ  ،1959كبذلؾ ازداد االىتماـ بيا كأصبحت

الحدكد الزمانية :العاـ الجامعي 1436/1435ىػ.

نظريتو النمكذج األكسع استخدامان كاألكثر شعبية لتقييـ التدريب
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كالتعمـ ،كيعتبر نمكذج المستكيات األربعة لكيرؾ باتريؾ أحد

 -احتكاء البرنامج التدريبي عمى كسائط فعالة في شد انتباه

معايير المينة ضمف أكساط المكارد البشرية كالتدريب ،كيمكف

المتدربيف كاثارة اىتماميـ.

تطبيقو عمى مختمؼ أنكاع التدريب بما فييا التدريب اإللكتركني

 -تقديـ اختبارات قبمية كبعدية لممتدربيف تقيس تحسف مياراتيـ

عف بعد ،كقاـ كيرؾ باتريؾ الحقان بإعادة تعريؼ كتحديث

كمعارفيـ.

المستكيات األربعة لمتدريب في كتابو الصادر عاـ 1998

 -تفعيؿ العمؿ الجماعي بيف المتدربيف مف خالؿ تنفيذ األنشطة

بعنكاف

"تقييـ

برامج

التدريب:

المستكيات

الجماعية.

األربعة

"('Evaluating Training Programs: The Four

 -التسمسؿ في عرض المادة العممية.

)'3Levels

 -التفاعؿ مع األنشطة كأداء التقييمات بطريقة عممية.

كتقيس المستكيات األربعة لنمكذج كيرؾ باتريؾ لتقييـ التدريب ما

 -بناء األنشطة بشكؿ يثير التفكير.

يمي:

 التفاعؿ مع المتدرب كتقديـ التغذية الراجعة.كمف األسس التقنية لبيئات التدريب اإللكتركني الفعاؿ أف

المتدربيف – ما الذم فكركا كشعركا بو حكؿ التدريب.
• رد فعؿ
ِّ
• التعمـ – مدل ازدياد المعرفة أك المقدرة.

تمتاز بسيكلة التشغيؿ كالخركج منيا في أم لحظة ،ككذلؾ عدـ

• السمكؾ -مدل التحسف في السمكؾ كالمقدرة التطبيؽ.

اإلفراط باستخداـ الكسائط المتعددة ،كامكانية استدعاء المتدرب

• النتائج – اآلثار الناتجة عف أداء المتدرب عمى العمؿ أك

لشاشة المساعدة في أم كقت كمقاكمة نظاـ التدريب ألم خطأ

المحيط.

يحدث مف قبؿ المستخدـ ،كيضيؼ حمدم [ ]16أىمية مراعاة

كلضماف تحقيؽ بيئات التدريب اإللكتركني لمفعالية المرجكة

بساطة التصميـ كفعاليتو في تقديـ مستكيات عالية مف التفاعؿ

ينبغي مراعاة مجمكعة مف األسس التربكية كالتقنية ،كضمف ىذا

ك تقديـ بدائؿ مناسبة لتحميؿ المحتكل التدريبي ككسائطو

المحكر يشير مصطفى ]14[ ،إلى مجمكعة مف األسس التربكية

لممتدربيف الذيف يرغبكف في متابعة التدريب بعيدان عف الشبكة مع

كالتقنية لبناء بيئات التدريب اإللكتركنية فمف أىـ األسس التربكية

ربط نتائجو بالبكابة عند االتصاؿ كامكانية ربط جميع أنشطة

يذكر:

المتدرب بنظاـ لمتابعة كتقييـ أداء المتدرب.

 -مناسبة مستكل التدريب لمستكل المتدرب كخبراتو.

مبررات التدريب اإللكتركني عف بعد:
يذكر كؿ مف المكسكم ]17[ ،كالزنبقي ]18[ ،مجمكعة مف

 تقديـ الرجع الفكرم لممتدرب بعد كؿ استجابة سكاء كانتصحيحة أك خاطئة.

الفكائد لمتدريب اإللكتركني منيا:

 -تحكـ المتدرب في بيئة التدريب.

 31التطكر المعرفي كالتقدـ التقني كأىمية إعداد كتييئة األفراد

 -تقديـ العديد مف البدائؿ التي يتفاعؿ معيا المستخدـ.

لمتعامؿ مع معطيات العكلمة مف خالؿ التعمـ المستمر.

 -تقديـ التعميمات لمساعدة المتعمـ أثناء تعممو.

 32التقدـ في عمميات االتصاؿ كتطكر التقنيات الرقمية كضركرة

كيضيؼ عكدة [ ]15مجمكعة مف األسس التي يمكف النظر

تكظيفيا في عمميات التدريب.

إلييا كمعايير يمكف أف تعطي التدريب اإللكتركني التميز عف

 33الزيادة في أعداد المتدربيف كمحاكلة تكفير فرص التدريب

باقي أنكاع التدريب منيا:

الكافية كالمتناسبة مع ىذه الزيادة.

 -التنكع في المصادر التي يحتكييا البرنامج التدريبي في كؿ

 34عدـ التكازف الجغرافي لممؤسسات التدريبية كافتقار بعض

نشاط بما يخدـ أنماط المتدربيف كيثرم خبراتيـ.

المناطؽ لكجكدىا.
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4

كما يمكف أف يضاؼ إلى ذلؾ انشغاؿ بعض األفراد

8

2315

الكظيفية ،كالمينية ،كالشخصية ،كاالجتماعية.
صعكبات كسمبيات تطبيؽ التدريب اإللكتركني:

بأعماؿ كمسؤكليات في أكقات محددة تحكؿ دكف انضماميـ

فيما يتعمؽ بيذا المجاؿ تناكلت العديد مف الدراسات

لمبرامج التدريبية التقميدية.

كالبحكث معكقات استخداـ التدريب اإللكتركني في التنمية

فكائد التدريب اإللكتركني عف بعد:
تكجد فكائد عديدة لمتدريب اإللكتركني ،منيا ما يذكره كؿ

المينية بشكؿ عاـ ،كمف ذلؾ ما أثبتتو دراسة عبد التكاب

مف عبد الحميد ،]19[ ،زيف ،]23[ ،ك [21] Ostlund, Jobe,

كآخركف ]23[ ،التي تناكلت ضمف محاكرىا معكقات استخداـ

 Svenssonكالمطيرم:[22[ ،

التدريب اإللكتركني في تنمية معمـ التعميـ الثانكم مينيان إذ

 -إتاحة فرص التعميـ كالتدريب في أكقات متعددة لتناسب

أسفرت نتائجيا عف كجكد معكقات مادية كبشرية كبنسب مرتفعة،

المتدربيف ،كبدكف قيكد مكانية أك زمانية.

كما أشارت الدراسة إلى أف المعكقات الفنية كمعكقات إدارة

 -تحسيف نكعية المكاد التدريبية كاتاحتيا في صكرة إلكتركنية

البرامج مكجكدة أيضان بنسب مرتفعة مما يؤدم إلى إعاقة

يسيؿ تداكليا كتطكيرىا باستمرار.

استخداـ مثؿ ىذا النكع مف التدريب في التنمية المينية ،كصنؼ

 -تدريب كتعميـ العامميف كتأىيميـ دكف الحاجة إلى ترؾ أعماليـ

 [24] Kaczvnski & Kelly,في دراستو كفقان لمعطيات

كفتح آفاؽ جديدة لمتنمية المينية.

التجريب التي قاـ بيا _صنؼ_ التحديات التي كاجييا البرنامج

 -تكفير بيئة تدريبية أكثر إثارة لالىتماـ ،كأكثر تحفي انز كفاعمية.

إلى ثالث مجمكعات تتعمؽ بػتحديات الطمبة أك المتدربيف

 -تقميؿ تكمفة التدرب ،كاختصار كقت التدريب ،كرفع كفاءة

كتحديات المحتكل كتحديات التكنكلكجيا ،في حيف أشار الشيرم،

المتدربيف.

