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ملدص البخح
التعرؼ إلى مفهكـ التدريب المدمج كأهميته كاستراتيجية تطبيقه في دعػـ
هدفت الدراسة ٌ
التنمية المهنية مف قبػؿ األكاديميػةك كمػا هػدفت الكنػؼ عػف المعكقػات التػي تكاجػه األكاديميػة
التعػرؼ
متطكرة فػي وػكم مجتمػل المعرفػةك باإلوػافة إلػى
لتب ٌني التدريب المدمج كاستراتيجية
ٌ
ٌ
إلػػى كاقػػل تطبيػػؽ األكاديميػػة لمتػػدريب المػػدمج ألعوػػام هياػػة التعمػػيـ العػػاـ الم ػػرم فػػي وػػكم
مجتمػػػل المعرفػػػةك كمػػػا هػػػدفت إلػػػى

ػػػياية اسػػػتراتيجية مقتركػػػة لتطبيػػػؽ األكاديميػػػة لمتػػػدريب

المػػدمج كاتجػػاع لػػدعـ التنميػػة المهنيػػة لمعػػامميف بػػالتعميـ العػػاـ فػػي م ػػر فػػي وػػكم متطمٌبػػات
مجتمل المعرفةك كاستخدمت الدراسة المنهج الك فيك كمػا اعتمػدت عمػى اسػتبانة طبقػت عمػى

عينػػة مملٌمػػة مػػف المػػدربيف بم ػػت  )052مػػدربا فػػي ألنػػام عممهػػـ بفػػركع األكاديميػػة المهنيػػة

لممعمِّمػػػػيفك كتك ػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المتطمبػػػػات المتطمٌبػػػػات الخا ػػػػة لتطبيػػػػؽ
استراتيجية التدريب المدمج كمنها:
-

ينجل عمى
ت يير اللقافة التنظيمية كاإلدارية داخؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميف بما
ٌ
تطبيؽ التدريب المدمج.

-

تيكظٌؼ األكاديمية المهنية لممعمِّميف استراتيجيات التدريب المدمج في النناطات التدريب
طبؽ ببرامج التنمية المهنية المستدامة ألعوام هياة التعميـ العاـ
المختمفة التي تي ٌ

-

تتعاقد األكاديمية المهنية لممعمِّميف مل الفنييف المتخ

الم رم.

يف في مجاؿ الكاسب اآللي

كالبرمجة كالنبكات كاإل نترنت.

-

تسعى األكاديمية المهنية لممعمِّميف لعقد برتكككالت تعاكف مل المراكز البكلية كالكميات
المتخ

ة -نظـ المعمكمات؛ لتستفيد مف جهكد الخبرام في مجاؿ استراتيجيات التدريب

المدمج.
-

كول معايير كمؤنرات عممية الختيار المدربيف كمهندسي ال يانة؛ لتطبيؽ التدريب

-

تكفير الدعـ المالى لنرام مكقل تدريبي عبر نبكة اإلنترنت يسمح بالدمج بيف التدريب

المدمج باألكاديمية المهنية لممعمِّميف.
التقميدل كالتدريب االلكتركنى.
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Abstract of the Study
The professional teacher's academy the study aimed to the concept of
pressed education it's importance and the strategy of it application in supporting
the professional development by the academy and also it aimed to reveal the
hinders which face the academy to build the pressed training a developed
strategy in the light of the society in the light of the society of knowledge as well
as identifying the fact of the academy applying of the pressed training for the
members of the Egyptian public teaching staff in the light of the society of
knowledge and it aimed to from a suggested strategy for the academy applying of
the pressed training as a trend for supporting the professional development for
the employees of the Egyptian public education in the light of the requirements of
the society of knowledge, the study the descriptive curriculum, and also
depended on a questionnaire applied on a sample of trainer switch reached about
(270) trainers during their work in the branches of the professional academy for
teacher's and the study reached a group of special requirements for applying the
pressed training strategy and of it:
- Changing the systematic and administrative culture inside the professional a
academy for teacher's which encourages applying pressed training the
professional academy for teachers functions the pressed training strategies in
the different training activities while are applied for the permanent
professional development programmes for members of the Egyptian public
education.
- The professional academy for teachers make contracts with the specialized
technicians in the field of computers, programming, website and the internet.
- The professional academy for teacher's looks for making.
- Co-operation agreements with the research centers and the specialized
colleges.
- The information systems, to make use of benefit from the efforts of the experts
in the field of the pressed training setting scientific Roderick's and signs for
choosing the trainers and engineers of maintenance to apply the pressed.
- Education for teachers professional academy providing the financial supply
for buying a training website on the internet to allow pressing the traditional
with the electronic training.
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املبخح األول :اإلطاز العاو للدزاسة:
مكدمة:
تطكارت متالكقة في
نهدت المجتمعات اإلنسانية مل بداية القرف الكادل كالعنريف ٌ
فالتطكر في
تكنكلكجيا المعمكمات كاالت االت ألٌرت عمى مختمؼ جكانب الكياة اليكميةك
ٌ

تطكر األجزام المادية  )hardwareكالبرمجيات )Software
تكنكلكجيا المعمكمات نمؿ ٌ
تومف سرعة كدقة النقؿ عبر الكسااط المتعددة
التطكر في تكنكلكجيا االت االت
ك ٌ
ٌ
)Multimediaك كالكسااط الفااقة

)Hypermediaك كالتقام تكنكلكجيا المعمكمات

معا أدل إلى ظهكر النبكة العنكبكتية العالمية .)World Wide Web
كاالت االت ن
كقد سيطرت االستخدامات اإللكتركنية عمى مختمؼ جكانب الكياة السياسية
كاالقت ادية كاالجتماعية كاللقافية كالتربكية كالتعميميةك كأ بكت كممة "إلكتركني"
 )Electronicكليقة ال مة بهذع الجكانبك كقد ا طمح عمى أف دخكؿ هذع الكممة عمى أم
تككف التكنكلكجيا اإللكتركنية أكد
تككله مف المفهكـ التقميدم إلى معني ٌ
م طمح يعني ٌ
مفرداتهك فظهرت الكككمة اإللكتركنيةك السياسة اإللكتركنيةك اللقافة اإللكتركنيةك كالتجارة
اإللكتركنيةك كالتعمٌـ اإل لكتركنيك كالتدريب اإللكتركني مكمدك 0202ـك .)223

عالميا كديلنا
فالتدريب اإللكتركني  )Electronic Trairningأ بح اتجا نها
ن
ريا في القرف الكادم كالعنريف تأخذ به جميل الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى كد سكام
كورك ن

في مختمؼ مؤسسات الدكلة بما فيها المؤسسات التعميميةك مف خالؿ تكظيؼ تقنية
المعمكمات كاالت االت في تطكير العممية التعميمية؛ لتعميـ األفراد كتدريبيـ عف بعد مل تخطٌي

قيكد الزماف كالمكاف؛ بكيث تراعي هذع التقنية الفركؽ الفردية كاللقافية كاالجتماعية بيف

المتدربيفك كيث يساعد التدريب اإللكتركني عمى تخفيض تكاليؼ التدريبك ملؿ :تكاليؼ
إعداد البرامج التدريبيةك تكاليؼ السفر كاالنتقاؿ إلى مراكز التدريبك كالمكافظة عمى كقت
العمؿ لممكظفيف كذلؾ بإتاكة البرامج التدريبية المستمرة في أم كقت كأم مكاف الداهكـ
كالعازمىك 0204ـك )67
كينير الظفيرل 0204ـك  )011إلى أف التدريب اإللكتركني يكاجه العديد مف
المعكقات تتملٌؿ في :كجكد ق كر في القاعات المجهزة باألجهزة المناسبة لمتدريب

اإل لكتركنيك كق كر في الدعـ الفني لنبكات االت اؿك وعؼ اهتماـ إدارة التدريب بعمميات
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ال يانة كالتكديث لألجهزة المستخدمة في التدريب اإل لكتركنيك كتفويؿ إدارة التدريب لمتدريب
التقميدم عمى التدريب اإل لكتركني في المزايا كالمنحك كعدـ مالامة البرامج المستخدمة
لمتدريب اإل لكتركنيك كوعؼ المخ
متخ

ات المالية لمتدريب اإل لكتركنيك كعدـ تكافر

يف في مجاؿ إنتاج البرمجيات التدريبيةك كوعؼ مهارات المتخ

يف في مجاؿ

ت ميـ البرمجيات التدريبية.
إال أف التجربة العممية كالبككث العممية قد ألبتت كجكد جكانب ق كر في التعمٌـ

كالتدريب اإل لكتركني بنكعية المبانر المتزامف)ك كيير المبانر يير المتزامف)ك منها عمى

سبيؿ الملاؿ أنه تعميـ يمكمؼك باإلوافة إلى أنه تعميـ يفتقد إلى التفاعؿ اإلنساني بيف المعمِّـ
تطكر ال ي ني عف الطرؽ المعتادة في التعميـ
كالمتعمِّـ كجهان لكجهك
فالتطكر التكنكلكجي مهما ٌ
ٌ

كالتعمٌـ كالتدريب سالمةك 0224ـك .)31

كيرل الباكث أف يياب االت اؿ االجتماعي المبانر بيف المدرب كالمتدرب ألٌر سمبان

عمى مهارات االت اؿ االجتماعي بينهماك ككما أف التدريب اإللكتركني يرٌكز عمى كاستي

السمل كالب ر فقط دكف بقية الككاسك كعمى الجانب المعرفي دكف االهتماـ بالجانب
الكجدانيك ككاجة التدريب اإللكتركني إلى بنية تكتية مف أجهزة كمعدات تتطٌمب تكمفة عاليةك

ك عكبة تطبيؽ أساليب التقكيـ؛ كيث ي عب إجرام عمميات التقكيـ التككيني كالنهااي
يتومف التدريب مهارات عممية أداايةك ككاجته إلى
كوماف م داقيتهاك كبخا ة عندما
ٌ
نكعية معينة مف المدربيف لديهـ مهارات فنية في التقنية.
كقد تطمٌب ذلؾ البكث عف

يغ تدريبية بديمة تجمل بيف مزايا التدريب التقميدل
كف إلى نمط

كالتدريب اإللكتركنيك كتتالفى أكجه الق كر في كؿ منهماك فتك ٌ ؿ المتخ
التدريب المدمج الذم يندمج فيه التدريب اإللكتركني مل التدريب التقميدم في إطار كاكدك

كيث تيكظٌؼ أدكات التدريب اإللكتركني سكام المعتمدة عمى الكمبيكتر أك عمى نبكة اإلنترنت
في التدريبك كيمتقى المدرب مل المتدربيف كجهان لكجه في أكياف أخرل سالمةك0224ك .)32
فالتدريب المدمج تدريب ال يم ي التدريب اإل لكتركني كال التدريب التقميدمك لكنه مزيج

مف اال لنيف معان كيث تتكامؿ فيه أدكات التفاعؿ اإللكتركني مل طرؽ التدريب التقميدية؛

لتن ٌكؿ بنية لتقديـ جمسات لمتعمٌـ كالتدريبك مما يؤدل إلى تكسيف نتااجهاك بمعني أننا ال
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و
بنكؿ كظيفي في القاعات التدريبية بالمؤسسات
التطكر التكنكلكجي كلكف نستخدمه
نم ي
ٌ
التعميمية المختمفة مف خالؿ الجمل بيف مزايا التدريب اإل لكتركني كمزايا التدريب التقميدم
) .(Lee, 2010, 182نكؿ  )0التدريب المدمج

فالتدريب المدمج ينمؿ مجمكعة مف الكسااط الم ممة المعززة لمتدريب كتطبيقاتهك
كبرنامج التدريب المدمج يمكف أف ينمؿ عددان مف أدكات التعمٌـك ملؿ :برمجيات التعمٌـ

التعاكني اإلفتراوي الفكرمك المقررات المعتمدة عمى اإلنترنتك كمقررات التعٌمـ الذاتيك كأنظمة
دعـ األدام اإللكتركنيةك كادارة نظـ التعمٌـك كيمزج التدريب المدمج كذلؾ عدة أنماط مف

كجها
تتومف التدريب في الف كؿ التقميدية التي يمتقي فيها المدرب مل المتدربيف
التدريب
ن
ٌ
لكجهك كالتدريب الذاتيك كفيه مزج بيف التدريب المتزامف كيير المتزامفك فالتدريب المدمج هك
التدريب اإللكتركني أك التدريب عبر اإلنترنتك كلكف المدمج مل أكد أنكاؿ التدريب النمطية
في القاعات التقميديةك كيتسـ التدريب المدمج باإللارة كالقابمية لمتعمٌـك كيث يجمل بيف أفوؿ
سمات التدريب عبر اإلنترنت؛ لسهكلة تك يؿ المعمكمةك كسمات التدريب التقميدم كالتفاعؿ

الكي كالمبانر ).)Chandavimol, 2013, 51

كينقسـ التدريب المدمج إلى نكعيف :األكؿ :التدريب المدمج المتزامف الذم يجمل

المدرب كالمتدرب عبر االت اؿ سكام أكاف بالكديث اإللكتركني المبانر أك بالفيديك عبر
الكمبيكترك كاللاني :التدريب المدمج يير المتزامف :ات اؿ بيف المدرب كالمتدرب يم ٌكف المدرب
مف كول م ادر مل خطة التدريب كبرنامج تقييمي عمى المكقل التدريبيك لـ يدخؿ المتدرب

المكقل في أم كقت كيتبل إرنادات المدرب في إتماـ التدريب مف دكف أف يككف هناؾ ات ناال

كيتـ التدريب المدمج باستخداـ النمطيف في ال الب عالـك  0227ـك
متزامنا مل المدربك ٌ
.)040
كيتخذ التدريب المدمج أنكاؿ متعددةك منها :الدمج بيف التدريب النبكي كالتدريب
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التقميدمك كالدمج بيف التعمٌـ الذاتي كالتعاكني في ألنام التدريبك كدمج التدريب المخطط كيير

المخططك كالدمج بيف الخبرات التدريبية المبانرة :داخؿ القاعة كجهان لكجه أك اإللكتركنية)ك

التدريب المدمج المعتمد عمى نبكات التكا ؿ االجتماعي البمقاسيك 0200ـك .)05

كينير إبراهيـ 0225ـك  )5إلى أف التدريب المدمج يعمؿ عمى تكقيؽ األهداؼ
نجاكاك كتنجيل المناركة في األننطة التدريبية
المرجكة مف عممية التدريب ب كرة أكلر
ن
كاكتساب اللقة في إ دار األككاـك كعدـ كرماف المتدرب مف متعة التعامؿ مل مدربه كزمالاه
كجها لكجهك كتعزيز الجكانب اإلنسانية كالعالقات االجتماعية بيف المتدربيف فيما بينهـ كبيف
ن
لـ جكدة المنتج التدريبي ككفامة المتدربيفك
المتدربيفك كرفل جكدة العممية التدريبيةك كمف ٌ
كما أنه يملٌؿ أكد الكمكؿ المقتركة لكؿ منكالت التدريب اإللكتركني كالتدريب كجهان لكجه؛
مما يساعد عمى تنمية المكارد البنرية في مختمؼ المؤسسات.

كمف المؤسسات التى تسعى لتب ٌني التدريب المدمج األكاديمية المهنية لممعمِّميف مف

التقدـ التكنكلكجي كرفل كفامة أدام أعوام هياة التعميـ الم رم بكزارة التربية
أجؿ مالكقة
ٌ
كالتعميـ كاأل زهر النريؼ؛ لالستفادة مف مميزات التدريب اإللكتركني كمميزات التدريب التقميدم
كدمجهما معانك السيما أف الدراسات العربية كاألجنبية التي أيجريت عمى التدريب المدمج قد

أ ٌكدت وركرة تكظيفه في البرامج التدريبية المختمفة.

فقد أ ٌكدت دراسة باتماف كنيمس ككريج )Pittman,Nellis,Krug,2011,1-10

أف التدريب المدمج نكؿ جديد مف مداخؿ التدريب كالتعمٌـ يدمج بيف مميزات التدريب بأنكاله
كجها لكجه  face to faceكالتدريب اإللكتركني  e-learningبأنماطه المختمفة
المختمفه ن
داخؿ قاعات التدريب كخارجها؛ بهدؼ مساعدة المتدرب عمى تكقيؽ مخرجات التعميـ
المستهدفة؛ ككؿ لمعكقات التدريب لتعدد االختيارات المتكفرة التي تالاـ أنماط المتدربيف
المختمفة.

كما أكدت دراسة بكنبرككب كأكسها )(Boonprakob, Usaha,2011,1-27

فاعمية التدريب المدمج كجهان لكجه كالتدريب باستخداـ األجهزة اإللكتركنية النقالة عمى تنمية
مهارات

التكدثك

كما

ككاسترانتس)Costopoulou,2012

أ ٌكدت

دراسة

تزيكبكلسك

كمنكيسيمس

(Tzikopoulos,Manouselis,Kastrantas,

ألر المعمكمات عبر اإلنترنت لمكككمة اإللكتركنية في دعـ التدريب المدمج بالمؤسسات
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الريفية المتكسطة كال

يرةك كأ ٌكدت أهمية المعمكمات المكجكدة عمى اإلنترنت في التدريب

عمى المنركعات المتكسطة كال

يرة.

كما أ ٌكدت دراسة ناندافيمكا كناتاككاتنج كتانت ارراينجركج

(Chandavimol,P.,

) Natakuatoong, O., and Tantrarungroj, P.,2013فاعمية نمكذج التدريب

المدمج مل إدارة المعرفة كمبادئ التعمٌـ العممي عمى تطكير برامج تدريب الكفايات األساسيةك

كما أ ٌكدت دراسة انتهارادل ) (Eshtehardi,2014فاعمية مدخؿ التدريب المدمج في تنمية
كفايات المعمِّميف بالمدارس اإلبتدااية كاللانكية بدكلة ماليزيا مف خالؿ التدريب عف بعد عبر

اإلنترنت كالتدريب كجهان لكجه.

كما أ ٌكدت دراسة سككرداكؿ ) (Skordakl,2016أهمية التدريب اإللكتركني كالتدريب

كجهان لكجه لدل م ممى البرمجيات التعميمية العممية لتكفيز المعرفة في العمكـ كالهندسةك
أ ٌكدت

كما

دراسة

أكا اركانج

ككيدراكراف

كنينجنالرـ

) (Akarawang,Kidrakran,Nungchalerm,2016فاعمية التدريب المدمج في تنمية

كتطكير كفايات المعمكمات في تكنكلكجيا المعمكمات كاالت االت.

كيرل الباكث أف الفكرة الرايسة التي يستند إليها التدريب المدمج تتملٌؿ في الدمج بيف

أساليب كأدكات التدريب التقميدية كأساليب كأدكات التدريب اإللكتركني كسااؿ االت اؿ–
تـ ذلؾ داخؿ قاعة التدريب أك خارجها مل
الكاسكب– الكسااط المتعددة -اإل نترنت) سكام ٌ
كجها لكجه بيف المدرب كالمتدربيف أم البد مف كوكر المتدربيف مل
تكقيؽ نرط التفاعؿ ن

مهنيا
المدرب في قاعة التدريب كنرط أساسي)؛ مما يدعـ دكرع في تنمية المتدربيف
ن
كتكنكلكجيا.
ن

مشهلة الدزاسة:
تألٌرت النظـ التعميمية في مختمؼ دكؿ العالـ بمتطمٌبات مجتمل المعرفة ملؿ ييرها مف

المجاالتك فالتربية بمؤسساتها المختمفة مرك ازن لممعرفة كنمكهاك كتكميمهاك كالربط بينهاك

كتطبيقهاك كاأل كاديمية المهنية لها دكرها في تطكير المعارؼ كالمهارات كالكفايات كالمهارات

كاالتجاهات كالميكؿ لدل أعوام هياة التعميـ مف خالؿ برامجها التدريبية كأننطتها المختمفة.

كقد الكظ الباكث مف خالؿ عممه بالمقر الرايس لأل كاديمية المهنية لممعمِّميف أف

المدربيف كالمتدربيف يعانكف مف ق كر في استخداـ التقنيات الكديلة عند تنفيذ البرامج
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التدريبيةك كيكتفكف بالتدريب التقميدم دكف أف يككف لمتدريب اإللكتركني بمختمؼ كساامه
كأنكاله أم دكر في البرنامج التدريبي.
كهذا كأكد كهبة 0201ـك  )245كجكد ق كر في استخداـ التقنيات الكديلة في
التدريبك مما يينير إلى وركرة استخداـ أساليب عممية مستكدلة كمتطكرة في مجاؿ التنمية
المهنية لممعمِّـ باأل كاديمية المهنية لممعمِّميف بم ر تتناسب مل التطكير التربكم كالتعميمي
كأسمكب التدريب اإللكتركني لممعمِّـك كالتدريب اإلفتراوي.

كبالريـ مف أهمية دكر التدريب المدمج في كؿ الكلير مف المعكقات التدريبية إال أنه

ال تيكجد استراتيجية تيساعد عمى تكظيفه كتطبيقه بتدريبات األ كاديمية المهنية لممعمِّميف التي
تتملٌؿ في كيفية تنفيذ األ ننطة التدريبية في التدريب المدمج كأساليب كاستراتيجيات استخداـ

عد برامج تدريب المعمِّـ المدمجة مف أكدث أنظمة
التدريب المدمج داخؿ القاعة كخارجها؛ لذا تي ٌ
تتميز بقدر ع و
اؿ
تدريب المعمِّميف كأكلرها فاعمية في الدكؿ المتقدمة؛ ألنها تيكفٌر بياة تدريب ٌ
مف المركنة في الزماف كالمكافك كتكقيؽ نكاتج التعمٌـ كالتدريب المستهدفة.

كيرل الباكث أف هناؾ دكافل كرام وركرة تطبيؽ التدريب المدمج في تدريبات

األ كاديمية المهنية لممعمِّميف تتملٌؿ في:
 أف تدريب المعمِّميف في ألنام الخدمة باستخداـ التدريب المدمج يكقؽ نكاتج التعمٌـالمعرفية كالمهارية كالكجدانية المستهدفة.

 السمبيات التي ت اكب برامج تدريب المعمِّميف باأل كاديمية المهنية لممعمِّميف في ألنامالخدمة مف بينها مكاعيد البرامج التدريبيةك كأساليب التدريب التي ينعر معها المتدرب

بالممؿك كأساليب التقكيـك كمهارات المدربيف كالمتدربيف مف المعمِّميف المرتبطة بالمهارات
التقنيةك كييرها.
متكامال؛ أل نه يجمل بيف مككنات التدريب التقميدم كمككنات
 التدريب المدمج تدريبانن
التدريب اإل لكتركنيك كيجمل أيوان أدكات كأننطة التدريب الفردم كأدكات التدريب التعاكني.

يف في مجاؿ التدريب كالتنمية المهنية التي تيطالب بوركرة
 ييمبي دعكات المتخاستخداـ أساليب متطكرة في تدريب المعمِّميف في ألنام الخدمة تجعمهـ يسايركا مجتمل

المعرفة كتكقيؽ التفاعؿ المبانر كيير المبانر بيف المدرب كالمتدربيف مف المعمِّميف في

ألنام التدريب.
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كبذلؾ تتكدد منكمة الدراسة في التساؤؿ الرايس التالي :ما االستراتيجية المقتركة

لتطبيؽ التدريب المدمج باألكاديمية المهنية لممعمِّميف في وكم متطمبات مجتمل المعرفة؟

أسئلة الدزاسة:
 ما مفهكـ التدريب المدمج؟ كما أهدافه؟ كما خ اا ه؟ كما أهميته في التنمية المهنيةالمستدامة؟

 ما دكر األكاديمية المهنية لممعمِّميف نكك تطبيؽ التدريب المدمج كأهـ اخت ا تهاكأهدافها في وكم متطٌمبات مجتمل المعرفة؟

كد مف دكر األكاديمية نكك تطبيؽ استراتيجية التدريب المدمج؟
 ما المعكقات التي تى ٌ ما االستراتيجية المقتركة لتطبيؽ األ كاديمية لمتدريب المدمج كإتجاع لدعـ التنمية المهنيةلمعامميف بالتعميـ العاـ الم رم ؟

أٍداف الدزاسة :
التعرؼ إلى مفهكـ التدريب المدمج كأهميته كاستراتيجية تطبيقه في دعـ التنمية المهنية
ٌ
مف قبؿ األكاديمية.
متطكرة
 الكنؼ عف المعكقات التي تكاجه األ كاديمية لتب ٌني التدريب المدمج كاستراتيجيةٌ
في وكم مجتمل المعرفة.

