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تصميم بيئة تدريب افرتاضية لتنمية مهارات
اإلدارة اإللكرتونية وتطوير اداء مديري مدارس
التعليم العام مبدينة تبوك

عبدهللا بن عالي القرني**

سميربن موس ى النجدي*

امللخص _ هدفت هذه الدراسة إلى تصميم بيئة تدريب افتراضية قائمة على تطبيقات الويب التفاعلية لتنمية مهارات اإلدارة اإللكترونية
ومن ثم التعرف على فاعلية بيئة التدريب االفتراضية في تنمية الجوانب املعرفية ملهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مدراء مدارس التعليم العام
بمدينة تبوك وأيضا التعرف على فاعلية بيئة التدريب االفتراضية في تنمية الجوانب األدائية ملهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مديري مدارس
التعلم العام بمدينة تبوك .واستخدمت الدراسة املنهج الشبه التجريبي حيث تم استخدام اختبار قبلي وبعدي لقياس الجوانب املعرفية
ملهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مديري املدارس وتم أيضا استخدام بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي ملهارات اإلدارة اإللكترونية وتكون
مجتمع الدراسة من جميع املدارس الثانوية بمدينة تبوك والبالغ عددها ( )30مدرسة .وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فاعلية لبيئة التدريب
االفتراضية القائمة على تطبيقات الويب التفاعلية في تنمية مهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة تبوك
وتوص ي الدراسة بعقد دورات تدريبية ملدراء املدارس لتنمية مهاراتهم في اإلدارة االلكترونية واستخدام تطبيقات ويب غير التي تم
استخدامها في البحث في تدريب مدراء املدارس على تنمية مهارات اإلدارة االلكترونية لديهم و االهتمام بعقد ندوات علمية لبيان أهمية
التدريب االلكتروني في برامج التنمية البشرية املستدامة ملنتسبي وزارة التربية والتعليم.
الكلمات املفتاحية :بيئة افتراضية ،اإلدارة االلكترونية ،تدريب ،مديري املدارس.

*استاذ تكنولوجيا التعليم املساعد _ جامعة تبوك
**استاذ اإلدارة التربوية املساعد _ جامعة تبوك
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تصميم بيئة تدريب افتراضية لتنمية مهارات اإلدارة اإللكترونية وتطوير
اداء مديري مدارس التعليم العام بمدينة تبوك
متميزة لالرتقاء باألداء في املؤسسة التعليمية لرفع كفاءة املوارد البشرية
بها وتخفيف األعباء اإلدارية عنها ومواجهة مشكالت اإلدارة التقليدية
والقضاء عليها [.[3
وبالرغم من املزايا التي تقدمها اإلدارة اإللكترونية إال أن هناك العديد
من العوائق التي تعترض املؤسسات التعليمية في تبنى وتطبيق هذه
التقنية الحديثة ،منها أن فلسفة اإلدارة اإللكترونية وتوجهاتها تختلف
عن اإلدارة التقليدية ،والهياكل التنظيمية التقليدية تعتبر مقيدة
للنشاطات االبتكارية ،وأن اإلدارة اإللكترونية تتطلب تغييرا في القيادات
اإلدارية وتتطلب كفايات ومهارات تختلف عنها في اإلدارة التقليدية ،ولذا
فإن تدريب تلك القيادات وتطويرها يعد أمرا ملحا وضروريا في تطبيق
اإلدارة اإللكترونية.
ونظرا للدور الذى يقوم به مدراء املدارس باعتبارهم املحرك األساس ي
داخل تلك املؤسسات فمن باب أولى تدريب املدراء وتطوير أدائهم
للمشاركة في مهام اإلدارة اإللكترونية ليتمكن من توفير الوقت والجهد
وحل املشكالت والحصول على املعلومات بأسرع وقت ممكن وتجعل
املدير ناجحا مبتكرا متصفا بالحيوية والنشاط منفتحا ديناميكيا واسع
االطالع ملا يجرى في حقل التقنيات التعليمية واالتصال.
ويعد التدريب االفتراض ي أحد أهم أنماط التدريب الحديثة في مجال
تنمية املهارات ويتميز هذا التدريب بأنه يمكن أن يستوعب أعدادا كبيرة
من املتدربين في وقت واحد ،وتوصيل الخدمة التدريبية للمتدرب في أي
وقت وأي مكان مدبولي [ .]4كما أن التدريب االفتراض ي يضفى جوا من
التفاعل والتعاون واملشاركة وتبادل الخبرات بين املتدربين وبعضهم
البعض ،كذلك تتوافر إمكانية التفاعل مع املحتوى التدريبي.
ونجاح أي برنامج تدريبي يقاس بمدى قدرته على تلبية حاجاتهم
وإشباعها ،وأن ارتباط أي برنامج تدريبي بمشكالت املدراء وحاجاتهم
وتساؤالتهم يؤدى إلى رفع كفاياتهم ويحقق توافقهم بالعمل ،ولذلك فإن
نقطة البداية في أي برنامج تدريبي تقوم على تحديد احتياجات املتدربين
وإشباع حاجاتهم كما جاء في نماذج التصميم التعليمي ومنها نموذج عبد
اللطيف الجزار [ .]5ويتميز التدريب االفتراض ي بأنه نافذة متجددة
لتقديم برامج وأنشطة التنمية املهنية ذات الكفاءة العالية ،واملتدرب فيها
يعتمد على نفسه في عملية التعلم ويستطيع التفاعل مع املدرب واملتدربين
في نفس الوقت كما أن املحتوى التدريبي متجدد باستمرار.
وتتعدد طرق التدريب بالبيئات االفتراضية خاصة مع التطور في
استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت وظهور مفاهيم واستراتيجيات
وأساليب جديدة في عالم التدريب ومنها تطبيقات الويب التفاعلية ملا
تمتلكه من مزايا وخدمات تسهم في تطوير مهارات وقدرات مدراء
املؤسسات التعليمية وبصورة فعالة مستمرة وفق احتياجاتهم
واهتماماتهم ،وأيضا تقديم التدريب سواء بصورة متزامنة في نفس الوقت
عن طريق االتصال املباشر عن طريق غرف الحوار والنقاش واملحادثة من
خالل البيئة االفتراضية وحصول كل متدرب على التغذية الراجعة