[ ]25إلى أف تمؾ المعكقات يمكف التغمب عمييا كاطالؽ مثؿ

 -ينشئ التدرب االلكتركني عالقة تفاعمية بيف المتدربيف

تمؾ البرامج بنجاح في بيئات التعمـ كالتدريب المختمفة.
كما أف مف معكقات تطبيؽ التدريب اإللكتركني ما يتعمؽ

كالمدربيف.
 -يطكر قدرة المتدرب عمى استخداـ الحاسب كاالستفادة مف

ببعض النقاط الجكىرية المرتبطة بمدل استجابة المتدربيف مع

االنترنت مما يساعده في مينتو المستقبمية.

ىذا النمط الجديد كتفاعميـ معو ،عدـ كعي األفراد المكجو ليـ

 -يتـ بمعزؿ عف اآلخريف بحيث يمنح المتدربيف الفرصة لتجربة

ىذا النكع مف التدريب كاتخاذ مكقؼ سمبي منو ،الحاجة المستمرة

كالخطأ في جك مف الخصكصية دكف أم شعكر بالحرج ،كيشجع
المتدرب عمى االعتماد عمى النفس كالكصكؿ إلى مرحمة بناء

المتدربيف؛ حيث أف ىذا النكع مف التدريب
لتدريب كدعـ كمتابعة
ّ
يحتاج إلى التدريب المستمر كفقا لتجدد التقنية ،الحاجة إلى نشر

المعرفة ذاتيان.

محتكيات عمى مستكل عاؿ مف الجكدة ذلؾ أف المنافسة فيو

 -يسمح لممدربيف باالحتفاظ بسجالت المتدربيف كالعكدة ليا في

عالمية [.[26
أما فيما يتعمؽ بسمبيات التدريب اإللكتركني فيذكر كؿ مف

أم كقت كمف أم مكاف.
 -الكقت كالمنيج كالتماريف تعتمد عمى مستكل كميارات المتدرب

المطيرم ]22[ ،كالزنبقي ]18[ ،مف السمبيات ما يمي:

كليس عمى معدؿ المجمكعة.

 -افتقار مشاركة المتدرب إيجابان في تبادؿ األفكار مع المدرب

 -يستجيب لعدد مف مبادئ التعميـ اإلنساني الحديثة ،مثؿ:

مف ناحية كمع المجمكعة المتدربة مف ناحية أخرل كما قد يؤدم

تكفير الدافعية لمتعمـ ،كالمركنة في بيئة التعميـ ،كتكفير التغذية

إليو مف شعكر بعض المتدربيف بالعزلة عف المدرب كعف

الراجعة ،كمراعاة الفركؽ الفردية ،كارتباط التعمـ بحاجات األف ػ ػ ػراد

المتدربيف.
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 -الصعكبة التي تكاجو المدربيف في إيصاؿ أفكارىـ إضافةن لعدـ

كيقصد بيا الكيفية التي يتـ مف خالليا ترجمة االستراتيجيات

تمكف المدرب مف التعرؼ عمى حاالت المتدربيف مف حيث

كاإلجراءات التي تـ كضعيا في مرحمة التخطيط لتحقيؽ أىداؼ

النشاط أك الممؿ كخالفو.

التدريب.

 -ضعؼ دكر المدرب اإلنساف كمؤثر تربكم كتعميمي ميـ.

المرحمة الثالثة :تنظيـ التدريب:
تتمثؿ خطكات تنظيـ التدريب في تحديد المدة الزمنية لمتدريب

 صعكبة تقييـ المتدربيف ،كما أف كثرة تكظيؼ التقنية قد يؤدمإلى الممؿ كعدـ الجدية في التعامؿ معيا.

كاإلشراؼ التدريبي كالدعـ كالمساندة.

 -صعكبة تطبيؽ بعض الميارات كالممارسات المرغكب تعمميا

المرحمة الرابعة :تنفيذ التدريب اإللكتركني التفاعمي:

في بعض البرامج التدريبية.

كتتضمف الدخكؿ إلى نظاـ التدريب اإللكتركني ،كتنفيذ سيناريك

أنكاع برامج التدريب اإللكتركني:

التدريب كما تـ كضعو في مرحمة التصميـ ،كذلؾ في بيئة

يتحدد التدريب اإللكتركني في ثالثة أنكاع ىي كما يشير إلييا

افتراضية تتيح نكعان مف المركنة كالحرية في اختيار مكاف

المطيرم:[22[ ،

التدريب ككقتو.

 -1المتزامف :يتـ في الكقت الفعمي لمتدريب بتكاصؿ مباشر

المرحمة الخامسة :تقكيـ التدريب اإللكتركني:
تستند عممية تقكيـ التدريب عمى عدد مف األسس

بكجكد المتدربيف كقيادة المدربيف.
 -2غير المتزامف :ليس بالضركرة أف يتكاجد المتدربيف

كالمعايير التي يمكف مف خالليا إجراء التعديالت لتطكير نظاـ

كالمدربيف بنفس الكقت كال المكاف.

التدريب كرسـ استراتيجياتيا لمستقبمية ،كمف ىذه األسس

 -3المتمازج أك المدمج :كىك مف أحدث األنكاع كيجمع بيف

كالمعايير :تحديد أىداؼ التدريب القريبة كالبعيدة ككضكحيا،

مزايا التدريب التقميدم كمزايا التدريب اإللكتركني ،كما يعتبر مف

شمكؿ عممية التقكيـ كاستمرارىا ،ترابط عناصر منظكمة التدريب

كجية نظر الباحثة مف أفضؿ األنكاع التي يمكف تطبيقيا في

كاتساقيا ،تكامؿ جيكد التدريب السابقة كالالحقة كجكدتيا.

بيئات التعميـ أك التدريب.

الدراسات السابقة:
تناكلت مجمكعة كاسعة مف الدراسات مكضكع التدريب

مراحؿ بناء برامج التدريب اإللكتركني:

اإللكتركني كمف ذلؾ دراسة أبك خطكة [ ]28التي ىدفت إلى

تتمثؿ مراحؿ تصميـ برامج التدريب االلكتركني فيما يمي
عبدالرازؽ]27[ ،؛ أبك خطكة:[28[ ،

إعداد برنامج مقترح قائـ عمى التدريب اإللكتركني عف بعد

المرحمة األكلى :تخطيط التدريب اإللكتركني:

كقياس فاعميتو في تنمية بعض ميارات التعميـ اإللكتركني لدل

تتطمب ىذه المرحمة تقدير االحتياجات المستقبمية

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة الخميجية ،كقد استخدـ البحث

لممتدربيف ،كتحديد األىداؼ العامة كالخاصة لمتدريب ،ككضع

المنيج التجريبي ككاف مف أىـ نتائجو تأكيد فاعمية التدريب

االستراتيجيات كاإلجراءات الالزمة لتطكير أداء المتدربيف،

اإللكتركني عف بعد في تنمية ميارات التعميـ اإللكتركني لدل

كتككيف فريؽ التدريب ،كالتجربة المبدئية ،كاختيار البرامج،

أعضاء ىيئة التدريس.

كقياس فاعمية التكمفة ،كدعـ اإلدارة العميا ،ككضع خطة

كما تناكؿ أبك خطكة [ ]29في دراسة أخرل لو ىدفت إلى

استراتيجية لمتدريب تتضمف التمكيؿ ،كالتسكيؽ ،كتدريب القائميف

تصميـ كانتاج برنامج مقترح لمتدريب عف بعد بمساعدة الفصكؿ

عمى التدريب.

االفتراضية كقياس أثره في تنمية ميارات التقكيـ اإللكتركني

المرحمة الثانية :تصميـ التدريب اإللكتركني التفاعمي:

باستخداـ نظاـ مكدؿ  ،Moodelكاالتجاه نحك التدريب عف بعد
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لدل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة الخميجية ،مستخدمان

متطمبات المقرر اإللكتركني ،كمتطمبات تدريب أعضاء ىيئة

المنيج التجريبي عمى عينة قكاميا ( )18عضك ىيئة تدريس،

التدريس كانت عمى درجة كبيرة مف األىمية مف كجية نظر

كأظيرت نتائجيا أف حجـ التأثير لمبرنامج التدريبي كبير جدان في

العينة.