التعرؼ إلى كاقل تطبيؽ األكاديمية لمتدريب المدمج ألعوام هياة التعميـ العاـ الم رم
ٌ
في وكم مجتمل المعرفة.
-

ياية استراتيجية مقتركة لتطبيؽ األ كاديمية لمتدريب المدمج كاتجاع لدعـ التنمية
المهنية لمعامميف بالتعميـ العاـ في م ر.

أٍنية الدزاسة:
كاليا لإلفادة الق كل مف تقنيات
لتكجه معظـ الدكؿ
 تأتي الدراسة الكالية استجابةٌ
ن
تكنكلكجيا المعمكمات كاالت اؿ.
لممعمميف بالتعميـ العاـ
 تطبيؽ التدريب المدمج بكؿ أنكاله ك كرع مف قبؿ األ كاديمية ِّالمتقدمة في هذا المجاؿ.
أسكة بالدكؿ
ٌ

 تأتي الدراسة استجابة لتك يات عديد مف المؤتمرات كالدراسات التربكية في السنكاتاألخيرة التي طالبت بوركرة تب ٌني األكاديمية استراتيجيات جديدة لدعـ كتكديث التنمية
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المهنية.

 الكقكؼ عمى مدل مالامة العممية التدريبية الكتياجات المعمِّميف كالمديريف كرفل مستكلاألدام لديهـ عف طريؽ التدريب المدمج كاتجاع كديث تتبناع األكاديمية كمؤسسة كككمية
مسؤكلة عف التنمية المهنية المستدامة.

ميَج الدزاسة:
تختص بعممية
تستخدـ الدراسة المنهج الك في كيث أنه مف المناهج البكلية التي
ٌ
البكث كالتق ٌ ي ككؿ الظكاهر المجتمعية كالتربكية كالتعميمية كما هي قاامة في الكاور
كك فها كتنخي ها كتكميمها كتفسيرها؛ بهدؼ اكتناؼ العالقات بيف عنا رها كالتك ؿ مف

خالؿ ذلؾ إلى تعميمات ذات معنى بالنسبة لهذع الظكاهرك كيتملٌؿ استخداـ هذا المنهج في

هذع الدراسة فيما يأتي:

 جمل الدراسات ذات ال مة بالدراسة الكالية كتكميمها؛ لإلفادة منها في ك ؼ كتكميؿ كاقلالتكجهات العالمية نكك مجتمل
تطبيؽ التدريب المدمج مف قبؿ األكاديمية؛ لمكاكبة
ٌ
المعرفة.
يتـ مف خاللها الكقكؼ عمى
 إعداد أداة بكلية عبارة عف استبانة مكجهة لخبرام التدريب ٌأهـ المعكقات التي تكاجه تطبيؽ األكاديمية التدريب المدمج ألعوام هياة التعميـك كأهـ
المتطٌ مبات الالزمة لمكاجهة تمؾ المعكقات كذلؾ مف خالؿ

ياية استراتيجية مقتركة

تتبناع األكاديمية لمتطبيؽ األملؿ لمتدريب المدمج كإتجاع لتكديث أسالبيها كاستراتيجيتها
لدعـ التنمية المهنية لمعامميف بمؤسسات التعميـ العاـ كاألزهرم.

أداة الدزاسة:
يتـ مف خاللها الكقكؼ عمى أهـ المعكقات كالكد منهاك
 استبانة مكجهة لخبرام التدريب ٌمف ًقبؿ األكاديمية لمتطبيؽ األملؿ لمتدريب المدمج كإتجاع لتكديث أسالبيها كاستراتيجيتها
لدعـ التنمية المهنية لمعامميف بمؤسسات التعميـ العاـك كاألزهرم.

حدود الدزاسة:
 -الكدكد المكوكعية :اقت رت الدراسة عمى كاقل متطمٌبات تب ٌنى األكاديمية استراتيجية

التكجهات العالمية نكك مجتمل المعرفة.
التدريب المدمج؛ لمكاكبة
ٌ
 الكدكد المكانية :اقت رت الدراسة عمى فركع األكاديمية المهنية لممعمِّميفك كالمؤسسات- 641 -
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التعميميةك ككميات التربية كالمراكز البكلية.
 -الكدكد البنرية :اقت رت الدراسة عمى خبرام التدريب بالتعميـ الجامعي كالتعميـ العاـ.

مسلّنات الدزاسة:
انطمقت الدراسة مف عدة مسمٌمات مف أهمها:

 أف نظـ التدريب الكالية بنكمها التقميدم ال تي ٌمبي متطمٌبات كاكتياجات أعوام هياة التعميـفي ع ر تكنكلكجيا المعمكمات كاللكرة الرقمية.
التكجهات المستقبمية لمتنمية المهنية المستدامة التي ينب ي أف تتبناها األكاديمية
 أفٌ
متطكرة لمكاكبة المستكدلات العالمية في نفس المجاؿ.
تدعك إلى تب ٌني استراتيجيات
ٌ
 أف تسعى األكاديمية لتكفير فرص تدريبية كقيقية ألعوام هياة التعميـ خارج نطاؽعممهـك كاالستفادة مف أكقات الفراغك باست الؿ التكنكلكجيا المتاكة لديهـك ملؿ :نبكات
اإلنترنتك كنبكة التكا ؿ االجتماعي كييرع....
 أف تسعى األكاديمية لدعـ إتجاع الدكلة ككر ها عمى است الؿ جميل االمكانيات المتاكةككتقميؿ الكمفة المالية كاالستفادة مف الكقتك مل تقديـ خدمات تدريبية ذات جكدة عالية
تيكقؽ األهداؼ المننكدة.
 -لمجابهة الزيادة الهاامة في أعداد أعوام هياة التعميـ العاـ الم رم كتخ

اتهـك مل

زيادة الطمب عمى التدريبات؛ لتكقيؽ المتطمٌبات القانكنية لمتنمية المهنية التي كددها

قانكف كادر المعمٌـ  033لسنة 0225ـ كتعديالتهك كفي المقابؿ وعؼ الدعـ المادم
قدـ لأل كاديمية.
المخ ص لمجاالت التنمية المهنية التي تي ٌ

املستفيدوٌ مً الدزاسة:
يمكف أف يستفيد مف هذع الدراسة كؿ مف:

 المسؤكليف عف األكاديمية المهنية لممعمِّميف. أعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهرم. -مخططي ككاوعي الكقااب التدريبية.

 -المتدربيف الذيف يفومكف التدريب بمفردهـ في منازلهـ كفقان لقدراتهـ الذاتية.

التفرغ لمتنمية المهنية المستدامة كهـ عمى رأس العمؿ.
 المكظفيف الذيف ال يستطيعكف ٌ- 642 -
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مصطلخات الدزاسة:
أولًا :مفَوو االسرتاتيجية:
تعدد تعريفات االستراتيجية كتتن ٌكع طبقان لممجاؿ التي تيستخدـ فيه:
عرفها ينيـ 0223ـك  )237بأنها" نمط األهداؼ كاأليراض كالبرامج كأعماؿ
ٌ
السياسات كالق اررات مف الخطط كتخ يص الم ادر التي مف خاللها يمكف معرفة ماهية النظـ
التربكية لماذا تعمؿ؟ كماذا تيريد أف تعمؿ؟" .
كمف الكاوح أف هذا المفهكـ يرٌكز عمى األهداؼ كالبرامج كالسياسات كالق ارراتك ككما
يتوح أف هذا التعريؼ له عالقة بالمجاؿ التربكم.

ثاىيًا :التدزيب املدمج:
يتـ فيه تكظيؼ جميل االمكانيات كالكسااؿ
يملٌؿ التدريب المدمج المكيط الذم ٌ
التكنكلكجية المتاكةك كذلؾ بالجمل بيف أكلر مف أسمكب كأداة لمتدريب سكام أكانت إلكتركنية
قدـ
أـ تقميدية بما يومف لقامات مبانرة كجهان لكجه) كلقامت يير مبانرة إلكتركنية)ك كتي ٌ

بأسمكب فعاؿ مف التدريب يناسب اكتياجات المتدربيف كطبيعة المكتكل لمتدرب كأهدافه التي

نسعى لتكقيقها.

تسري الدزاسة احلالية وفل اإلجساءات التالية:
التالي:

تأتي مباكث الدراسة متكاممة بكيث تجيب عف األسامة التي تيليرها الدراسة عمى النكك

يتومف اإلطار العاـ لمدراسة كينتمؿ عمى مقدمة الدراسةك كتكديد
المبكث األكؿ:
ٌ
المنكمة كتساؤالتها كأهدافها كأهميتها كمنهجها ككدكدها كم طمكاتها كالدراسات السابقة

ذات ال مة بمكوكع الدراسة الكالية.

كتـ تخ ي ه لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ" :ما مفهكـ التدريب
المبكث اللانيٌ :
المدمج؟ كما أهدافه؟ كما خ اا ه؟ كما دكرع في دعـ التنمية المهنية؟"ك كما تناكؿ المبكث
اللاني بعنكاف "التدريب المدمج كالتنمية المهنية".

كتـ تخ ي ه لإلجابة عمى السؤاؿ اللاني :ما دكر األكاديمية نكك
المبكث اللالثٌ :
تب ٌني تطبيؽ استراتيجية التدريب المدمج في ظؿ مجتمل المعرفة؟"ك كما تناكؿ المبكث اللالث
بعنكاف "األكاديمية كمعكقاتها نكك تطبيؽ التدريب المدمج كمتطمٌبات مجتمل المعرفة".
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كد مف
كتـ تخ ي ه لإلجابة عف السؤاؿ اللالث" :ما المعكقات التي تى ٌ
المبكث الرابلٌ :
دكر األكاديمية نكك تطبيؽ استراتيجية التدريب المدمج في وكم متطٌمبات مجتمل المعرفة؟"ك

كما تناكؿ المبكث الرابل بعنكاف "إجرامات الدراسة الميدانية كنتااجها".

كتـ تخ ي ه لإلجابة عف السؤاؿ الرابل "ما االستراتيجية المقتركة
المبكث الخامسٌ :
لتطبيؽ األ كاديمية لمتدريب المدمج كإتجاع لدعـ التنمية المهنية لمعامميف بالتعميـ العاـ في
طمبات مجتمل المعرفة؟"ك كما تناكؿ المبكث الخامس بعنكاف "االستراتيجية
م ر في وكم مت ٌ

المقتركة".

املبخح الجاىي :اإلطاز العاو للدزاسة:
التدزيب املدمج ):(Blended Learning
عد التدريب المدمج نكؿ مف أنكاؿ التدريب الذم يعتمد عمى الدمج بيف التدريب
يي ٌ
كجها لكجه كالتدريب اإل لكتركنيك كما أنه يملٌؿ كالن لمنكالت التدريب اإل لكتركني كالتدريب
ن
التقميدم كجهان لكجه التي يفتقر فيها بعض المتدربيف لمهارات التكنكلكجياك كاإلكساس بعدـ
كجكد تفاعؿ كمناعر منتركة بيف المدرب كالمتدربيف.

مفَوو التدزيب املدمج:
يرل عبد العاطي كالمخينى 0227ـك  )60أف هناؾ يمسميات عديدة لمتدريب المدمج
(Blended Traningك منها :التدريب الهجيف أك المزيج )(Hybrid Traningك كالتدريب

اللنااي )(Dual Traningك كالتدريب التكاممي ) (Integrate Traningأك التدريب

المختمط )(Mixed Traningك أك التدريب المؤلؼ أك التدريب التمازجيك كجميل

الم طمكات السابقة تينير إلى معنى كاكد كهك الخمط كالمزج بيف طرؽ كأساليب كأدكات
التدريب التقميدم كالتدريب اإللكتركني.
يتـ فيها
كقد ٌ
عرفته منى الجزار كع ر 0227ـك  )07بأنه "البياة التدريبية التى ٌ
تكظيؼ جميل اإلمكانيات كالكسااط التكنكلكجية المتاكةك كذلؾ بالجمل بيف أكلر مف أسمكب
كجها لكجه)؛
تتومنه مف لقامات مبانرة
كأداة لمتعمٌـ سكام كانت إلكتركنية أك تقميدية بما
ن
ٌ
كيناسب
فعاؿ مف التعمٌـ ييناسب خ ااص الدارسيف كاكتياجاتهـ مف ناكية ي
لتقديـ أسمكب ٌ
طبيعة المكتكل التدريبي كاألهداؼ التعميمية التي نسعى لتكقيقها مف ناكية أخرلك كقياس
كتقييـ أدام المتدربيف في بياة تدريبية تعميمية جذابة تكقؽ أفوؿ استلمار لمكقت كالجهد
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كالكمفةك كأق ى ناتج مف مخرجات التدريب.
تعرفه نيخة الكورمي 0202ـك  )00بأنه "التدريب الذم تيستخدـ فيه كسااؿ
ك ٌ
تتومف مزيجان مف اإللقام المبانر في قاعة المكاوراتك كالتكا ؿ
ات اؿ مختمفة لمتدريب
ٌ
عبر اإلنترنت كالتدريب الذاتيك كينمؿ التدريب المدمج مجمكعة مف الكسااطك ملؿ :البريد
االلكتركني كلككة النقاشك كالمكاقل اإل لكتركنية.
يغ التدريب يتكامؿ

كعرفه نبؿ كآخركف 0200ـك  )041بأنه " ي ة كديلة مف
ٌ
كجها لكجه) مل التدريب اإللكتركني في إطار كاكدك كيث تيكظٌؼ
فيها التدريب التقميدم
ن
أدكات التدريب اإللكتركنيك سكام المعتمدة عمى الكاسكب أك المعتمدة عمى النبكات
كاإلنترنت في جمسات التدريب التزامنية كيير التزامنية معتمدة عمى الدمج بيف أدكات التدريب
كجها لكجه بيف
التقميدم كأدكات التدريب اإللكتركني في القاعة التدريبية كخارجها مل التفاعؿ ن
المدرب كالمتدربيف مف أجؿ تكقيؽ األهداؼ التدريبية المننكدة".
كيعرفه ناندافيمكل كناتاككاتكنج كتانت اررينجركج

(Chandavimol,

يتومف مجمكعة مف الكسااط
) Natakuatoong, Tantrarungroj,2013بأنه " ٌ
الم ممة؛ لتتكامؿ مل بعوها البعض كتعزز التدريب كالتعمٌـ كتطبيقاتهك ملؿ :برمجيات التعمٌـ

التعاكني االفتراوي الفكرمك المقررات المعتمدة عمى اإلنترنتك كمقررات التعٌمـ الذاتيك كأنظمة
دعـ األدام اإللكتركنيةك كادارة نظـ التعمٌـك كيمزج التدريب المدمج كذلؾ عدة أنماط مف

كجها
تتومف التدريب في القاعات التقميدية التي يمتقي فيها المدرب مل المتدربيف
التدريب
ن
ٌ
لكجهك كالمزج بيف التدريب المتزامف كيير المتزامف.
كعرفه عالـ 0202ـك  )004بأنه"تكظيؼ المستكدلات التكنكلكجية في الدمج بيف
األهداؼ كالمكتكل كم ادر كأننطة التدريب كطرؽ تك يؿ المعمكمات مف خالؿ دمج نظـ
تسهؿ لممتدرب الك كؿ السريل لمكتكل التدريب كتعمٌـ
التدريب التقميدية كاإللكتركنية في بياة ٌ
المهارات الخا ة بها".
يتـ مف خالؿ برامج تدريبية تقكـ
كعرفه أبك الن ر 0205ـك  )002بأنه "تدريب ٌ
بالدمج بيف التدريب عف قرب داخؿ القاعة التدريبية كجهان لكجه بيف المدرب كالمتدربيفك

كالتدريب اإللكتركني أك االفتراوي بكسب طبيعة البرنامج كالفاة المستهدفه مف التدريب".

كيعرؼ الباكث التدريب المدمج بأنه "أكد أنكاؿ التدريب التى تجمل بيف سمات
ٌ
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التدريب اإللكتركني؛ لسهكلة تك يؿ المعمكمةك كسمات التدريب في القاعة التقميدية كالتفاعؿ
كجها لكجهك بكيث يكدث التدريب في كؿ مف قاعة التدريب كعبر اإلنترنت
الكي كالمبانر
ن
مدخال
امتدادا طبيع نيا لمتدريب التقميدمك األمر الذم يجعؿ منه
كي بح التدريب عبر اإلنترنت
ن
ن
ي

جيدا ل ياية البرامج التدريبية القادرة عمى مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتدربيف مف ناكيةك
ن
متميز مف ناكية أخرلك مما ييسهـ في تكقيؽ نكاتج التعمٌـ كالتدريب المعرفية
كتكقيؽ تدريب
ٌ
كالمهارية كالكجدانية المستهدفة".

أٍنية التدزيب املدمج:
يقكـ التدريب المدمج عمى التكامؿ كالتفاعؿ بيف التدريب التقميدم كالتدريب اإللكتركني
تتـ في
بمختمؼ أنكالهما كأنكاعهما المختمفةك كيث يجمل بيف أنكاؿ التدريب التقميدم التى ٌ
كجها لكجه بأساليبها التدريبية المختمفةك ملؿ :المكاوراتك ككرش العمؿك
القاعات التدريبية ن
كاالختبارات المطبكعةك كبيف أنكاؿ التدريب اإللكتركني التى تتملٌؿ في التدريب القااـ عمى
الكمبيكترك كالمكاكاة اإللكتركنيةك كالتدريب عبر اإلنترنت.

كيرل المطكع كالبراكم 0202ـ) أف التدريب المدمج يعمؿ عمى:
 -تكقيؽ األهداؼ المرجكة مف عممية التعٌمـ كالتدريب.

 تنجيل المناركة في األننطة التدريبية التقميدية كاإل لكتركنية. -تكفيز المتدربيف عمى وبط أنفسهـ في بياة التعمٌـ كالتدريب المبانرة.

كجها لكجه.
 تكقيؽ متعة التعامؿ بيف المدرب كالمتدرب كزمالاهـ ن تعزيز الجكانب اإلنسانية كالعالقات االجتماعية بيف المتدربيف فيما بينهـ كبيف المدربيف.التقدـ التكنكلكجي في ت ميـ كتنفيذ البرامج التدريبية.
 االستفادة مف ٌ رفل جكدة العممية التدريبية كمف لـ جكدة المنتج التعميمي كالتدريبي ككفامة المتدربيف.كجها لكجه
 استخداـ التدريب المدمج يملٌؿ أكد الكمكؿ المقتركة لكؿ منكالت التدريبن
كالتدريب اإل لكتركني.
كيرل الباكث أف التدريب المدمج له أهمية تتملٌؿ في:

زمانيا كمكان نيا.
 مركنة البياة التدريبية مف كيث اتساع فرص التدريبن
كتنكع أساليب كم ادر التعميـ كالتدريب.
 -تكامؿ البياة التدريبية مف كيث تعدد ٌ

 فاعمية البياة التدريبية مف كيث التفاعالت الننطة التزامنية كيير التزامنية بيف- 646 -
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المتدربيف.
 كيكية البياة التدريبية مف كيث تقديـ ت ذية راجعة مبانرة كنقؿ كتبادؿ الخبرات المستمرب كرة تقميدية أك إلكتركنية.
 تنمية النعكر بالروا لدل المتدربيف كنتيجة إلنباع كاجاتهـ. -دمج أننطة التدريب اإللكتركنية مل أننطة التدريب التقميدية.

خصائص التدزيب املدمج:
في:

يتميز بعدة خ ااص تتملٌؿ
يرل عالـ 0202ـك  )002-007أف التدريب المدمج ٌ

يتدرب كفقنا لقدراته كاهتماماته
 يتكافؽ التدريب المدمج مل الخطك الذاتي لممتدرب كيث ٌككسب سرعته كالكقت الذم يناسبه كالمكاف الذم يالامهك كما أنه يختار الطريقة المناسبة
لخبراته التدريبية السابقةك كينتقي األننطة التدريبية التي تتكافؽ مل مستكاع التعميمي
كتساعدع عمى استرجاع الخبرات السابقة.
 االستفادة منه في أم مكافك كفى أم زمافك كبما يتناسب مل ظركؼ المتدرب. إمكانية التعديؿ كالتكديث في المكتكل كالبرامج التدريبية بدقة كسرعة كسهكلة. تكفير بياة تدريبية متعددة الم ادرك بفوؿ تكظيؼ م ادر التدريب التقميدية كاإللكتركنيةمل إعادة

ياية األدكار في التدريب بما يتكافؽ مل مستجدات الفكر التربكمك كما ييتيح

مستكيات مف التفاعمية ال تتكافر بنفس الدرجة في أم أسمكب تدريبي آخر.

 زيادة قدرة ال متدربيف عمى التعامؿ مل الكسااؿ كاألدكات التكنكلكجية المختمفة كتنميةاتجاهاتهـ االيجابية نككها.
 ربط التدريب بأهداؼ العمؿك كتعزيز الجكانب اإلنسانية كالعالقات االجتماعية بيفالمتدربيف فيما بينهـ.
 إكساب المدربيف مهارات ت ميـ المكاقل اإللكتركنية التدريبية بأهدافها كمكتكاها كأننطتهاالتدريبية الفردية كالجماعية كأساليب تقكيمها.
 تعزيز المناركة لدل المتدرب الخجكؿ في المناركةك مل إمكانية التعاكف بيف المتدربيفباستخداـ أدكات التعٌمـ االلكتركني.

 ت ٌير دكر المدرب مف المرسؿ كالممقف كالم در الككيد لممعمكمات إلى دكر المكجه- 647 -
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الميسر.
كالمنرؼ ك ٌ

تكمؿ مسؤكلية تدريبهـ كبنام معرفتهـ الذاتية كاللقة بالنفس.
 تنجيل المتدربيف عمى ٌكيرل الباكث أف مف خ ااص التدريب المدمج ما يمي:
 -تدعيـ مفهكـ التدريب الذاتي لدل المعمِّميفك كتعكيدهـ عمى التدريب المستمر.

 يساعد عمى ننر التكنكلكجيا في المجتمل بإعداد جيؿ قادر عمى التعامؿ مل التكنكلكجياكمهارات الع ر.
 إتاكة الفر ة أماـ المتدرب لمتعاكف مل زمالاه في مختمؼ األماكف؛ النجاز بعض المهاـالتدريبية.
 يتيح الفر ة أماـ المدرب لمتعاكف مل زمالاه لتبادؿ الخبرات. زيادة قدرة المتدربيف عمى البكث كاالستكناؼ مف خالؿ استخدامه لمكسااؿ التكنكلكجيةالمستخدمة في هذا النكع مف التدريبك كبذلؾ يتم ٌكف المتدرب مف بنام المعرفة بنفسه.

مكومات جناح التدزيب املدمج:
ينب ي مراعاة مجمكعة مف المقكمات عند ت ميـ التدريب المدمج التي تيساعد عمى
نجاكهك كتعمؿ عمى زيادة فاعميتهك كما تعمؿ عمى تكقيؽ مخرجات أفوؿ لعممية التدريبك
تتملٌؿ في ):)Landers, R. 2009

 التكا ؿ كاالت اؿ الفعاؿ بيف المتدربيف كبعوهـ كبينهـ كبيف المدرب. إرناد كتكجيه المدرب لممتدربيف كك ؼ كتكديد أدكار المتدربيف كالمدرب بطريقة مكددةككاوكة كالك كؿ لممكتكل التعميمي كالتدريبي في أم كقت.
 العمؿ الجماعي التعاكني بيف المتدربيف. تنجيل اإلبداع لدل المتدربيف مف خالؿ تنجيعهـ عمى التعمٌـ كالتدريب الذاتي كالتعمٌـكالتدريب في مجمكعات.

 إنراؾ المتدربيف في اختيار نكع الدمج المناسب لهـ كسب قدراتهـ كاكتياجاتهـ. التكرار بمعنى أف يك ؿ المتدرب عمى المعمكمة بأنكاؿ مختمفة كمف م ادر مختمفة.كجها لكجه التي تدعـ
 تكافر البنية التكتية مف أدكات تكنكلكجية كنبكات كأدكات التفاعؿ نتطبيقه داخؿ كخارج القاعات التدريبية.
 وركرة تكفير الككادر المهنية المدربة مف المدربيف عمى استخداـ التدريب المدمج التي- 652 -
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تمتمؾ مهارات استخداـ األدكات التكنكلكجيةك كمهارات التعامؿ مل النبكات.