 .1املقدمة
شهد العصر الحديث تغييرات في مختلف جوانب الحياة اإلنسانية،
وكان للتطورات التكنولوجية املتسارعة وتقدم وسائل االتصال
وتكنولوجيا املعلومات دورا بارزا في هذه التغييرات ،فظهور شبكة
اإلنترنت والتوسع الهائل في استخدام الشبكات اإللكترونية في جميع
املجاالت ،أدى إلى التحول من األساليب التقليدية في إنجاز األعمال إلى
األساليب اإللكترونية.
وفى ظل هذه التطورات التكنولوجية كانت هناك ضرورة إلعادة النظر
في طريقة اإلدارة والعمل من أجل التوصل إلى فكرة اإلدارة املتكاملة ومن
أجل أن تظل التكنولوجيا أداة تشخيص وتطوير ،وفى ذات الوقت أداة
للحد من التجاوزات واألخطاء البشرية ،وأيضا كانت هناك ضرورة لتغيير
شكل ومضمون اإلدارة التربوية عن طريق دمج التكنولوجيا في العملية
التعليمية لتساهم بشكل فاعل في اتخاذ القرار وفى بناء وإدارة قواعد
البيانات واملعلومات ،ولتصح اإلدارة ذاتية ال إدارة مركزية وال مركزية،
وتكون خطوط االتصال مفتوحة بين اإلداريين واملعلمين والطلبة وأولياء
األمور ،لتحقيق الجودة الشاملة لجميع مكونات املنظومة التعليمية
وتطوير أداء املعلم ،ولذلك تسعى كثير من دول العالم املتقدم إلى
التخلص من نظم اإلدارة التقليدية ،وتبنى مفهوم اإلدارة اإللكترونية على
كافة تعامالتها [.[1
لذا فإن التحول إلى اإلدارة اإللكترونية أصبح ضرورة حتمية تفرضها
التغيرات العاملية ،ففكرة التكامل واملشاركة وتوظيف املعلومات أصبحت
من أهم محددات النجاح ألى مؤسسة ،وقد فرض التقدم العلمي والتقني
واملطالبة املستمرة برفع جودة املخرجات وضمان سالمة العمليات ،كلها
من األمور التي دعت إلى التطور اإلداري نحو اإلدارة اإللكترونية.
ويقترن ظهور مفهوم اإلدارة اإللكترونية باالستخدام الواسع واملنتشر
لتكنولوجيا التعليم واملعلومات ،فال يوجد عمل إداري إال ويعتمد على
التقنيات اإللكترونية ومنها الحاسب اآللي ووسائل االتصال اإللكترونية،
فاإلدارة اإللكترونية مفهوم يشير إلى االعتماد الرئيس ي على تلك التقنيات
في إنجاز وإتمام املهام واألعمال اإلدارية بما يساهم في زيادة فعالية وجودة
األداء وسرعة املعالجة واالتصال والنقل السريع والكثيف للمعلومات
حيث تطبق تلك التقنيات في االتصال اإلداري واتخاذ القرارات اإلدارية
وإنجاز املهام وتنمية املوارد والتصميم ،ويعد استخدام التكنولوجيا في
إدارة املؤسسات التعليمية أكثر فاعلية وتأثيرا على املؤسسة ككل أو
املتعاملين معها وأصبح االعتماد عليها أحد محددات التخطيط واملتابعة
الدورية وتطوير األداء بشكل مستمر ،من خالل االعتماد على البيئة
اإللكترونية وشبكة اإلنترنت [.[2
ولكى يتم توظيف اإلدارة اإللكترونية في املؤسسة التعليمية بنجاح
يجب تنمية جميع عناصر القوى البشرية في املنظومة التعليمية بما
يتناسب مع املتطلبات واملعايير الالزمة لتحقيق الجودة الشاملة في
ً
املؤسسة بدءا من اإلدارة وحتى الطالب ،فاإلدارة اإللكترونية تعد فرصة
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الفورية ،وتدريب غير متزامن بحسب الوقت املالئم لكل متدرب وبالجهد
الذى يرغب في تقديم وإتاحة الفرصة إلعادة مادة التدريب والرجوع إليها
إلكترونيا كلما احتاج لذلك سواء عن طريق تبادل امللفات والبريد
اإللكتروني ومواقع التواصل ومجموعات النقاش.
ومن هذا املنطلق تهدف الدراسة الحالية إلى تنمية مهارات اإلدارة
اإللكترونية وتطوير أداء مدراء مدارس التعليم العام عن طريق تصميم
بيئة تدريب افتراضية قائمة على استخدام تطبيقات الويب التفاعلية،
نظرا ألهمية اإلدارة اإللكترونية ولصعوبة إكساب مهاراتها بالطرق
التقليدية ،أيضا صعوبة تجميع املدراء في مكان واحد ووقت واحد
الكتساب تلك املهارات.
 .2مشكلة الدراسة
الحظ الباحثان من خالل عملهما أن هناك عدد من مدراء املدارس
ً
يعانون من ضعف في مهارات اإلدارة اإللكترونية والتي تنعكس سلبا على
تيسير مهام العمل باملدرسة ،وأن اإلدارة التقليدية للمهام تستهلك الكثير
ً
من الوقت والجهد ،وتزيد من حجم التعامالت الورقية وتمثل عبئا على
أرشفة وحفظ وتداول تلك املعلومات وما تحتويه من معلومات متكررة
ونسخ متعددة ،كما الحظا قلة البرامج التدريبية على مهام اإلدارة
اإللكترونية في الوقت الذى يهتم فيه بعض املدراء باملستحدثات
التكنولوجية وتطبيقاتها في مجال التواصل االجتماعي والرغبة في توظيف
هذه املستحدثات في تطوير األداء ومهام العمل باملدرسة التي يعمل بها.
وللتحقق من ذلك قام الباحثان بعمل دراسة استطالعية للكشف عن
مدى حاجة مدراء املدارس الثانوية بمدينة تبوك الستخدام واكتساب
مهارات اإلدارة اإللكترونية في أعمالهم ومهامهم اإلدارية ومدى تقبلهم
للتدريب على مهارات اإلدارة اإللكترونية عبر الويب ،وتكونت عينة
الدراسة االستطالعية من ( )6من مدراء ملدارس ثانوية بمدينة تبوك،
وأسفرت نتائج الدراسة عن أن ( )%100من أفراد العينة أبدوا حاجاتهم
للتدريب على مهارات اإلدارة اإللكترونية )%100( ،من أفراد العينة أبدوا
موافقتهم على التدريب عبر الويب واستخدام تطبيقات الويب التفاعلية،
( )%50من أفراد العينة ال يجيدون استخدام مهارات اإلدارة اإللكترونية
في تنفيذ املهام اإلدارية )%20( ،ال يدرك مفهوم تطبيقات الويب وال يجيد
استخدامها )%80( ،من أفراد العينة أكدوا على ضرورة البرامج التدريبية
التي تعقد عبر الويب )%90( ،من أفراد العينة أكدوا على محدودية
توظيف املستحدثات التكنولوجية في تنفيذ املهام اإلدارية .ومما يدعم
القيام بدراسة هذه مشكلة ما أشارت إليه نتائج العديد من الدراسات
السابقة ومنها:
أوال :الدراسات التي تناولت مهارات اإلدارة اإللكترونية.
حيث تناولت دراسة عبد املطلب [ ]6التعرف على فاعلية مشروعات
الويب التشاركية في تنمية الجوانب املعرفية واالدائية ملهارات االدارة
االلكترونية لدي مدراء املدارس الثانوية في ضوء احتياجاتهم املهنية ،وقد
اقتصرت الدراسة على استخدام استراتيجية املشروعات االلكترونية،
واستخدمت الباحثان املنهج الشبه تجريبي ،وتوصلت الدراسة الى فاعلية
استراتيجية املشروعات االلكترونية في تنمية مهارات االدارة االلكترونية،
وأوصت الدراسة بضرورة توظيف االستراتيجية املقترحة في تدريب املدراء
على اعمال االدارة وتفعيل التواصل االلكتروني بين العاملين ،للتغلب على
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الحواجز املكانية والزمنية داخل املؤسسة ،والتخطيط الجيد إلعداد
العاملين وتهيئتهم نحو التحول من االدارة التقليدية الى االدارة االلكترونية
من خالل عقد الدورات التدريبية الالزمة لتثقيفهم .كما تناولت دراسة
راشد [ ]7تحديد املتطلبات الالزمة لتفعيل االدارة اإللكترونية
باملؤسسات التعليمية والتعرف على املعوقات التي تعترض تطوير االدارة
من وجهة نظر مدراء املدارس الثانوية وسبل مواجهتها ،وكيف يمكن
االستفادة من املستحدثات التكنولوجية في تطوير مهارات االدارة لدى
املدراء ،وتوصلت الى اهمية االدارة االلكترونية في تطوير املؤسسات
التعليمية ،وضرورة توافر الهيئة االدارية املدرسية املؤهلة الستخدام
تقنية املعلومات واملستحدثات التكنولوجية ،كما أكدت على ضرورة ربط
عملية الترقي لوظيفة اعلى بمقدرة املسئولين على استخدام مهارات
االدارة االلكترونية .كما تناولت دراسة مصطفى [ ]8التعرف على واقع
تطبيق االدارة االلكترونية في املدارس الحكومية الثانوية بالضفة الغربية
من وجهة نظر املدراء واملديرات ،وتوصلت الدراسة الى وجود قصور في
مهارات االدارة االلكترونية ،وأوصت باإلسراع في تدريب املدراء وضرورة
تفعيل شبكة املعلومات في تحقيق التواصل وتداول املعلومات بين
املدارس وإدارات التعليم والوزارة والعمل على تأسيس شبكات داخلية
باملدارس لتحقيق التواصل االلكتروني بين العاملين بها .كما هدفت
دراسة  [9] Sabellaالى معرفة مدى اسهام االدارة االلكترونية في العمل
االداري باملؤسسات التعليمية ،وتحديد املعوقات التي تواجه استخدامها،
وتوصلت الدراسة الى ان االدارة االلكترونية تسهم في زيادة االنتاجية
وتقليل التكاليف وزيادة املشاركة وتحسين فاعلية العمليات وخدماتها
الداخلية والتخلص من االعمال الورقية.
ويرى الباحثان من خالل استعراض تلك الدراسات أهمية التأكيد على
اكساب مدراء املدارس الثانوية مهارات االدارة االلكترونية ملا لها من
أهمية في االرتقاء بمستوى املشاركة والتعاون وتوفير الوقت والجهد داخل
املؤسسة التعليمية.
ثانيا :الدراسات التي تناولت التدريب االلكتروني لتنمية مهارات االدارة
االلكترونية:
ركزت دراسة أبو العز [ ]10الى تصميم بيئة تدريب تفاعلية لتنمية
مهارات االدارة االلكترونية وتطوير االداء الوظيفي لدى العاملين
باملؤسسات التعليمية ،واستخدمت الدراسة أحد أنظمة االدارة
االلكترونية وبعض تطبيقات جوجل والبريد االلكتروني وتمثلت االدوات
في اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة وتوصلت الدراسة الى فاعلية بيئة
التدريب االلكتروني في تنمية الجوانب املعرفية واالدائية ملهارات االدارة
االلكترونية وتطوير االداء الوظيفي لدى عينة البحث .كما تناولت دراسة
الغول [ ]11تحديد فاعلية بعض استراتيجيات التدريب االلكتروني في
تنمية مهارات تصميم وتطبيق بعض خدمات الويب لدى اعضاء هيئة
التدريس ،واستخدمت الدراسة استراتيجية مجموعات العمل وأوصت
الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس على تصميم
بيئات التدريب االلكترونية .وهدفت دراسة منصور [ ]12إلى التعرف أثر
البرامج التدريبية القائمة على معايير االدارة االلكترونية في تطوير نظم
قبول وإعداد الطالبات بكلية رياض االطفال وتوصلت الى وجود أثر
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تلك التطبيقات لتصميم وحدة إلكترونية على شبكة اإلنترنت لنشر
املعلومات ،والوثائق اإللكترونية ،ومشاركة املحتوى ،وتوصلت الدراسة
إلى انه توجد العديد من املميزات في تطبيقات جوجل التفاعلية ،منها أنها
مجانية ومتاحة وسهلة االستخدام .ودراسة  [18] Holmes et al.والتي
استهدفت استخدام تطبيقات جوجل التفاعلية في كل من مؤسسات
التعليم العالي ودورات املاجستير املتقدمة ،وذلك لسد الفجوة بين
امليدان والفصول الدراسية من خالل حوارات مع دراسة حالة ومجتمع
املمارسين ،وأوصت تلك الدراسة بضرورة استخدام تطبيقات جوجل
ً
التفاعلية ،نظرا ألنها تعمل على تعزيز التحول التربوي نحو التعلم
النشط.
تحديد مشكلة البحث:
مما سبق وفى ضوء مالحظات وخبرات الباحثان ونتائج الدراسة
االستطالعية وما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة يتضح أن هناك
قصور في مهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مدراء املدارس الثانوية بمدينة
تبوك ،وذلك نتيجة عدم اإلملام بتلك املهارات ونتيجة تشعب الخدمات
واألنشطة والفاعليات التي تقدمها إدارة التعليم والتي تحتم ضرورة
تحولها من أسلوب اإلدارة التقليدية إلى أسلوب اإلدارة اإللكترونية ،لذا
كان هناك ضرورة لتنمية مهاراتهم في اإلدارة اإللكترونية ،والتغلب على
الصعوبات التي تواجههم في عملهم اإلداري والوصول إلى الجودة والكفاءة
اإلدارية التي بتطلبها العمل اإلداري ،ونظرا لضعف مواكبة اإلدارة
املدرسية بمدارس مدينة تبوك للتطورات املتسارعة للمستحدثات
التكنولوجية وحاجة املدراء الكتساب املهارات التقنية الالزمة الستخدام
مهارات اإلدارة اإللكترونية ،وحاجة املدراء الكتساب املهارات التقنية
الالزمة الستخدام مهارات اإلدارة اإللكترونية ،كان هناك ضرورة أيضا
لتدريب هؤالء املدراء على استخدام تطبيقات الويب التفاعلية ،ونظرا
لصعوبة التدريب لجميع املدراء بشكل مباشر في نفس الوقت واملكان
النشغالهم بأعمالهم ،لذا تم تصميم بيئة تدريب افتراضية للتدريب على
مهارات اإلدارة اإللكترونية باستخدام وتطبيقات الويب التفاعلية.
وملعالجة هذه املشكلة تم التوصل لصيغة السؤال الرئيس التالي:
كيف يمكن تصميم بيئة تدريب افتراضية قائمة على تطبيقات الويب
التفاعلية لتنمية مهارات اإلدارة اإللكترونية وتطوير أداء مدراء مدارس
التعليم العام بمدينة تبوك؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية:
ما مهارات اإلدارة اإللكترونية الواجب توافرها لدى مدراء املدارس
الثانوية بمدينة تبوك؟
ما التصميم التعليمي لبيئة تدريب افتراضية قائمة على تطبيقات الويب
التفاعلية؟
ما فاعلية بيئة التدريب االفتراضية على تنمية الجوانب املعرفية ملهارات
اإلدارة اإللكترونية لدى مدراء مدارس التعليم العام بمدينة تبوك؟
ما فاعلية بيئة التدريب االفتراضية على تنمية الجوانب األدائية ملهارات
اإلدارة اإللكترونية لدى مدراء مدارس التعليم العام بمدينة تبوك؟
أهداف الدراسة:
تحديد مهارات اإلدارة اإللكترونية الالزمة ملدراء مدارس التعليم العام
بمدينة تبوك.