تنمية الجانب المعرفي كاألدائي لميارات التقكيـ اإللكتركني ،كما

أما فيما يتعمؽ بمجاؿ االتجاىات نحك التدريب اإللكتركني

أف تأثير البرنامج كبير جدان في تنمية االتجاه نحك التدريب

فقد قدـ حسيف [ ]32دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات

اإللكتركني.

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعكدية نحك استخداـ نظاـ

أما دراسة الحبابي [ ]33فقد ىدفت إلى تقييـ فعالية

إدارة التعمّـ االلكتركني جسكر التابع لممركز الكطني لمتعمـ

التدريب اإللكتركني غير المتزامف في تدريب أعضاء ىيئة

االلكتركني ،باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي كمقياس

التدريس مف خالؿ تجربة عمادة التعمـ اإللكتركني بجامعة الممؾ

الستطالع الرأم كطبؽ عمى عينة قكاميا ( )93عضك ىيئة

خالد في التدريب اإللكتركني غير المتزامف ألعضاء ىيئة

تدريس ببعض كميات الجامعات السعكدية ،كقد تكصؿ البحث

التدريس عمى استخداـ أنظمة كأدكات التعمـ اإللكتركني ،ككاف

إلى نتائج تشير إلى كجكد اتجاىات إيجابية لدل أعضاء ىيئة

مف أبرز نتائجيا أف طريقة التدريب اإللكتركني غير المتزامف

التدريس بالجامعات السعكدية نحك نظاـ إدارة التعمّـ االلكتركني

فعالة كتحقؽ األىداؼ كمالئمة لطبيعة العمؿ األكاديمي لعضك

جسكر رغـ عدـ تفعيؿ استخدامو بشكؿ كاؼ ،كأظيرت عينة

ىيئة التدريس ،كما ساىمت في تكضيح مفاىيـ التعمـ اإللكتركني

الدراسة مدل حاجاتيـ لمتدريب عمى استخداـ النظاـ كبخاصة

ألعضاء ىيئة التدريس كغيرت كثي انر مف قناعتيـ السابقة عف

إدارة محتكل التعمّـ كمشاركة الممفات كالمنتديات كبنؾ األسئمة،

التعمـ اإللكتركني.

كما تكصؿ البحث إلى عدـ كجكد فركؽ في االتجاىات نحك
استخداـ النظاـ بيف أعضاء ىيئة التدريس بيف نكعيات الكميات

كما أجرل المطيرم [ ]22دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى

اإلنسانية كالعممية كالصحية.

متطمبات التدريب اإللكتركني كمعكقاتو في مراكز التدريب
التربكم بمدينة الرياض مف كجية نظر المدربيف ،مستخدمان

في حيف حاكلت دراسة الغدياف [ ]33التعرؼ عمى مدل

المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة قكاميا ( )1115مدربان

إلماـ المكظفيف كالمكظفات بالمتطمبات األساسية الكاجب تكافرىا

باستخداـ االستبانة كأداة ،ككشفت الدراسة عف مكافقة المدربيف

في المدربيف /المدربات في برامج التدريب اإللكتركني الفعاؿ

بدرجات تتراكح بيف المكافقة بشدة كالمكافقة عمى كؿ مف النقاط

ككذلؾ خصائص بيئات التدريب اإللكتركني الفعاؿ ،كاستخدمت

التي حكتيا االستبانة فيما يتعمؽ بمتطمبات التدريب الخاصة بػ

الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كطبقت عمى مكظفي القطاع

(المدرب ،كالبيئة التدريبية) ،ككذلؾ فيما يتعمؽ بمعكقات التدريب

الحككمي في المممكة العربية السعكدية ،ككاف مف أبرز نتائجيا

اإللكتركني (المالية ،كالفنية ،كاإلدارية)3

التكصؿ لممتطمبات الكاجب تكفرىا في المدربيف في برامج
التدريب اإللكتركني الفعاؿ.

كفي نفس السياؽ جاءت دراسة التركي [ ]31بيدؼ تحديد
متطمبات استخداـ التعميـ اإللكتركني كالتعرؼ عمى مدل كجكد

كفيما يتعمؽ بجكدة التدريب اإللكتركني جاءت دراسة ][34

اختالؼ في تقدير أىمية ىذه المتطمبات يعزل لبعض المتغيرات

 Reginoبيدؼ كصؼ الحالة الفعمية لممتدربيف في التعميـ

كذلؾ في كميات جامعة الممؾ سعكد ،كاستخدمت الدراسة المنيج

العالي بكاسطة التدريب اإللكتركني عبر اإلنترنت مف خالؿ

الكصفي التحميمي كطبقت عمى عينة قكاميا ( )278عضك ىيئة

استطالع تصكرات المتدربيف أنفسيـ ضمف مجمكعة مف كميات

تدريس بالجامعة ،ككاف مف أىـ نتائجيا التكصؿ إلى أف

المجتمع في إحدل مقاطعات كالية كاليفكرنيا إذ تـ نشر
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استطالع رأم إلكتركني بيف أعضاء ىيئة التدريس المتدربيف مف

مثؿ ىذا النكع مف التدريب مف كاقع تجربتيف الفعمية ،كتؤكد

أجؿ قياس آراؤىـ حكؿ جكدة التدريب عمى اإلنترنت داخؿ

عمى أىمية التمازج في عممية التدريب كضركرة النقاشات

المؤسسات التي يعممكف بيا كأسفرت النتائج عف الجكانب

المباشرة كالتطبيؽ العممي تحت اشراؼ المدرب.

التدريبية التي يعتقد المتدربكف أنيا أكثر أىمية بالنسبة ليـ في

 .4الطريقة واإلجراءات

التدريب اإللكتركني ،إضافةن إلى شعكرىـ حكؿ تدريبيـ

أ .منيج الدراسة

اإللكتركني داخؿ مؤسساتيـ التعميمية.

بناء عمى طبيعة الدراسة كأىدافيا كلككنيا تستيدؼ
ن

أما دراسة الشيراني [ ]35فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى

التعرؼ عمى مدل مناسبة الطريقة المتبعة في التدريب

المطالب الكاجب تكفرىا في المعمـ كالمنيج كعضك ىيئة التدريس

اإللكتركني عف بعد عمى استخداـ أنظمة التعمـ اإللكتركني

كالبيئة التعميمية عند استخداـ التعميـ اإللكتركني كدرجة أىمية

كأدكاتيا المختمفة كمدل االستفادة منيا مف كجية نظر أعضاء

تمؾ المطالب ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كطبقت

ىيئة التدريس بجامعة األميرة نكره بنت عبد الرحمف ،فقد تـ

عمى عينة قكاميا ( )253مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات

استخداـ المنيج الكصػفي التحميمي.

السعكدية كتكصمت في نتائجيا إلى أف جميع المطالب الالزـ

ب .مجتمع وعينة الدراسة

تكفرىا في عضك ىيئة التدريس كفي البيئة التعميمية تعتبر

تككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس

مطالب ىامة الستخداـ التعميـ اإللكتركني.

بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف الذيف تمقكا تدريب

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

إلكتركني عف بعد خالؿ العاـ الجامعي (1436 - 1435ق)

تتفؽ الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في

كالبالغ عددىف ( )153عضك ،أما عينة الدراسة الفعمية فقد بمغ

ضركرة تحديد المتطمبات مف عممية التدريب اإللكتركني عف بعد

عددىا ( )33عضك ىيئة تدريس ،كالبالغ نسبتيف ()%23

كال سيما المتطمبات الخاصة بالبرنامج التدريبي نفسة كمدل

تقريبان مف مجتمع الدراسة األصمي.