مهوىات التدزيب املدمج:
تتطٌمب منظكمة التدريب المدمج المتكاممة تكافر مجمكعة مف المككنات التي تنكؿ

تتككف مف رجبك :)0202
بياة التدريب المدمج لجذب انتباع المتدربيفك ك ٌ
تتككف مف المدرب
 القاعات التقميدية :القاعات التي يكدث بها التدريب التقميدم كيث ٌكالمتدرب كالمعمكمات مل استخداـ كسااؿ بسيطة في إي اؿ المعمكمة لهك بكيث يككف

لممدرب الدكر الرايس في التدريبك ملؿ :المكاورات كالتسجيالت كالكتب.
يتـ فيها تقديـ المكتكل التعميمي كاي اؿ المهارات
 قاعات إلكتركنية أك افتراوية :قاعات ٌو
بنكؿ متزامف أك يير متزامفك
كالمفاهيـ لممتدرب بكاسطة تكنكلكجيا المعمكمات كاالت االت
ملؿ :كمقات البكث عبر اإلنترنتك منتديات المناقنةك البريد اإللكتركني مف خالؿ تكفير

و
بنكؿ يسمح لممدرب باالت اؿ بالمتدربيف
فيديك متفاعؿ عبارة عف مزج الكاسكب كالفيديك
عبر النبكة في المناطؽ الناايةك ككسااط إلكتركنية كالبريد اإللكتركنيك كمكادلات عمى
تـ ذلؾ بطرقة
النبكة :المق كد بها التكا ؿ المبانر كيير المبانر بيف المتدربيف سكام ٌ
تزامنية أك يير تزامنية.
نجد أنها ترتكز عمى لالث عنا ر
كيرل الباكث أف المككنات السابقة لمتدريب المدمج ٌ
رايسة تتملٌؿ في:

 مككنات بنرية :تتملٌؿ في المدرب كالمتدربيف الذيف يتفاعمكف مل بعوهـ داخؿ قاعاتالتدريب كخارجها.

 مككنات تكنكلكجية :تتملٌؿ في األدكات كالكسااؿ التكنكلكجية المستخدمة في قاعاتالتدريبك ملؿ :الكاسكب كالنبكات كالمعامؿ االفتراوية كأجهزة العرض كالسبكرة الذكية.

 مككنات برمجية :تتملٌؿ في البرمجيات المستخدمة في التدريب المدمجك ملؿ :برمجياتيتـ بيف
الكسااط المتعددةك كالكتب اإللكتركنيةك كبرامج التقييـ اإللكتركنيك كالتفاعؿ الذم ٌ
المدرب كالمتدربك كطرؽ كأساليب التدريب المستخدمة في التدريب المدمج.

دوز املدزب يف التدزيب املدمج:
يمكف تكديد أدكار المدرب كالتالي ) Villani,D,2015,
 تكنكلكجي :إذ أف دكر المدرب في ظؿ التدريب المدمج استخداـ التقنية كمساعدة- 650 -
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المتدربيف عمى استخدامها في عممية التدريب.
مبسط لممكتكل :كيث يقكـ المدرب بإكساب المتدربيف المعارؼ كالمعمكماتك كما يرتبط بها
ٌ
مف مهارات كقيـ كاتجاهات مف خالؿ تبسيطها كربطها بالكاقل.
 م ٌمـ لمخبرات التدريبية :لممدرب دكر أساسي في ت ميـ الخبرات التدريبية كاألننطةالتدريبيةك كاإلنراؼ عمى بعوها.
 مدير لمعممية التدريبية :المدرب ي بح مدي ارن لمعممية التدريبية بأكممهاك كيث يكدداأل ننطة التدريبيةك كمكاعيدهاك كأساليب عرض المكتكل التدريبيك كطرؽ التقكيـ.

دوز املتدزب يف التدزيب املدمج:
تككؿ دكر المتدرب في ظؿ التدريب المدمج مف ككنه متمقي لممعمكمات إلى منارؾ
لقد ٌ
ال في العممية التدريبيةك كلكف المتدرب لكي يقكـ
ننط في نل المكتكلك كأ بح عن ارن فاع ن
فملال ينب ي أف
بهذا الدكر فمف الوركرم إكسابه بعض المهارات؛ لتؤهمه لمقياـ بهذا الدكرك ن

يمتمؾ المتدرب مهارات ت فٌح اإلنترنت؛ ألجؿ البكث عف المعمكمات كالمعارؼ كالتكا ؿ مل
أقرانه كمعمِّمهك كما ينب ي أف يككف لدل المتدرب معرفة بسيطة بالم ة اإلنجميزية؛ ألف
يتـ رفل المكتكل التعميمي عميهاك ملؿ :البريد اإللكتركني أك المكاقل التي
المن ات التي ٌ
يكجد بها بعض الكممات بالم ة اإلنجميزية.
كيمكف تكديد أدكار المتدرب في التدريب المدمج في أمؿ أكمد إسماعيؿك0200ـ):
 يعمؿ بنناط عمى تكقيؽ األهداؼ التدريبية المرجكة. القدرة عمى تطبيؽ المعرفة كاستخدامها في مكاقؼ جديدة. القدرة عؿ التعامؿ مل الم ادر اإللكتركنية. دكرع في كفظ كسالمة كسااؿ كم ادر التدريبية المستخدمة في بياة التدريب المدمج. -مناركته في ت ميـ كتطكير برامج التدريب المدمج.

أىواع التدزيب املدمج:
يمكف تكديد أنكاع التدريب المدمج رجبك0202ـ)35-32 :
يتـ تقديـ البرنامج
 الدمج بيف التدريب النبكي عبر اإلنترنت) كالتدريب التقميدم :كيث ٌكجها لكجه داخؿ القاعة ال فية كبأساليب كرقيةك كباإلوافة إلى م ادر البكث
التدريبي ن
عبر الكيب.
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 الدمج بيف التدريب الذاتي كالتدريب التعاكني :كالمق كد بالتدريب الذاتي التدريب ذاتيالسرعة الذم يتك ٌكـ به المتدرب أما التدريب التعاكني هك التدريب الذم يكدث مف خالؿ
يتـ
المناقنة كالتفاعؿ كالتعاكف بيف المتدربيفك ملؿ :مؤتمرات الفيديك المبانرةك كيث ٌ
تبادؿ اآلرام كالنقاش ككلهاك بكوكر كسيط مناقنة بيف مجمكعات المتدربيف.

كجها لكجه كأنماط التدريب المتزامف عبر نبكة الكيب:
 الدمج بيف أنماط التدريب المتزامف نكجها لكجه بيف المتدربيف كالمدرب بما
كالمق كد بالتدريب المتزامف التدريب الذم يككف
ن
يتومف مناقنات
يكتكيه مف أساليب كأننطة كييرها كالتدريب المتزامف عبر النبكة الذم
ٌ
تعميمية عبر النبكةك كرسااؿك كمؤتمرات.

 التدريب المدمج المعتمد عمى نبكات التكا ؿ االجتماعي :كيث يمكف الدمج بيف نبكاتالتكا ؿ االجتماعي المختمفة ملؿ" :الفيس بكؾ -التكيتير-المدكنات -المنتديات كييرها"؛
لمناركة المتدربيف في البكث عف المعمكمات كتنفيذ مهامهـ التدريبية.

مداخل التدزيب املدمج ومناذجُ:
يمكف تكديد مداخؿ التدريب كنماذجه كالتالي نكقي كآخركفك 0200ـك -001
:)003
 دمج التدريب اإل لكتركني بالمؤتمرات السمعية عف طريؽ الخطكط التميفكنية كالتدريب فيتكزع عمى المتدربيفك باإلوافة إلى عدد مف
ألنام العمؿك كمكاد م ٌكرة عف طريؽ الفيديك ٌ
فالمتدرب في هذا النمكذج ييمارس أننطة التدريب عبر اإلنترنت مل
الكسااؿ األخرلك
ٌ
تكجيهه الستخداـ مختمؼ الكسااؿ األخرل المعينة في تدريبهك كهذا النمكذج ي مح

و
بنكؿ أساسي كيتطٌمب إلى جانب تك يؿ المتدرب باإلنترنت أف
لمتدريب في ألنام العمؿ
و
بنكؿ ذاتي كفردم
كيتـ التدريب
يتكاجد نظاـ لعقد المؤتمرات السمعية عف طريؽ التميفكفك ٌ
و
بنكؿ مستقؿ.
كؿ متعمٌـ

فالمتدرب
لكتركنياك
 نمكذج قااـ عمى مبادرة المدرب باإلوافة إلى أننطة تدريب تيمارس إن
ٌ
لكتركنيا.
يمتقي بالمدرب كجزم مف البرنامج التدريبيك لـ يمارس باقي أننطة التدريب إ
ن
 نمكذج قااـ عمى تقديـ تدريب إلكتركني مركزم مبانر كربطه بعدد مف م ادر التدريبو
بنكؿ تزامني
ككساامهك كفى هذا النمكذج يككف األساس هك أدام جمسات تدريب إلكتركنية
كتكميؼ المتدربيف بأدام أننطة تدريبية مرتبطة بعدد مف الكسااؿ التزامنية األخرل.
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 التدريب الميداني في ألنام العمؿ المدعـ بالتدريب اإل لكتركنيك يعتبر التدريب في ألنامالعمؿ مركز هذا النمكذج كتعمؿ باقي الكسااؿ لخدمة هذا النكع مف التدريب كتقديـ عدد
مف الم ادر اإللكتركنية كمكتبة فيديك كمكاد معينة في العمؿك باإلوافة إلى برامج دراسية
ذاتية تمارس إلكتركن نيا.

 التدريب المعتمد عمى المكاكاة كالتعمٌـ المعمميك كهذا النمكذج يككف التدريب مف خالؿالمكاكيات أساس لعممية التعمٌـ مل ربطه لمتعمٌـ بنظاـ لمتعمٌـ اإل لكتركني كنظاـ لمتدريب
يتـ التدريب عميها.
كاالختبارات كعدد مف الكسااؿ األخرل تقتويها طبيعة المادة التي ٌ

اسرتاتيجيات تصنيه التدزيب املدمج:

تيكجد استراتيجيات متعددة يمكف استخدامها في ت ميـ بياة التدريب المدمج كالتالي
رجبك0202ـ:) 35-32 :
 االستراتيجية األكلى :تقسيـ التدريب بيف التدريب اإللكتركني كالتدريب التقميدل كذلؾ يمكفاستخداـ أساليب التقكيـ التقميدية أك اإل لكتركنية.
يتـ استخداـ التدريب التقميدم كالتدريب اإللكتركني في
 االستراتيجية اللانية :كفيها ٌالمكاورة الكاكدة أك التدريب الكاكد عمى أف تككف البداية لمتدريب التقميدم كمف لـ
كيتـ التقكيـ باستخداـ أكد األسمكبيف.
اإللكتركني عبر النبكات ٌ
 االستراتيجية اللاللة :كهي نبيهة باالستراتيجية اللانية كلكف البداية تككف لمتدريباإللكتركني يميها التدريب التقميدم.
 االستراتيجية الرابعة :كيكدث فيها تبادؿ بيف كؿ مف التدريب التقميدم كالتدريب اإللكتركنيمرات عديدة داخؿ المكاورة الكاكدة.
 تجمل بيف استراتيجيتي التدريب الفردم كالتعاكني مف خالؿ ممارسة كؿ نخص مفالمتدربيف لعدد مف األننطة كالبرامج التي يتومنها البرنامج التدريبي ب كرة فردية تكت
إنراؼ القااـ بالتدريب لـ يقكـ بتعميمها لزمالاه في المجمكعة كهكذا بالنسبة لكؿ متدرب
في المجمكعة.
يتـ إرساؿ البرنامج التدريبي عمى البريد اإللكتركني
 استراتيجية التدريب المقمكب :كيث ٌلممتدرب لـ قرامته كمناقنة المدرب في النقاط التى لـ يفهما داخؿ القاعة كج نها لكجه.
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دوز التدزيب املدمج يف التينية املَيية:
تككؿ المجتمل إلى
 ييعد تكظيؼ تقنية المعمكمات في التدريب مف المؤنرات المهمة عمى ٌوركريا عمى
مجتمل معرفة؛ أل نه ييسهـ في زيادة كفامة كفاعمية التدريب؛ لذا أ بح
ن
و
بنكؿ تدريجىك فظهرت الكاجة لتعزيز األساليب
تطكر أنظمتها التدريبية
المجتمعات أف ٌ
التقميدية المتبعة بتقنيات التدريب الكديلة فيما يعرؼ بالتدريب المدمج (Blended
).Ttaining
 كيؤٌكد كمداف 0202ـ )0220 :إف تكقيؽ أهداؼ التنمية المهنية لممعمٌـ يرفل مستكلكيطكر معايير ممارسته في مجاؿ التخطيط كالتدريس كالتعمـ كادارة الف ؿ
أدااه لمهامهك
ٌ
كالتقكيـك كجميل الجكانب المهنية في عمميتى التعميـ كالتعمٌـك لذلؾ البد أف تعكس برامج
إعداد المعمِّـ كتككينه كاالستمرار في تدريبه كتنميتهك كأف يتسمٌح المعمِّـ بقدرات تم ٌكنه مف
تكقيؽ أهداؼ التعميـك كتطكير إعداد المعمِّـ في كميات التربيةك كتطكير البرامج التدريبية

لممعمِّـ كأساليب تقييمه في ألنام الخدمةك كفؽ معايير مكددة.

 إف االستجابة لمتطمٌبات بنام مجتمل المعرفة كما ىيستمزمه مف ت ير في السياسات التربكيةكأهدافها كموامينها كبنااهاك تيوفي عمى أدكار مدير المدرسة في العممية التربكية أهمية
متزايدةك كيترتب عمى األدكار الجديدة لمدير المدرسةك وركرة تكافر عدد مف الخ ااص
كالمكا فات التي تم ٌكنه مف أدام أدكارع بالنكؿ المطمكب منه في مجتمل المعرفة مف خال ؿ

تـ بها إنتاجهاك
الفهـ العميؽ ي
لمبنى كاألطر المعرفية كاستخداماتها كطرؽ االستق ام التي ٌ
كالمعايير كالقكاعد التي تيستخدـ في الككـ عميها .كفهـ جيد لمطمبة مف كيث خ اا هـ
التي تؤلٌر في تعمٌمهـك كالتفاعؿ مل المعمِّميف كاتاكة الفر ة لممناقنة كاقامة عالقات
ديمقراطية معهـك كاستخداـ التقانات الكديلة في اإلدارة المدرسية بدرك .)0202

 كمف األسباب التي أدت إلى االهتماـ بالتنمية المهنية لمدير المدرسة في ظؿ مجتملالمعرفة الكقكؼ عمى المنكالت التربكية كالتعميمية في الميداف التي تيكاجه مدير المدرسة
في العمؿ المدرسيك كاتخاذ اإلجرامات التي تيهيئ لوماف جكدة العمؿ المدرسيك كاالهتماـ
بمستكل أدام مديرم المدارس كقياسه بهدؼ تطكيرع قدكمىك 0203ـ).

كمدخؿ لمتنمية المهنية؛ لدكرع
 كيرل الباكث أف التدريب المدمج نمكذج قابؿ لمتطبيؽ يالفعاؿ في إتاكة الفر ة لممعمِّميف لمتعمٌـ في ألنام عممهـك كاتاكة تعاكف المعمِّميف مل
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معمِّميف آخريف كيدعـ هذا التعاكف الجزم التقميدمك كما أف مجتمعات التنمية المهنية
تتمركز ككؿ المتدربك تيساعد عمى االكتناؼ
االفتروية أك اإللكتركنية عبر اإلنترنت التي ٌ
الذاتيك كالمناركة الفعالةك كالتعاكف بيف األقراف كالخبرامك ككذلؾ دمج أننطة التعمٌـ

تتـ مف خالؿ المكقل عبر اإلنترنتك كأننطة التعمٌـ التقميديةك ملؿ :كرش
اإللكتركنية التي ٌ
مرعاة كرية المتدرب في ممارسة
تتـ ا
تتـ في قاعة التدريب ن
كجها لكجهك بكيث ٌ
العمؿ التي ٌ
األننطة كسب كقته كسرعته الذاتية فالمتدرب يبني معرفته بنفسه مف خالؿ أنماط تفاعؿ

أقرنه كمل المدرب كأدكات التفاعؿ المختمفة المتاكة عمى المكقل
ديناميكية مختمفة مل ا
المتزمنة كيير
ا
اإللكتركني؛ ليتفؽ مل طبيعة الفاة المستهدفةك كالدمج بيف األننطة
مميزت بياة التدريب التقميدية كبياة التدريب
ا
المت ازمنة التى تيكقؽ االستفادة الق كل مف
اإل لكتركنية.

املبخــح الجالــح :األنادمييــة املَييــة للنعلِّنــني ومعوقاتَــا ــو تطبيــل التــدزيب املــدمج
ومتطلّبات دلتنع املعسفة:
ىشأة األنادميية املَيية للنعلِّنني:

ػػدر القػرار الجمهػػكرم رقػػـ  007لسػػنة 0226ـ بتنظػػيـ األكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّمػػيف

كتكديػػػد اخت ا ػػػاتهاك ككػػػددت المػػػادة األكلػػػى مػػػف القػػػرار  007أهػػػداؼ األكاديميػػػة المهنيػػػة

لممعمِّميف في" :التنمية المهنية ألعوام هياة التعميـ الخاوعيف ألككاـ قػانكف التعمػيـك كقػانكف
إعادة تنظيـ األزهػر كالهياػات التػي ينػممهاك كاالرتقػام بقػدراتهـ كمهػاراتهـ ب ػكرة مسػتمرة بمػا
يؤدم إلى رفل مستكل العممية التعميمية".

كلألكاديمية المهنية لممعمِّميف في سبيؿ تكقيؽ هدفها العاـ بمػا يمػزـ مػف أعمػاؿ كاتخػاذ

ما تراع مف ق اررات كعمى األخص القرار الجمهكرم رقـ  007لسنة 0226ـ المادة األكلى):
 كول الخطط كالسياسات كمعايير الجكدة الخا ة بالبرامج التدريبية بما يكفؿ تكقيؽالتنمية المهنية ألعوام هياة التعميـك كتكديد متطمٌبات هذع التنمية.

 إعداد البرامج التدريبية الالزمة لتكقيؽ التنمية المهنية ألعوام هياة التعميـ كفقنا لمخططكالسياسات كمتطمٌبات التنمية المنار إليها في البند السابؽ.

 اقتراح سياسات كنظـ تقكيـ األدام المهني ألعوام هياة التعميـ كتطكيرها. المناركة في كول المعايير الالزمة لجكدة أدام أعوام هياة التعميـ كتطكيرها.- 654 -
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 دعـ البككث كالدراسات في المجاالت التربكية كالتعميمية كتنجيل االستفادة بنتااجها.التقدـ العممي كالمهني كالتربكم عمى المستكل الدكلي في مجاؿ التنمية المهنية
 متابعةٌ
ألعوام هياة التعميـ لالستفادة منه.
 تكفير االستنارات الفنية لكزارة التربية كالتعميـ كالمديريات كاإلدارات التعميمية كاألزهرالنريؼ كادارة المعاهد األزهرية كالمناطؽ األزهرية كالمؤسسات المعنية كذلؾ في مجاؿ
التعميـ كالتدريب.
 دعـ ككدات التدريب كالتقكيـ في المدارس كالمعاهد األزهرية لالرتقام باألدام المهنيألعوام هياة التعميـ.
 التعاكف مل كميات التربية كالمراكز البكلية كالتدريبية كهياات التنمية المهنية في كؿ مايكقؽ أهداؼ األكاديمية.
ن راكة فاعمة مل الجامعات كالمراكز البكلية
 إدارة برامج تدريبيةمتقدمة مف خالؿ ى
ٌ
كالتدريبية كهياات التنمية المهنية كالجمعيات األهمية ذات ال مة.

كتيبانر األكاديمية المهنية لممعمِّميف االخت ا ات اآلتية:
 منح نهادات ال الكية المن كص عميها في قانكف التعميـ كقانكف إعادة تنظيـ األزهركالهياات التي ينممها المنار إليهما.
 اعتماد مقدمي برامج التنمية المهنية كجميل خدمات التدريب كاجرام االختبارات الالزمة فيهذا النأفك كذلؾ بالمقابؿ الذم يكددع مجمس إدارة األكاديمية.
تتومف بياف مؤهالتهـ كمهاراتهـ
 تكفير نظـ كقكاعد معمكمات عف أعوام هياة التعميـكٌ
تعيف عميهـ
كخبراتهـ كبرامج التدريب التي ك مكا عميها كالدكرات التدريبية التي ي ٌ

اجتيازهاك كمكافاة المديريات كاإلدارات التعميمية كالمدارس كادارة المعاهد األزهرية كالمناطؽ
كالمعاهد األزهرية كؿ فيما يخ ه بهذع البيانات لممساعدة في اتخاذ القرار.

 إبدام الرأم بنأف أسس إعداد بطاقات ك ؼ كظااؼ هياة التعميـ كاعادة تقييمهاكترتيبها.
 اقتراح انتراطات التأهيؿ التربكم لكؿ كظيفة مف كظااؼ هياة التعميـك ككول االختباراتالمتطمبة لن مها.
 تكديد أنكاع التدريب الالزـ لرفل مستكل أعوام هياة التعميـ الذيف يك مكف عمى تقارير- 655 -
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تقكيـ أدام بمرتبة دكف المتكسط أك وعيؼ.
 تقديـ الدعـ الفني كاالستنارات كالدراسات الفنية في مجاؿ اخت ا ها لمف يطمبها مفالهياات كالمؤسسات كالنركات كالجمعيات المكمية كالعربية كاألجنبيةك كذلؾ بالمقابؿ الذم
يكددع مجمس إدارة األكاديمية.

تسعى األكاديمية المهنية لممعمِّميف ب فة مستمرة كداامة عمى تكقيؽ أهدافها التي

تتملٌؿ في:

 تفعيؿ معايير الجكدة باألكاديمية كاعتمادها مف جهة خارجية دكلية. اعتماد خدمات التنمية المهنيةك تفعيؿ إجرامات منح التراخيص مدرب– مراجل خارجي–مركز تنمية مهنية– كقااب تدريبية).
 تفعيؿ كتطكير منظكمة منح تراخيص مزاكلة مهنة التعميـ ألعوام هياة التعميـ. تفعيؿ منظكمة الترقي ألعوام هياة التعميـ. تكفير نظـ كقكاعد معمكمات عف أعوام هياة التعميـ. تنمية المكارد البنرية كالمادية لألكاديمية المهنية لمعامميف بالفرع الرايس كفركعهابالمكافظات.

 االستفادة مف نتااج البككث كالدراسات المهتمة بالتنمية المهنية لممعمِّميف. تفعيؿ آليات النراكات المكمية كاإلقميمية كالدكلية. تفعيؿ ككدات الجكدة االعتماد كالتدريب بالمدارس كالمعاهدة األزهرية. تكفير آليات فاعمة لالستنارات الفنية لكزارة التربية كالتعميـ كاألزهر النريؼ كالجهاتالمعنية بالتنمية المهنية لممعمِّميف.

 تكفير آليات لمتعاكف مل كميات التربية كالمراكز البكلية. تكفير البرامج التدريبية كآليات المعرفة التي تىخدـ منظكمة خدمات التنمية المهنيةألعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهرم.
 -كول منظكمة لممتابعة كالتقكيـ المستمر داخؿ األكاديمية.

توجَّات األنادميية املَيية للنعلِّنني:
كيويؼ الباكثك تسعى األكاديمية ب فة مستمرة عمى تطكير تكجهاتها بما يخدـ
أعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهرم كمف أهـ تكجهاتها:
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توجَات دولية:
 بنام نركات دكلية مل الجهات المهتمة بالتنمية المهنية ألعوام هياة التعميـ. -اعتماد األكاديمية المهنية لممعمِّميف مف جهة اعتماد دكلية.

توجَات إقلينية:
 بنام نراكات عربية مل الجهات المهتمة بالتنمية المهنية ألعوام هياة التعميـ. -اعتبار األكاديمية المهنية لممعمِّميف نمكذجا عربيان.

توجَات ذللية:
 تطكير التنمية المهنية بجكدة عاليةك كتكفيرها لجميل أعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهرم. تطكير اعتماد منظكمة خدمات التنمية المهنية مدرب -مراجل خارجي -مركز تنميةمهنية -كقااب تدريبية).
 -تطكير إجرامات الترقٌي ألعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهرم.