للبرنامج التدريبي االلكتروني على تنمية مهارات االدارة االلكترونية وفي
تطوير نظم قبول واعداد الطالبات بكلية رياض االطفال.
وتناولت دراسة محمد [ ]13الكشف عن أثر استخدام تطبيقات
جوجل التفاعلية في تنمية مهارات تصميم املقررات اإللكترونية واالتجاه
نحوها لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القري ،وتتمثل تطبيقات
جوجل املستخدمة في البحث في بريد جوجل ) ،(Gmailومحرر مستندات
جوجل ) ،(Google Docsومواقع جوجل ) ،(Google Sitesوتقويم جوجل
) ،(Google Calendarوشبكة جوجل االجتماعية واملحادثات الجماعية
) ،(Google+وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيقات جوجل التفاعلية هي أكثر
ً
التطبيقات إثارة واهتماما نظرا ملا تقدمه للطالب من الخدمات املتنوعة
والتي تلبى كافة احتياجاتهم ،وأوصت الدراسة بها كمكمل أو بديل ألنظمة
التعاون واالتصال ،والتي تسمح ألعضاء هيئة التدريس بإنجاز أعمالهم
على نحو أفضل وأسرع من أي وقت مض ى .كما هدفت دراسة ربايعة []14
الى معرفة آراء أعضاء هيئة التدريس الذين التحقوا بدورة مهارات
متقدمة في التعليم اإللكتروني والتي تعتمد علي تطبيقات جوجل في
العملية التعليمية والتحديات التي قد تعترض توظيف هذه التطبيقات،
ً
وتوصلت النتائج أن معظم تطبيقات جوجل كانت ممارساتها عالية جدا،
في حين أن بعض التطبيقات كانت ممارساتها ضعيفة من قبل املشاركين
في الدورة علي تطبيقات جوجل التفاعلية ،وأوصت الدراسة بتكثيف
الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطالب لنشر الثقافة
اإللكترونية لتحقيق أكبر قدر من االرتقاء والتفاعل .وهدفت دراسة
العمري والرحيلي [ ]15للكشف عن فاعلية برنامج تدريبي قائم على
الحوسبة السحابية التشاركية في تعزيز األداء التقني لدى أعضاء هيئة
التدريس بجامعة طيبة ،وتوصلت الدراسة إلى أهمية تدريب أعضاء هيئة
التدريس على استخدام تطبيقات جوجل التفاعلية والتشاركية لتعزيز
األداء التقني ،وإعداد أدلة وحقائب تدريبية الستخدام أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات ،وأوصت الدراسة بدعم وتفعيل استخدام
تطبيقات جوجل التفاعلية ألعضاء هيئة التدريس إلعداد األدلة
والحقائب التدريبية .وأيضا دراسة خليل [ ]16التي استهدفت معرفة
فاعلية التعليم التشاركي القائم على تطبيقات جوجل التفاعلية وعالقته
بإكساب مهارات خدمات الحوسبة السحابية وإدارة املعرفة لطالب
الدراسات العليا ،وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع األداء املهارى للطالب،
ويرجع ذلك إلى املحتوى التعليمي املنظم ودمج املهام التشاركية من خالل
تطبيقات جوجل التفاعلية؛ وذلك لوجود عدة بدائل متاحة لتشارك
املتعلمين مع بعضهم البعض من خالل العديد من تطبيقات جوجل
التفاعلية والتي تمثلت في موقع تفاعلي تشاركي) ، (Google Sitesوإتاحة
التواصل بين املتعلمين ونشر املراسالت واملناقشات عن طريق البريد
اإللكتروني ) ،(Gmailوشبكة جوجل االجتماعية ) ،(Google+وتتم
املشاركة وإنجاز املشروعات الجماعية بخدمة الحوسبة السحابية،
وأوصت الدراسة بدعم استخدام تطبيقات جوجل التفاعلية من قبل
أعضاء هيئة التدريس في تدريس املقررات ألثره اإليجابي الواضح على
الطالب .أكدت دراسة كوبي ] [17والتي استهدفت تدرب معلمي املدارس
االبتدائية دمج استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين
باستخدام تطبيقات جوجل التفاعلية في العملية التعليمية ،واستخدام
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يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات مجموعات البحث في
التطبيق القبلي والبعدي على االختبار التحصيلي لصالح التطبيق
البعدي.
يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات مجموعة البحث في
التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة املالحظة لصالح التطبيق البعدي.
أدوات البحث:
اختبار تحصيلي إلكتروني لقياس الجوانب املعرفية ملهارات اإلدارة
اإللكترونية لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة تبوك.
بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي ملهارات اإلدارة اإللكترونية لدى
مدراء مدارس التعليم العام بمدينة تبوك.
إجراءات البحث:
تحديد قائمة مهارات اإلدارة اإللكترونية الالزمة ملدراء مدارس التعليم
العام بمدينة تبوك وعرضها على السادة املحكمين وإجراء التعديالت
املطلوبة.
تحديد معايير تصميم بيئة التدريب االفتراض ي القائمة على تطبيقات
الويب وعرضها على السادة املحكمين وإجراء التعديالت املطلوبة.
تحديد نموذج التصميم التعليمي لبيئة التدريب االفتراض ي في ضوء
املهارات واحتياجات مدراء مدارس التعليم العام.
تصميم البيئة االفتراضية وعرضها على السادة املحكمين وإجراءات
التعديالت املطلوبة.
إعداد أدوات البحث املتمثلة في االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة.
اختيار عينة البحث وتحديد أفراد العينة االستطالعية والعينة األساسية.
إجراء التجربة االستطالعية لبيئة التدريب وحساب صدق وثبات أدوات
البحث.
تطبيق أدوات البحث قبليا على عينة البحث.
إجراء التجربة األساسية.
تطبيق أدوات البحث بعديا على عينة البحث.
املعالجة اإلحصائية لبيانات التطبيقين القبلي والبعدي.
تفسير ومناقشة النتائج وتقديم مجموعة من التوصيات واملقترحات
املرتبطة بنتائج البحث التي تم التوصل إليها.
مصطلحات البحث:
اإلدارة اإللكترونية : E – Management
يعرفها الساملي [ ]19بأنها "ميكنة جميع مهام وأنشطة املؤسسة اإلدارية
باالعتماد على املعلومات الضرورية للوصول إلى تحقيق أهداف اإلدارة
الجديدة ".كما يعرفها عامر [ ]20بأنها " تحديث آلليات اتخاذ القرار
واتخاذ املعامالت بشكل سريع وإلكتروني بحيث ال تحتاج املعاملة إلى
مستندات أو أوراق ،وهى منظومة متكاملة تعتمد على تقنيات االتصاالت
واملعلومات لتحويل العمل اليدوي إلى أعمال تنفذ إلكترونيا.
ويمكن تعريفها إجرائيا بأنها " مجموعة األعمال اإلدارية اإللكترونية التي
يقوم بها مدراء مدارس التعلم العام بمدينة تبوك واملتعلقة بشئون
العاملين والطالب واإلداريين باستخدام تطبيقات الويب لتحقيق
التواصل مع اإلدارة واملعلمين وأولياء األمور والجهات األخرى ذات الصلة
".

تصميم بيئة تدريب افتراضية قائمة على تطبيقات الويب التفاعلية
لتنمية مهارات اإلدارة اإللكترونية.
التعرف على فاعلية بيئة التدريب االفتراضية في تنمية الجوانب املعرفية
ملهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مدراء مدارس التعليم العام بمدينة تبوك.
التعرف على فاعلية بيئة التدريب االفتراضية في تنمية الجوانب األدائية
ملهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مدراء مدارس التعلم العام بمدينة تبوك.
أهمية البحث:
يعد البحث إضافة نظرية ملجال تقنيات التعليم بتقديم قائمة ملهارات
اإلدارة اإللكترونية والالزمة ملدراء مدارس التعليم العام.
يستفيد مدراء املدارس من قائمة املهارات بتطبيق نظام اإلدارة
اإللكترونية على املهام اإلدارية بمؤسساتهم.
يستفيد مدراء املدارس من التدريب على تطبيقات الويب التفاعلية في
التواصل اإلداري واملشاركة اإللكترونية.
تقديم تصور لبيئة تدريب افتراضية قائمة على تطبيقات الويب يستفاد
بها في التدريب على مهارات أخرى.
حدود البحث:
حدود مكانية :مدراء مدارس الثانوية في التعليم العام بمدينة تبوك
باململكة العربية السعودية.
حدود زمانية :تم تطبيق البحث خالل الفصل الدراس ي األول العام
الدراس ي 1439 -1438هـ.
حدود موضوعية :مهارات اإلدارة اإللكترونية املتعلقة في:
شئون الطالب.
هـ .شئون العاملين.
أعمال املكتبة.
و .الجداول املدرسية والسجالت.
ج .أعمال الكونترول.
ز .اإلدارة املالية.
د .التواصل مع املجتمع املحلى.
ح .إدارة املناهج.
منهج البحث:
اعتمد الباحثان على املنهج الشبه التجريبي :في تصميم البيئة واملعالجة
التجريبية وتطبيقها والتعرف على فاعليتها وذلك بعد تحديد مشكلة
الدراسة ووصفها.
التصميم التجريبي:
اتبع البحث التصميم الشبه التجريبي للمجموعة التجريبية الواحدة مع
التطبيق القبلي والبعدي ألدوات البحث.
متغيرات البحث:
املتغير املستقل " :بيئة التدريب االفتراضية"
املتغيرات التابعة وهى:
الجانب املعرفي ملهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مدراء مدارس التعليم
العام.
الجانب األدائي ملهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مدراء مدارس التعليم
العام.
فرضيات الدراسة:
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ُ
أسلوب اإلدارة التي تدار بها املدرسة ،وأساليب التعليم والتدريب املتبعة
[.[26
ُ
كما تعد شبكات التواصل االجتماعي  Social networkingمن أهم
تطبيقات الويب التي تدعم التفاعل بين املجموعات :مثل تبادل الرسائل
الجماعية ،ومشاركة ملفات بمختلف أنواعها؛ الصوت والصورة ،كما
تتيح ملتصفحيها إمكانية مشاركة امللفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو،
وكذلك مكنت مستخدميها من إنشاء املدونات اإللكترونية وإجراء
املحادثات الفورية وإرسال الرسائل ،وتصدرت الشبكات االجتماعية هذه
في الوقت الحالي مواقع وتطبيقات هامة ورئيسة هي :الفيس بوك وتويتر
والتيلجرام واليوتيوب  [27] Secker,ويرى "أندرسون" أن تطبيقات
التواصل االجتماعي استطاعت في فترة وجيزة جذب عدد كبير من
املتدربين ،ملا تقدمه من مزايا؛ مثل تقديم املحتوى في أنماط متعددة،
وكذلك سهولة واجهاتها التفاعلية واتاحتها التفاعل مع عدد كبير من
املتدربين أو املتعلمين ،وامتالكها خاصيتي التعبير أو الحديث ،كذلك
خاصية إرفاق املستندات والصور وامللفات الصوتية ومقاطع الفيديو
[28] Anderson,كما أن تطبيقات التواصل االجتماعي تسهل عمليات
التعاون وتبادل املعلومات بين األفراد ،وتدعم الجانب االجتماعي
ً
والتشارك في العملية التعليمية واإلدارية ] [27ونظرا ألهمية الدور الذي
يقوم به مدير املدرسة في مدارس التعليم الثانوي فإن تلك املدارس
بحاجة لجيل جديد من مدراء املدارس املؤهلين القادرين على التعامل
بنجاح مع الخدمات الحديثة وخاصة تطبيقات الويب التي أفرزت
خدمات جديدة للتواصل ،والتفاعل ،والتشارك والتعاون.
ثانيا :التدريب القائم على الويب:
التدريب القائم على الويب له أهمية كبيرة في تحقيق كثير من
اإليجابيات في مختلف جوانب التدريب ،إذ أكدت دراسة [29] Damli
على انخفاض تكاليف الدورات التدريبية باستخدام الشبكات ،وأن
مقدار التعلم وكم ونوع وشكل املحتوى التدريبي اإللكتروني يفوق بمراحل
ما يتم اكتسابه في التدريب التقليدي ،باإلضافة إلى انخفاض الوقت
التدريبي الذي يرجع إلى تحسين املحتوى التدريبي االلكتروني .وتؤكد
العديد من الدراسات أن استخدام التدريب االلكتروني يحقق كثير من
اإليجابيات على مختلف الجوانب؛ فبالنسبة للمتدرب فهو يسمح له
باملرونة في وقت التدريب ،وسهولة وصول املتدربين إلى البرنامج التدريبي في
أي مكان داخل الدولة أو خارجها ،باإلضافة إلى انخفاض التكاليف املادية
التي يتحملها املتدرب خاصة لو كان يقيم بعيدا عن مكان التدريب ،كما
أن التدريب االلكتروني ال يؤدي إلى تعطيل املتدرب عن أداء مهامه
الوظيفية حيث يمكنه تلقي التدريب في منزله ومن مكان عمله ،أو من على
شبكة اإلنترنت مباشرة ،أو تحميله من اإلنترنت على ذاكرة الحاسب أو
نسخه على اسطوانات فيصبح بذلك تدريبا غير مباشر من على الشبكة.
ولقد سعت العديد من الدول املتقدمة إلى تبني أسلوب التدريب
االلكتروني ،وذلك لتحقيق عدة أهداف ذكرها جاء في  [29] Damliونوفل
[ ]30منها تقديم تدريب فعال بصورة مستمرة للمتدربين ،وتقديم برامج
تدريبية متعددة ومتنوعة تفي احتياجات املتدربين واهتماماتهم .و زيادة
دافعية املتدربين لالستفادة من تلك البرامج في تحديث وتجويد مهاراتهم،
وبالتالي تحسن مستوى أدائهم ،إلى جانب تدعيم التعاون الفني بين هذه