مناسبتو لممتدربيف ،في حيف اختمفت ىذه الدراسة عف الدراسات

 -خصائص عينة الدراسة بحسب متغيراتيا:

السابقة في أنيا تتناكؿ طريقة التدريب المتبعة في تقديـ برنامج

تقكـ ىذه الدراسة عمى عدد مف المتغيرات المتعمقة بالخصائص

التدريب اإللكتركني كمدل مناسبة االستراتيجيات المتبعة فيو

الشخصية كالكظيفية لعينة الدراسة كقد تـ تصنيؼ عينة الدراسة

ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة األميرة نكره مف أجؿ إكساب

مف حيث( :لكمية التي ينتسبف إلييا ،عدد سنكات الخبرة ،الدرجة

المتدربات الميارات المطمكبة ،كما أنيا تحاكؿ الخركج برؤية مف

العممية ،الميارات في مجاؿ التعمـ االلكتركني كتصميـ مقرراتو)،

كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس حكؿ الطرؽ المناسبة ليـ في

كجاءت النتائج كما تكضحيا الجداكؿ التالية:

جدول 1
توزيع مفردات عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتيم الشخصية والوظيفية
الكمية

التك اررات

النسبة

اآلداب

1

3.3

اإلدارة كاألعماؿ

2

6.7

التربية

16

53.3

التصاميـ كالفنكف

2

6.7

الصيدلة

5

16.7

العمكـ

1

3.3

المغات كالترجمة

1

3.3
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عمكـ الحاسب كالمعمكمات

1

3.3

معيد تعميـ المغة العربية

1

3.3

المجمكع

33

٪133

عدد سنكات الخبرة

التك اررات

النسبة

مف  3إلى أقؿ مف  5سنكات

9

30.0

مف  5إلى أقؿ مف  13سنكات

4

13.3

مف  13إلى أقؿ مف  15سنة

6

20.0

مف  15إلى أقؿ مف  23سنة

7

23.3

مف  23سنة فأكثر

4

13.3

المجمكع

33

٪133

الدرجة العممية

التك اررات

النسبة

محاضر

5

16.7

معيد

3

10.0

أستاذ مساعد

16

53.3

استاذ مشارؾ

3

10.0

أستاذ

3

10.0

المجمكع

33

٪133

ىؿ تمتمكيف ميارات في مجاؿ التعمـ االلكتركني كتصميـ مقرراتو

التك اررات

النسبة

ال أمتمؾ أم ميارات في ىذا المجاؿ3

5

16.7

نعـ بدرجة متكسطة3

16

53.3

نعـ بدرجة كبيرة3

9

30.0

المجمكع

33

٪133

يكضح الجدكؿ السابؽ ما يمي:

العممية (معيد ،استاذ مشارؾ ،استاذ) ،كذلؾ بنسبة ( ،)%13مف

• النسب المئكية لمفردات عينة الدراسة كفقان النتسابيف لمكميات

إجمالي مفردات عينة الدارسة لكالن منيما.

المختمفة بالجامعة ،كتدؿ النسب المكضحة بالجدكؿ عمى تنكع

• النسب المئكية لمدل امتالؾ أفراد عينة الدراسة لميارات في

الكميات بيف مفردات عينة الدراسة األمر الذم يخدـ أىداؼ

مجاؿ التعمـ اإللكتركني كتصميـ مقرراتو حيث كجد أف ()%33

الدراسة الحالية كذلؾ لمحصكؿ عمى استجابات مختمفة كمتنكعة

مف إجمالي عينة الدراسة يمتمكف ميارات في مجاؿ التعمـ

باختالؼ الكمية.

االلكتركني كتصميـ مقرراتو بدرجة كبيرة ،كما كجد أف

• النسب المئكية الستجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعمؽ بعدد

( )%1637مف مفردات عينة الدراسة ال يمتمكف أم ميارات في

سنكات الخبرة ،كىي نسب تدؿ عمى التنكع في سنكات الخبرة بيف

مجاؿ التعمـ اإللكتركني كتصميـ مقرراتو ،لذلؾ تكصي الباحثة

مفردات عينة الدراسة كما يكضحيا كاف كانت غالبية

بضركرة عقد دكرات تدريبية في مجاؿ التعميـ اإللكتركني

المستجيبات ممف سنكات الخبرة ليف بيف  5-3سنكات ،كتعزك

كتصميـ مقررات ألعضاء ىيئة التدريس الالتي ال يمتمكف أم

الباحثة ذلؾ إلى أنو قد يككف بسبب انخفاض األعمار بينيـ.

ميارات في ىذا المجاؿ ،كما تدؿ تمؾ النتائج عمى أىمية أف

• أف غالبية مفردات عينة الدراسة ممف ينتميف لمدرجة العممية

يجرل استطالع مسبؽ لمبرنامج التدريبي لمتعرؼ عمى ىذه

(أستاذ مساعد) كبنسبة ( ،)٪5333في حيف كجد أف ()%1637
مف إجمالي مفردات عينة الدراسة درجتيف العممية (محاضر)،

كبناء عمى
الميارات كمدل امتالؾ أعضاء ىيئة التدريس ليا
ن

ذلؾ تـ تقسيميـ إلى مجمكعات تعطى كؿ مجمكعة البرنامج

بينما تساكت نسبة مفردات عينة الدراسة أصحاب الدرجات

التدريبي كفقان لما يتناسب مع الميارات التي تمتمكيا كذلؾ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف
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كالميارات كالقناعات المكتسبة بعد اجتياز البرنامج التدريبي.

حيث كـ البرنامج كمدتو الزمنية.

 -الجزء الثالث مف االستبانة :تككف ىذا الجزء مف مجمكعة مف

ج .أداة الدراسة

األسئمة المتنكعة منيا المغمؽ كمنيا مفتكح اإلجابة.

تـ استخداـ االستبانة ذات التدريج الرباعي (مكافؽ بشدة،

ب -صدؽ أداة الدراسة:

مكافؽ ،غير مكافؽ ،غير مكافؽ بشدة) عمى مقياس ليكرت في

تـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خالؿ:

ىذه الدراسة ،كىي إحدل الطرؽ الشائعة لمحصكؿ عمى الحقائؽ،

أ  /الصدؽ الظاىرم (الخارجي) لألداة(face validity) :

كجمع البيانات مف الظركؼ كاألساليب القائمة بالفعؿ كتخدـ

تـ عرض االستبانة في صكرتيا المبدئية عمى عدد ( )4مف

أىداؼ الدراسة.
• بناء أداة الدراسة:

المحكميف األكاديمييف في تخصصات تقنيات التعميـ كالمناىج

أ -بناء أداة الدراسة في صكرتيا األكلية.

كطرؽ التدريس؛ لمتأكد مف صدقيا الظاىرم كعمى ضكء
تكجيياتيـ كمقترحاتيـ تـ إجراء التعديالت المناسبة ،كمف ثـ

قامت الباحة بإعداد االستبانة في صكرتيا المبدئية كقد اعتمدت
في ذلؾ عمى الدراسات السابقة ،كاألدبيات التربكية في نفس

تطبيقيا ميدانيان عمى عينة الدراسة.

المجاؿ مثؿ دراسة الحبابي ،]33[ ،كأبك خطكة ،]28[ ،كأبك

ب /صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة (صدؽ البناء):
بعد التأكد مف الصدؽ الظاىرم ألداة الدراسة تـ تطبيقيا

خطكة ،]29[ ،كالمطيرم.[22[ ،

ميدانيان عمى عينة الدراسة ،كبعد تجميع االستبانات تـ حساب

تككنت االستبانة في صكرتيا النيائية مف ثالثة أجزاء ىي:
 -الجزء األكؿ البيانات األكلية :يتعمؽ ىذا الجزء بالبيانات

معامؿ االرتباط بيرسكف " "Pearson Correlationلمعرفة

األكلية كالتي تمثمت في (الكمية التي ينتسبف إلييا ،عدد سنكات

الصدؽ الداخمي لالستبانة كذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ

الخبرة ،الدرجة العممية ،الميارات في مجاؿ التعمـ االلكتركني

االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االستبانة بالدرجة الكمية

كتصميـ مقرراتو)3

لممحكر الذم تنتمي إليو الفقرة ،كجاءت النتائج كالتالي:

 -الجزء الثاني مف االستبانة :تككف ىذا الجزء مف محكريف

صدؽ االتساؽ الداخمي لممحكر األكؿ :العكامؿ المرتبطة

كىي :العكامؿ المرتبطة باالستراتيجيات المتبعة في التدريب،

باستراتيجيات التدريب المتبعة في البرنامج التدريبي.
جدول 2

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور األول والثاني بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو
المحور األول
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**0.845