 اعتماد إجرامات لترخيص مزاكلة مهنة التدريس ألعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهرم. بنام قاعدة بيانات إلكتركنية لمنظكمة التنمية المهنية. تكفير البنية التكتية تجهيزات– ألاث -إنترنت -إلخ) لفركع األكاديمية. بنام نراكات مكمية مل الجهات المعنية بالتنمية المهنية ألعوام هياة التعميـ. تنمية مكارد األكاديمية البنرية كالمالية. تطكير منظكمة التمنية المهنية المستدامة. االستعانة بالخبرام المعنييف بالتنمية المهنية. تكفير آليات ننر لقافة التنمية المهنية مكقل إلكتركني– مجالت -مؤتمرات -ندكات). -تفعيؿ كتطكير ينظـ المتابعة كالتقكيـ.

تفعيل دوز األنادميية املَيية للنعلِّنني لدعه التينية املَيية:

عد األكاديمية هي إكدل الهياات الكككمية المسؤكلة عف التنمية المهنية لممعمِّميف–
تي ٌ
التي أ بكت وركرة أساسية بالنسبة ألعوام هياة التعميـك كتعتمد عمى التخطيط العمميك
عد الدعامة الكقيقية
كتكديد اكتياجاتهـ في وكم المنكالت التي تيكاجههـ في عممهـك كتي ٌ
لمت يير العممي كالتربكم كاإل الح المننكد لمنظكمة التعميـ في م رك خا ة كأننا نعيش في
عالـ

يتطكر بسرعة نديدة تتسارع فيه مجاالت المعرفة كالمعمكمات كتتسارع فيه
ير
ٌ
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االبتكارات كتكنكلكجيا المعمكماتك مما يستدعي كجكد إنساف جديد كفكر جديد يتكاكب مل كؿ
هذع الت ييرات التي أظمت بظاللها عمى المعمِّميف كمهنة التعميـ.

كتفرض التكديات التي تسكد عالـ اليكـ عمى المجتمل االهتماـ بأفرادع كهيااته المعنية
بالتعميـ كدعـ المكارد البنرية العاممة بهك كتينير الدراسات "إلى أف النمكذج الكامؿ لتطكير
التعميـ ىيقكـ عمى مككنات لاللة؛ هي :الجكدةك كالككافزك كالمكاسبيةك كاذا كانت هذع
المككنات تؤٌكد الدكر الرايس لممعمِّـ في تفعيؿ األساليب الكديلة لمتعميـ كالتعمـك كتكقيؽ نكاتج

التعمٌـ في إطار الجكدة؛ فإف تكميمها ييظهر العالقة بيف تكفيز المعمِّميف كبرامج تنميتهـ مهنيان"
الخرانيك 0202ـك .)4

بالتطكرات كالت ٌيرات التي ينهدها
عد المدارس إكدل مؤسسات المجتمل التي تتألٌر
كتي ٌ
ٌ
العالـ ب كرة متسارعة؛ لذا تنهد المدارس ت ٌيرات جكهرية في أهدافها كبرامجها كسياساتها
كأدكارها بؿ كفي هيكمها التنظيمي كهك ما يملٌؿ تكديان لجميل األفراد في المجتمل المدرسيك
كهك ما يكتـ وركرة األخذ بالتنمية المهنية لمكاجهة هذع التكدياتك بكيث تنمؿ جميل
جكانب مهنة التعميـ تخ

ية كانت أك مهنية أك لقافية .ال

يرك 0221ـك ص)42

عد المعمـ هك العامؿ األساسي في تكقيؽ نقمة نكعية في تطكير منظكمة العممية
كي ٌ
ي
عد األكاديمية المهنية لممعمِّميف بيت الخبرة لالرتقام المستمر بمستكل المعمِّـ
التعميميةك كتي ٌ
كرفل كفامته المهنية كالعممية؛ ليقترب مف المستكل العالمي في هذا المجاؿك كتسعى

األكاديمية ب فة مستمر لتطكير أدااها بتب ٌني مجاالت متطكرة لمتنمية المهنية كمنها مجاؿ

التدريب المدمج التي يقكـ عمى الخمط بيف التدريب التقميدم كالتدريب اإل لكتركنيك كهذا ما

يسعى إليه البكث الكالي في كول استراتيجية مقتركة لتطبيؽ التدريب المدمج.

كقد أ ٌكدت الكلير مف الدراسات أهمية" تمكيف المعمِّميف مف أدام أدكارهـ الجديدة
بنام عمى برامج التمنية المهنية لممعمِّميف سكام
كالمت ٌيرة التي تكدث بفعؿ التطكير المعرفي ن
كانت تخ

ية أك تربكية أك لقافية أك كفايات تتعمٌؽ بتنمية البياةك كيتطمٌب هذا تكديد

الكفايات األساسية كالفرعية في كؿ مجاؿ في وكم أدكار المعمِّـ كمهامه كمسؤكلياته التي
زادت نتيجة لتدفؽ المعرفة كزيادة كـ المعمكمات التي ينب ي أف يتم ٌكف منها المعمِّـ كيعرؼ

ظفهاك كيقؼ إلى جانب ذلؾ الت ٌيرات السريعة كالمتالكقة لألسس التكنكلكجية" نخمة
كيؼ ييك ٌ
كيتـ ذلؾ مف خالؿ دعـ األكاديمية لمتنمية المهنية المستدامة.
كآخركفك 0227ـك ٌ )40
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عد عممية تعميـ كتعمٌـ مدل الكياة تيكتسب مف خاللها
فالتنمية المهنية لممعمِّميف تي ٌ
الخبرات كالمهارات المهنية كتت اعد عبر المسار الكظيفي لممعمِّـ مف خالؿ مجمكعة مف
عبر عف التكديث كالتطكير
الممارسات التفاعمية داخؿ البياة المدرسية كخارجهاك كما أنها تي ٌ
المستمر لممعرفة كالمهارات المهنية لدل األفراد مف أجؿ تطكير استجاباتهـ لفرص التطكير
التي تيكفٌرها خبرات العمؿك باإلوافة إلى تكقيؽ االستعداد الجيد لجكانب الت يير كمكاجهة
التكديات التي تفروها طبيعة الع ر)Sun Bruell, 2000. p.57).
كتسعى األكاديمية إلى تطكير نفسها لتكاكب المستكدلات الع رية في مجاؿ التنمية
مجهز بكؿ
المهنيةك كتتب ٌنى التدريب المدمج القاامة عمى التطكرات التكنكلكجيةك كيكجد معمؿ ٌ
فرع مف فركع األكاديميةك كنبكة إنترنتك كقاعات مجهزة بالكاسب اآللي كالداتا نكك
كالسبكرات الذكيةك كفي نفس الكقت أ بح اليكـ في متناكؿ كؿ معمِّـ م رم سكام بامتالكه

إيميؿ نخ يك ك فكة عمى الفيس بكؾك كالكاتس أبك كنبكة اإلنترنت كييرهاك كهذا ييساعد
عمى تطكير التدريب القااـ عمى التكنكلكجيا المتاكة.

كيت ٌـ بالتكامؿ بيف التدريب اإل لكتركني كالتدريب التقميدم مف خالؿ التدريب المدمج أك
نجد أنه ذا أهمية في دعـ التنمية المهنية المستدامة؛ لمالامته لطبيعة الع ر
الخميطك ٌ
المتنكعةك فهي تنمؿ البرنامج التدريبي كالم ادر األ ميةك كما تنمؿ
الكاليك كأدكاته
ٌ
األفالـك كال كرك كالرسكـ البيانية كييرها مف الكسااؿ السمعية كالب ريةك كاوافة إلى ذلؾ

يتطمٌب هذا أساليب تدريبية مستكدلة تيلير اهتماـ كدافعية المتدربيف كتيهيئ لهـ فرص القياـ
بدكر إيجابي ننطك كيكدث ذلؾ مف خالؿ التدريب المدمج بهدؼ تكسيف أدااهـ المهني
كالعممي؛ ألنه يعتمد عمى استخداـ التقنية في التدريبك كما أنه مزيج مف األنكاؿ التقميدية
كال نية بالتفاعمية بقاعة التدريبك ملؿ :ال كت كال كرةك كالفيديكك كقاعة افتراويةك كبريد
كيتـ ذلؾ المزج بيف التدريب اإل لكتركني كالتدريب
إلكتركنيك ك كر متكركة مف اإلنترنتك ٌ
التقميدم ذك الجكدة العاليةك الذم ييسهـ بدكرع في دعـ كتطكير التنمية المهنية المستدامةك
المتطكر المنتنر في العديد مف
كينب ي عمى األكاديمية المهنية لممعمِّميف األخذ بهذا النمكذج
ٌ
المتقدمة في هذا المجاؿ.
الدكؿ
ٌ
كينب ي عمى األكاديمية عند إعداد برامج التنمية المهنية لممعمِّميف القااـ عمى التدريب
المدمج أف تراعي ما يمي :نخمة كآخركفك 0227ـك )40
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 أف برامج التنمية المهنية ينب ي أف تالاـ مستكيات المعمِّميف كتتفؽ مل اكتياجاتهـ كتىيمكف أف نعمؿ عمى تكسيف قدراتهـ.
إوافيا لكنها االختيار المناسب الذم ال ينب ي
 أف التنمية المهنية ليست طرفنا أك تكمي نفان
تأجيمه.
 تخ يص المكازنة المالية الكافية؛ لتنفيذ برامج التنمية المهنية التي ينب ي أف تيناسب كؿفاة مف فاات المعمِّميف المطمكب تنميتهـ مهنيان.
 التعاكف مل المدارس كالهياات كالمؤسسات التعميمية كالتربكية كمراكز البككث كنقابةالمهف التعميمية.
كيويؼ الباكث بعض النقاط التي ينب ي أف تيراعى كمنها:
ي
 التعاكف الب ٌنام مل الهياات المانكة كمؤسسات المجتمل المدني المهتمة بمجاؿ التنميةالمهنية؛ لتككؿ البرامج التدريبية المعتمدة مف األكاديمية إلى برامج إلكتركنية.

متطكرة في ألنام التدريب المتزامفك كيير المتزامف.
 تكفٌر األكاديمية استرايجيات التدريب ال ٌمستكدث ييكفٌر الجهد كالكقت
تطكر األكاديمية أساليب المتابعة كالتقكيـ اإللكتركني كإتجاع
ٌ
 ٌكالماؿ.
 ترٌكز األكاديمية عمى كول الخطط لبرامج التنمية المهنية المستدامة التي تيمبي اكتياجاتأعوام هياة التعميـ العاـ الم رم ككذلؾ التعميـ األ زهرم.

معوقات تطبيل التدزيب املدمج مً قبل األنادميية املَيية للنعلِّنني:
تسعى األكاديمية المهنية لممعمٌميف ب فة مستمرة؛ لتطكير أدااها في تطكير كدعـ

التنمية المهنية المستدامة كالتخطيط الجيد لهاك كتكفير البياة المناسبةك كالكقااب التدريبية
المعتمدة كتككيمها إ لى كقااب إلكتركنيةك كالمدربيف القادريف عمى تطكير أدااهـ نكك تطبيؽ
التدريب المدمج الذم يجمل بيف التقميدم كاإللكتركني –متزامف كيير متزامف -كاتجاع
مستكدث يي سهـ بدكرع في تكسيف أدام كتطكير المستكل المهنيك رفل كفامة كقدرات أعوام
كد مف
هياة التعميـ العاـك كالتعميـ األزهرمك كلكف تكاجه األكاديمية العديد مف المعكقات التي تى ٌ
قياـ بدكرها كتكجهاتها نكك تطبيؽ التدريب المدمج.

كأ ٌكدت دراسة كهبه 0201ـك  )202أف الكاقل الكالي كالفعمي لعممية التنمية المهنية

لممعمِّـ الم رم ييعاني مف جكانب الق كر كالوعؼك بجانب تقميدية كجمكد برامج التنمية
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المهنية المقدمة لممعمِّـك كعدـ مراعاتها لالتجاهات الكديلة في هذا المجاؿك كهذا ما يدعك إلى
وركرة مراجعة كاقل األكاديميةك كاكداث تطكير كقيقي في جهكدها كأدكارها تجاع المعمِّـ.

إال أنه تكجد مجمكعة مف المعكقات التي تىعكؽ تطبيؽ التدريب المدمج داخؿ
المؤسسات التدريبية المختمفةك كهذا ما أ ٌكدته دراسة هاريماف  )Harriman,2004,Pمف
أف معكقات التدريب المدمج تتملٌؿ فى :ت ميـ بياة التدريب المدمجك كتكزيل األدكار
كالمسؤكلياتك كالتكمفة المادية المرتفعة لتطبيقهك كتد ٌني مهارات المتدربيف فى التعامؿ مل

التكنكلكجياك كوعؼ مهارات المدربيف المرتبطة بت ميـ البرنامج التدريبي عبر اإلنترنت أك
إلكتركنياك كاالختالؼ في أسس تكديد األهداؼ السمككية التي تيناسب بياة التدريب التقميدية
ن
تتـ
كبياة التدريب اإللكتركنية في ألنام التدريب المدمجك كمنكمة تقكيـ التدريب المدمج كيؼ ٌ

كرقيا كأيهما األفوؿ.
إلكتركن نيا أـ ن
بينما ذكر مكمكد 0226ـ) أف أهـ معكقات التعمٌـ كالتدريب المدمج تتملٌؿ فى:

التككؿ مف التدريب التقميدم إلى التدريب اإللكتركني في كقت قميؿ.
 عكبةٌ
 نقص خبرة المدرب كالمتدرب كوعؼ مهاراتهما اإل لكتركنية فى التعامؿ مل التكنكلكجيا. عدـ تكافر الككادر المؤهمة؛ لتنفيذ التدريب المدمج بإعداد كافية. منكمة الم ة االنجميزية؛ كيث إف يالبية برامج الكاسب كأدكاته تتعامؿ مل الم ةاالنجميزية.
 كجكد عكااؽ ماديةك ملؿ :نرام الكاسبات اآللية كالبرمجيات كنبكة اإلنترنت. انقطاع التيار الكهربااي المفاجئ أك انقطاع نبكة اإلنترنت في قاعة التدريب. الق كر فى الت ذية الراجعة اإل لكتركنية.-

عكبة فى التقكيـ كنظاـ متابعة المتدربيف كالت كيح كالتأ ٌكد مف اكتساب المهارات

الخا ة بالبرنامج التدريبي.

كترل نيخة الكورمي 0202ـك  )00أف أهـ معكقات التدريب المدمج تتملٌؿ فى:

 -كجكد

عكبات في أجهزة النبكات كاالت االت المستخدمة في قاعات التدريب مف كيث

ال يانة الداامة ب فة دكرية.
 ندرة في تكافر الككادر المهنية المؤهمة الستخداـ هذا النكع مف التدريب. التكاليؼ المرتفعة لألجهزة الكاسكبية كمختمؼ أنكاع التقنية.- 661 -

استراتيجية مقترحة لتطبيق التدريب المدمج باألكاديمية المهنية للمعلِّمين .........

 -الت ذية الراجعة كالككافز التنجيعية كالتعكيوية قد ال تتكفٌر أكيا ٌنا.

 التركيز عمى الجكانب المعرفية كالمهارية لدل المتدربيف أكلر مف الجكانب الكجدانية.-

عكبة اختيار استراتيجية الدمج المناسبة كمستكل دمج الم ادر التدريبية.

 وعؼ البنية التكتية فى األجهزة كالم ادر اإللكتركنية المستخدمة في التدريب المدمج.كتينير أمؿ عبد الركمف 0200ـ) أف أهـ معكقات التدريب المدمج تتملٌؿ فى:
 نقص اإلمكانات كاالكتياجات الالزمة لتنفيذ التدريب المدمج. وعؼ مهارات المتدرب كالمدرب التكنكلكجية؛ لتكقيؽ مناركة ايجابية فى التدريبالمدمج.
 عدـ تكافر البرامج التدريبية اإل لكتركنية.-

عكبة الك كؿ لرابط البرنامج التدريبي أك وعؼ نبكة اإل نترنت.
عكبة تنفيذ أننطة إلكتركنية مف ًقبؿ المدرب كالمتدرب.

 وعؼ الكعى التكنكلكجي لدل مؤسسات التدريب.كيرل رجب 0202ـ) أف مف أهـ معكقات التدريب المدمج:
-

عكبة تاميف المكاقل التدريبية كبرمجياتها المستخدمة فى التدريب المدمج.

 عدـ تكافر الككادر المؤهمة مف المدربيف كالمتدربيف الستخداـ التدريب المدمج؛ بسببوعؼ فى مهارات استخداـ أدكات التدريب االلكتركني كتنفيذها كتكظيفها.
 ق كر في دمج األننطة التقميدية مل األننطة اإللكتركنية كفؽ أسس كمعايير ت ميـبياة التدريب المدمج.
 -و عؼ البنية التكتية فى األجهزة كالم ادر اإللكتركنية المستخدمة في التدريب المدمج.

كذكرت دراسة هيمكف ) )Yelon, 2006 ,pp 22-26أف التدريب المدمج يكاجه

عدة معكقات في ألنام تطبيقه في التدريبك تتملٌؿ في:

 نقص الخبرة الكافية لدل بعض المتدربيف في التعامؿ مل أجهزة الكمبيكتر كالنبكات. ال يكجد أم وماف مف أف األجهزة المكجكدة لدل المتدربيف في منازلهـ أك في أم أماكفإلكتركنيا عمى نفس الكفامة كالقدرة كالسرعة كالتجهيزات كأنها
التدريب التي يتدربكف بها
ن
ت مح لممكتكل التدريبي.
 -هناؾ

عكبات في التقكيـ كمتابعة الكوكر كما أف الت ذية الراجعة أكيانا تككف مفقكدة
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يجد الت ذية الراجعة الفكرية عمى
فمك ملالن التكؽ متدرب بتدريب ما ككجد عكبة ما كلـ ٌ
منكمته فمف يعكد لمبرنامج مهما كاف منكقنا.

 نقص في الككادر المؤهمة لهذا النكع مف التعمٌـ كاالفتقار إلى النماذج العممية المدركسةلدمج التعمـ التقميدم بالتعمٌـ اإللكتركني.

 التركيز عمى الجكانب المعرفية لدل المتدربيف أكلر مف الجكانب العاطفية كالمهارية. نقص األجهزة كاألدكات التكنكلكجية المستخدمة في التدريب المدمج أك نق ها لدلالمتدربيف في منازلهـ أك تكافرها مل نقص كفامتها عف تمؾ المستخدمة في قاعات
التدريب.
 -وعؼ في المهارات المطمكبة لدل المتدربيف لمتعامؿ مل األدكات التكنكلكجية المتنكعة.

كيويؼ الباكث بعض المعكقات التي قد تيعيؽ األكاديمية مف تطبيؽ
ي
التدريب المدمجك كمف أهـ هذع المعكقات ما يمي:

أولًا :املعوقات اإلدازية:
تتعدد المعكقات المرتبطة بالعنا ر اإلدارية مل كجكد ق كر كاوح في دكر األكاديمية
نكك تطكير العنا ر اإلدارية التي تدعـ استخداـ استراتيجيات التدريب المدمجك كهذا ما أ ٌكدته
دراسة كهبه 0201ـك  )222أنه يكجد جكانب ق كر عدة في اهتماـ إدارة األكاديمية

لممعمِّميف بتكظيؼ التقنيات اإلدارية الكديلة في تنظيـ كادارة العمؿ اإلدارم.

أم أف األكاديمية ما زالت تعتمد عمى الجكانب اإلدارية التقميديةك كهذا يوعؼ تيكجهها

المتطكرةك كتكظيؼ نبكة اإلنترنت بجميل األعماؿ
نكك تطكير أدكارها باستخداـ التكنكلكجيا
ٌ
اإلدارية المتعمٌقة بتطبيؽ استراتيجيات التدريب المدمج كإتجاع لتطكير دكرها نكك دعـ التنمية
المهنية المستدامة ألعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهر النريؼ.

ثاىيًا :املعوقات التهيولوجية:
تتملٌؿ في

عكبة تأميف المكاقل التدريبية كبرمجياتها المستخدمة في التدريب المدمجك

كوعؼ في مهارات استخداـ أدكات التدريب اإللكتركني كتنفيذها كتكظيفهاك كق كر في دمج
األننطة التقميدية مل األننطة اإل لكتركنية كفؽ أسس كمعايير ت ميـ بياة التدريب المدمجك
كوعؼ الكعي كاللقافة اإل لكتركنية لدل المجتمل.
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كذكر عبد الفتاح 0200ـك  )104أهـ معكقات التدريب المدمج في بطم ات االت
اإل نترنتك ك عكبة متابعة المدرب لممتدربيف في ألنام تنفيذ األننطة التدريبية اإللكتركنيةك
كارتفاع تكمفة األجهزة كالبرمجيات كالتجهيزات في التدريب المدمجك كنقص الخبرة في التعامؿ
مل أجهزة الكمبيكتر كنبكة اإل نترنت مف ًقبؿ المدربيف كالمتدربيفك كنقص في الككادر المؤهمة
ل يانة األجهزة كنبكة اإل نترنت قبؿ أك في ألنام أك بعد البرنامج التدريبي لمتدريب المدمج.

ثالجًا :املعوقات املالية:
تتملٌؿ في جميل التكاليؼ الالزمة لتفعيؿ نظاـ التدريب المدمج بد نم مف مركمة تكميؿ
انتهام بالتقكيـ اإل لكتركني
االكتياجات التدريبيةك لـ المادة التدريبيةك لـ البياة التدريبية
ن

يتـ تنفيذع كمالكقة التطكرات
كالتقميدم لمتدريبك مما يتطمٌب أعبام مالية كبيرة كتى ٌ
التكنكلكجية.
لكف وعؼ اإلمكانات المالية المتاكة لألكاديمية الالزمة لتنفيذ البرنامج مف نرام
أجهزة كمبيكترك كاإلنتراؾ في نبكة اإل نترنتك كنرام برامج التدريب اإل لكتركنيةك كنرام برامج
كماية مكاقل التدريبك كالكاقل يؤٌكد كجكد "ق كر كاوح في اإلمكانيات المادية كالتجهيزات
كاألجهزة كالتقنيات كم ادر التمكيؿ المتاكة لألكاديمية المهنية لممعمِّميف كفركعها المختمفةك
كهذا الق كر كالوعؼ يتفاكت مف كيث الندة كقكة التألير ما بيف المقر الرايس لألكاديمية
سمبا عمى دكر األكاديمية في مجاؿ
كبيف فركعها التابعة لها في المكافظاتك كهذا األمر يؤلٌر ن
التنمية المهنية لممهمـ الم رم" .كهبهك 0201ـك )222

زابعًا :املعوقات البشسية:
عد الككادر البنرية مف أهـ عكامؿ التطكير ألم مؤسسة تسعى إلى تب ٌني االرتقام
تي ٌ
بدكرها كأدااهاك كمف هذا المنطمؽ تسعى األكاديمة المهنية لممعمِّميف؛ لتكديث استراتيجياتها
بتطبيؽ التدريب المدمجك كلكف المعكقات البنرية المتملٌمة في وعؼ خبرات المدربيف نكك

التمسؾ باألساليب
تطبيؽ استراتيجيات التدريب المدمجك ككذلؾ مقاكمة القااميف لمت يير ك ٌ
التقميديةك كوعؼ ال عامميف المهرة القادريف عمى التعامؿ مل التطكرات التكنكلكجية بتككيؿ
الكقااب التدريبية إلى كقااب إلكتركنيةك كوعؼ مهارات القااميف عمى ال يانة التكنكلكجية
لمتجهيزات التي تقكـ عميها استراتيجيات التدريب المدمج.
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كهذا ما أ ٌكدته دراسة كهبه 0201ـك  )223-222كيث أظهرت ق كر رؤية كجهكد

األكاديمية المهنية لممعمِّميف كدكرها فيما يتعمؽ باختيار المدربيف كالككادر التدريبيةك كفي
كول معايير كآليات مكددة إلنتقااهـ كاعدادهـك ككذلؾ كول معايير كوكابط يخمقية لعممهـ
داخؿ األكاديميةك ككول خطط لمتطكير المهني المستمر لهذع الككادرك كاج ارم عمميات تقييـ
دكرية كمستمرة لهذع الككادر.