التدريب االفتراض ي :Virtual Training
يعرفه عبد الحميد [ ]21بأنه " نظام تفاعلي من بعد يقدم للمتدرب
وفق الطلب ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة ".والتدريب
االفتراض ي هو عملية تقديم التدريب في بيئة افتراضية ومن املمكن أن
يكون تدريب افتراض ي متزامن بحيث يكون املدرب واملتدربون متواجدون
بنفس الوقت واختالف املكان أو غير متزامن بحيث ال يكون هناك تزامن
ال في الوقت وال املكان.
ويعرفه الباحثان إجرائيا بأنه عملية تهدف إلى تزويد مدراء مدارس
التعليم العام بمدينة تبوك باملهارات اإللكترونية الالزمة إلدارة مهام
عمليات التواصل من خالل استخدام تطبيقات حديثة مثل شبكات
التواصل وبرمجيات االتصال املتزامنة وغير املتزامنة لنقل املعارف
والخبرات واملهارات والتغلب على معوقات الزمان واملكان والجهد
واملاديات.
االطار النظري للبحث
تطبيقات الويب التفاعلية كبيئة افتراضية للتدريب ودورها في تنمية
مهارات االدارة االلكترونية
ً
اوال :تطبيقات الويب التفاعلية:
يعرفها خميس [ ]22بأنها "الجيل الثاني من الويب الذي يتكون من مواقع
تتصف بالفردية واالجتماعية ،وتتميز بالديناميكية والتفاعلية،
باستخدام برامج وتطبيقات ذات صفة اجتماعية ،تدعم املشاركة
النشطة وإنشاء املحتوى والوسائط ،والتشارك في املعرفة واألفكار،
وتوزيعها ،والتواصل االجتماعي مع اآلخرين على الخط" .كما يعرفها عزمي
[ ] 23بأنها "فلسفة أو أسلوب جديد يعتمد على دعم التواصل بين
مستخدمي اإلنترنت في بناء مجتمعات الكترونية تشاركية ".ويعرفها
الباحثان إجرائيا بأنها "مجموعة من التقنيات الحديثة على الشبكة
العاملية "إنترنت" والتي تسمح بالتفاعل والتعاون والتشارك بين مدراء
املدارس ويمكن تنمية مهارات اإلدارة االلكترونية من خالل التدريب
القائم عليها لدى مدراء املدارس.
وتعد التطبيقات التفاعلية من التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا
ً
املعلومات ،والتي أمكن توظيفها مؤخرا في مجال التعليم والتدريب وفي
مجال التنمية املهنية االلكترونية للمعلمين واملدراء ،كما أمكن توظيفها في
تنمية معظم املهارات ،إذ أنها أدت إلى تغيير سلوك الشبكة العاملية
بسماحها باملشاركة الفعالة والتفاعل بين املستخدمين[24] Bosco
ُ
وتقدم الويب التفاعلية مجموعة من املواقع والخدمات التي تتوافر فيها
ً
عددا من الخصائص كتوفير قدر عالي من التفاعلية مع املستخدم
ومشاركة املستخدم في املحتوى وإدارته ،وإدارة العملية التعليمية
والتدريبية بشكل عام ،وتتعدد تطبيقات التفاعلية وتتطور وظائفها
واستخداماتها مع مرور الوقت ُلتلبي احتياجات مستخدميها ،حيث يمكن
استخدامها لتعزيز التعلم والتدريب ،والتنمية املهنية & [25] Chao
Parker.ومن أهم تطبيقات الويب التفاعلية الشبكات االجتماعية التي
ً
ً
ُ
تعد من احدث تطبيقات الويب  2.0وأكثرها نموا وانتشارا ،ويشترك فيها
ٌ
كل من الطالب واملعلمين واملدراء والخبراء لالتصال فيما بينهم ،وتمنحهم
فرصة املشاركة وإبداء مالحظاتهم حول املعلومات التي تقدم لهم عن
107