5

**0.851

2

**0.889

6

**0.832

3

**0.936

7

*0.441

4

**0.968
المحور الثاني

رقـ العبارة

معامؿ االرتباط

رقـ العبارة

معامؿ االرتباط

1

**0.884

6

**0.714

2

**0.810

7

0.156

3

**0.727

8

0.098

4

**0.712

9

0.115

5

*0.363

13

**0.591

** دالة عند مستكل الداللة  3331فأقؿ * 3دالة عند مستكل الداللة  3335فأقؿ.
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط

كارتباط المحكر بعباراتو بما يعكس درجة عالية مف الصدؽ

لممحكر األكؿ المتعمؽ باستراتيجيات التدريب (العكامؿ المرتبطة

لفقرات المقياس ،ما عدا العبارات رقـ ( )9-8-7كالتي يتبيف

بالمدرب كاإلشراؼ عمى التدريب لمبرنامج التدريبي) مكجبة كدالة

أنيا غير دالة ،كمع ذلؾ لـ تقـ الباحثة بحذفيا نظ انر لتمتعيا

إحصائيان عند مستكل داللة  3331أك  3335فأقؿ مما يعني

بدرجة عالية مف صدؽ المحتكل مف قبؿ المحكميف مما يدعـ

كجكد درجة عالية مف االتساؽ الداخمي كارتباط المحكر بعباراتو

كجكدىا كما أف درجة الثبات في كجكدىا مرتفعة األمر الذم

بما يعكس درجة عالية مف الصدؽ لفقرات المقياس ،كما يتضح

يقمؿ مف الحاجة لحذفيا.

مف الجدكؿ السابؽ أيضان أف قيـ معامالت االرتباط لممحكر

 33ثبات أداة الدراسة:

الثاني (الميارات كالقناعات المكتسبة بعد اجتياز البرنامج

لقياس مدل ثبات أداة الدراسة (االستبانة) تـ استخداـ

التدريبي) مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل داللة  3331أك

(معادلة ألفا كرك نباخ  (Cronbach'a Alphaكالجدكؿ رقـ

 3335فأقؿ مما يعني كجكد درجة عالية مف االتساؽ الداخمي

( )3يكضح معامالت الفا كرك نباخ لمحاكر الدراسة.

جدول 3
قيم معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة
محاور الدارسة

محاور االستبانة

عدد الفقرات

الثبات

المحكر األكؿ

العكامؿ المرتبطة بالمدرب كاإلشراؼ عمى التدريب لمبرنامج التدريبي

7

33916

المحكر الثاني

الميارات كالقناعات المكتسبة بعد اجتياز البرنامج التدريبي

13

33657

17

33912

الثبات العاـ ألداة الدراسة (محاكر الدراسة)3

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت الثبات ألفا كرك

 -ما مدل مناسبة استراتيجيات التدريب المتبعة في البرنامج

نباخ لمحاكر الدراسة مرتفعة حيث بمغ معامؿ الثبات لممحكر

التدريبي اإللكتركني عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني (البالؾ

األكؿ ( ،)33916كما بمغ معامؿ الثبات لممحكر الثاني يراجع

بكرد  (Blackboardكأدكاتو المختمفة مف كجية نظر أعضاء

( ،)33657أما الثبات العاـ ألداة الدراسة فقد بمغ (،)33912

ىيئة التدريس؟

كجميعيا معامالت ثبات مرتفعة مما يدؿ عمى أف االستبانة

لمتعرؼ عمى مدل مناسبة استراتيجيات التدريب المتبعة

تتمتع بدرجو عالية مف الثبات كبالتالي يمكف االعتماد عمييا في

في البرنامج التدريبي اإللكتركني عمى نظاـ إدارة التعمـ

التطبيؽ الميداني لمدراسة.

االلكتركني (البالؾ بكرد  (Blackboardكأدكاتو المختمفة مف
 .5النتائج

كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،تـ حساب التك اررات كالنسب

تحميؿ كمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كالذم نص عمى

المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب

اآلتي:

الستجابات مفردات عينة الدارسة عمى عبارات ىذا المحكر،
كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:
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جدول 4
استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالعوامل المرتبطة باستراتيجيات التدريب المتبعة في البرنامج التدريبي
رقم

العبارة

العبارة

التك اررات
والنسب

موافق

درجة الموافقة

غير

غير

موافق

موافق

موافق

قاـ المدرب بتقديـ التغذية الراجعة في كقت

ؾ

4

14

9

3

مناسب3

٪

1333

4637

33

13

التغذية الراجعة ( )feedbackالتي قدميا

ؾ

5

13

14

1

المدرب كانت كاضحة كمفيدة3

٪

1637

3333

4637

333

كاف ىناؾ تحفيز كتشجيع مف قبؿ المدرب

ؾ

6

9

13

2

إلكماؿ البرنامج التدريبي كالمشاركة في

٪

23

33

4333

637

بشدة
1
2
3

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

بشدة

2.63
2.63
2.63

.850
.809
.890

4
3
2

أنشطتو3
4
5
6
7

ساعدني المدرب عمى تصحيح أخطائي في

ؾ

5

13

13

2

مياـ كأنشطة البرنامج التدريبي3

٪

1637

3333

4333

637

تمت عممية اإلشراؼ عمى التدريب بشكؿ مرف

ؾ

6

6

16

2

كمتكيؼ مع احتياجاتي التعميمية3

٪

23

23

5333

637

كانت عممية اإلشراؼ عمى التدريب في

ؾ

6

7

11

6

البرنامج تتـ بكقت متزامف3

٪

23

2333

3637

23

غالبية التكجييات كحمكؿ المشاكؿ كانت تقدـ

ؾ

13

6

13

1

بطريقة غير تزامنية ضمف مياـ اإلشراؼ عمى

٪

3333

23

4333

333

2.60
2.53
2.43
2.83

.855
.900
1.040
.950

5
6
7
1

البرنامج3
2.61

المتكسط الحسابي العاـ

.735

-

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

التدريب لمبرنامج التدريبي.

أ -أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى

ب– أف مفردات عينة الدراسة مكافقات عمى العكامؿ المرتبطة

العكامؿ المرتبطة بالمدرب كاإلشراؼ عمى التدريب لمبرنامج

بالمدرب كاإلشراؼ عمى التدريب لمبرنامج التدريبي بمتكسط

التدريبي ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما بيف ( 2343إلى

حسابي ( 2361مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف

 )2383كىي متكسطات تشير إلى درجة (غير مكافؽ ،مكافؽ)

المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2353إلى أقؿ

عمى أداة الدراسة ،حيث يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ

مف  ،)3325كذلؾ عمى الرغـ مف اف العممية التدريبية كانت تتـ

أعاله أف مفردات عينة الدراسة مكافقات عمى ستة عبارات

بطريقة غير تزامنية ،كفي ىذا ما يشير إلى اتفاؽ نتائج الدراسة

كتتمثؿ في العبارات رقـ ( ،)5-4-1-2-3-7كتراكحت

الحالية فيما يتعمؽ بيذا المحكر مع ما تكصمت لو كؿ مف دراسة

المتكسطات الحسابية ليذه العبارات ما بيف ( 2353إلى )3383

كؿ مف الغدياف ،]33[ ،اليندم ،]36[ ،الشيراني،]35[ ،

كىذه المتكسطات تشير إلى درجة مكافؽ ،كما يتبيف مف النتائج

التركي ]31[ ،مف كضكح الرؤية بالنسبة لممتدربيف كتحديد

المكضحة بالجدكؿ أعاله أف مفردات عينة الدراسة غير مكافقات

مطالب التدريب اإللكتركني الخاصة باستراتيجيات التدريب مف

عمى عبارة كاحدة كىي رقـ ( ،)6كالتي بمغ متكسطيا الحسابي

كجية نظرىـ ،إضافةن إلى تفاكت تمؾ االحتياجات تماشيان مع

( 2343مف  ،)4مما يكضح التفاكت في درجة مكافقة مفردات

نكعية المتدربات كتخصصاتيف كخمفياتيف كمياراتيف في التعميـ

عينة الدراسة عمى العكامؿ المرتبطة بالمدرب كاإلشراؼ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى

اإللكتركني كىك ما يتضح مف خالؿ استجاباتيـ بعدـ المكافقة أك
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عدـ المكافقة الشديدة عمى بعض العبارات الميمة ضمف ىذا

تحميؿ كمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كالذم نص عمى

المحكر ،األمر الذم يتفؽ مع ما نادت بو دراسة الغراب]37[ ،

اآلتي:

مف ضركرة تحديد االحتياجات التدريبية لممتدربيف خاصة ما

 -ما الميارات كالقناعات التي اكتسبتيا عضكات ىيئة التدريس

يتعمؽ منيا بحاجتيـ لرؤية المدرب كمسببات ذلؾ كما يترتب

بالجامعة بعد اجتياز البرنامج التدريبي؟

عميو مف أمكر ككف المدرب ىك مفتاح جكىرم لنجاح التدريب

لمتعرؼ عمى الميارات كالقناعات المكتسبة بعد اجتياز البرنامج

عف بعد ،كيتضح مف خالؿ االستجابات عدـ مكافقة أفراد عينة

التدريبي ،تـ حساب التك اررات كالنسب المئكية كالمتكسطات

الدراسة عمى مجمكعة مف العبارات المكجبة مما يدؿ عمى عدـ

الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب الستجابات مفردات عينة

رضاىـ عف االستراتيجيات التي قدمت بيا ضمف البرنامج.