خامسًا :املعوقات الجكافية:

تتعدد المعكقات اللقافية التي تيعيؽ األكاديمية المهنية لممعمِّميف نكك تطبيؽ
استراتيجيات التدريب المدمجك كمنها وعؼ آليات ننر هذع اللقافة بيف العامميف بالتعميـك

و
بنكؿ فعميك بالريـ مف أهمية هذع اللقافة كتأكيدها
كهي يير كاوكة المعالـ كلـ يت ٌـ تبنيها
كإتجاع داعـ لمتنمية المهنية المستدامة.
كما زاؿ هناؾ ق كر مف ًقبؿ األكاديمية نكك استخداـ أساليب تدريبة مستكدلة
متطكرةك كما زالت تعتمد عمى البرامج التقميدية النمطية؛ مما يترتب عميه وعؼ
كمعينات
ٌ
فاعميتها كمكدكدية تأليرها في تنمية مهارات المعمِّميفك كهذا ما أ ٌكدته دراسة كهبه 0201ـك
 )222ق كر رؤية األكاديمية فيما يتعمٌؽ باختيار نكعية برامج التنمية المهنية كق كر
تطكيرها كتكديلها باستمرارك مل وعؼ تركيز هذع البرامج عمى منكالت المعمِّميف
كاكتياجاتهـ المهنية كالتطكرات في مجاؿ التدريس كالتعميـ.

دلتنع املعسفة:
يمر العالـ اليكـ بمجمكعة مف الت يرات المتسارعةك كاالنفجار المعرفي المعمكماتي
ٌ
كالتكنكلكجي في نتى مجاالت الكياةك كأ بكت التقنية كالمعرفة في الكقت الكاور مف أهـ
عكامؿ اإلنتاجك كما أ بكت المعرفة هي رأس الماؿ الكقيقيك كأ بح نمك االقت اد ييقاد

بتراكـ المعارؼك كما أف االستلمار في ت يير نكعية الفرد يبدأ مف رعاية الطفؿك كيمتد إلى
تكسيف الخبرات التي يكتسبها مف مكيط األسرة كالمجتملك كاألننطة التي ييمارسهاك كالمعارؼ
التي يستمدها مف نظـ التعميـ كالتدريب كالعمؿ.
كمف هذا المنطمؽ البد أف تدرؾ المؤسسات التربكية المدارس) كمؤسسات التنمية

المهنية األكاديمية المهنية لممعمِّميف) الناجكة أهمية مجتمل المعمكمات كالمعرفة الذم
يستدعي تطكير قدرات أعوام هياة التدريس بهما عمى االبتكار الذاتي كاإلبداعك كتطكير
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البنية التكتية بإدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كعن ور أساسي في عممية تطكير العممية التعميمية
كالتنمية المهنية المستدامة نكك البنام كانتاج المعرفة المكمية.
عيد المؤسسات

ايدا عمى
لذا تزايد االهتماـ بمجتمل المعرفة كيث كاف
اهتماما متز ن
ن
التعميمية في العديد مف الدكؿك كفي عهد االنفجار التعميمي الذم يعينه العالـ كاليا في ظؿ
إلكاكا؛
الظركؼ االقت ادية ال عبة التي تعينها معظـ دكؿ العالـ النامي تبدك الكاجة أكلر
ن
لترنيد اإلنفاؽ عمى التعميـ بهدؼ تكقيؽ أفوؿ عااد فردم كاجتماعي كتنمكم له خا ة في

ظؿ الظركؼ المكددة لممكارد المالية لهذع الدكؿك كما يتطمٌبه ذلؾ مف وركرة كسف تكزيل

االستلمارات فيما بيف رأس الماؿ المادم مف جهة كرأس الماؿ البنرم مف جهة أخرل.
عامرك 0227ـك ص)02
إال أنه مل بزكغ فجر العكلمة الككنية كظهكر النػظـ التنابكػيةك أ بح اقت اد المعرفة

معبر عف كجكدع كتى أ بح أكبر أنػكاع
عمى مكااد البكث كفي مختمؼ المؤتمرات كالندكات نا
تنػكعا كهك اقت اد له معنى كمومكف كعااد الخويرمك 0220ـك
االقتػ اد كهك أكلر
ن
تطكر تكنكلكجيا المعمكمات أ بكت المعرفة تتواعؼ كي عب عمى المؤسسات
ص)3ك كمل ٌ
التربكية مالكقتهاك كانما كجب عميه تطكير أنظمتها بما يرٌكز عمى كيفية الك كؿ عمى
المعمكمات كتكظيؼ التنككلكجيا كتنمية مهارات الطالب عمى ذلؾ؛ لالستفادة الق كل مف

مجتمل المعرفة.

مفَوو دلتنع املعسفة:
هك م طمح كديث يينير إلى تمؾ النقمة المجتمعية الكادة التي أىكدلتها تكنكلكجيا
المعمكمات كهذع التكنكلكجيا الساكقة كليدة التالقي الخ ب لمعديد مف الركافد العممية
التكنكلكجية التي يتسـ قيمتها لالكث "تكنكلكجيا الكمبيكتر -كنظـ االت االت -كهندسة التك ٌكـ

التمقااي" مكركـك 0224ـك ص)2ك كهذا المفهكـ تناكؿ مجتمل المعرفة مف الناكية
تطكر أنظمة الكاسب اآللي كنظـ االت االت كهندسة التك ٌكـ
التكنكلكجية التي تقكـ عمى ٌ
التمقااي.
يميز مجتمل المعرفة العمـ كما ينتج عنه مف تطبيقات عمميةك كأف له تألير
كأهـ ما ٌ
التقدـ في هذا الع ر ما تمتمكه الدكؿ مف معرفة
في كياة اإلنسافك فقد أ بح مقياس
ٌ
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كقيقية كالقدرة عمى إنتاجها كت ديرها لمدكؿ األخرلك كننرها كتكظيفها في جميل مجاالت
الكياة.
ومنيا عف الكفامة المجتمعية في تأكيد نقاط التالقي ال
تعبير
نا
عد
فمجتمل المعرفة يي ٌ
ن
المميزة لإلنسانيةك األمر الذم يينير إلى
التقاطل بيف إبداعات العمـ كالتكنكلكجيا عمى المعالـ
ٌ

تأكيد المواميف القيمية كاإلنسانية في لقافة العمـ أنه المجتمل الذم ييكسف استعماؿ المعرفة
في تيسير أمكرع كفي اتخاذ الق اررات السميمةك ككذلؾ هك ذلؾ المجتمل الذم ينتج المعمكمة
لمعرفة أبػعاد األمكر بمختمؼ أنكاعها لػيس في بمدة فقط بؿ في أرجام العالـ كمه مكركـك
0224ـك ص.)2
فمجتمل المعرفة انطمؽ مف اللكرة العممية المعرفية التقنية التي اعتمدت عمى العقؿ
عقال كذاكرة عمى اآلالت كككلتها مف
البنرم كعمى لكرة اإل لكتركنيات الدقيقة التي أدخمت ن
كتفكقه في اختزانها كتك يفها
آالت جامدة إلى أداة تيكاكي اإلنساف في تكليد المعمكمات
ٌ
بسرعة ال متناهيةك فالعقؿ البنرم هك أساس مجتمل المعرفة؛ ألنه ييملٌؿ طاقة متجددة ال

ككر عمى الدكؿ ال نية
تنوب كبما أف هذع اللكرة تعتمد عمى العقؿ البنرمك فإنها لف تككف نا
بؿ هي خيار مفتكح كمتاح لمدكؿ كالنعكب كافة .عبد ال نيك 0225ـك )00
ميز مجتمل المعرفة هك إنتاج) هذع المعرفة التي تيكدد قدرته عمى البقام
كما يي ٌ
تسكقها كاالستفادة منها لدعـ الدكؿ النامية كنمك
كال مكد ك ٌ
التقدـ كالمنافسةك كالعمؿ عمى ٌ
اق ادياتهاك كلكي يتكقؽ ذلؾ ال بد مف تطكير النظـ التعميمية؛ لتسهـ بدكرها في إنتاج
المعرفة كانعكاسها عمى مجاالت الكياة.
المتاكة فقط كم در اقت ادمك كلكنه
كلف يعتمد مجتمل المعرفة عمى المعمكمات ي
يعتمد بالدرجة األكلى عمى ناعة كانتاج المعرفة باستخداـ تمؾ المعمكمات المتاكةك
كباستخداـ الكمبيكتر كاإلنترنت كييرهما مف أنكاؿ كنظـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالت االت.
مازفك 0224ـك )001
المميز
يتبيف أف مجتمل المعرفة هك األفوؿ؛ كأف العن ر األساسي
ٌ
كمف هذا المنطمؽ ٌ
عد إكدل الركااز األساسية التي تقكـ عميها اقت اديات
كي ٌ
لهذا المجتمل هك إنتاج المعرفة ي

تكؿ فيه المعرفة مكؿ العمؿ كرأس الماؿك أم تكنكلكجيا المعمكمات كاالت اؿ
المعرفة الذم ٌ
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المتقدمة تمعب الدكر الرايسي في اقت اديات المعرفةك فهي
كييرها مف أساليب كنظـ التقنية
ٌ

التي تيساعد عمى قياـ مجتمل المعرفة كتيعطيه خ اا ه كمقكماته.
كينهد الع ر الكالي لكرة في كسااؿ االت اؿ كنظـ نقؿ المعمكمات اإللكتركنية بيف
الدكؿك كأ بح العالـ قرية ككنية كاكدة كؿ عوك فيها عميه أف يؤلٌر كيتألر ب يرع بطريقة
مبانرة أك يير مبانرة سنبؿك 0225ـ).

كيعتمد مجتمل المعرفة عمى المعرفة في مكتكل كهيكؿ كؿ أننطته االقت ادية
كاالجتماعية كاللقافية بكؿ ما يتطمٌبه ذلؾ مف عامميف في مجاؿ المعرفة كمستخدميف لهاك

فالرابطة األساسية التي تربط بيف التعميـ العاـ كالجامعي كمتطمٌبات سكؽ العمؿ هي المعرفةك
كالبد مف االستفادة الكقيقية مف هذا المجاؿك في دعـ كتطكير التنمية المهنية المستدامةك
التي تهدؼ إلى االرتقام بالعامميف بالتعميـ الم رم.

كالجميل يتفؽ عمى مككرية التربية في بنام اإلنسافك كقيمة اإلنساف هي ك اد
معارفهك ككوارة مجتمعه -بدكرهما -المك مة لمعارؼ أبنااه التي اكتسبها مف التربيةك
اقعا نعيش فيهك
كتكمف اآلف أهمية التربية في ظؿ الت ٌيرات التي تسكد عالمنا اليكـ كأ بكت ك ن
تكجه المجتمعات نكك مجتمل المعرفةك كتنازعها اآلماؿ كالمخاكؼك كتنتظرها تكديات لـ
كمل ٌ

تطكرع.
يسبؽ المركر بها مف قبؿك فالتربية تارة خاوعة منقادة لمجتمعهاك كتارة قاادة لمسيرة ٌ

كيقل عمى مؤسسات الدكلة الكككمية كمنها األكاديمية المهنية لممعمِّميفك كمؤسسات

تطكر التكنكلكجيا كاالت االت في دعـ التنمية
المجتمل المدني المهتمة بالتعميـ االستفادة مف ٌ
المهنية المستدامة في تكظيؼ اإلمكانات كالمعمكمات المتاكةك كاستخداـ الكمبيكتر كاإل نترنت
كييرهما مف أنكاؿ نظـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالت االت في رفل تنمية مهارات كقدرات
أعوام هياة التعميـ الم رم مف خالؿ تكافر التدريب المدمج كاتاكته في أماكف تكاجد

المعمِّميف.

كتؤٌكد دراسة كهبة 0204ـك  )020أف أكلكيات بنام مجتمل المعرفة في م ر تتملٌؿ
متعمقة كمهارات مهنية عاليةك كقدرة عمى العمؿ في
ة
في تىكفٌر معمِّـ يممؾ معرفة متخ
ٌ

فريؽك كتقدير االستق ام المعرفي كتكظيفه في كياته الخا ة كالمهنيةك كالمهارة في التعميـ
الذاتيك كاالستفادة مف تقنيات المعمكمات كتككيف فهـ عالميك كبالتالي القدرة عمى تنخيص

التمي ز بيف المكجكدات المعرفيةك كاكتساب المعرفة مف خالؿ الكسااؿ
المعرفة كالككـ عميها ك ٌ
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التككؿ بطالبه مف لقافة
المعمكماتية الكديلةك كالمناركة في تطكير المعرفة كتكديلهاك ك ٌ
الذاكرة إلى لقافة التفكير كتقديـ الجديدك كالمناركة في ننر المعرفة كتقاسمها مل اآلخريفك
كمراعاة أخالؽ الننر ككقكؽ الممكية الفكرية عند ننر كتداكؿ المعمكمات.

الغايات األزبعة لرتبية دلتنع املعسفة:
لمكاجهة متطمٌبات الكياة فػي مجتمػل المعرفػة ذكػر نبيػؿ عمػي 0224ـك )015-013

يايات التربيةك كمنها:

ال اية األكلى :تعمٌـ لتعرؼ :تختمؼ عممية اكتساب الفرد المعرفة في ع ر المعمكماتك عف
سباؽ سيرتها قبمهك كذلؾ في عدة أمكر أساسية هي:

 تراكـ المعمكمات ال يعني زيادة المعرفة :فقد ساد اعتقاد خاطئ أنه كمما تكفٌرت المعمكماتكتراكمت زادت المعرفة كتواعفتك كسيظؿ إبداع العقؿ البنرم كامنا في قدرته الفريدة
عمى تكليد معرفة وخمة مف معمكمات وايمة.

جزر منعزلةك بؿ نديدة
تعد خريطة المعرفة نا
 تكامؿ المعرفة كاتساع نطاقها :كيث لـ ٌاالندماجك تتداخؿ فيها اإلنسانيات مل الطبيعياتك كالعمكـ كالفنكف.

ال اية اللانية :تعمٌـ لتعمؿ :لقد انهارت الكدكد المكانية بيف اإلنساف كعممه كال بد لنظـ
التعميـ أف تهيم طالبها ألطكار العمؿ المستجدة هذعك كذلؾ مف خالؿ أنماط جديدة لمتعمٌـ

تنمؿ ما يمي:

 -التعمٌـ عف بعد.

 التعمٌـ بالمناركةك كيث ينترؾ أكلر مف طالب في أدام المهمة التعميمية. -التعمٌـ التكافميك يينارؾ الطالب معمِّمهـ في إعداد الدرس كالقياـ بتنفيذها.

 التعمٌـ مف خالؿ العمؿك فتكنكلكجيا المعمكمات في طريقها إلى تككيؿ الم انل إلىمدارسك في

كرة مراكز لمتعمٌـ في ألنام العمؿ.

ال اية اللاللة :تعمٌـ لتككف :يتطٌمب تكقيؽ هذع ال اية إوفام الطابل النخ ي عمى عممية
التعمٌـك كتنمية ىممكة الككـ عمى األمكرك كتنمية النعكر بالمسؤكلية كسرعة إًنواج
ال ار كتنمية اإلبداع كالخياؿ.
ال اية الرابعة :تعمٌـ لتنارؾ اآلخريف :يتطمٌب تكقيؽ هذع ال اية التخمٌص مف نزعات
التع بك كالعنؼ كاكتناؼ اآلخر مف خالؿ اكتناؼ الذاتك كتنمية مهارات الككار مل
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اآلخرك كتنمية الريبة في مناركة اآلخريف.
كالتعمػػيـ كنظػػاـ كعمميػػة ييملٌ ػؿ الركيػػزة األساسػػية فػػي بنػػام كتقػ ٌػدـ المجتمػػل كفػػي تكقيػػؽ
كتقدمه؛ كيث يتفاعؿ مػل األنظمػة األخػرل فػي عالقػة تػألير كتػألٌر؛ لوػماف اسػتمرارية
نهوته ٌ

الكيػػاة فػػي المجتمػػل؛ لػػذا تتأ ٌك ػد وػػركرة إ ػػالح المنظكمػػة التعميميػػة بجميػػل مككناتهػػا؛ لتمبػػي
اكتياجات كطمككات المجتمل اآلنية كالمستقبمية.

رايسا في نهوػة المجتمعػاتك كمػا ييسػاعد األفػراد عمػى أف
باعتبار أف التعميـ يمعب نا
دكر ن
كينمػي قػػدرات اإلبػداع كاالبتكػار؛ لػذا تهػػتـ الػدكؿ بإ ػالح التعمػيـ كالنظػػر
يككنػكا أكلػر إنتاجيػةك ٌ
إلى منكالت اليكـ مػل الػكعي الكامػؿ بتكػديات المسػتقبؿك فػنكف فػي كاجػة ماسػة إلػى منػاهج
دراسػية ترقػى باإلنسػػاف إلػى مسػػتكل كوػارة القػػرف الكػادم كالعنػػريفك كفػي كاجػػة إلػى بػرامج
كتنمػػػي مهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد كالتفكيػػػر
تنمػػػي قػػػيـ التفػػػاني كاإلخػػػالص فػػػي العمػػػؿك ٌ
تعميميػػػة ٌ
اإلبداعي .الككتك 0226ـك )025
كيتطمٌػػػػب العمػػػػؿ عمػػػػى تطػػػػكير العمميػػػػة التعميميػػػػة كتطػػػػكير منظكمػػػػة التنميػػػػة المهنيػػػػة

المسػتدامةك لػدعـ الكفػامات األزمػة لتنفيػذ كتطبيػؽ منػركعات بػالمجتمل كتمبيػة كاجػة السػكؽ
مػػف المهػػارات المطمكبػػةك كهػػذا يتطمٌػب إعػػادة النظػػر فػػي البنيػػة التكتيػػة لممؤسسػػات التدريبيػػةك

كتطكير تدريب المعمِّميف مف خالؿ االسػتفادة مػف تكنكلكجيػا المعمكمػاتك كاألخػذ بهػا فػي تعمػيـ
التػدريب اإللكتركنػػي كجػزم هػػاـ فػي إعػػداد اإلنسػاف العربػػيك كتػكفير خدمػػة متاكػة فيػػي متنػػاكؿ
مهارته ذاتيانك مل االسػتفادة مػف أكقػات
ا
كيقبؿ عميها بدافعية بهدؼ تنمية
اليد في أكقات الفراغ ي
الفراغك كتقميؿ التكمفػة الماديػة مػف انتقػاالت كم ػركفات إداريػة كفنيػةك كيمكػف أف يتكقػؽ هػذا
مػػف خػػالؿ تب ٌنػي األكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّمػػيف اسػػتراتيجية التػػدريب المػػدمج عمػػى أرض الكاقػػلك

الػػػذم ييكفٌػػػؽ بػػػيف التػػػدريب التقميػػػدم المتػػػكفٌر كفػػػي نفػػػس الكقػػػت إتاكػػػة الػػػربط مػػػل التػػػدريب
اإللكتركني التزامف أك يير المتزامف.

متطلّبات بياء دلتنعات املعسفة:
( )0احلهومة اإللهرتوىية:
عػد الكككمػة اإللكتركنيػػة إكػدل المرتكػزات األساسػية إلقامػة مجتمػػل المعرفػة فالكككمػػة
تي ٌ
جس ػد االتجاهػػات الكديلػػة كاألسػػاليب الع ػػرية؛ لتطػػكير األدام اإلدارم العػػاـ فػػي
اإللكتركنيػػة تي ٌ

الدكلػػةك فهػػذع اللػػكرة بػػدأت تفػػرض ت ٌي ػرات سػػريعة فػػي مجػػاؿ اإلدارة كآليػػة عممهػػاك فالكككمػػة
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اإللكتركنيػػػة تعنػػػي امػػػتالؾ ال ػػػيغ كاألسػػػاليب الجديػػػدة كالع ػػػرية لعمميػػػة اإلدارة داخػػػؿ الدكلػػػة
كالعالقػػػػات الدكليػػػػة الخارجيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتخداـ التقنيػػػػات الكديلػػػػة كاسػػػػكب– إنترنػػػػت–
كات ػػػاالت)؛ لػػػربط المػػػكاطنيف كالمؤسسػػػات الكككميػػػة كالنػػػركات الخا ػػػة بػػػاإلدارة الكككميػػػة
كتسهيؿ االت االت كالتعاكف بينها.

( )8اتساع ظاٍسة االبتهاز واإلبداع-:
ترتكػػز اقت ػػاديات المعرفػػة عمػػى عنا ػػر اإلبػػداع كاالبتكػػار كالمهػػارات البنػػرية كتقنيػػة
المعمكماتك عمى عكس االقت اديات التقميدية التػي تعتمػد عمػى عنا ػر األرض كالعمػاؿ كرأس
المػػاؿك كمػػف لػػـ ال بػػد مػػف التنكيػػه إلػػى م ػػطمح االبتكػػار كاالخت ػراعك كاإلبػػداع كاالبتكػػار عمػػى
المسػتكل الفػردم كالمجتمعػيك كننػاط كركػة البكػػث العممػي كالتطػكير كالتنميػةك كازدهػار كركػػة
البكث في العمكـ األساسػيةك كاسػتخداـ الكاسػكب فػي اإلنتػاج كالتعمػيـ كجمػل البيانػاتك كتػكافر
اإلرادة السياسية لتككير التعميـك كاتاكته لمجميلك كجعؿ اإلبداع في مقدمة أهدافه.
كتنبػػػيم التكػػػكالت كالت ٌيػػػرات التػػػي طػػػرأت عمػػػى المجتمػػػل بػػػأف العمػػػؿ كالػػػذكام كاإلبػػػداع
كالخياؿ البنرمك ستككف هي اللركة الكقيقية في قابؿ األيػاـ كمػا هػي عميػه اآلف؛ إذ أف اللػركة
الكقيقية ألم مجتملك إنمػا تكمػف فػي لركتػه البنػريةك فػي ذكػام كعبقريػة أفػرادعك كفػي قػدرتهـ
كطػػاقتهـك كالعقػػؿ البنػػرم هػػك م ػػدر قػػكة األمػػةك فالػػذيف يفكػػركف هػػـ الػػذيف ي يػػركفك كالػػذيف
يبدعكف هـ الذيف يويفكفك كاألمة المتقدمة هي األمة العارفة ب رؼ النظر عػف عػدد سػكانها
أك كجـ مكاردها الطبيعية أكتنيدا كآخركفك 0776ـك .)01

( )3إدازة املعسفة-:
تفهـ العقػؿ اإلنسػاني
تي ٌ
عد المعرفة نتاج الفكر اإلنساني كاستخدامها كتنميتها يعتمد عمى ٌ
لهػػا كاسػػتيعابه لمتطمٌبػػات تطبيقهػػاك فالمعرفػػة ظػػاهرة إنسػػانية مػػف الدرجػػة األكلػػى كمػػا التقنيػػة

نػياا إال مػا
كييرها مف األدكات المستخدمة في عمميػات إدارة المعرفػة إال مسػاعدات ال تيوػيؼ ن
ينتجه العقؿ البنرمك كمف لـ كاف المفهكـ السااد في الفكػر اإلدارم المعا ػر عػف أهميػة رأس
ظمات كككنه نتاج رأس الماؿ البنرم كهـ األفراد الػذيف
الماؿ الفكرم باعتبارع أهـ ما تممكه المن ٌ

تـ استخدامهـ كتدريبهـ كاالستلمار في تنمية قدراتهـ كمهاراتهـ السمميك 0220ـك .)002
ٌ
كتتألؼ إدارة المعرفة مف العمميات التي تهدؼ مف ىكسػب المعرفػة أك اسػتخدامها تكقيػؽ
يػتـ
مردكد اقت ادم مممكسك كعميه يتألٌؼ نظاـ إدارة المعمكمػات مػف العمميػات كالتقنيػات التػي ٌ
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تكظيفها في وكم رؤية كاستراتيجية المؤسسة بكيث تيكفٌر المعرفػة العمميػة كالتطبيقيػة الالزمػة

التطػكرات الفكريػة المعا ػرة
لكؿ المنكالت التػي تعتػرض العػامميفك كتنػ ٌكؿ إدارة المعرفػة أكػد
ٌ
ظمػةك كسػرعاف
التي ايقتركت في بادئ األمر كأطر كمداخؿ جديدة في دراسة كفهػـ األعمػاؿ المن ٌ
ما تككلت إلى ممارسة عممية أكلر مالممة لمت ييرات المتسارعة في عالـ األعمػاؿك كقػد تعػاظـ

أساسػا عمػػى المكجػػكدات الفكريػػة كتكديػ نػدا
دكرهػػا بعػػد أف أدرؾ أف بنػػام الميػػزة التنافسػػية يعتمػػد
ن
عمى األ كؿ المعرفية كاالستلمار فيها بما يعزز مف اإلبداع المستمرك ككؿ ذلؾ دفل إلػى خمػؽ
سمى ب ناعة المعرفة .مكمدك 0223ـك )12
ما يي ٌ

( )4إدازة اإلىرتىت-:

عػد نػػبكة اإلنترنػت فػػي الع ػػر الكػالي أهػػـ العنا ػػر الهامػة القت ػػاديات المعرفػػةك إذ
كتي ٌ
يكمػا
عد المظهر المممكس ٌ
تي ٌ
لتقدـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالت اؿ التي يتزايد أعػداد مسػتخدميها ن
بعد يكـ عمى مستكل العالـ ب فة عامة كالمجتمل العربي ب فة خا ةك كتساعد النػبكة عمػى
تسهيؿ تمقٌي ما يكتاجػه متمقٌػي الخدمػة مػف الجمهػكر كأعوػام هياػة التعمػيـك كتسػتطيل نػبكة
و
بنكؿ مبانر فيمكف تقديـ بعػض الخػدماتك ملػؿ :خػدمات التعمػيـ
اإلنترنت تقديـ سمل كخدمات
كالتدريب االلكتركني.
فػػي

متاكػا لمجمهػكرك كأف إدارة اإلنترنػت ينب ػي أف تكػكف
كقد أ ػبح اإلنترنػت مرفقنػا
عالميػا ن
ن
ػػمب المسػػااؿ التػػي يوػػمها جػػدكؿ أعمػػاؿ مجتمػػل المعمكمػػات؛ كينب ػػي أف تكػػكف اإلدارة

الدكليػػػة لإلنترنػػػت متعػػػددة األطػػػراؼك كنػػػفافة كديمقراطيػػػةك كبمنػػػاركة كاممػػػة مػػػف الكككمػػػات
كالقطاع الخاصك كالمجتمل المدني كالمنظٌمات الدكلية سالـك 0226ـك .)00

بكليػا
تطكر اإلنترنت كعن ر مكػكرم فػي بنيػة مجتمػل المعمكمػات مػف ككنػه مرفقنػا ن
كما ٌ
قػدـ
كأكاديم نيا إلى أف أ بح مرفقنا
عالمياك كمػا أنػه عن ػر أساسػي فػي مجتمػل المعرفػة كيػث يي ٌ
ن
خدمات تدريبية إلكتركنيةك تيسهـ بدكرها في دعـ كرفل كفامات أعوام هياة التعميـ الم رم.
عالميػػػاك كبوػػػماف تػػػكفير النػػػرعية الالزمػػػة
كػػػذلؾ يمتػػػزـ أمػػػف اإلنترنػػػت باعتبػػػارع مرفقنػػػا
ن

إلدارتػػهك عمػػى أسػػاس المنػػاركة الكاممػػة مػػف جميػػل أ ػػكاب الم ػػمكة مػػف البمػػداف المتقدمػػة
كالبمداف النامية عمى كػد سػكام فػي إطػار أدكار كمسػؤكليات كػؿ مػنهـ .بػف يػكنسك 0224ـك
)04

- 672 -

استراتيجية مقترحة لتطبيق التدريب المدمج باألكاديمية المهنية للمعلِّمين .........