7

الدول إلنشاء شبكة معلومات محلية ودولية تفيد في املجال وبأقل تكلفة،
وأعلى جودة.
ويتميز التدريب في بيئة افتراضية بعدد من اإليجابيات منها:
التحرر من قيود الزمان واملكان :فالعملية التدريبية يمكن أن تتم في
أي وقت ومكان يوجد فيه متدربين ،وذلك باستخدام وسائط تعليمية
متعددة مثل :املادة املطبوعة ،واألشرطة السمعية ،وأشرطة الفيديو،
والبريد االلكتروني ،والهواتف الذكية والحاسب اآللي ،واملؤتمرات
املسموعة واملرئية ،وغير ذلك ،بدال من االعتماد على مصدر واحد كما هو
الحال في التدريب التقليدي.
اختصار وقت التدريب :ويقدر التوفير في الوقت بأنه يتراوح بين  20%و
 80%يفسر ذلك بان املتدرب يتحكم في تدفق املادة حيث يمكنه تخطي
األجزاء غير الضرورية والتركيز على األقسام التي يحتاجها.
مراعاة الفروق الفردية بين املتدربين والسماح بالخطو الذاتي ،كما يتيح
له اختيار املقررات التدريبية التي لها عالقة بعمله أو اهتماماته أو أوضاع
حياته الخاصة.
ً
تقدم تقنيات االنترنت كال من أدوات التدريب املتزامن وأدوات التدريب
غير املتزامن في البرنامج التدريبي ،لكي تسمح للمتدربين بإدارة أوقاتهم،
وتعطيهم اإلحساس باملشاركة الحية.
التدريب يتم بمعزل عن اآلخرين بحيث يمنح املتدربين الفرصة للتجربة
والخطأ في جو من الخصوصية دون أي شعور بالحرج ،كذلك يجنب
املتدربين الشعور بالخجل عند إلقاء أسئلتهم أو التعبير عن آرائهم.
توفير أساليب ووسائط علمية مغايرة لتلك املستخدمة في املؤسسات
التدريبية التقليدية.
تطوير القدرات الذاتية لألفراد للتكيف مع املتغيرات في إطار التعليم
والتدريب املستمر التي تعزز القدرات الذاتية لألفراد للتكيف مع
املستجدات عن طريق التدريب والتأهيل ملواجهة متطلبات سوق العمل.
رفع كفاءة املوظف الذي ال يستطيع التفرغ للدراسة وهو على رأس العمل.
املردود االقتصادي أعلى من التدريب التقليدي؛ فقد أثبتت الدراسات أنه
في مقابل تدريب متدرب نظامي واحد بالطرق التقليدية يمكن تدريب ثالثة
متدربين عبر الويب.
يتيح مشاركة أكثر من مدرب بخلفية مختلفة في عملية تصميم املنهج
وأسلوب التدريب مما يثري عملية التدريب بأفكار وآراء مختلفة ويجعلها
غير قاصرة على فكر مدرب واحد.
طبيعة التدريب االلكتروني التي تعتمد بشكل أساس ي على النقاش
ً
والحوار املتبادل التفاعلي بين املدرب واملتدرب ،تجعل من املتدرب مشاركا
ً
رئيسا في صنع العملية التعليمية ،وهو أسلوب ذو فائدة جمة على
املتدرب ،وال يكون مجرد متلقي واملدرب مجرد ملقن.
يقدم الدعم Supportفي أثناء املحاضرات حيث يمكن االتصال عبر
الشبكة بزميل الدراسة والقائم بالتدريس.
االختبارات املستمرة قبل وبعد موضوعات املقرر تمكن املتعلم من
مراجعة املوضوعات
التي لم يتم استيعابها بصورة كاملة.
ً
ً
كما يمثل التدريب االلكتروني مجاال خصبا في التنمية املهنية املستمرة،
وذلك ملا يحققه من مرونة كبيرة في مكان وزمان التعلم ،وتنوع كبير في
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مصادر التدريب املتاحة ،وتوفير قدر كبير من التفاعلية أثناء التدريب
[.[31,32
ً
ثالثا :مهارات االدارة االلكترونية:
وتعد اإلدارة االلكترونية امتداد للتطور االلكتروني في اإلدارة ،فقد
ُ
أتجه منذ البدء إلى إحالل اآللة محل العامل ،ثم وصل إلى االنترنت
وشبكات األعمال نجم [ ]33لذلك أصبح من الضروري استثمار التقنيات
الحديثة في النظام التربوي واالرتقاء بالعملية التعليمية والتحول من
اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية التي تعكس االتجاهات الحديثة
في اإلدارة والتي تعود بالنفع العام على إدارة املدرسة؛ إذ تجعل املدير
ً
ً
الناجح ،املبتكر ،املتصف بالحيوية والنشاط ،منفتحا ديناميكيا واسع
االطالع ملا يجري في حقل التقنيات التعليمية واالتصاالت ،وإذا ما استثمر
املدير االتصاالت االلكترونية فإنه يوفر الوقت والجهد ،وبالتالي تساعده
في حل املشكالت والحصول على املعلومات بأسرع وقت ممكن مما يعود
بالنفع الكبير على العملية التربوية بكل عناصرها وبالتالي يصل إلى إدارة
أكثر كفاءة وفعالية .وألجل ذلك البد للمدارس من تبني واستخدام أحدث
ً
األساليب اإلدارية مواكبة للتطورات التقنية والتفاعل مع عصر التقنيات
الرقمية ،ومن بين تلك األساليب اسلوب اإلدارة االلكترونية الذي ظهر في
اآلونة األخيرة كمصطلح معاصر نتيجة لتزايد استخدام الحاسب اآللي
وشبكاته والثورة املعلوماتية بشكل عام وهذا ما يؤكده ياسين حيث يرى
أن اإلدارة االلكترونية تمثل نوع من االستجابة القوية لتحديات عالم
القرن الحادي والعشرين الذي يختصر العوملة والفضاء الرقمي واملعرفة
وثورة االنترنت ياسين [ .]3كما أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يعد فرصة
ُ
متميزة لالرتقاء باألداء في املدرسة ،إذ أنها تعد وسيلة لرفع كفاءة املنظمات
وتحسين وتطوير أدائها وتخفيف األعباء اإلدارية عنها فقد أشار دراسة
[9] Sabellaالتي هدفت إلى معرفة إسهام اإلدارة االلكترونية في العمل
اإلداري ،ومدى تأثيرها على االستشارات التي تقدم من مرشدي الطالب،
إلى أن اإلدارة االلكترونية تعمل على تحسين جودة أداء العمل باملنظمات
عن طريق استخدام أساليب إلكترونية حديثة تتسم بالكفاءة والفعالية
والدقة .ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن اإلدارة االلكترونية
تسهم في زيادة اإلنتاجية ،وتقليل التكاليف ،وزيادة املشاركة ،وتحسين
فعالية العمليات وخدماتها الداخلية ،والتخلص من األعمال الورقية،
وتقديم الخدمات بشكل آلي مما يعمل على توفير الجهد .وقام Johare,
][34بدراسة هدفت إلى تحليل البرامج التدريبية في اإلدارة االلكترونية،
وفحص حاجة العاملين فيها للمعرفة واملهارات املطلوبة في اإلدارة
االلكترونية في ماليزيا ،وتوصلت الدراسة إلى تطوير نموذج الكتروني
متكامل للتدريب املهاري في إدارة السجالت االلكترونية ،وإنجاز املهام
اإلدارية املختلفة .وأجرى املير[ ]35دراسة هدفت إلى تحديد سياسات
تنمية املوارد البشرية لتطبيق اإلدارة االلكترونية بمملكة البحرين،
وكيفية تحديد االحتياجات التدريبية واملهنية لتأهيل العاملين للعمل
باإلدارة االلكترونية ،وتوصلت الدراسة إلى أن دورات التدريب االلكتروني
في مجال اإلدارة االلكترونية تعمل على تطوير مهارات وقدرات العاملين.
كما توصلت نتائج الدراسة التي أجراها املسعود [ ]36إلى أن من أهم
املتطلبات الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في املدارس الحكومية
ً ً
هي ضرورة توافر الهيئة اإلدارية املدرسية املؤهلة تأهيال فنيا والقادرة على
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العمل التدريبي ،والقدرات الالزمة للقيام به ،مع تحقيق التفاعل بين
املدرب واملتدرب إلى جانب تطوير محتوى التدريب باستمرار [.[39
إجراءات البحث
أوال :إعداد قائمة بمهارات اإلدارة اإللكترونية الالزمة ملدراء مدارس
التعليم العام بمدينة تبوك ،وفق الخطوات التالية:
تحديد الهدف من القائمة :هدفت القائمة إلى تحديد املهارات الرئيسية
واملهارات الفرعية الخاصة باإلدارة اإللكترونية لدى مدراء مدارس التعليم
العام بمدينة تبوك.
تحديد محتوى القائمة :اعتمد الباحثان على البحوث والدراسات
السابقة في مجال تقنيات التعليم والتدريب عبر الويب والخاصة بمهارات
اإلدارة اإللكترونية باملؤسسات التعليمية.
حساب صدق القائمة :تم عرض القائمة في صورتها األولية على عدد من
املحكمين (مدراء مدارس ،خبراء في مجال اإلدارة اإللكترونية ،أساتذة في
مجال تقنيات التعليم واإلدارة التربوية) وذلك إلبداء رأيهم في محتوى تلك
القائمة من حيث:
تحديد درجة أهمية كل مهارة رئيسية واملهارات الفرعية التابعة لها.
مدى دقة الصياغة العلمية واللغوية لبنود القائمة.
حذف ما يرونه أو إضافة أو تعديل على أي من بنود القائمة.
وبعد إجراء التعديالت املطلوبة والتي أجمع عليها السادة املحكمين تم
إعادة صياغة بعض املهارات وحذف البعض لتكراره ،وأصبحت القائمة
في صورتها النهائية تتكون من ( )8مهارات رئيسية يتبعها ( )40مهارة
فرعية ،وهى:
 مهارة التعامل مع إدارة شئون الطالب إلكترونيا. مهارات التعامل مع شئون العاملين إلكترونيا. مهارة التعامل مع أعمال املكتبة إلكترونيا. مهارة التعامل مع الجداول والسجالت إلكترونيا. مهارات التعامل مع أعمال الكونترول إلكترونيا. مهارة التعامل مع اإلدارة املالية إلكترونيا. مهارة التواصل مع املجتمع املحلى إلكترونيا. مهارة إدارة املناهج إلكترونيا.د -حساب ثبات القائمة :قام الباحثان بحساب معامل االتفاق بين عدد
من املحكمين على بنود القائمة ،وبلغ معامل االتفاق (.)%92
ثانيا :إعداد أدوات البحث واملتمثلة في االختبار التحصيلي اإللكتروني،
وبطاقة مالحظة أداء املدراء ،وفيما يلى خطوات إعداد األداتين:
أ – إعداد االختبار التحصيلي:
تحديد الهدف من االختبار :هدف االختبار التحصيلي اإللكتروني إلى
قياس الجانب املعرفي ملهارات اإلدارة اإللكترونية لدى عينة البحث من
مدراء مدارس التعليم العام بمدينة تبوك ،وفقا ألربعة مستويات من
تصنيف بلوم للمجال املعرفي وهى (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل).
تحديد جدول مواصفات االختبار :تم تحديد املوضوعات التي سيتم
تدريب املدراء عليها ووضع األهداف اإلجرائية لها ،وتحديد عدد األسئلة
التي ترتبط بكل موضوع ،ومستوى كل سؤال في ضوء املستويات األربع
املحددة.

استخدام تقنية املعلومات اإلدارية ،والحاجة إلى تحقيق الربط
االلكتروني بين إدارات التربية والتعليم واملدارس التابعة لها ،وكذلك
الحاجة إلى تأمين لبرامج الحاسوبية الالزمة للتطبيقات اإلدارية املدرسية
وأنظمة الحماية اآللية املتطورة لحماية بيانات املدارس.
وتشير دراسة حمدي [ ]37إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية على
اإلدارة االلكترونية وعملياتها ،وأن يتم بناء برامج التدريب وتصميمها وفقا
لالحتياجات املنطلقة من متطلبات هذا النوع من اإلدارة ،والتي تضم
جملة من املتطلبات اإلدارية املتمثلة في اإلدارة البشرية املدربة ،والقوانين
والتشريعات املنظمة للعمل االلكتروني ،وكذلك بعض املتطلبات املادية
والتقنية املتمثلة بالبنى التحتية والبرمجيات واألجهزة وشبكات االتصال
والتدريب على استخدامها .وتعرف أهمية التكنولوجيا في مواجهة
التحديات التي تواجه اإلدارة واإلشراف التربوي ،وتوصلت الدراسة إلى أن
استخدام التدريب اإللكتروني يساعد املدير على التغلب على كثير من
العقبات التي تواجهه في الجوانب اإلدارية والفنية ،وتوفر له الوقت في
ً
التفكير في الجوانب التطويرية ،التخاذ قرارات سليمة ،بدال من االنشغال
في جوانب روتينية إدارية .ويعد األخذ بنظام التدريب االلكتروني أحد
االتجاهات الحديثة في مجال تنمية املهارات ،ويتميز هذا النظام بأنه
ً
يمكنه أن يستوعب أعدادا كبيرة من املتدربين في وقت واحد ،دون أن
يكون هناك أدنى تمييز بينهم ،كما أنه يعمل على توصيل الخدمة التدريبية
للمتدرب في مكان إقامته وفي الوقت الذي يناسبه ،وبهذا يمكن تخطي
ً
حدود الزمان واملكان ،فضال عن أن هذا النوع من التدريب يؤدي إلى زيادة
الكفاءة املهنية املعرفية واملهارية لدى املتدربين [.[4
ويعد ربط أي برنامج تدريبي أثناء الخدمة بالحاجات الفعلية للمدراء
عنصرا مهما إلنجاح
ً
هذه البرامج ،وتحقيقا ألول عنصر من عناصر نماذج التصميم
التعليمي مثل نموذج الجزار للتصميم التعليمي حيث يشير علماء النفس
إلى أهمية ربط البرامج التدريبية بحاجات العاملين والعمل إلشباعها ،ومن
أهم ميزات هذا الربط أنه يولد الدافعية للتعلم لدى املتدربين ،مما يؤثر
ً
على مستوى تحقيق األهداف املرغوبة .وانطالقا من تحديد االحتياجات
املهنية في أي مجال قبل الشروع في عملية التدريب.
إن نظم التدريبات الحالية بها أوجه قصور في كثير من جوانب العملية
التدريبية منها عدم تحديد االحتياجات التدريبية بصورة دقيقة ،وأن
تصميم البرامج التدريبية ال تحقق جميع األهداف املصممة لها إال إذا
كانت في ضوء احتياجات املتدربين .لذلك مفتاح نجاح البرنامج التدريبي
بناء وتصميم البرامج وفق نماذج التصميم التعليمي والذي يعتمد بشكل
مباشر على املتدربين وحاجاتهم ،واملتدرب ال يمكن أن يتفاعل مع برامج
التدريب إال إذا ارتبطت هذه البرامج بحاجاته ،وأجابت عن تساؤالته،
ً
ُويعد هذا الربط مولدا لدافعية املتدربين من جهة ،ويحقق االشباع
لحاجاتهم من جهة أخرى)  [38] Robbins & Coulterويعد التدريب
القائم على الويب نافذة متجددة لتقديم برامج وأنشطة التنمية املهنية
ذات الكفاءة العالية ،فقد تغيرت العوامل التي تحكم الفاعلية الكلية
للعملية التدريبية؛ إذ أن املتدرب أصبح يعتمد على نفسه في عملية التعلم
وتعاظمت قدرته على تقييم املدرب واألدوات ،وتزايدت معرفته بمعطيات
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جدول 1
مواصفات االختبارالتحصيلي
مستويات األهداف
أهداف البيئة التدريبية
 -1معرفة اإلدارة اإللكترونية ومهاراتها ومعوقاتها.
 -2تحديد مزايا اإلدارة اإللكترونية في األعمال املدرسية.
 – 3التوصل ملتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
 – 4التمييز بين وظائف اإلدارة اإللكترونية.
 – 5معرفة معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
 – 6إنجاز مهام شئون الطالب إلكترونيا.
 – 7إنجاز مهام شئون املوظفين إلكترونيا.
 – 8التعامل مع البريد اإللكتروني.
 – 9التعامل مع جوجل درايف.
 – 10التعامل مع مستندات جوجل.
 – 11التعامل مع جداول بيانات جوجل.
 -12التعامل مع شبكات التواصل
املجموع