الدارسة عمى عبارات ىذا المحكر ،كجاءت النتائج كما يكضحيا
الجدكؿ التالي:
جدول 5

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالميارات والقناعات المكتسبة بعد اجتياز البرنامج التدريبي.
ف

العبارة

1

درجة الموافقة

التك اررات
والنسب

موافق

موافق

غير

زادت معرفتي بعد اجتيازم لمبرنامج بنظاـ إدارة

ؾ

8

16

6

3

التعمـ ( )blackboardكاألنظمة المساندة لو3

٪

2637

5333

23

3

مكنني ىذا البرنامج مف اكتساب ميارات في

ؾ

8

15

7

3

التعمـ اإللكتركني كتكظيفو في العممية التعميمية3

٪

2637

53

2333

3

تمكنت مف تكظيؼ الميارات التي اكتسبتيا خالؿ

ؾ

7

11

12

3

ىذا البرنامج في العممية التعميمية3

٪

2333

3637

43

3

أنصح جميع زميالتي بااللتحاؽ بيذا البرنامج

ؾ

14

13

6

3

التدريبي3

٪

4637

3333

23

3

أعتقد أف استفادتي مف البرنامج ستككف أكبر لك

ؾ

17

13

2

1

تـ التدريب كجيان لكجو33

٪

5637

3333

637

333

زادت رغبتي في االلتحاؽ ببرامج تدريبية عف بعد

ؾ

13

12

8

3

متقدمة تنظميا عمادة التعميـ اإللكتركني

٪

3333

43

2637

3

بشدة

موافق

غير

موافق

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

بشدة

2
3
4
5
6

3.07
3.03
2.83
3.27
3.43
3.07

.691
.718
.791
.785
.774
.785

5
6
8
3
1
4

بالجامعة3
7

دخكلي ليذا البرنامج كاف ىد انر لمكقت3

8

ما زلت بحاجة لمزيد مف الميارات في تكظيؼ

ؾ

التعميـ اإللكتركني حتى بعد اجتيازم لمبرنامج3

٪

4637

عدـ إجادتي لميارات الحاسب اآللي جعمتني

ؾ

3

1

أبذؿ جيد مضاعؼ في تعمـ البرنامج

٪

13

333

63

لدم الرغبة كالحماس لتدريب زميالتي في القسـ

ؾ

9

13

9

2

عمى ما تدربت عميو في البرنامج3

٪

33

3333

33

637

9
13

ؾ

8

9

9

4

٪

2637

33

33

1333

14

12

3

1

43

13

333

18

8
2637

المتكسط ا لحسابي العاـ

2.70
3.30
1.97
2.87
2.95

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

1.022
.794
.850
.937

9
2
13
7

.406

الميارات كالقناعات المكتسبة بعد اجتياز البرنامج التدريبي،
حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما بيف ( 1397إلى )3343

أ -أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى
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كىي متكسطات تشير إلى درجة (غير مكافؽ ،مكافؽ ،مكافؽ

في بيئات التعمـ اإللكتركني كىك ما يمكف تطبيقو عمى بيئات

بشدة) عمى أداة الدراسة ،حيث يتبيف مف النتائج المكضحة

التدريب اإللكتركني مف أجؿ تعميؽ نكاحي االستفادة مف

بالجدكؿ أعاله أف مفردات عينة الدراسة مكافقات بشدة عمى

البرنامج خاصة أف غالبية أفراد عينة الدراسة يريف أف استفادتيـ

ثالثة عبارات ىي رقـ ( ،)4-8-5حيث تراكحت المتكسطات

مف البرنامج ستككف أكبر لك تـ التدريب كجيان لكجو ،كأف الغالبية

الحسابية ليذه العبارات ما بيف ( 3327إلى  ،)3343كما يتبيف

مف مفردات عينة الدراسة يريف أنيف مازلف بحاجة لمزيد مف

مف النتائج المكضحة بالجدكؿ أعاله أف مفردات عينة الدراسة

الميارات عمى تكظيؼ التعميـ اإللكتركني حتى بعد اجتيازىف

مكافقات عمى ستة عبارات ىي العبارات رقـ (-13-2-1-6

لمبرنامج إضافةن لعدـ تمكنيف مف تكظيؼ الميارات المكتسبة مف

 ،)7-3حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذه العبارات ما

البرنامج في العممية التعميمية كىك األمر الذم يختمؼ عف

بيف ( 2373إلى  ،)3337كيتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ

النتائج التي تكصمت إلييا دراسة الحبابي ،]33[ ،كعمى الرغـ

أعاله أف مفردات عينة الدراسة غير مكافقات عمى عبارة كاحدة

مف ذلؾ تعكس استجابات أفراد العينة لعبارات ىذا المحكر عف

ىي العبارة رقـ ( )9كالتي بمغ كسطيا الحسابي ( 1397مف ،)3

اتجاىات إيجابية نحك البرنامج التدريبي بشكؿ عاـ مما يدؿ عمى

مما يكضح التفاكت في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى

فاعمية البرنامج التدريبي اإللكتركني في تنمية اتجاىات أعضاء

الميارات كالقناعات المكتسبة بعد اجتياز البرنامج التدريبي.

ىيئة التدريس نحك التدريب اإللكتركني كنحك نظاـ التعمـ المعتمد

ب– أف مفردات عينة الدراسة مكافقات عمى الميارات كالقناعات

عمى ) (blackboardالرغـ مف عدـ تفعيمو بشكؿ كاؼ كىك ما

المكتسبة بعد اجتياز البرنامج التدريبي بمتكسط حسابي (2395

يتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة حسيف ]32[ ،كدراسة أبك خطكة،

مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج

[.[29

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2353إلى أقؿ مف  )3325كىي

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:

الفئة التي تشير إلى درجة المكافقة.