( )5عنال املعسفة:
ييق ػػد بعمالػػػة المعرفػػػة تمػػػؾ التػػػي تمتمػػػؾ المهػػػارات كالخبػػػرات الوػػػركرية القاامػػػة عمػػػى
تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالت ػػاالت الالزمػػة لم ػػناعات المػػاهرة أك الخبيػػرة عاليػػة التكنكلكجيػػاك
سكام أكانت هذع ال ناعات في مجاؿ اإلنتاج أك الخدمات .الزياتك 0200ـك )334

املبخح السابع( :إجساءات الدزاسة امليداىية وىتائجَا)
تناكلت الدراسة في اإلطار النظػرم التػدريب المػدمج كأهميتػه كخ اا ػه كمككناتػه كأهػـ
استراتيجياته كمعكقات تطبيقه مف ًقبؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميف في وػكم متطمٌبػات مجتمػل
المعرفةك ككذلؾ الك كؿ إلى استراتيجية مقتركة لتطبيؽ األكاديمية المهنيػة لممعمِّمػيف لمتػدريب

المدمج كإتجاع لدعـ التنمية المهنية لمعامميف بالتعميـ العاـ في م ر في ظؿ مجتمػل المعرفػةك
متاكا مل معظـ العامميف بالتعميـ سػكام أكػاف اسػتخداـ نخ ػي
كتكظيؼ اإلنترنت الذم أ بح ن
أـ داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػةك كأهػػـ األسػػس كالمرتكػػزات كاآلليػػات التػػي يقػػكـ عميهػػا عمػػؿ
األكاديميػػة فػػي هػػذا الموػػمارك كفػػى هػػذا المبكػػث يتنػػاكؿ الباكػػث إج ػرامات الدراسػػة الميدانيػػة
كتنمؿ ما يمي:
أكنال :أهداؼ الدراسة الميدانية.

لانيا :أدكات الدراسة الميدانية.
ن
لاللنا :عينة الدراسة كمكا فاتها.

ابعا :المعالجة اإلك ااية لمدراسة.
رن

أولًا :أٍداف الدزاسة امليداىية:

 الكنؼ عف كاقل المعكقات التي تيكاجه األكاديمية المهنية لممعمِّميف نكك تب ٌني التدريبالمدمج كإ تجاع كديث لدعـ التنمية المهنية المستدامة ألعوام هياة التعميـ عينة
الدراسة).
 التك ٌ ؿ إلى استراتيجية مقتركة تيسهـ بدكرها في كؿ المنكالت التي تعكؽ األكاديمية؛لتطبيؽ التدريب المدمج في وكم متطمٌبات مجتمل المعرفةك كاالستفادة مف اإلمكانات
المتاكة في وكم الكاقل الكالي لألكاديمية المهنية لممعمِّميف عينة الدراسة).
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ثاىيًا :أدوات الدزاسة امليداىية:
املكابالت الشدصية:

-0

قاـ الباكث بمجمكعة مف المهاـ التالية:
 مقابمة الخبرام كعممام التربية في أماكف عممهـ؛ لجمل البيانات كالمعمكمات ذات ال مةبمكوكع الدراسة.
أعدها الباكث لهذا ال رض.
 -مقابمة المدربيف في أماكف عممهـ؛ لتطبيؽ االستبانة التي ٌ

-8

بياء االستباىة:
اسػػتخدـ الباكػػث فػػي دراسػػته اسػػتبانة مػػف إعػػدادع لجمػػل البيانػػات التػػي تتطمٌبهػػا الدراسػػة

الميدانيػػة مػػف منطمػػػؽ أف االسػػتبانة الجيػػػدة "هػػي التػػي تيكتػػػب بطريقػػة تسػػػتككذ عمػػى اهتمػػػاـ
المستجيب" مرسيك 0772ـك )036ك كتيسهـ بػدكرها فػي تكقيػؽ أهػداؼ الدراسػةك كقػد راعػى
الباكث في

يايته لمكاكر كعبارات االستبانة أف تتسـ بالمكوكعية كالبساطة.

كقػػاـ الباكػػث بإعػػداد االسػػتبانة بعػػد االطػػالع عمػػى الدراسػػات السػػابقة العربيػػة كاألجنبيػػة
كتـ تكديد البيانػات المطمػكب
المت مة بمكوكع الدراسة باإلوافة إلى اإلطار النظرم لمدراسةك ٌ
الك ػػكؿ عميهػػا التػػي لهػػا عالقػػة بالدراسػػة الكاليػػةك لػػـ ػػياية العبػػارات التػػي تيناسػػب مجتمػػل
الدراسة كأفراد العينة التي تيسهـ بدكرها في" استلارة أفراد العينة بطريقة منهجية كمقننػة لتقػديـ
كقااؽك كرؤل كأفكار معينة في إطار البيانات المرتبطة بمكوػكع الدراسػة كأهػدافها دكف تػدخؿ

مف الباكث في التقدير الذاتي ألفراد العينة في هذع البيانات" عبد الكميدك 0771ـك .)061
جزأيف:

كلقػػد تػ ٌػـ ت ػػميـ االسػػتبانة كػػأداة لجمػػل البيانػػات فػػي

ػػكرتها النهاايػػة باكتكااهػػا عمػػى

الجزم األكؿ :بيانات نخ ية:
كتتملٌؿ في الجامعةك الكمية /المراكز البكليةك التخ ص.

يتومف مجمكعة مف العبارات مدرجة تكت ستة مكاكر رايسة.
الجزم اللاني:
ٌ
المكجهػػة لمخبػرام فػػي مجػاؿ التنميػة المهنيػػة المسػتدامة لمتعػ ٌػرؼ
أ – بالنسػبة لالسػتبانة
ٌ
إلى كاقل المعكقات التي تيعيؽ األكاديمية المهنية لممعمِّميف؛ لتطبيؽ التدريب المػدمج فػي وػكم
متطمٌبات مجتمل المعرفةك فكانت كالتالي:

األكؿ :استراتيجيات التدريب المدمجك كقد انتمؿ عمى  )4استراتيجيات.
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اللاني :معكقات استخداـ التدريب المػدمج باألكاديميػة المهنيػة لممعمِّمػيفك انػتممت عمػى
خمسة مكاكرك كالتالي:
المككر األكؿ :معكقات إداريةك كقد انتمؿ عمى  ) 02عبارات.
المككر اللاني :معكقات تكنكلكجيةك كقد انتمؿ عمى  )02عبارات.
المككر اللالث :معكقات بنريةك كقد انتمؿ عمى  )4عبارات.
المككر الرابل :معكقات لقافيةك كقد انتمؿ عمى  )4عبارات.
المككر الخامس :معكقات ماليةك كقد انتمؿ عمى  )7عبارات.
كيعقػػب االسػػتبانة اسػػتراتيجيات يمكػػف إوػػافتهاك ككػػذلؾ معكقػػات أخػػرل يػػرل أفػراد العينػػة
إوافتها.

-3

صدم االستباىة:
اعتمد الباكث في كساب

في

دؽ االستبانة عمى

كرتها األ كلية عمى مجمكعه مف األسػاتذة المتخ

دؽ المك ٌكمػيف كيػث عػرض االسػتبانة
ػيف بكميػات التربيػة كالمراكػز البكليػة

كمككمػػػيف؛ لمتأكػػػد مػػػف مػػػدل انتمػػػام عبػػػارات االسػػػتبانة لممكػػػاكر الم ػػػنفة تكتهػػػاك كاوػػػافة
المناسػػب مػػف العبػػارات أك المكػػاكر التػػي لػػـ تػػرد فػػي مسػػكدة االسػػتبانةك ككانػػت المالكظػػات
كالتكجيهات التي أبداها السادة المككمػكف مختمفػة كمتعػددةك كفػى وػكاها تػ ٌـ إجػرام التعػديالت
الالزمػػة كتػػى تػ ٌػـ التك ػػؿ لم ػػكرة النهاايػػة لالسػػتبانةك كبػػذلؾ أ ػػبكت األداة ػػالكة لمتطبيػػؽ
عمى عينة مجتمل الدراسة مف الخبرام في مجاؿ التنمية المهنية المستدامة.

-4

ثبات االستباىة:

ػػـ
قػػػاـ الباكػػػث بكسػػػاب لبػػػات االسػػػتبانة باسػػػتخداـ طريقػػػة االكتمػػػاؿ المتػػػكاليك كيػػػث تػ ٌ
التعامػػؿ مػػػل العينػػػة مملٌمػػػة لممػػػدربيف فػػػي ألنػػػام عممهػػػـ بفػػػركع األكاديميػػػة المهنيػػػة لممعمِّمػػػيف
تجمػػػل خبػػػرام التنميػػػة المهنيػػػة المسػػػتدامةك كلهػػػـ عالقػػػات عمػػػؿ باألكاديميػػػة
باعتبارهػػػا تيملٌػػػؿ ٌ
المهنيػػة لممعمِّمػػيف كمػػدربيف معتمػػديف كخبػػرام فػػي مجػػاؿ التنميػػة المهنيػػة المسػػتدامة كالبػػالغ

ػدربا ك كقػػد اسػػتخدـ الباكػػث فػػي كسػػاب لبػػات العبػػارات العالقػػة التاليػػة ف ػؤاد
عػػددهـ  )052مػ ن
البهي السيدك0757ـ :)432:
1
ن
) ل) -
معامل الثبات(ث)=
ن 1
ن
حيث( ن ) عدد االختيارات لمعبارة الواحدة
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(ل) االحتمال المنوالي=

أكبر تكرار
عدد أفراد العينة

تـ كساب لبػات كػؿ مكػكر مػف مكػاكر االسػتبانة التػي تيملٌػؿ كاقػل المعكقػات
كقد ٌ
التي تيعيػؽ األكاديميػة المهنيػة لممعمِّمػيف؛ لتطبيػؽ التػدريب المػدمج فػي وػكم متطمٌبػات
المككنة لها.
مجتمل المعرفةك مف خالؿ كساب الكسيط لمعامالت العبارات
ٌ
تـ كساب لبات االستبانة ككؿ كذلؾ بكساب الكسيط لمعػامالت لبػات كػؿ مكػكر
كٌ

مػػف مكػػاكر االسػػتبانةك كيػػث أسػػفر ذلػػؾ عمػػى أف معامػػؿ اللبػػات لالسػػتبانة  )الخا ػػة
بػػالمعمِّميف  )0,47كذلػػؾ عنػػد مسػػتكل داللػػة )0.01ك كهػػى درجػػة مناسػػبة تػػدؿ عمػػى
الكية االستبانة لمتطبيؽ عمى أفراد العينة.

-5

تطبيل االستباىة:
قاـ الباكث بتطبيؽ االستبانة عمى النكك التالي-:

تالفيا ألية مناكؿ عند
تـ تكزيل االستبانة ب كرة نخ ية عمى كؿ أفراد العينة؛
ن
ٌ 
التطبيؽ.
أيوا البيانات

ٌ
كوح الباكث ألفراد العينة كيفية اإلجابة عمى كؿ مكاكر االستبانة ك ن
النخ ية.
تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة مف المدربيف بأماكف تكاجدهـ.
ٌ 

-6

عيية الدزاسة ومواصفاتَا:

يػتـ المجػكم
لدراسة أية منكمة في المجتمل ي عب دراسة جميل أفراد المجتملك كمف لػـ ٌ
إلى اختيار عينة مملٌمة مف أفراد المجتمل لدراستها مف خالؿ ما يمي:

أ -اختياز عيية الدزاسة.
تـ اختيار عينة الدراسة الميدانية مف المػدربيف عينػة الدراسػة) بالطريقػة العنػكاايةك
كهى" تتيح لكؿ فرد في مجتمل البكث الفر ة ليككف أكد أفراد هػذع العينػةك كفػى هػذع الطريقػة

) )إذا كان معامل الثبات  0,18 فإنه دال عند مستوى  0,05وإذا كان معامل الثبات  0,25 فإنه دال عند
مستوى  ،0,01وىف كلتا احلالتني يكون الثبات مرتفعا ويدل على صالحية االستبانة للتطبيق.
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اايا مػف قاامػة مجتمػل البكػث" كػكهيف
نا
يتـ اختيار العدد المطمكب مف المفكك يف
اختيار عنػك ن
ٌ
كمانيكفك 0772ـك .")007

ب -حتديد ىوعية التعليه الري سوف يتهّ التطبيل عليُ:
قػػاـ الباكػػث بػػالتطبيؽ عمػػى عينػػة مملٌمػػة المػػدربيف فػػي ألنػػام عممهػػـ بفػػركع األكاديميػػة

تجمل خبرام التنميػة المهنيػة المسػتدامةك كلهػـ عالقػات عمػؿ
المهنية لممعمِّميف باعتبارها تيملٌؿ ٌ
باألكاديمية المهنية لممعمِّميف كمدربيف معتمديف عينة الدراسة)؛ لتكقيػؽ أهػداؼ الدراسػةك كقػد
طيٌبقت الدراسة الميدانية عمى العينة في العاـ 0205 /0204ـ.

ج -حتديد احملافظات اليت يتهّ التطبيل فيَا:

قاـ الباكث باختيار تسل مكافظاتك هػي :البكيػرة كدميػاط ككفػر النػيخ كالقػاهرة كالمنيػا
كأسيكط كسكهاج كقنا كاألق رك كقد راعى ما يمي:
 اختار الباكث العينة مملٌمة لمكافظات جمهكرية م ر العربية مف لهـ ات اؿ مبانر
لمعمؿ باألكاديمية المهنية لممعمِّميف.
 اختار الباكث بعض المدربيف كالخبرامك كذلؾ مف خالؿ تعاممه معهـ عف قرب عرؼ
الكلير منهـ كخبرام في مجاؿ التنمية المهنية المستدامة.

 اختار الباكث األكاديمية المهنية لممعمِّميف؛ ألنها مقر عممه.

د -وصف عيية الدزاسة امليداىية:
قاـ الباكث بك ؼ عينة الدراسة الميدانية مف كيث ما يمي:

أ – تكزيل العينة بالمكافظات بكؿ مكافظة عمى كدة كيتوح ذلؾ مف الجدكؿ التالي:
و
1
0
0
7
3
6
4

عذول (َ )1ىضح رىصَغ انؼُُخ ػهً ثبنًحبفظبد
اإلعًبنٍ
انًحبفظخ
%
ػذد انًذسثٍُ انكهٍ
%4,7
02
انجحُشح
%11,0
02
ديُبط
%11,1
00
كفش انشُخ
%10,1
03
انمبهشح
%11,0
02
انًُُب
%1,0
03
أسُىط
%17,1
72
سىهبط

1

03

%10,1

00
042

%1,3
%122

1

لُب
األلصش
اإلعًبنٍ
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يتوح مف الجدكؿ السابؽ:
المتنكعة عينة الدراسة) كهى كالتالي:
بياف تكزيل عينة الدراسة الميدانية بالمكافظات
ٌ
 -البكيرة بمغ عدد أفراد العينة  )02مدرنبا بنسبة  )%5,2مف إجمالي العينة الكمية.

مدربا بنسبة  )%00,0مف إجمالي العينة الكمية.
 دمياط بمغ عدد أفراد العينة  )12نمدربا بنسبة  )%00,6مف إجمالي العينة
 كفر النيخ بمغ عدد أفراد العينة )10ن
الكمية.

مدربا بنسبة  )%00,7مف إجمالي العينة الكمية.
 القاهرة بمغ عدد أفراد العينة  )13نمدربا بنسبة  )%00,0مف إجمالي العينة الكمية.
 -المنيا بمغ عدد أفراد العينة  )12ن

مدربا بنسبة  )%7,1مف إجمالي العينة الكمية.
 أسيكط بمغ عدد أفراد العينة  )03نمدربا بنسبة  )%02,6مف إجمالي العينة
 سكهاج بمغ عدد أفراد العينة )22ن
الكمية.

مدربا بنسبة 00ك  )%مف إجمالي العينة الكمية.
 قنا بمغ عدد أفراد العينة  )13نمدربا بنسبة  )%6,3مف إجمالي العينة الكمية.
 -األق ر بمغ عدد أفراد العينة  )01ن

ب -تكزيل العينة الكمية لممدربيف بالمكافظات عينة الدراسة) بالنسبة لمجنس
و
1
0
0
7
3
6
4
1
1

عذول ( )0رىصَغ انؼُُخ انكهُخ نهًذسثٍُ ثبنًحبفظبد (ػُُخ انذساسخ) ثبنُسجخ نهغُس
اإلعًبنٍ
إَبس
ركىس
انًحبفظخ
ػذد انًذسثٍُ انكهٍ
%
ػذد انًذسثبد
%
ػذد انًذسثٍُ
02
%1,0
0
%6.1
14
انجحُشح
02
%1,1
3
%1.0
03
ديُبط
00
%2,4
0
%11,1
02
كفش انشُخ
03
%1,1
3
%11,1
02
انمبهشح
02
%1,3
7
%1,6
06
انًُُب
03
%1,1
0
%1,0
00
أسُىط
72
%1,1
3
%10,1
03
سىهبط
03
%1,3
7
%11,7
01
لُب
00
%2,4
0
%4,1
01
األلصش
10,0
042
00
%14,1
004
اإلعًبنٍ
%

%
%4,7
%11,0
%11,1
%10,1
%11,0
%1,0
%17,1
%10,1
%1,3
%122

يتوح مف الجدكؿ السابؽ:
أف عػػدد أفػراد العينػػة بالنسػػبة لممػػدربيف مػػف كيػػث الجػػنس فقػػد بمػػغ عػػدد الػػذككر )015
مدربان مف إجمالي العينة الكمية لممدربيف بنسبة  )% 65,6مػف إجمػالي العينػة الكميػة لمخبػرام
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كبمغ عدد اإلناث مف العينة  )11مدربة بنسبة  )% 00,0مف إجمالي العينة الكمية.

زابعاً :املعاجلة اإلحصائية للدزاسة امليداىية:
استخدـ الباكث األساليب اإلك ااية التالية:

 -0كساب األكزاف النسبية كبياف داللتها ككساب كدكد اللقة
قػػاـ الباكػػث بتفريػػغ نتػػااج التطبيػػؽ لالسػػتبانة كمعالجتهمػػا إك ػػاايا باسػػتخداـ األكزاف
النسبية كيث أتبل الخطكات التالية:
 قاـ الباكث بكساب تك اررات استجابة أفراد العينة لكؿ عبارة تكت كؿ بديؿ مف بدااؿاإلجابة كهى درجة التكقؽ كبيرة – متكسطة – وعيفة)
 إعطام مكازيف رقمية لكؿ بديؿ مف بدااؿ االستجابة عمى النكك التالي:كبيرة =1

متكسطة = 0وعيفة =)0

ورب تك اررات ؾ) كؿ عبارة في الميزاف الرقمي لبديؿ االستجابة لـ جمػل ككا ػؿ
الورب لمك كؿ عمى درجة االستجابة الكمية لكؿ عبارة.
لمك ػػكؿ عمػػى نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة لكػػؿ عبػػارة كلكػػؿ مكػػكر مػػف العبػػارات الػػكزف
النسبي) كذلؾ مف العالقة التالية عبدالجكادك0761ـ: )023:

ك +3  1ك  + 2  2ك1  3

الوزن النسبي (ق) =

3ن

حيث ك = 1عدد تك اررات (كبيرة)
ك  = 2عدد تك اررات (متوسطة)

ك = 3عدد تك اررات (ضعيفة)
ن = عدد أفراد العينة.

 الحصول عمى نسبة متوسط شدة الموافقة عمى كل عبارة من عبارات االستبانةمن المعادلة التالية:

نسبة متوسط شدة الموافقة =

أعمى وزن رقمي – أقل وزن رقمي
عدد البدائل

- 720 -

استراتيجية مقترحة لتطبيق التدريب المدمج باألكاديمية المهنية للمعلِّمين .........

1-3
=

=67و0

3

 تم تقدير الخطأ المعياري بالنسبة لمتوسط شدة الموافقة عمى كل عبارة منعبارات االستبانة من القانون التالي (فؤاد البيي السيد1979،م) 431 :
الخطأ المعياري (خ.م) =

xب

أ

ن

حيث أ = نسبة متوسط شدة الموافقة عمى العبارة = 0.67
ب =0.33= 0.67 -1
ن =عدد أفراد العينة.
تعييف كدكد اللقة بنسبة متكسط االستجابة عنػد درجػة لقػة  )2.73كذلػؾ مػف القػانكف
سميثك0756ـ)62:
كدكد اللقة ككؿ الكزف النسبي =   0.74  2.45الخطأ المعيارم)
تعيػػيف مػػدل إدراؾ أف ػراد العينػػة بأهميػػة المنػػكالت التػػي تعػػكؽ أدام األكاديميػػة المهنيػػة
لممعممػػيف لتطبيػػؽ التػػدريب المػػدمج فػػي وػػكم متطمبػػات مجتمػػل المعرفػػةك كذلػػؾ بترتيػػب األكزاف
النسبية ألفراد العينة كفقنا لكدم اللقة كذلؾ كما بالنكؿ.

غير محققة (سمبي)

محققة (إيجابي) متوسطة

حساب حدود الثقة لمعينة بالنسبة لالستبانة ،ويتضح ذلك من الجدول التالي
عذول ( )0حسبة حذود انضمخ نهؼُُخ ثبنُسجخ نالسزجبَخ
َىع انؼُُخ
يذسثٍُ يٍ انًؼزًذٍَ

ػذد أفشاد انؼُُخ

انخطأ انًؼُبسٌ

042

2,201

الكد األدنى= 2,40 =2,206  0,74 - 2,45
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الكد األعمى= 2,50 =2,206  0,74 + 2,45
كقد راعى الباكػث عنػد كسػاب التكميػؿ اإلك ػااي ككسػاب كػدكد اللقػة كتكميػؿ النتػااج
التي تـ التك ؿ إليها ما يمي:
عد مكققة.
 العبارات التي لها كزف نسبي أكبر مف أك يساكم الكد األعمى  )2,50تي ٌعد يير
 العبارات التي لها كزف نسبي أقؿ مف أك يساكم الكد األدنى  )2,40تي ٌمكققة.