تذكر

فهم

تطبيق

تحليل

مجموع

الوزن النسبي

3
2
3
2
5
1
2
1
1
20

4
2
1
2
4
2
1
2
1
1
20

1
3
2
2
2
1
3
1
15

1
3
1
2
3
3
3
4
3
1
1
25

7
5
7
5
12
9
8
8
8
4
4
2
80

%8.75
%6.25
%8.75
%6.25
%15
%11.25
%10
%10
%10
%5
%5
%2.5
%100

وضع تعليمات االختبار :تم صياغة تعليمات االختبار بحيث توضح
كيفية استخدام االختبار وكيفية األداء عليه ،وتتناول التعليمات بمقدمة
بسيطة عن االختبار وأهميته بالنسبة للمتدرب وتم صياغتها في مقدمة
االختبار وروعي أن تكون واضحة ودقيقة ومختصرة ومباشرة ومبسطة.
تقدير درجات االختبار :تم وضع درجة واحدة لكل مفردة من مفردات
االختبار وبالتالي كان مجموع درجات االختبار ( )80درجة ،وتم صياغة
املفردات في نوعين من األسئلة املوضوعية وهى :الصواب والخطأ،
واالختيار من متعدد.
تحديد صدق االختبار :تم عرض االختبار على مجموعة من السادة
املحكمين املتخصصين في تقنيات التعليم إلبداء آرائهم في:
مدى ارتباط املفردات بأهداف البيئة التدريبية.
مناسبة املفردات لعينة البحث والسالمة العلمية واللغوية للمفردات.
ارتباط البدائل برأس السؤال.
حذف أو إضافة أو تعديل أية مفردات يرونها.
حساب ثبات االختبار :تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من ()5
مدراء من غير عينة البحث األساسية ،حيث تم تطبيق االختبار مرتين
عليهم بفارق زمنى أسبوعين ،وتم حساب درجة االرتباط بين التطبيقين
باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ،وبلغ معامل ألفا ( )0.84مما يدل على أن
االختبار على درجة مقبولة من الثبات.
تحديد الزمن الالزم لإلجابة على االختبار :تم حساب متوسط زمن
العينة االستطالعية بقسم عدد األزمنة لكل فرد على عددها وبلغ ()55
دقيقة.
ب -إعداد بطاقة املالحظة:
تحديد الهدف من البطاقة :تحدد الهدف من البطاقة في قياس مستوى
أداء مدراء مدارس التعليم العام مدينة تبوك ملهارات اإلدارة اإللكترونية
قبل البدء في التدريب وبعد االنتهاء منه.

تحديد األداءات التي تتضمنها بطاقة املالحظة :تم تحديد األداءات من
خالل االعتماد على الصورة النهائية لقائمة املهارات التي تم التدريب
عليها ،وروعي في صياغة األداءات أن تكون في عبارات قصيرة محددة
بصورة إجرائية ،وأن تكون دقيقة وواضحة ومحددة ،وأن تصف
األداءات سلوكا واحدا محددا وواضحا.
وضع نظام تقدير الدرجات :تم التقدير الكمي لبطاقة بحيث اشتملت
على مستويين (أدى – لم يؤد) وتم تسجيل أداء املتدربين للمهارات وبما أن
عدد العبارات ( 40مهارة فرعية) إذن إجمالي عدد درجات البطاقة (× 40
 80 = 2درجة).
وضع تعليمات البطاقة :تم وضع التعليمات بحيث تكون واضحة ويفهمها
كل من يستخدمها ،وتوجيه املالحظ إلى قراءة محتويات البطاقة والتعرف
على خيارات األداء.
صدق البطاقة :تم عرض البطاقة في صورتها األولية على مجموعة من
األساتذة املحكمين في تخصص تقنيات التعليم إلبداء الرأي حول مدى
مناسبة العبارات ألهداف البطاقة وارتباطها باملحتوى املقدم من خالل
البيئة التدريبية ،وأيضا السالمة اللغوية والصحة العلمية ،وصالحية
البطاقة للتطبيق ،وحذف أو إضافة أو تعديل أية بنود يرونها.
ثبات بطاقة املالحظة :للتحقق من ثبات البطاقة قام الباحثان
باستخدام أسلوب اتفاق املالحظين ،واتفق الباحثان مع اثنين من الزمالء
بتطبيق بطاقة املالحظة على ثالثة متدربين ملالحظة أدائهم ،ثم حساب
نسبة االتفاق لكل متدرب باستخدام معادلة كوبر ،وبلغت نسب االتفاق
على املتدرب األول ( )%85ونسبة االتفاق على املتدرب الثان] (،)%92
ونسبة االتفاق على املتدرب الثالث ( ،)%90وبالتالي متوسط نسبة
االتفاق بين املالحظين في حالة املتدربين الثالث ( )%89وبالتالي تصبح
البطاقة على درجة عالية من الثبات وأنها صالحة كأداة للقياس.
ثالثا :تصميم بيئة التدريب القائمة على تطبيقات الويب التفاعلية
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وغير متزامنة ،ويتيح إمكانية تتبع املتدربين ورفع املحتوى من خالله
وتصميم قاعدة بيانات خاصة باملتدربين وإمكانية إنشاء االختبار
التحصيلي من خالله إلكترونيا ورصد الدرجات وتحليلها وإضافة تعليق
على إجابات املتدربين ورفع األنشطة بطريقة غير متزامنة.
ب .مرحلة التصميم :وفى هذه املرحلة تم ما يلى:
تصميم األهداف اإلجرائية لبيئة التدريب ،ويعتبر الهدف العام من
البحث هو التعرف على فاعلية بيئة التدريب االفتراضية في تنمية مهارات
اإلدارة اإللكترونية ،وتم تحديد األهداف التدريبية في ( )22هدف معرفي
ملستويات التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل ،وصياغة ( )38هدف
مهارى ،وتم إجراء التحكيم على قائمة األهداف.
تحديد عناصر املحتوى التدريبي :تم تحديد عناصر املحتوى التدريبي في
صورة نماذج تركزت في أربعة نماذج هي:
النموذج األول :معلومات أساسية عن اإلدارة اإللكترونية.
النموذج الثاني :تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة املدرسية.
النموذج الثالث :تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في شئون الطالب.
النموذج الرابع :مهارات تطوير أداء املدراء باستخدام تطبيقات الويب.
تصميم أدوات القياس والتقويم :قام الباحثان بإعداد االختبار التحصيلي
وبطاقة املالحظة والتي سبق تناولهما في الجزء الخاص بأدوات البحث.
تصميم خبرات التعلم :تم تصميم خبرات التعلم بحيث تكون متنوعة
ومناسبة لألهداف املرجو تحقيقها وتمثلت الخبرات في :خبرات مجردة مثل
تفاعل األعضاء مع األنشطة ودليل االستخدام واإلجابة عن االستفسارات
وخبرات بديلة تمثلت في تفاعل األعضاء مع بيئة التدريب من خالل نص
مكتوب أو صور أو لقطات فيديو أو رسم تخطيطي ،وتم تصميم
السيناريو في ضوء هذه الخبرات.
تصميم الخريطة االنسيابية لدراسة بيئة التدريب التفاعلية وتتمثل في
نمطين ،النمط األول خطى تتابعي وفيه يلتزم جميع املتدربين بالسير في
نفس الخطوات لتعلم املفاهيم واملهارات التي يتضمنها كل نموذج،
والنمط الثاني نمط تفريعي وفيه يتحرر املتدرب من قيود تحكم بيئة
التدريب فيستطيع إعادة دراسة بعض عناصر محتوى النموذج واختيار
أي جزء إلعادة دراسته دون االلتزام بترتيب معين.
تصميم استراتيجية التدريب :تمت استراتيجية التدريب وفق الخطوات
التالية:
البدء باالختبار القبلي لبيئة التدريب قبل دراسة النماذج.
قراءة تعليمات وأهداف البيئة التدريبية.
الدخول على النماذج وفق الخطو الذاتي لكل متدرب.
دراسة النماذج وفق حاجة واستعدادات املتدرب والقيام باألنشطة
واستخدام أدوات التواصل املتاحة.
توظيف تطبيقات الويب في التواصل وعمل األنشطة املطلوبة ومشاهدة
املهارات املطلوب أداؤها سواء بطريقة تزامنية أو غير تزامنية.
استخدام تطبيقات الويب املتزامنة وغير املتزامنة :استخدم الباحثان
العديد من طرق التفاعل منها :غرف الحوار ،الرسائل البريدية ،لوحة
األخبار ،تطبيقات الويب ،سكايبي ،املنتديات ،الفيس بوك ،الواتس آب.
استخدام تطبيقات جوجل التعليمية وهي :جوجل درايف ،مستندات
جوجل ،جداول بيانات جوجل ،قواعد بيانات جوجل.