كالذم ينص عمى "ما التقييـ الذاتي ألعضاء ىيئة التدريس
لمعمكماتيف كخبراتيف حكؿ تصميـ كتطكير المقررات اإللكتركنية

كتشير نتائج ىذا المحكر إلى اتفاؽ نتائج الدراسة الحالية

بعد اجتيازىف لمبرنامج التدريبي؟" كالجدكؿ ( )6يكضح النتائج:

مع دراسة اليتيـ ]38[ ،التي ترل ضركرة تطبيؽ التعمـ المتمازج

جدول 6
تقييم مفردات عينة الدراسة لمعموماتين وخبراتين حول تصميم وتطوير المقررات اإللكترونية بعد اجتيازىن لمبرنامج التدريبي
التك اررات

النسبة

ممتازة

6

20.0

جيدة

16

53.3

ضعيفة

8

26.7

المجمكع

33

٪133

مف خالؿ استعراض الجدكؿ السابؽ يتبيف أف ()٪5333

كأخي انر كجد أف ( )%23مف إجمالي مفردات عينة الدراسة يريف

مف إجمالي عينة الدراسة يريف أف معمكماتيف كخبراتيف حكؿ

أف معمكماتيف كخبراتيف حكؿ تصميـ كتطكير المقررات

تصميـ كتطكير المقررات اإللكتركنية بعد اجتيازىـ لمبرنامج

اإللكتركنية بعد اجتيازىـ لمبرنامج التدريبي ممتازة ،كتختمؼ

التدريبي جيدة ،في حيف كجد أف ( )%2637مف إجمالي مفردات

النتائج ىنا مع ما تكصمت إليو دراسة الحبابي ]33[ ،التي

عينة الدراسة يريف أف معمكماتيف كخبراتيف حكؿ تصميـ كتطكير

أشارت إلى انعداـ استمرار ضعؼ الميارات بعد اجتياز البرنامج

المقررات اإللكتركنية بعد اجتيازىـ لمبرنامج التدريبي ضعيفة،

التدريبي في حيف ظمت ىناؾ نسبة قميمة مف المتدربات في ىذه
93
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الدراسة يريف أف مياراتيف ما زالت ضعيفة كربما كاف السبب في

النتيجة ال تتفؽ مع تكجيات الجامعة الطامحة إلى امتالؾ

ذلؾ عدـ تمكنيف مف التطبيؽ العممي بتكجيو كاشراؼ مباشر

أعضاء ىيئة التدريس بيا ألفضؿ الميارات في ىذا المجاؿ ككنو

كتقديـ فكرم لمتغذية الراجعة ،كما أف عدـ متابعتيف بعد اجتياز

يمثؿ تكجو حديث لجميع أنظمة الجامعة بما فييا النظاـ

البرنامج قد يككف أحد المسببات ليذا الضعؼ.

التعميمي المتعمؽ بتقديـ المقررات التعميمية عبر أنظمة التعمـ

 31ما مقترحاتؾ لتطكير البرنامج التدريبي؟

اإللكتركنية.

كانت إجابات مفردات عينة الدراسة عمى ىذا السؤاؿ المفتكح

 -أف استراتيجيات التدريب المتبعة في البرنامج التدريبي

انطالقا مف مالحظاتيف عميو كالتي انعكست مف استجاباتيف

اإللكتركني عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني (البالؾ بكرد

لذلؾ تركزت المقترحات حكؿ النقاط التالية:

 (Blackboardكأدكاتو المختمفة لـ تصؿ إلى المستكل الذم

 -أف يككف التدريب إلكتركني تزامني ،كأف يخصص جزء مف

يطمح إليو أعضاء ىيئة التدريس ،كأف ىذه النتيجة ترتبط بشكؿ

ىذا الكقت لمقاءات مع المدربات لعرض المشاكؿ التي تكاجو

مباشر بككف البرنامج التدريبي يقدـ بشكؿ غير متزامف تمامان

المتدربات كالتطبيؽ العممي تحت إشراؼ المدربات.

عمى الرغـ مف حاجة المتدربات لمتكجيو كأف يتـ اإلشراؼ عمى

 -كضع أنشطة تطبيقية عمى المقررات التعميمية إضافةن

عممية تطبيؽ الميارات الخاصة بالبرنامج كتقديـ تغذية راجعة

لالختبارات النظرية.

تفيدىف بصحة تطبيقيف كمدل تقدميف ،كما أف التشجيع عمى

 -أف يمتزـ البرنامج بجدكلة جمسات مكاجييو قبؿ كأثناء سير

المشاركة في مياـ التدريب لـ يكف بالمستكل المأمكؿ ،كلعؿ ىذه

البرنامج بيف المتدربات مع بعضيف كبينيف كبيف المدربات

النتيجة تعكس الحاجة الفعمية لتقديـ مثؿ ىذا النكع مف التدريب

لمتعرؼ عمى احتياجات المتدربات كلكجكد العديد مف التساؤالت

بشكؿ متزامف كلك في بعض أجزائو كىذا األمر يتماشى مع ما

التي تستمزـ النقاش.

تؤكد كتنادم بو الدراسات التربكية مف أىمية تحقيؽ التمازج في

 -تطكير البرنامج التدريبي ليقدـ بشكؿ خميط يمزج بيف الطريقة

نظـ التعميـ أك التدريب اإللكتركنية ،كما أف المتدربات بحاجة أف

التقميدية في التدريب كالطريقة اإللكتركنية.

يككف معيف فريؽ مف الدعـ الفني لحؿ المشاكؿ الالتي يكاجينيا

 -إتاحة الفرصة لمشاركة الخبرات كاألفكار بيف المتدربات

في كمياتيف أثناء كبعد البرنامج إضافةن إلى أىمية دراسة

بعضيف البعض عمى نفس البرنامج التدريبي بشكمو اإللكتركني

احتياجاتيف الفعمية قبؿ كؿ عممية تدريب بجمسات مكاجييو

بتكفير أدكات المشاركة كالتفاعؿ المتزامف.

بينيف كبيف فريؽ التدريب ،كىي نقطة ميمة لتحقيؽ التمايز

 -تكفير الدعـ الفني الالزـ لتمقي مشاكؿ األعضاء أثناء

المناسب لما بينيف مف فركؽ فرديو تعزل لنكع الميارات المسبقة

التطبيؽ كتقديـ حمكؿ سريعة ليا.

التي يمتمكنيا في ىذا المجاؿ كفقان لخمفياتيف كتخصصاتيف

 -متابعة المتدربات حتى بعد اجتياز البرنامج التدريبي.

كخبراتيف.
 -أف الميارات كالقناعات المكتسبة بعد اجتياز أعضاء ىيئة

 .6مناقشة النتائج

التدريس لمبرنامج التدريبي المقدـ عمى نظاـ إدارة التعمـ

ترل الباحثة أف مف أىـ النتائج التي كشفت عنيا ىذه
الدراسة ما يمي:

اإللكتركني (البالؾ بكرد  (Blackboardكأدكاتو المختمفة تنحك

 أف غالبية عينة الدراسة عمى اختالؼ تخصصاتيف كعددسنكات الخبرة ليف كدرجاتيف العممية يمتمكف ميارات بدرجة

منحى إيجابي عمى الرغـ مف عدـ امتالؾ الميارات المتعمقة
ن
بيذا النظاـ بالشكؿ المؤمؿ مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس حتى

متكسطة في مجاؿ التعمـ اإللكتركني كتصميـ مقرراتو ،كىذه

بعد اجتياز البرنامج التدريبي مما يدؿ عمى أف لدل أعضاء
94

ىيئة التدريس بالجامعة اتجاىات إيجابية كرغبة في تفعيؿ ىذا

 32العمؿ عمى تطكير برامج التدريب اإللكتركني بكضع مزيد

النظاـ كأنيف بحاجة فقط لدعـ كتشجيع كاشراؼ عمى التدريب،

مف الضكابط كتحديد معايير الجكدة كأفضؿ الممارسات.

كما أف ىناؾ نسبة مف أعضاء ىيئة التدريس لدييا استعداد

 33تشكيؿ فرؽ عمؿ الستقباؿ استفسارات األعضاء بعد

لمشاركة خبراتيا في ىذا المجاؿ مع بقية المتدربات كضمف ىذا

اجتيازىـ البرنامج التدريبي لممساىمة في حؿ المشاكؿ التي

اإلطار يمكف أف تدعـ زميالتيا بتدريبيف عمى ما لـ يتمكف منو

تكاجييـ عند التطبيؽ الفعمي لمقرراتيـ كتقديميا عبر نظاـ إدارة

مف ميارات بشكؿ مباشر ،كيمكف أف تدعـ الجامعة مثؿ ىذه

التعمـ )(blackboard

التكجيات بالتحفيز المادم كالمعنكم.

 34نشر ثقافة التدريب اإللكتركني بيف أعضاء المؤسسة

 -أف ما نسبتو ( )٪2333ىف فقط مف يريف أف معمكماتيف

التعميمية.

كخبراتيف حكؿ تصميـ كتطكير المقررات اإللكتركنية بعد

 35تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لتقديـ مثؿ ىذا النكع مف

اجتيازىـ لمبرنامج التدريبي ممتازة ،في حيف أف ( )٪5333مف

التدريب اإللكتركني كتشارؾ الخبرات مع زميالتيف.