 العبارات التي لها كزف نسبي ينك ر بيف الكد األعمى  )2,50كالكد األدنىعد عبارة يير كاوح.
 )2,40تي ٌ

ىتائج الدزاسة امليداىية وتفسريٍا.
تناكؿ الباكث الجزم تفسير نتااج االستبانةك كاتبل الباكث اإلجرامات التالية:
تـ تطبيؽ االستبانة عمى عدد مف المدربيف كبمغ عددهـ  )052مدربان بمختمؼ
 ٌلمتعرؼ إلى كاقل المعكقات التي تيعيؽ األكاديمية المهنية لممعمِّميف؛
المكافظات
ٌ
لتطبيؽ التدريب المدمج في وكم متطمٌبات مجتمل المعرفةك بما يعمؿ عمى تب ٌني

تطكرات العالمية في نفس
األكاديمية تكديث ينظـ التنمية المهنية بما يتم ٌ
نى مل ٌ
المجاؿ.
عذول ( )7األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً اسزغبثبد أفشاد انؼُُخ انكهُخ نهذساسخ
د
َسجخ يزىسظ االسزغبثخ
انًحبوس
ً
7
2.61
أوال :انًؼىلبد اإلداسَخ.
0
2.40
صبًَُب :انًؼىلبد انزكُىنىعُخ.
0
2.46
صبنضًب :انًؼىلبد انجششَخ.
3
2.63
ساث ًؼب :انًؼىلبد انضمبفُخ.
1
2.44
سب :يؼىلبد يبنُخ.
خبي ً

كيتوح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

جػػامت اسػػتجابة أف ػراد العينػػة الكميػػة لمدراسػػة الميدانيػػة نكػػك المعكقػػات اإلداريػػة بدرجػػة
إدراؾ ييػػػر كاوػػػكةك فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة) كبػػػكزف نسػػػبي  )2.462بالنسػػػبة لألفػػػراد العينػػػة
الكميةك كيرجل هذا العينة أقركا بأف هناؾ العديد مػف المعكقػات المكجػكدةك كمنهػا معكقػات ييػر
مكجكدة عمى أرض الكاقلك كلهذا جامت المعكقات اإلداريػة ييػر كاوػكة بالنسػبة ألفػراد العينػة
الكمية.
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جامت استجابة أفراد العينة الكمية لمدراسػة الميدانيػة نكػك المعكقػات التكنكلكجيػة بدرجػة
إدراؾ مكققػػػةك فػػػي المرتبػػػة اللاللػػػة) كبػػػكزف نسػػػبي  )2.50بالنسػػػبة لألفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك
كيرجل هذا العينة أقركا بأف هناؾ العديد مف المعكقات التكنكلكجية المكجكدة عمػى أرض الكاقػل

تؤلٌر سم نبا عمى تطبيؽ التدريب المدمج مف قبؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميفك كربمػا يرجػل إلػى
نظػر ل ػعكبة تطبيػؽ التػدريب
أف أفراد العينة يستخدمكا التدريب التقميدم في الكقت الكاور؛ نا
اإللكتركنػػي فػػي الكقػػت ال ػراهفك ممػػا دفػػل العينػػة إلػػى أف المعكقػػات التكنكلكجيػػة مكجػػكدة عمػػى
بػػالكاقلك كلهػػذا جػػامت المعكقػػات التكنكلكجيػػة مكققػػة بالنسػػبة ألفػراد العينػػة الكميػػة فػػي المرتبػػة
اللاللة.
جػػامت اسػػتجابة أف ػراد العينػػة الكميػػة لمدراسػػة الميدانيػػة نكػػك المعكقػػات البنػػرية بدرجػػة
إدراؾ مكققػػػةك فػػػي المرتبػػػة اللانيػػػة) كبػػػكزف نسػػػبي  )2.54بالنسػػػبة لألفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك
كينير ذلؾ إلى أف أفػراد العينػة أقػركا بػأف هنػاؾ العديػد مػف المعكقػات البنػرية المكجػكدة عمػى
ػمبا عمػػى تطبيػػؽ التػػدريب المػػدمج مػػف ًقبػػؿ األكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّمػػيفك
أرض الكاقػػل تػػؤلٌر سػ ن
المدربػػة عمػػى تكظيػػؼ
كربمػػا يرجػػل إلػػى أف أف ػراد العينػػة لػػديهـ الػػكعي بأهميػػة القػػكل البنػػرية
ٌ
تطبيػػؽ التػػدريب اإللكتركنػػي فػػي الكقػػت الػػراهف؛ ممػػا دفػػل العينػػة إلػػى أف المعكقػػات البنػػرية
مكجػػكدة عمػػى بػػالكاقلك كلهػػذا جػػامت المعكقػػات البنػػريةك مكققػػة بالنسػػبة ألف ػراد العينػػة الكميػػة
نظر ألهميتها لتطبيؽ اسػتراتيجيات التػدريب المػدمجك كهػذا يػدؿ عمػى مػدل
كفي المرتبة اللانية نا
كعي أفراد العينة بأهمية القكل العاممػة المدربػة عمػى تكنكلكجيػا المعمكمػات كاسػتخداـ الكاسػب
المتطكرة في تكظيفها في تطبيؽ استراتيجيات التدريب المدمج.
اآللي كالبرمجيات
ٌ
جػػامت اسػػتجابة أف ػراد العينػػة الكميػػة لمدراسػػة الميدانيػػة نكػػك المعكقػػات اللقافيػػة بدرجػػة
إدراؾ يير كاوكةك في المرتبة األخيرة) كبكزف نسبي  )2.43بالنسبة لألفػراد العينػة الكميػةك
كينير ذلؾ إلى أف أفراد العينة أقركا بأف هناؾ العديد مػف المعكقػات المكجػكدةك كمنهػا معكقػات
ييػر مكجػكدة عمػى أرض الكاقػل؛ كلهػذا جػامت المعكقػات اللقافيػة ييػر كاوػكة بالنسػبة ألفػراد
العينة الكميةك كفي المرتبة األخيرة.
جامت استجابة أفراد العينة الكمية لمدراسة الميدانية نكك المعكقػات الماليػة بدرجػة إدراؾ
كينػير ذلػؾ
مكققةك في المرتبة األكلى) كبكزف نسبي  )2.55بالنسبة لألفراد العينػة الكميػةك ي
إلى أف أفػراد العينػة أقػركا بػأف هنػاؾ العديػد مػف المعكقػات الماليػة المكجػكدة عمػى أرض الكاقػل
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تؤلٌر سمبان عمى تطبيؽ التػدريب المػدمج مػف ًقبػؿ األكاديميػة المهنيػة لممعمِّمػيف ربمػا يرجػل إلػى

أف أف ػراد العينػػة لػػديهـ الػػكعي بأهميػػة الن ػكاكي الماليػػة فػػي تػػكفير التكنكلكجيػػا كن ػرام األدكات
الالزمة؛ لتطبيؽ التػدريب اإللكتركنػي فػي الكقػت الػراهف كهػذا مػا دفػل العينػة إلػى أف المعكقػات
الماليػػة تكػػكؿ دكف تطبيػػؽ اسػػتراتيجيات التػػدريب المػػدمج مػػف ًقبػػؿ األكاديميػػةك كلهػػذا جػػامت
نظػػر ألهميتهػػا
المعكقػػات الماليػػةك مكققػػة بالنسػػبة ألفػػراد العينػػة الكميػػة كفػػي المرتبػػة األكلػػى نا
ات المالية مف قبؿ الكككمػة التػي تػدعـ بهػا األكاديميػةك مػل العمػـ أف
الق كلك كقمة المخ
ذاتيػا دكف تمقٌػي أم مسػاعدات مػف
األكاديمية مف العػاـ المػالي 0206/0205ـ تػدعـ نفسػها ن
كزارة المالية.

أوالً  :اسرتاتيجيات التدزيب املدمج املستددمة باألنادميية املَيية للنعلِّنني:

انػػتممت اسػػتراتيجيات التػػدريب المػػدمج المسػػتخدمة باألكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّمػػيف عمػػى

( )6اســرتاتيجيات وبعــد التطبيــل وتفسيــب االســتجابات مّ معاجلــة ىتائجــُ إحصــائيًا ننــا باجلــدول
التالي:
عذول ()3
األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً اسزشارُغُبد انزذسَت انًذيظ انًسزخذيخ ثبألكبدًَُخ انًهُُخ نهًؼهًٍُ
َسجخ يزىسظ
د
انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد
و
االسزغبثخ
َزشابسن انزاذسَت انزمهُاذٌ يااغ انزاذسَت اإلنكزشوَاٍ رجبدنُاب ً فااٍ
7
2,31
1
رذسَجبد األكبدًَُخ انًهُُخ داخم انزذسَت انىاحذ.
َزى فُهب رذسَت يىضىع يب أو أكضش يٍ خالل أسابنُت انزاذسَت
1
2,13
انزمهُاااذٌت وراااذسَت يىضاااىع ثخاااش أو أكضاااش ثاااأدواد انزاااذسَت
0
اإلنكزشوٍَ.
َزى فُهب رذسَت يىضىع يب أو أكضش يٍ خالل أسابنُت انزاذسَت
0
2,47
0
االنكزشوٍَت ورذسَت يىضىع ثخش أو أكضش انزذسَت انزمهُذٌ.
َزُاابوة انزااذسَت ثااٍُ انزااذسَت انزمهُااذٌ وانزااذسَت اإلنكزشوَااٍ
3
2,34
7
أكضش يٍ يشح داخم انزذسَت انىاحذ.
رساازخذو اساازشارُغُخ انزااذسَت انًااذيظ انًمهااىة فااً رااذسَجبد
0
2,12
3
األكبدًَُخ انًهُُخ نهًؼهًٍُ انًذسة كمبئذ.
رساازخذو اساازشارُغُخ انزااذسَت انًااذيظ انًمهااىة فااً رااذسَجبد
6
2,74
6
األكبدًَُخ انًهُُخ نهًؼهًٍُ انًزذسة كمبئذ.

يتوح مف الجدكؿ السابؽ:
أف العبػػارة رقػػـ  )0جػػامت بػػكزف نسػػبي  )2,36ييػػر مكققػػة بالنسػبة السػػتجابة أفػراد
العينػػة الكميػػة فػػي المرتبػػة الرابعػػةك كهػػذا يػػدؿ عمػػى أف أف ػراد العينػػة لػػديهـ كعػػي بػػأف التػػدريب

الكػػالي باألكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّمػػيف يسػػير تقميػػديانك بعيػػدان عػػف التػػدريب اإللكتركنػػيك كلهػػذا
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جامت استجابة أفراد العينة سػمبية نكػك تنػارؾ التػدريب التقميػدم مػل التػدريب اإللكتركنػي فػي
يتـ باألكاديمية.
نفس التدريب الذم ٌ
كقد جامت العبػارة  )0فػي المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي  )2,63كهػي مكققػة بالنسػبة
السػػتجابة أف ػراد العينػػة الكميػػةك كيػػث تنػػير إلػػى أف أف ػراد العينػػة لػػديهـ كعػػي بأهميػػة اسػػتخداـ
اسػتراتيجية إجػرام التػػدريب مػػف خػػالؿ أسػػاليب التػدريب التقميػػدمك لػػـ اسػػتكماؿ التػػدريب بػأدكات
التدريب اإللكتركنػيك كهػذا قػد يػكفٌر كقػت كجهػد المتػدرب؛ ألنػه مػف خػالؿ التػدريب اإللكتركنػي
سػػيختار الكقػػت المناسػػب لظركفػػه المتاكػػةك كأقػػؿ تكمفػػة ماليػػةك كاسػػتراتيجية مػػف اسػػتراتيجيات

التدريب المدمج.
جامت العبارة  )1فػي المرتبػة اللاللػة بػكزف نسػبي  )2,52مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أفراد العينة الكميةك كهذا يدؿ عمى أف أفراد العينػة لػديهـ ريبػة فػي أف يبػدأ التػدريب اإللكتركنػي
أكالن قبؿ التدريب التقميدم كاستراتيجية مف استراتيجيات التدريب المدمج.

جػػامت العبػػارة  )2فػػي المرتبػػة الخامسػػة بػػكزف نسػػبي  )2,35ييػػر مكققػػة بالنسػػبة

السػػتجابة أف ػراد العينػػة الكميػػةك ألف أف ػراد العينػػة يرفوػػكف التعامػػؿ بهػػذع االسػػتراتيجية لمتػػدريب
المدمجك كالتناكب بيف التدريب التقميدم كاإللكتركني أكلر مف مرة داخؿ التدريب الكاكد.
جامت العبارة  )3فػي المرتبػة اللانيػة بػكزف نسػبي  )2,62مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أف ػراد العينػػة الكميػػةك كهػػذا يػػدؿ عمػػى أف أف ػراد العينػػة يفوػػمكف اسػػتخداـ اسػػتراتيجية التػػدريب
قاادا.
المدمج المقمكب بكيث يككف المدرب ن

جػػػامت العبػػػارة  )4فػػػي نفػػػس المرتبػػػة السادسػػػة بػػػكزف نسػػػبي  )2,25ييػػػر مكققػػػة

بالنسػػػبة السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك كهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف أفػػػراد العينػػػة يرفوػػػكف اسػػػتخداـ
استراتيجية التدريب المقمكب بكيث يككف المتدرب هك القاادك كهػذا يؤكػد تفوػيؿ المػدرب بػدكرع
كقااد كليس المدرب.

ثاىيًا :معوقات استدداو التدزيب املدمج باألنادميية املَيية للنعلِّنني.
 -0احملوز األول :املعوقات اإلدازية:
"المنكالت المرتبطة بالعنا ر اإلدارية التخطيط كالتنظيـ كالتنفيذ كالمتابعة كالتقكيـ)
كانػػػػتمؿ هػػػػذا المكػػػػكر عمػػػػى  )02مػػػػف عبػػػػارات االسػػػػتبانة كبعػػػػد التطبيػػػػؽ كتفريػػػػغ
اايا كما بالجدكؿ التالي:
تـ معالجة نتااجه إك ن
االستجابات ٌ
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1
0
0
7
3
6
4
1
1
12

عذول ( )6األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً انًؼىلبد اإلداسَخ وانفشوق ثُُهب
َسجخ يزىسظ االسزغبثخ
انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد
2,40
ضؼف انزخطُظ يٍ لجم األكبدًَُخ نؼًهُخ رطجُك انزذسَت انًذيظ.
2,40
ثظء ارخبر انمشاس اإلداسٌ يٍ لجم األكبدًَُخ نألخز ثبنزذسَت انًذيظ.
ضاؼف اسازخذاو انًاذسثٍُ ثبألكبدًَُاخ اسازشارُغُخ انزاذسَت انًااذيظ
2,60
فٍ انُشبطبد انزذسَت انًخزهفخ.
ضااؼف دوس األكبدًَُااخ فااٍ رصااًُى يىالااغ عذَااذح عبرثااخ رساازخذو
2,47
اسزشارُغُخ انزذسَت انًذيظ.
ثظء األكبدًَُخ فٍ يُح سخصخ نهًذسثٍُ نكٍ َزحىناىا إناً انزاذسَت
2,64
انًذيظ.
افزمااابس األكبدًَُاااخ رُفُاااز انسُبسااابد انًالئًاااخ نزطاااىَش انزكُىنىعُاااب
2.60
ثجشايظ انزشثُخ وانزؼهُى.
ػغااض األكبدًَُااخ ػااٍ رطااىَش َظاابو انزااذسَت انًااذيظ اناازٌ َسااًح
2,46
ثبسزمجبل انزغزَخ انشاعؼخ يٍ انًزذسثٍُ.
ضااؼف لااذسح األكبدًَُااخ ػهااً رمُااُى انااذوساد انزااٍ راازى ثبنزااذسَت
2,61
انًذيظ.
2,63
صؼىثخ رمُُى أصش انزذسَت نذي انًشبسكٍُ ثجشايظ انزذسَت انًذيظ.
لهاااخ أػاااذاد انًاااذسثٍُ ياااٍ روٌ انكفبَااابد انًزخصصاااخ فاااٍ رطجُاااك
2,40
انزذسَت انًذيظ.

د
7
0
1
0
6
1
1
12
4
3

يتوح مف الجدكؿ السابؽ:
جامت العبارة  )0فػي المرتبػة الرابعػة بػكزف نسػبي  )2,50مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أفراد العينة الكميةك كهذا يؤٌكد أف أفراد العينة لديهـ كعػي بوػعؼ التخطػيط مػف ًقبػؿ األكاديميػة

تطبؽ األكاديمية التدريب اإللكتركنػي كانمػا
لعممية تطبيؽ التدريب المدمجك كالكاقل يينير أنه ال ٌ
ػتـ تطبيػػؽ التػػدريب التقميػػدم فػػي الب ػرامج الترقػػي أك التنميػػة المهنيػػة فػػي التخ ػػص ألعوػػام
يػ ٌ
هياة التعميـ.

جامت العبارة  )0فػي المرتبػة اللاللػة بػكزف نسػبي  )2,51مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك كمػػػف الكاوػػػح أف المػػػدربيف لػػػديهـ كعػػػي كػػػاؼ بػػػأف األكاديميػػػة ال تتخػػػذ
اإلجرامات اإلدارية لألخذ بالتدريب المدمج لدعـ التنمية المهنية المستدامة لمعامميف بالتعميـ.
جػػػامت العبػػػارة  )1فػػػي المرتبػػػة اللامنػػػة بػػػكزف نسػػػبي  )2,40ييػػػر مكققػػػة بالنسػػػبة
الستجابة أفراد العينة الكميةك كهذا يؤكد بأف أفراد العينة نتيجة لعممهػـ كمػدربيف باألكاديميػة لػـ
تتـ باألكاديمية.
يقركا استخدامهـ الستراتيجيات التدريب المدمج في النناطات التدريب التي ٌ
جامت العبارة  )2فػي المرتبػة اللانيػة بػكزف نسػبي  )2,52مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أفراد العينة الكميةك كهذا يؤكد بػأف أفػراد العينػة أقػركا وػعؼ دكر األكاديميػة فػي ت ػميـ مكاقػل
جديدة جاذبة تستخدـ استراتيجية التدريب المدمج.
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جػػامت العبػػارة  )3فػػي المرتبػػة السادسػػة بػػكزف نسػػبي  )2,45ييػػر كاوػػكة بالنسػػبة
الستجابة أفراد العينػة الكميػةك ممػا يينػير إلػى أف أفػراد العينػة لػـ تكػف اسػتجابتهـ كاوػكة نكػك
منح رخ ة لممدربيف لكي يتككلكا إلى التدريب المدمج.
جػػامت العبػػارة  )4فػػي المرتبػػة التاسػػعة بػػكزف نسػػبي  )2,40ييػػر مكققػػة بالنسػػبة
الستجابة أفراد العينة الكميةك كيدؿ ذلؾ عمى أف أفراد العينة لديهـ قدر مف المعرفة نكػك افتقػار
األكاديميػػة إلػػى تنفيػػذ السياسػػات المالامػػة لتطػػكير برامجهػػا التدريبيػػة المعتمػػدة كتككيمهػػا إلػػى
إلكتركنية.
جامت العبارة  )5فػي المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي  )2,54مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أف ػراد العينػػة الكميػػةك ممػػا ينػػير إلػػى أف إق ػرار أف ػراد العينػػة بعجػػز األكاديميػػة عػػف تطػػكير نظػػاـ
التدريب المدمج الذم يسمح باستقباؿ الت ذية الراجعة مف المتدربيف.
جػػامت العبػػارة  )6فػػي المرتبػػة العانػػرة بػػكزف نسػػبي  )2,40ييػػر مكققػػة بالنسػػبة
الستجابة أفراد العينة الكميػةك كهػذا مػا أكػدع أفػراد العينػة عمػى أف األكاديميػة لػيس لػديها القػدرة
تتـ عف طريؽ استراتيجيات التدريب المدمج.
عمى تقييـ الدكرات التي ٌ
جػػامت العبػػارة  )7فػػي المرتبػػة السػػابعة بػػكزف نسػػبي  )2,43ييػػر مكققػػة بالنسػػبة
الستجابة أفراد العينة الكميةك كيث أنه لديهـ الكعي بأف األكاديميػة تيكاجػه

ػعكبات قيػاس ألػر

تػتـ مػػف خػال ؿ اسػػتراتيجيات التػدريب المػػدمج
التػدريب لػػدل المنػاركيف بػػالبرامج التدريبيػة التػػي ٌ
يير المتزامف.
جػامت العبػػارة  )02فػي المرتبػػة الخامسػػة بػكزف نسػػبي  )2,50ييػر مكققػػة بالنسػػبة
الستجابة أفراد العينة الكميةك مما يينير إلى أف إقرار أفراد العينػة بػأف األكاديميػة لػديها وػعؼ
في اعتماد مدربيف تخ ص استراتيجيات تدريب مدمج.

 -8احملوز الجاىي :املعوقات التهيولوجية:
" المنكالت التكنكلكجية التي تستخدـ في تقديـ كنقؿ العممية التدريبية اإللكتركنية"
كانػػػػتمؿ هػػػػذا المكػػػػكر عمػػػػى  )02مػػػػف عبػػػػارات االسػػػػتبانة كبعػػػػد التطبيػػػػؽ كتفريػػػػغ
اايا كما بالجدكؿ التالي:
تـ معالجة نتااجه إك ن
االستجابات ٌ
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عذول ( )4األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً انًؼىلبد انزكُىنىعُخ وانفشوق ثُُهب
َسجخ يزىسظ
انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد
و
االسزغبثخ
2,47
لهااخ أػااذاد انمبػاابد نهزذسَجُااخ انًغهااضح الساازخذايهب فااٍ
1
نهزذسَت انًذيظ ثبألكبدًَُخ.
2,40
اَمطابع االرصابل ػُاذ رماذَى انزاذسَت انًاذيظ ػجاش انشاجكخ
0
انؼبنًُخ نهًؼهىيبد(االَزشَذ).
2,43
لهاااخ أػاااذاد انفُُاااٍُ انًزخصصاااٍُ ثبألكبدًَُاااخ فاااٍ يغااابل
0
انحبست اِنٍ واإلَزشَذ.
2,40
ضاااؼف دوس األكبدًَُاااخ فاااٍ راااىفُش ثاااشايظ انحًبَاااخ ياااٍ
7
انفُشوسبد واالخزشاق اإلنكزشوٍَ.
2,12
انزكهفاااخ انًبدَاااخ انكجُاااشح السااازخذاو انزكُىنىعُاااب ورغهُاااض
3
انمبػبد انزذسَجُخ.
2,46
غُبة انجُُبد األسبسُخ انًزًضهخ فٍ شجكبد االرصبالد.
6
2,31
ضااؼف يزبثؼااخ األكبدًَُااخ نهزغُااشاد انسااشَؼخ فااٍ أَظًااخ
4
ركُىنىعُب انًؼهىيبد انزٍ رحذ يٍ رطجُك انزذسَت انًذيظ
ثهب.
2,41
ضاؼف ايازالن األكبدًَُااخ نهجاشايظ انزذسَجُااخ انزاٍ رزُبساات
1
يغ اسزشارُغُخ انزذسَت انًذيظ.
2,31
افزمبس األكبدًَُخ إنً رىافش انخصىصُخ وانسشَخ فاٍ حفاع
1
انجُبَبد وانًؼهىيبد ضًٍ رطجُمبد انزذسَت انًذيظ.
2,42
 12ضااؼف رحااذَش ثااشايظ انزااذسَت ثًااب َزُبساات يااغ انزغُااشاد
انًغزًؼُخ وانزكُىنىعُخ.