إعداد قائمة معايير تصميم البيئة :قام الباحثان باالطالع على األدبيات
املرتبطة بمعايير التدريب اإللكتروني على الويب ،وتصميم البيئات
التدريبية ،وتم تحديد الهدف من القائمة في التوصل إلى املعايير
التصميمية لبيئة التدريب القائم على تطبيقات الويب التفاعلية.
قام الباحثان بإعداد قائمة مبدئية باملعايير ( )13معيار في صورة مقياس
ثالثي األبعاد لدرجة األهمية.
تم التحقق من صدق قائمة املعايير بعرضها على السادة املحكمين
للتعرف على أهميتها وإضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه ،ومدى ارتباط
املؤشرات باملعايير وكفاية املؤشرات للمعايير ،والصياغة اللغوية والدقة
العلمية لكل معيار.
إعداد قائمة باألهداف العامة واإلجرائية لبيئة التدريب القائمة على
تطبيقات الويب التفاعلية لتنمية مهارات اإلدارة اإللكترونية:
تم تحديد أهداف البيئة في ضوء االطالع على األدبيات التي اهتمت
بتصميم بيئات التدريب اإللكتروني ،وتم صياغة األهداف في صورة
سلوكية إجرائية ووفق تصنيف بلوم وبما يناسب طبيعة البحث الحالي.
تم صياغة األهداف في أربعة مستويات (تذكر ،فهم ،تطبيق ،تحليل) وتم
تحديد األهداف املهارية لبيئة التدريب ،وقام الباحثان بإعداد الصورة
املبدئية لقائمة األهداف وعرضها على املتخصصين واستطالع رأيهم في
أهمية وإمكانية تحقيق تلك األهداف ،والسالمة والصحة اللغوية وارتباط
األهداف بمهارات اإلدارة اإللكترونية وحذف أو إضافة أو تعديل ما يرونه
على قائمة األهداف.
تحديد نموذج التصميم التعليمي لبيئة التدريب االفتراضية القائمة على
تطبيقات الويب التفاعلية:
تم اتباع نموذج الجزار للتصميم التعليمي  [5] Elgazzarفي تصميم بيئة
التدريب االفتراضية وفق املراحل التالية:
مرحلة التحليل :وفى هذه املرحلة تم تحديد ما يلى:
تحديد االحتياجات التدريبية ملدراء مدارس التعليم العام بمدينة
تبوك ،حيث الحظ الباحثان وجود ضعف في مهارات اإلدارة اإللكترونية
لديهم وحاجتهم إلى تطوير األداء الوظيفي واكتساب املعارف واملهارات
الخاصة باإلدارة اإللكترونية ،كما الحظ حاجتهم إلى اكتساب مهارات
التعامل مع الويب وتطبيقات جوجل ليتمكنوا من ممارسة مهارات اإلدارة
اإللكترونية.
تحديد خصائص املتدربين :املتدربين هم مدراء املدارس الثانوية بمدينة
تبوك ،لديهم إقبال ورغبة نحو تطوير العمل اإلداري باملدرسة ،لديهم
حاجة ملعرفة املهارات اإللكترونية الستخدامها في اإلدارة ،ويتميزون
بالقدرة على استخدام بعض تطبيقات الويب وأدوات التواصل ومحركات
البحث وبرامج التصفح.
تحديد واقع املصادر واملوارد التعليمية :نظرا ألن التدريب سوف يتم
عبر الويب فإنه ال يحتاج إلى أماكن محددة ،فالتدريب يتم دون التقيد
بالزمان واملكان ،وبيئة التدريب متنوعة وفق اختيار املتدرب ،وجميع
املتدربين لديهم أجهزة متصلة بشبكة اإلنترنت ،وهذه األمور سهلت على
الباحثان إقناع املتدربين باستكمال دراسة املوضوعات املحددة بالبيئة.
أما بالنسبة إلدارة بيئة التدريب فتم على أساس اختيار نظام مودل
باعتباره نظام إدارة مفتوح املصدر يحتوى على أدوات تواصل متزامنة
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تصميم طريقة التسجيل والدخول لبيئة التدريب :تم توزيع اسم
مستخدم وكلمة مرور لكل متدرب في أول يوم من أيام التطبيق ،وتضمنت
بيئة التدريب صفحة شخصية لكل متدرب ليتواصل من خاللها مع
املدرب ومع زمالؤه.
جـ  -مرحلة اإلنتاج :وفى هذه املرحلة تم ما يلى:
إنتاج بيئة التدريب التفاعلية وإنتاج العناصر التعليمية التي اشتمل عليها
السيناريو من رسوم وصور ولقطات فيديو ونصوص مكتوبة.
تحويل عناصر الوسائط إلى صورة رقمية باستخدام البرامج املختلفة.
إنتاج صفحات البيئة :وتحتوى على صفحة تسجيل الدخول ،صفحة
املحتوى التعليمي للنماذج (أربع نماذج) ،صفحة محتوى النموذج أي
األقسام التي يتكون منها كل نموذج على حدة ،صفحة االختبار وأنشطة
النموذج.
إنتاج النموذج األولى لبيئة التدريب :حيث قام الباحثان بعرض البيئة على
مجموعة من املحكمين تخصص تقنيات تعليم للتأكد من صالحيتها
ومناسبتها لتحقيق األهداف وسهولة استخدامها وتوافر النواحي التربوية
والفنية في مكوناتها ،وإجراء التعديالت الالزمة.
د – مرحلة التقويم :وفيها تم إجراء التقويم على مرحلتين:
التقويم البنائي :وتم بشكل لتقييم بيئة التدريب التفاعلية وفق املعايير
الفنية والتربوية للتصميم وذلك قبل بداية استخدامه بشكل رسمي ،وتم
على عينة استطالعية حيث بلغ عددها ( )6مدراء من خارج العينة للتأكد
من ضبط أدوات الدراسة ،ومن مدى وضوح أهداف ومحتوى البيئة.
التقويم النهائي :وهي مرحلة تقييم فاعلية التصميم بعد تطبيقه على
العينة املختارة للحصول على النتائج وتحليلها.
هـ  -مرحلة االستخدام :وفيها تم استخدام البيئة وتطبيقها على عينة
الدراسة وذلك بعد التأكد من مالئمة جميع املراحل السابقة وسيتم
التفصيل حول التطبيق ونتائج التطبيق في التالي من خطوات.
رابعا :التطبيق النهائي لبيئة التدريب التفاعلية
تم التطبيق النهائي وفق الخطوات التالية:
اختيار عينة البحث :شكل مجتمع مدراء املدارس الثانوية بمدينة تبوك
مجتمع الدراسة ،وحيث بلغ عددهم ( )30مدير تم ادراجهم جميعا في
الدراسة.
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التطبيق القبلي ألدوات البحث :تم التطبيق الفعلي ألدوات البحث
(االختبار التحصيلي – بطاقة املالحظة) قبليا اعتبارات من
1439/1/25هـ ،وملدة أسبوع ،وذلك من خالل أجهزة الحاسب املنزلية أو
أجهزة اآلي باد التي بحوزتهم وتم استخدام برنامج  Sangitلتسجيل أداء
كل متدرب وإرسال الفيديو الخاص باألداء إلى الباحثان.
تنفيذ التجربة األساسية :بعد التطبيق القبلي ألدوات البحث تم فتح
املوقف للمتدربين بعد شرح كيفية التعامل معه وشرح كيفية دراسة
املحتوى واالطالع على التعليمات والخطة الزمنية لدراسة كل نموذج
واألنشطة املطلوبة من كل متدرب .وتم فتح كل نموذج ملدة أسبوع وبالتالي
استغرق تطبيق البيئة التفاعلية أربعة أسابيع.
تم االستجابة لحاجات املتدربين من حيث كيفية إنشاء صفحة شخصية
واستخدام خدمة الرسائل وغرف املحادثة والتفاعل وكيفية رفع
املستندات والصور ومقاطع الفيديو ،والتعامل مع البريد اإللكتروني
وغرف الحوار ،وكيفية االنضمام ملجموعات الدردشة.
التطبيق البعدي ألدوات البحث :بعد االنتهاء من دراسة النماذج تم
طبقت األدوات بعديا أي بعد مرور خمسة أسابيع من االختبار القبلي،
وتم التطبيق أيضا إلكترونيا من خالل بيئة النموذج.
خامسا :األساليب اإلحصائية املستخدمة
تمت املعالجة اإلحصائية للبيانات القبلية والبعدية وتم استخدام
البرنامج اإلحصائي  SPSSملعالجة تلك البيانات ،واختبار صحة الفروض،
وقد استخدم الباحثان املعادالت التالية:
اختبار ) (Tللعينات املترابطة وللعينة الواحدة.
معادلة بليك لحساب نسبة الفاعلية.
حساب حجم تأثير املتغير املستقل (البيئة) على املتغيرات التابعة.
نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
بعد االنتهاء من الجانب التجريبي للبحث وتطبيق األدوات بعديا على
املتدربين عينة البحث ،تم رصد البيانات واستخدام األساليب اإلحصائية
املحددة باستخدام برنامج  SPSSوفيما يلى خطوات التحليل اإلحصائي:
أوال :اإلحصاء الوصفي ملتغيرات البحث :
يعرض الجدول ( )2قيم املتوسط واالنحراف املعياري لدرجات أفراد عينة
البحث في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة،
والكسب العام في التحصيل.

جدول 2
املتوسط واالنحراف املعياري لدرجات أفراد عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي
م

األداة

القياس

1

االختبار التحصيلي

2

بطاقة املالحظة

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

3

نسبة الكسب العام

املتوسط
24.6
71.4
21.5
76.3
36.47

يتضح من الجدول ( )2أن املتدربين من مدراء مدارس التعلم العام
بمدينة تبوك قد حصلوا على متوسط درجات ( )71.4في التطبيق البعدي
لالختبار التحصيلي وهو أكبر من متوسط درجاتهم في التطبيق القبلي

املجموعة التجريبية
االنحراف املعياري
4.48
1.42
10.44
11.9

( ،)24.6وهذا يدل على كفاءة بيئة التدريب التفاعلية في تنمية الجوانب
املعرفية ملهارات اإلدارة اإللكترونية وتطوير أداء املدراء ،كما يتضح من
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للتحقق من صحة الفرض األول والذى ينص على " يوجد فرق دال
إحصائيا بين متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيق القبلي
والبعدي على االختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي".
تم استخدام اختبار "  " T- testللعينات املرتبطة ملعرفة داللة الفرق بين
متوسط كسب أفراد عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار
التحصيلي وذلك باستخدام خدمة البرامج اإلحصائية  ،SPSSوالجدول
( )3يوضح داللة الفرق بين متوسط درجات املجموعة التجريبية في
التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي.