إجمالي عينة الدراسة يريف أف معمكماتيف كخبراتيف حكؿ تصميـ

 36تقديـ مزيد مف الدكرات التدريبية اإللكتركنية عف بعد

كتطكير المقررات اإللكتركنية بعد اجتيازىـ لمبرنامج التدريبي

ألعضاء ىيئة التدريس خاصة مف ال يمكنيـ حضكر دكرات

جيدة ،كىذه النسب تستدعي إعادة النظر في كثير مف األمكر

لنفس البرامج في نفس مقر المؤسسة الرتباطاتيـ المينية أك

الجكىرية المتعمقة بالتدريب اإللكتركني كالتي مف شأنيا عكس

األسرية بعد دراسة احتياجاتيـ الفعمية.

ىذه النتيجة بؿ كالحصكؿ عمى أفضؿ منيا لصالح االمتياز في

 37يحدد اجتياز الدكرة التدريبية بطريقة تطبيقية غير االختبارات

المعمكمات كالخبرات بعد التدريب.

النظرية لضماف التمكف مف الميارات.

 -أف غالبية مالحظات أعضاء ىيئة التدريس عمى البرنامج

 38تكفير عنصر التزامف في تقديـ التغذية الراجعة كاإلشراؼ

التدريبي المقدـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني (البالؾ بكرد

عمى التدريب بشكؿ متزامف لجميع أنشطة كمياـ ىذا البرنامج

 (Blackboardكأدكاتو المختمفة ركزت عمى أف طريقة التدريب

التدريبي.

المقدمة في البرنامج التدريبي نظرية كال تركز عمى الميارات

 39التدريب عمى أنظمة التعمـ اإللكتركني بشكؿ خميط بحيث

العممية مف خالؿ مالحظة تطكر أداء المتدربات كىذه نقطة

يقدـ البرنامج بشكؿ إلكتركني عف بعد في بعض أجزائية

سمبية ،إضافة إلى تقديـ البرنامج بشكؿ غير متزامف مما يقمؿ

كبطريقة المكاجية في أجزاء أخرل مف نفس البرنامج.

التفاعؿ كالنشاط لممتدربيف كلـ تتح فيو الفرصة لتطبيؽ عممي

 310زيادة الفترة الزمنية التي يقدـ فييا البرنامج التدريبي بحيث

عمى المقررات التي يتـ تدريسيا ،كقد كانت ىناؾ مشاكؿ فنية

تتاح الفرصة لكؿ مشترؾ لممارسة أنشطة كمياـ أكثر.

في نظاـ البالؾ بكرد لـ يتـ التطرؽ ليا ضمف محاكر البرنامج

 311استمرار متابعة المتدربات حتى بعد اجتياز البرنامج

كلـ يتـ تقديـ حمكؿ عممية سريعة ليا أك التكجيو لكيفية حميا.

التدريبي ،كمالحظة تطكرىف كما تـ االستفادة بو مف البرنامج
في النكاحي األكاديمية.

 .7التوصيات
في ضكء النتائج التي كشفت عنيا الدراسة الحالية بشقييا

 312في ضكء نتائج الدراسة تقترح الباحثة أف يتـ إجراء مزيد

النظرم كالميداني تكصي الباحثة باآلتي:

مف الدراسات حكؿ التدريب اإللكتركني المتمازج كتصميـ برامج

 31دعـ كتشجيع كتمكيؿ األفكار اإلبداعية المتعمقة بتقديـ

تدريبية خاصة بو3

المحتكل العممي لمدكرات التدريبية كالتي تقدـ بشكؿ إلكتركني.
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] [9سعد الديف ،ىبة محمد كآخركف" 3)2312( 3دراسة

المراجع
أ .المراجع العربية

االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ"،

التعمـ اإللكتركني في األردف:
] [1الفيكمي ،نبيؿّ " 3)2333( 3

مشركع التطكير المستمر كالتأىيؿ لالعتماد ،كمية الطب:
جامعة أسيكط3

خيار استراتيجي لتحقيؽ الرؤية الكطنية التحديات،

اإلنجازات ،كآفاؽ المستقبؿ" ،الندكة اإلقميمية حكؿ استخداـ

] [10باصقر ،محمد أحمد" 3)2339( 3التعميـ اإللكتركني كأثره

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التعمـ اإللكتركني،

عمى أعضاء ىيئة التدريس :دراسة حالة لقسـ عمكـ

االتحاد الدكلي لالتصاالت ،دمشؽ3

المعمكمات بجامعة أـ القرل ،مجمة دراسات المعمكماتية ،ع
34

] [2النجار ،حسف عبد اهلل" 3)2339( .برنامج مقترح لتدريب
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األقصى عمى مستحدثات

] [11أبك خطكة ،السيد عبد المكلى" 3)2312( 3معايير الجكدة

تكنكلكجيا التعميـ في ضكء احتياجاتيـ التدريبية" ،مجمة

في تكظيؼ أعضاء ىيئة التدريس لمتعميـ اإللكتركني"،

الجامعة اإلسالمية ،سمسمة الدراسات اإلنسانية عمى الرابط:

المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الجامعي ،ع 313

/http://www.iugaza.edu.ps/ara/research

] [12اليادم ،محمد محمد" 3)2313( 3منظكر التعمـ

] [3رضكاف ،حناف أحمد" .)2339( .التنمية المينية ألعضاء

اإللكتركني كتحديات المستقبؿ" ،مجمة التعميـ اإللكتركني

ىيئة التدريس في ضكء متطمبات التعميـ اإللكتركني -

اإللكتركنية،

دراسة تقكيمية  ،"-مؤتمر المعمكماتية كقضايا التنمية

ع

عمى

،12

الرابط:

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionI
D=30&page=news&task=show&id=403

العربية "رؤل كاستراتيجيات" ،في الفترة مف :22 - 24
مارس ،القاىرة3

] [13صياـ ،محمد كحيد" 3)2313( 3تطبيقات التعميـ كالتدريب
اإللكتركني

] [4عاشكر ،محمد إسماعيؿ نافع" 3)2339( 3فاعمية برنامج

االفتراضي

في

الجامعات

اإللكتركنية/

 Moodleفي اكتساب ميارات التصميـ ثالثي األبعاد

االفتراضية نمكذج الجامعة االفتراضية السكرية في التعمـ

لدل طمبة تكنكلكجيا التعميـ بالجامعة اإلسالمية " ،رسالة

كالتدريب اإللكتركني (تجربة الكاقع كآفاؽ التطكير)" ،مجمة

ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.

اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفس ،مج ،11ع 34

] [6الدبياف ،مكضي إبراىيـ" 3)2311( .تنمية اتجاىات الكعي

] [14مصطفى ،أكرـ فتحي" 3)2314( 3التدريب اإللكتركني عف
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THE EFFICIENCY OF THE DISTANCE
ELECTRONIC TRAINING ON THE USE
OF THE ELECTRONIC LEARNING
SYSTEMS FROM THE POINT OF VIEW
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RAHMAN UNIVERSITY
AMAL ALI ALMOZAN
Princess Nora Bint Abdul Rahman University
ABSTRACT_ The objective of this research is to investigate the efficiency of the electronic
training strategies followed in the training program on the electronic learning management system
(Blackboard) and its various tools from the point of view of the faculty members of Princess Nora
Bint Abdul Rahman University (PNU). It also aims at inquiring into the opinions and skills that
the faculty members acquire after completing the training program and giving them a chance for
assessing themselves regarding their information and experiences they get about designing and
improving electronic learning programs. The study follows the analytical descriptive method of
research, and it includes (30) participants of the faculty members of PNU. To achieve the
objectives of the study, the research uses a 4-point Lickert scale questionnaire besides a group of
open and closed questions. The findings of the research show the unsuitability of the followed
training strategies used in the program from the point of view of the faculty members according to
the related factors. It also indicates that most of the participants of the study realize that they need
more skills to be able to use electronic learning system. Although the participants express their
inability to apply the skills they acquired from the training program in the learning process, they
think positively about the program. The results of the study also show that (53.3%) of the
participants see that the information and experiences they get about designing and improving
electronic learning program, after completing the training program, become good.
KEYWORDS: e-learning, Blackboard (Blackboard).
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