الجدول أن نسبة الكسب العام للتحصيل ألفراد عينة البحث بلغت
(.)36.47
كما يتضح أن األفراد عينة البحث حصلوا على متوسط درجات ()76.3
في التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة وهو أكبر من متوسط درجاتهم في
التطبيق القبلي ( )21.5وهذا يدل على كفاءة بيئة التدريب التفاعلية في
تنمية الجوانب األدائية ملهارات اإلدارة اإللكترونية وتطوير
أداء مدراء املدارس العامة بمدينة تبوك.
ثانيا :عرض نتائج البحث
أ – بالنسبة لنتائج االختبار التحصيلي:

جدول 3
اختبار" ت " للعينات املرتبطة وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسط درجات املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبارالتحصيلي
االنحراف املعياري
مستوى الداللة
درجات الحرية
قيمة "ت" املحسوبة
املتوسط
ن
التطبيق
االختبار
دالة عند 0.05
29
30.37
4.48
24.6
30
القبلي
الدرجة الكلية
1.42
71.4
البعدي

يتضح من الجدول ( )3أن قيمة " ت " املحسوبة في االختبار التحصيلي
تساوى ( )30.37دالة عند مستوى ( )0.05ودرجات حرية ( )29علما بأن
قيمة " ت " الجدولية ( )30.37وهذه القيمة تشير إلى قبول الفرض البحثي
األول.

للتعرف على فاعلية بيئة التدريب التفاعلية ،قام الباحثان بحساب نسبة
الكسب املعدل لبليك ،والجدول ( )4يوضح نتائج حساب معادلة بليك.

جدول 4
متوسط درجات االختبارالتحصيلي القبلية والبعدية ونسبة الكسب املعدل لبليك
متوسط التطبيق القبلي
24.6

الدرجة النهائية
80

متوسط التطبيق البعدي
71.4

ويتضح من الجدول ( )4أن نسبة الكسب املعدل للتحصيل ()1.25
وهى أعلى من النسبة ( )1.2وهذا يشير إلى فاعلية بيئة التدريب التفاعلية
في تنمية الجوانب املعرفية ألفراد عينة البحث ،وبذلك يمكن قبول
الفرض األول للبحث.

نسبة الكسب املعدل لبليك
1.25

للتعرف على حساب حجم التأثير للبيئة قام الباحثان باستخدام مربع
إيتا للتعرف على حجم تأثير بيئة التدريب التفاعلية القائمة على تطبيقات
الويب في تحصيل الجوانب املعرفية ملهارات اإلدارة اإللكترونية .والجدول
( )5يوضح نتائج حساب حجم التأثير.

جدول 5
مقدارحجم تأثيربيئة التدريب التفاعلية في تنمية الجوانب املعرفية
قيمة ت
30.37

الدرجة النهائية
80

درجة الحرية
29

ويتضح من جدول ( )5أن بيئة التدريب التفاعلية حققت حجم تأثير
قيمته ( )0.97الجانب املعرفي ملهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مدراء
مدارس التعليم العام بمدينة تبوك.
ب – بالنسبة لنتائج تطبيق بطاقة املالحظة:
للتحقق من صحة الفرض الثاني والذى ينص على " يوجد فرق دال
إحصائيا بين متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيق القبلي
والبعدي لبطاقة املالحظة لصالح التطبيق البعدي".

االختبار
الدرجة الكلية

التطبيق
القبلي
البعدي

ن
30

حجم التأثير
كبير

مربع إيتا
0.97

قام الباحثان باستخدام اختبار " " T-testللعينات املرتبطة للتعرف على
داللة الفرق بين متوسط كسب األفراد عينة البحث في التطبيقين القبلي
والبعد لبطاقة املالحظة املرتبطة بقياس الجوانب األدائية ملهارات اإلدارة
اإللكترونية ،والجدول ( )6يوضح داللة الفرق بين متوسط درجات أفراد
عينة البحث في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة.

جدول 6
داللة الفرق بين متوسط درجات أفراد عينة البحث في التطبيق القبلي
االنحراف املعياري
قيمة "ت" املحسوبة
املتوسط
56.2
10.44
17.3
12.13
71.6
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درجات الحرية
29

مستوى الداللة
دالة عند 0.05

7

يتضح من الجدول ( )6أن قيمة " ت " املحسوبة في بطاقة املالحظة تساوى
( )56.2عند مستوى ( )0.05ودرجات حرية ( )29وأن قيمة (ت) الجدولية
( )56.2مما يشير إلى قبول الفرض الثاني من فروض البحث.
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لحساب فاعلية بيئة التدريب التفاعلية:
قام الباحثان بحساب قيمة الكسب املعدل " لبليك " والجدول ( )7يوضح
نتائج حساب نسبة الكسب املعدل لبليك.

جدول 7
نسبة الكسب املعدل لتطبيق بطاقة املالحظة القبلي والبعدي
الدرجة النهائية
80

متوسط التطبيق القبلي
17.3

متوسط التطبيق البعدي
71.6

ويتضح من الجدول ( )7أن نسبة الكسب املعدل " لبليك " في الجانب
األدائي ملهارات اإلدارة اإللكترونية هي ( )1.34وهى أعلى من النسبة ()1.2
وبهذا يتضح وجود فاعلية لبيئة التدريب في تنمية الجوانب األدائية
ملهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مدراء مدارس التعليم العام بمدينة تبوك.

الدرجة النهائية
80

نسبة الكسب املعدل لبليك
1.34

حساب حجم تأثير البيئة على الجانب األدائي ملهارات اإلدارة اإللكترونية:
قام الباحثان بحساب قيمة مربع إيتا وحساب حجم التأثير في ضوء
درجات التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة ،والجدول ( )8يوضح قيمة
حجم التأثير.

جدول 8
مقدارحجم تأثيرالبيئة التفاعلية على تنمية الجوانب األدائية ملهارات اإلدارة اإللكترونية
مربع إيتا
درجة الحرية
قيمة ت
0.99
29
56.2

يتضح من الجدول ( )8أن بيئة التدريب حققت حجم تأثير قيمته ()0.99
في تنمية الجانب األدائي ملهارات اإلدارة اإللكترونية ،وهى قيمة أكبر من
( )0.14وبالتالي فإن حجم التأثير كبير.
 .5النتائج ومناقشتها
أشارت النتائج إلى وجود فاعلية لبيئة التدريب االفتراضية القائمة على
تطبيقات الويب التفاعلية في تنمية مهارات اإلدارة اإللكترونية لدى مدراء
مدارس التعليم العام بمدينة تبوك ،ويرى الباحثان أن بيئة التدريب
باعتبارها تحتوى على العديد من تطبيقات الويب والشبكات االجتماعية
في التواصل كان له األثر في اكتساب املهارات والجوانب املعرفية املرتبطة
بها.
كما أن الباحثان اعتمدا على نموذج تصميم تعليمي واضح ومحدد في
املراحل واإلجراءات ساعد على تنظيم عناصر ومكونات البيئة ،وأن
التصميم التعليمي راعى خصائص املتدربين واحتياجاتهم الفعلية ،وأن
تنوع طرق عرض املحتوى داخل البيئة من نصوص وصور ولقطات فيديو
وأشكال لجذب انتباه املتدربين وزيادة دافعيتهم ساهم في تنمية املهارات
األدائية لإلدارة اإللكترونية.
كما أن تنظيم محتوى البيئة في صورة نماذج سهل على املتدربين
اإلملام بالجوانب املعرفية أوال ثم انتقل املتدرب ملمارسة الجوانب األدائية
للمهارات ،وهذا ساعد املتدربين على السير بشكل منظم ومنهج ومدروس
داخل بيئة التدريس وبما يساعد على تحقيق األهداف
التدريبية املحددة.
أيضا تميزت بيئة التدريب بالبساطة في تصميم الصفحات وتحقيق قدر
من املرونة والحرية خالل التدريب سواء بشكل متزامن أو غير متزامن،
وبشكل ديناميكي تفاعلي يتفق مع قدرات ووقت السرعة الذاتية لكل
متدرب ،كما أتاحت لهم فرصة التنقل بين عناصر محتوى البيئة.
 .6التوصيات
في ضوء نتائج البحث السابقة يوص ي الباحثان بما يلي:
عقد دورات تدريبية ملدراء املدارس واملناطق التعليمية لتنمية مهاراتهم في
اإلدارة االلكترونية.

حجم التأثير
كبير

استخدام تطبيقات ويب غير التي تم استخدامها في البحث في تدريب
مدراء املدارس على تنمية مهارات اإلدارة االلكترونية لديهم.
استخدام أدوات البحث الحالي وتطبيقها لتنمية مهارات اإلدارة
االلكترونية لدى مدراء املدارس في محافظات أخرى.
االهتمام بعقد ندوات علمية لبيان أهمية التدريب االلكتروني في برامج
التنمية البشرية املستدامة ملنتسبي وزارة التربية والتعليم.
مقترحات البحث:
في ضوء نتائج البحث السابقة ،أقترح الباحثان إجراء البحوث اآلتية:
برنامج تدريبي مقترح قائم على تطبيقات الويب التفاعلية في تنمية
الكفايات التكنولوجية ملهارات اإلدارة االلكترونية لدى مدراء املدارس.
اجراء نفس البحث على عينة أوسع من مدراء املدارس واإلدارات
التعليمية.
برنامج تدريبي مقترح قائم على تطبيقات الويب التفاعلية في تنمية
االتجاهات اإليجابية نحو استخدام اإلدارة االلكترونية لدى مدراء
املدارس.
برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات التعامل مع تطبيقات الويب التفاعلية
لدى مدراء املدارس.
بحث معوقات استخدام اإلدارة االلكترونية.
دراسة فاعلية تطبيقات الويب التفاعلية في تدريب اإلداريين واملعلمين في
املجاالت املختلفة.
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DESIGNING A VIRTUAL TRAINING
ENVIRONMENT FOR DEVELOPING EMANAGEMENT SKILLS AND PRINCIPALS'
PERFORMANCE AT PUBLIC SCHOOLS IN TABUK
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ABSTRACT: This study aimed to design a virtual training environment based on an interactive web
applications in order to develop electronic management skills, and to identify the effectiveness of the
virtual training environment in developing the performance aspects of e-management skills among the
principals of public schools in Tabuk. This study has used a semi-experimental approach by using pre
and post tests to measure the cognitive aspects of e-management skills among school principals. A
note card was used to measure the performance aspect of e-management skills. The study population
consists of all 30 secondary schools in Tabuk. The study found that there is an effectiveness of the
virtual training environment based on interactive web applications in the development of emanagement skills among the directors of public schools in Tabuk. The study recommends holding
training courses for school principals to develop their skills in electronic management and use of web
applications that have not been used in research in training school principals in developing their
electronic management skills and the interest in conducting scientific seminars to demonstrate the
importance of electronic training in human development programs for the Ministry of Education.
Key words: virtual environment, electronic management, training, school princip als.
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