د
7
4
7
6
1
0
1
0
12
1

يتوح مف الجدكؿ السابؽ:
جامت العبارة  )0في المرتبة الخامسة بكزف نسبي  )2,52مكققة بالنسبة السػتجابة
أفراد العينة الكميةك كهذا ما أكدع أفػراد العينػة تفتقػر األ كاديميػة إلػى القاعػات التدريبيػة المجهػزة
الستخدامها في لمتدريب المدمج المتزامف.
جػػػامت العبػػػارة  )0فػػػي المرتبػػػة السادسػػػة بػػػكزف نسػػػبي  )2,50مكققػػػة بالنسػػػبة
الستجابة أفراد العينة الكميةك كيث أقر أفراد العينة بوػعؼ اإلنترنػت فػي كليػر مػف األكقػات فػي
كاؿ تطبيؽ األكاديمية استراتيجيات التدريب المدمج المتزامف.
جامت العبارة  )1في المرتبة الرابعة بكزف نسبي  )2,53مكققة بالنسػبة السػتجابة
أفراد العينة الكميةك كيث أكد أفراد العينة قمة أعداد الفنييف المتخ

يف باألكاديميػة فػي مجػاؿ

الكاسب اآللػي كاإل نترنػتك كهػذا يػؤلٌر عمػى وػعؼ تككيػؿ البػرامج التدريبيػة إلػى إلكتركنيػة فػي
كاؿ تطبيؽ األكاديمية استراتيجيات التدريب المدمج يير المتزامف.
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جػػػامت العبػػػارة  )2فػػػي المرتبػػػة السادسػػػة بػػػكزف نسػػػبي  )2,51مكققػػػة بالنسػػػبة
السػػتجابة أف ػراد العينػػة الكميػػةك كيػػث أكػػد أفػراد العينػػة وػػعؼ دكر األكاديميػػة فػػي تػػكفير ب ػرامج
الكماية مف الفيركسات كاالختراؽ اإللكتركنػيك ففػي كػاؿ تطبيػؽ اسػتراتيجيات التػدريب المػدمج
قد تتعرض البرامج اإللكتركنية لمتػدمير بسػبب الفيركسػات؛ ممػا يسػبب خسػاار ماديػة كمعنكيػة
لممستفيديف مف هذا الدعـ في مجاؿ التنمية المهنية المستدامة.
جامت العبارة  )3في المرتبة األكلى بػكزف نسػبي  )2,62مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أف ػراد العينػػة الكميػػةك كيػػث أقػػر أف ػراد العينػػة ارتفػػاع التكمفػػة الماديػػة لقيػػاـ األكاديميػػة باسػػتخداـ
التكنكلكجيا كتجهيز القاعات التدريبية في كاؿ التدريب المدمج المػزمفك ككػذلؾ ارتفػاع التكمفػة
المالية في كاؿ تجهيز البرامج التدريبية اإل لكتركنية في كاؿ التدريب المدمج يير المتزامف.
جامت العبارة  )4فػي المرتبػة اللاللػة بػكزف نسػبي  )2,54مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك كيػػػث أقػػػر أفػػػراد العينػػػة ييػػػاب البنيػػػات األساسػػػية المتملٌمػػػة فػػػي نػػػبكات
االت ػػاالت فػػي معظػػـ األمػػاكف التدريبيػػة فػػي ألنػػام تطبيػػؽ األكاديميػػة اسػػتراتيجيات التػػدريب

المدمج المتزامف.
جػػامت العبػػارة  )5فػػي المرتبػػة التاسػػعة بػػكزف نسػػبي  )2,37ييػػر مكققػػة بالنسػػبة
السػػتجابة أف ػراد العينػػة الكميػػةك كيػػث أف أف ػراد العينػػة لػػديهـ كعػػي كػػاؼ بمػػدل وػػعؼ متابعػػة
األكاديميػة لمت ٌيػرات السػػريعة فػي أنظمػػة تكنكلكجيػػا المعمكمػات التػػي تكػ ٌػد مػف تطبيػػؽ التػػدريب
المػػدمج بهػػاك كإتجػػاع مسػػتكدث لتطػػكير منظكمػػة التنميػػة المهنيػػة المسػػتدامة ألعوػػام هياػػة
التعميـ.
جػػػامت العبػػػارة  )6فػػػي المرتبػػػة اللانيػػػة بػػػكزف نسػػػبي  )2,56ييػػػر مكققػػػة بالنسػػػبة
أقر أفراد العينة بوعؼ امتالؾ األكاديميػة لمبػرامج التدريبيػة
الستجابة أفراد العينة الكميةك كيث ٌ
التي تتناسب مل استراتيجية التدريب المدمج.
جػػامت العبػػارة  )7فػػي المرتبػػة العانػػرة بػػكزف نسػػبي  )2,36ييػػر مكققػػة بالنسػػبة
الستجابة أفراد العينة الكميةك كأكد أفراد العينة افتقار األكاديمية إلى تكافر الخ ك ػية كالسػرية
في كفظ البيانات كالمعمكمات ومف تطبيقات التدريب المدمج.
جػػامت العبػػارة  )02فػػي المرتبػػة اللامنػػة بػػكزف نسػػبي  )2,52ييػػر كاوػػكة بالنسػػبة
الستجابة أفراد العينة الكمية.
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احملوز الجالح :املعوقات البشسية:
قدـ عممية التدريب المدمج"
كي ٌ
" المنكالت المرتبطة بالكادر البنرم الذم يي ٌ
عد ي
كانتمؿ هذا المككر عمى  )4مف عبػارات االسػتبانة كبعػد التطبيػؽ كتفريػغ االسػتجابات
اايا كما بالجدكؿ التالي:
تـ معالجة نتااجه إك ن
ٌ
و
1
0
0
7
3
6

عذول ( )1األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً انًؼىلبد انجششَخ وانفشوق ثُُهب.
َسجخ يزىسطخ االسزغبثخ
انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد
لهخ ػذد انًذسثٍُ انخجشاء ثبألكبدًَُخ فٍ يغبل انزذسَت
2,43
انًذيظ.
انحبعخ إنً ولذ كجُش نزهُئخ انًزذسثٍُ السزخذاو
2,11
انزذسَت انًذيظ.
يمبويخ انمبئًٍُ ػهً انزذسَت نهزغُُش َحى اسزخذاو
2,31
انزكُىنىعُب اإلنكزشوَُخ.
لهخ انذافؼُخ نذي انؼبيهٍُ ثبألكبدًَُخ َحى رطجُك
2,41
انزذسَت انًذيظ.
لهخ ػذد انًىظفٍُ ثبألكبدًَُخ انًخزصٍُ فٍ يزبثؼخ
2,17
صُبَخ يؼذاد انزذسَت انًذيظ.
ضؼف رذسَت انكىادس األكبدًَُخ وانفُُخ انزٍ رُبط ثهب
يهًخ إَزبط انجشايظ انزذسَجُخ نهزذسَت انًذيظ.

2,41

د
3
0
6
0
1
7

يتوح مف الجدكؿ السابؽ:
جامت العبارة  )0في المرتبة الخامسة بكزف نسبي  )2,53مكققة بالنسبة السػتجابة
أفراد العينة الكميةك كهذا يؤٌكد أف أفراد العينة الكمية لديهـ كعي بأهمية إعداد الكػكادر التدريبيػة
ذات الخبػػرة فػػي اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات تكقػػؽ أهػػداؼ التػػدريب المػدمج؛ كلهػػذا أقػػركا بقمػػة عػػدد
المدربيف الخبرام باألكاديمية في مجاؿ التدريب المدمج.
جامت العبارة  )0فػي المرتبػة اللانيػة بػكزف نسػبي  )2,60مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أف ػراد العينػػة الكميػػةك كلهػػذا أقػػركا بأهميػػة الكاجػػة إلػػى كقػػت كبيػػر لتهياػػة المتػػدربيف السػػتخداـ

التدريب المدمجك كلكي يتكقػؽ ذلػؾ ال بػد مػف قيػاـ األكاديميػة المهنيػة لممعمِّمػيف بتقػديـ الػدعـ
المعنػػكم أك المػػادم ألعوػػام هياػػة التعمػػيـ الػػذيف يعتمػػدكا عمػػى اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات التػػدريب
المدمج لدعـ التنمية المهنية المستدامة.
جػػامت العبػػارة  )1فػػي المرتبػػة السادسػػة بػػكزف نسػػبي  )2,37ييػػر مكققػػة بالنسػػبة
السػػتجابة أفػػراد العينػػة الكميػػةك كمػػف الكاوػػح أف أفػػراد العينػػة رفوػػكا مقاكمػػة القػػااميف عمػػى
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التػػػدريب لمت ييػػػر نكػػػك اسػػػتخداـ التكنكلكجيػػػا اإللكتركنيػػػةك كهػػػذا يؤٌكػػػد أف األكاديميػػػة المهنيػػػة

لممعمِّمػػيف ربمػػا بػػدأت
التكجػػه نكػػك التكنكلكجيػػا مػػف خػػالؿ تػػكفير المكقػػل اإللكتركنػػيك كأيوػػان
ٌ
سارعت بتكفير خدمة الدفل اإللكتركني لممتعامميف مل األكاديمية.
جامت العبارة  )2فػي المرتبػة اللاللػة بػكزف نسػبي  )2,57مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أفراد العينة الكميةك كيػث أقػر أفػراد العينػة الكميػة بقمػة الدافعيػة لػدل العػامميف باألكاديميػة نكػك
تطبيؽ التدريب المدمج.
جامت العبارة  )3فػي المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي  )2,62مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أفراد العينة الكمية؛ كنظ ارن لقرب أفراد العينة مف األكاديمية أكدكا قمة عػدد المػكظفيف باألكاديميػة
يانة معدات التدريب المدمجك كهذا كاقػل ممككظػة باألكاديميػة المهنيػة

المخت ٌ يف في متابعة
لممعمِّميف ندرة العامميف الذيف لديهـ القدرة عمى إجػرام ال ػيانة لمتجهيػزات التكنكلكجيػةك كلكنهػا
تعتمػػد عمػػى نػػركات خا ػػة فػػي مجػػاؿ ال ػػيانة الػػذم يمكػػف أف يكمػػؼ األكاديميػػة مبػػالغ ماليػػة
تفكؽ بكلير لك أنها كظٌفت بعض العامميف المهرة في هذا المجاؿ.

جامت العبارة  )4فػي المرتبػة الرابعػة بػكزف نسػبي  )2,56مكققػة بالنسػبة السػتجابة

أف ػراد العينػػة الكميػػةك كيػػث أقػػر أف ػراد العينػػة الكميػػة بػػأف األكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّمػػيف ال تممػػؾ
الككادر الفنية المدربة ذات المهارة كالقدرة عمى إنتاج البرامج التدريبية التػي تخػدـ اسػتراتيجيات
التدريب المدمج.

احملوز السابع :املعوقات الجكافية:
"المنكالت اللقافية مف أفكار كمعتقدات كاتجاهات كقيـ تعكؽ عممية التدريب
اإللكتركني "
كانتمؿ هذا المككر عمى  )4مف عبػارات االسػتبانة كبعػد التطبيػؽ كتفريػغ االسػتجابات
اايا كما بالجدكؿ التالي:
تـ معالجة نتااجه إك ن
ٌ
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و
1
0
0
7
3
6

عذول ( )1األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً انًؼىلبد انضمبفُخ وانفشوق ثُُهب
َسجخ يزىسطخ االسزغبثخ
انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد
ضؼف ثنُبد األكبدًَُخ انزٍ رسهى فٍ َشش صمبفخ انزذسَت
2,47
انًذيظ ثٍُ انًذسثٍُ.
ضؼف ثنُبد األكبدًَُخ انزٍ رسهى فٍ َشش صمبفخ انزذسَت
2,66
انًذيظ ثٍُ انًزذسثٍُ.
صؼىثخ رحذَذ يؼبَُش صبثزخ ثبألكبدًَُخ رذل ػهً عىدح
2,40
انًحزىي وهُكهخ انذوساد انزذسَجُخ اإلنكزشوَُخ ألػضبء
هُئخ انزؼهُى.
ضؼف انزىعُه واإلسشبد ثبألكبدًَُخ نُشش أهًُخ انزذسَت
2,63
انًذيظ ألػضبء هُئخ انزؼهُى.
ضؼف ثنُبد األكبدًَُخ انزٍ رسهى فٍ َشش صمبفخ انزذسَت
2,30
انًذيظ ثٍُ انًذسثٍُ وانًزذسثٍُ.
ضؼف اهزًبو إداسح األكبدًَُخ فٍ ثُبء وَشش صمبفخ
2.31
انزذسَت انًذيظ.

د
1
0
0
7
6
3

يتوح مف الجدكؿ السابؽ:
جامت العبارة  )0فػي المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي  )2,52مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أفػراد العينػػة الكميػػةك كهػػذا يؤكػػد كعػػي أف ػراد العينػػة الكميػػة بمػػدل وػػعؼ آليػػات األكاديميػػة التػػي
تيسهـ في ننر لقافة التدريب المدمج بيف المدربيف.
جػػػامت العبػػػارة  )0فػػػي المرتبػػػة اللاللػػػة بػػػكزف نسػػػبي  )2,44ييػػػر مكققػػػة بالنسػػػبة
الستجابة أف ارد العينة الكميػةك كمػف الكاوػح أف أفػراد العينػة لػـ يقػركا بوػعؼ آليػات األكاديميػة
التػػي تيسػػهـ فػػي ننػػر لقافػػة التػػدريب المػػدمج بػػيف المتػػدربيفك كيرجػػل ذلػػؾ إلػػى أف األكاديميػػة
تمتمؾ القدرة اإللكتركنية عمى تبمغ أعوام هياة التعميـ بأماكف كمكاعيد بػرامج التنميػة المهنيػة

الخا ة بالترقي.
جامت العبارة  )1في المرتبة اللانية بػكزف نسػبي  )2,50مكققػة بالنسػبة السػتجابة

أفراد العينة الكميةك نظ ارن لتعامؿ أفراد العينػة الكميػة مػل األكاديميػة المهنيػة لممعمِّمػيف؛ لػذا أقػركا

ب ػػعكبة تكديػػد معػػايير لابتػػة باألكاديميػػة تػػدؿ عمػػى جػػكدة المكتػػكل كهيكمػػة الػػدكرات التدريبيػػة
اإللكتركنية ألعوام هياة التعميـ.
جػػامت العبػػارة  )2فػػي المرتبػػػة الرابعػػة بػػكزف نسػػػبي  )2,43ييػػر كاوػػكة بالنسػػػبة
الستجابة أفراد العينة الكميةك مما يينير إلػى وػعؼ التكجيػه كاإلرنػاد باألكاديميػة لننػر أهميػة
التدريب المدمج ألعوام هياة التعميـ.
جػػامت العبػػارة  )3فػػي المرتبػػة السادسػػة بػػكزف نسػػبي  )2,31ييػػر مكققػػة بالنسػػبة
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السػػتجابة أف ػراد العينػػة الكميػػةك ممػػا يينػػير إلػػى أف أف ػراد العينػػة الكميػػة لػػـ يقػػركا بوػػعؼ آليػػات

األكاديمية التي تيسهـ في ننر لقافة التدريب المدمج بػيف المػدربيف كالمتػدربيفك كهػذا يؤٌكػد أف
لديهـ كعي بأهمية أف األكاديمية لديها إمكانات كقدرات كآليات تستطيل مف خاللها ننػر لقافػة
استراتيجيات التػدريب المػدمج كإتجػاع مسػتكدث لػدعـ التنميػة المهنيػة المسػتدامة بػيف أعوػام
هياة التعميـ العاـ كاألزهرم.
جػػامت العبػػارة  )4فػػي المرتبػػة الخامسػػة بػػكزف نسػػبي  )2,37ييػػر مكققػػة بالنسػػبة

السػػتجابة أف ػراد العينػػة الكميػػة؛ كنظ ػ ارن لطبيعػػة عمػػؿ أف ػراد العينػػة الكميػػة باألكاديميػػة لػػـ يقػػركا

بوػػعؼ اهتمػػاـ إدارة األكاديميػػة فػػي بنػػام كننػػر لقافػػة التػػدريب المػػدمج .كيرجػػل ذلػػؾ إلػػى أف
األكاديميػػػة فػػػي الفتػػػرة الكاليػػػة أ ػػػدرت العديػػػد مػػػف القػػػ اررات اإلداريػػػة الداعمػػػة لػػػدعـ تكظيػػػؼ

التكنكلكجيػػا بأعمػػاؿ األكاديميػػة الكاليػػة كمػػف أهمهػػا اعتمػػاد قاعػػات تدريبيػػة مػػزكدة بتجهي ػزات
تكنكلكجية تخدـ استراتيجيات التدريب المدمج.

احملوز اخلامس :معوقات مالية
" المككنات المالية التي تعكؽ تطبيؽ التدريب المدمج"
انتمؿ هذا المككر عمػى  )7مػف عبػارات االسػتبانة كبعػد التطبيػؽ كتفريػغ االسػتجابات
اايا كما بالجدكؿ التالي:
تـ معالجة نتااجه إك ن
ٌ
و
1
0
0
7
3
6
4
1
1

عذول ( )12األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً يؼىلبد يبنُخ وانفشوق ثُُهب
َسجخ يزىسطخ االسزغبثخ
انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد
يٍ
انًذيظ
انؼغض انًبنٍ انًخصص نزطىَش انزذسَت
2,10
لجم األكبدًَُخ.
2,41
اسرفبع ركهفخ رضوَذ خذيخ اإلَزشَذ ثفشوع األكبدًَُخ.
رخص
صَبدح ركهفخ إَزبط انًىاد وانزغهُضاد انزٍ
2,41
يحزىي انزذسَت انًذيظ ثبألكبدًَُخ.
انزؼهًُُخ
انزكُىنىعُخ
اسرفبع ركهفخ رشكُت انًؼذاد
2.40
انًسبَذح نهزذسَت انًذيظ ثبألكبدًَُخ.
صَبدح ركهفخ انصُبَخ انذوسَخ نألعهضح وانًؼذاد راد
2,44
انؼاللخ ثبنزذسَت انًذيظ.
نألعهضح
نصُبَخ
ثبألكبدًَُخ
يذسثخ
َذسح وعىد كىادس
2,40
وانًؼذاد انًسزخذيخ فٍ انزذسَت انًذيظ.
2,12
ضؼف انًخصصبد انًبنُخ نهزذسَت انًذيظ.
نزطجُك
اسرفبع ركبنُف ششاء ثؼض انجشيغُبد
2,41
انزذسَت انًذيظ.
السزخذاو
نهًذسثٍُ
ثبألكبدًَُخ
انًبدَخ
ضؼف انحىافض
2,47
انزذسَت انًذيظ.

يتوح مف الجدكؿ السابؽ:
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جامت العبارة  )0في المرتبة األكلى بػكزف نسػبي  )2,61مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أفراد العينة الكميةك مما يينير إلى كجكد عجز في المخ
مف ًقبؿ األكاديمية.

ات المالية لتطكير التػدريب المػدمج

جػػػامت العبػػػارة  )0فػػػي المرتبػػػة اللامنػػػة بػػػكزف نسػػػبي  )2,50ييػػػر مكققػػػة بالنسػػػبة
السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك ممػػػا يينػػػير إلػػػى ارتفػػػاع تكمفػػػة تزكيػػػد خدمػػػة اإل نترنػػػت بفػػػركع
األكاديمية.
جامت العبارة  )1فػي المرتبػة اللاللػة بػكزف نسػبي  )2,57مكققػة بالنسػبة السػتجابة
ػص مكتػػكل
أفػراد العينػػة الكميػػةك ممػا يينػػير إلػػى زيػػادة تكمفػة إنتػػاج المػكاد كالتجهيػ ازت التػػي تخػ ٌ
التدريب المدمج باألكاديمية.
جػػامت العبػػارة  )2فػػي المرتبػػة السػػابعة بػػكزف نسػػبي  )2,47ييػػر كاوػػكة بالنسػػبة
الستجابة أفراد العينة الكميةك مما يينير إلى ارتفاع تكمفة تركيب المعدات التكنكلكجيػة التعميميػة
المساندة لمتدريب المدمج باألكاديمية.
جامت العبارة  )3في المرتبة الخامسة بكزف نسبي  )2,55مكققة بالنسبة السػتجابة
أفراد العينة الكميةك مما يينير إلى زيادة تكمفة ال ػيانة الدكريػة لألجهػزة كالمعػدات ذات العالقػة
بالتدريب المدمج.
جػػامت العبػػارة  )4فػػي المرتبػػة التاسػػعة بػػكزف نسػػبي  )2,37ييػػر مكققػػة بالنسػػبة
السػػتجابة أف ػراد العينػػة الكميػػةك ممػػا يينػػير إلػػى نػػدرة كجػػكد ك ػكادر مدربػػة باألكاديميػػة ل ػػيانة
لألجهزة كالمعدات المستخدمة في التدريب المدمج.
جامت العبارة  )5فػي المرتبػة اللانيػة بػكزف نسػبي  )2,62مكققػة بالنسػبة السػتجابة
ات المالية لمتدريب المدمج.

أفراد العينة الكميةك مما يينير إلى وعؼ المخ
جامت العبارة  )6فػي المرتبػة الرابعػة بػكزف نسػبي  )2,57مكققػة بالنسػبة السػتجابة
أفػراد العينػة الكميػةك ممػا يينػير إلػى ارتفػاع تكػاليؼ نػرام بعػض البرمجيػات لتطبيػؽ التػدريب
المدمج
جػػػامت العبػػػارة  )7فػػػي المرتبػػػة السادسػػػة بػػػكزف نسػػػبي  )2,52مكققػػػة بالنسػػػبة
السػػتجابة أف ػراد العينػػة الكميػػةك ممػػا يينػػير إلػػى وػػعؼ الك ػكافز الماديػػة باألكاديميػػة لممػػدربيف
الستخداـ التدريب المدمج.
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املبخح اخلامس بعيواٌ "االسرتاتيجية املكرتحة"
مفَوو اإلسرتاتيجية:
عرؼ اإلستراتيجية بأنها" :ت ٌكر الرؤل المستقبمية لممؤسسة التعميمية كرسـ
تي ٌ
رسالتها كتكديد ياياتها عمى المدل البعيدك كتكديد أبعاد العالقات المتكقٌعة بينها كبيف

المميزة لهاك
المجتمل بما ييسهـ في بياف الفرص كالمخاطر المكيطة بها كنقاط القكة كالوعؼ
ٌ
كذلؾ بهدؼ اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية المؤلٌرة عمى المدل البعيد كمراجعتها كتقكيمها"
الم ربيك 0223ـك ص.)11

كما يينير مفهكـ االستراتيجية إلى أنها :مجمكعة األفكار كالمبادئ التي تتناكؿ ميدانا
مف مياديف النناط اإلنساني ب كرة ناممة كمتكاممةك كتككف ذات داللة عمى كسااؿ العمؿ
كمتطمٌباته كاتجاهات مساراته؛ بق د إكداث ت ييرات فيه ك كنال إلى أهداؼ مكددةك كما أنها

أفعاؿ أك مجمكعة مف األفعاؿ التي تىهدؼ إلى تكقيؽ األهداؼ المرسكمةك ككيث إف
االستراتيجية معنية بالمستقبؿ فإنها تأخذ بعيف االعتبار اكتماالت إلكداله كتككف قابمة
لمتعديؿ كف نقا لممستجدات .إبراهيـك 0200ـك ص )2

أوالً :موجَّات االسرتاتيجية املكرتحة:

ظمات المعنية بعممية التنمية المهنية لممعمِّميف
ينطمؽ تطبيؽ التدريب المدمج في المن ٌ

تكجه كلير مف المجتمعات إلى
مف منطمؽ المستكدلات التكنكلكجية في المجتملك إوافة إلى ٌ
تب ٌني مجتمل المعرفة في جميل أننطتها الكياتيةك إوافة إلى تيسر الك كؿ عمى المعرفة

الرقمية عف طريؽ نبكات اإلنترنت كتكظيفها في العممية التعميميةك التي يمكف إيجازها فيما

يمي:

أ -االستخداـ األملؿ لإلمكانيات المادية كالمالية باألكاديمية المهنية لممعمِّميف.

ب -زيادة قدرة األكاديمية المهنية لممعمِّميف في مجاؿ إتاكة كاستخداـ كسااؿ تكنكلكجيا
المعمكمات كاالت االتك كيث إف المعرفة الرقمية في األكاديمية المهنية لممعمِّميف متكفٌرة

كفي زيادة مستمرةك كيث تمتمؾ األكاديمية المهنية لممعمِّميف البنية التكتيةك كالمعرفةك
كالجكدةك كاالستخداـك ككمها تجعؿ الظركؼ مهيأة باألكاديمية المهنية لممعمِّميف لتطبيؽ

التكجه لتكظيؼ التكنكلكجيا في عممية التدريب.
التدريب المدمج في ظؿ
ٌ
ج -تفعيؿ تكظيؼ التكنكلكجيا في عممية التدريب داخؿ برامج األكاديمية المهنية لممعمِّميف.
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د -تفعيؿ استلمار اإلمكانيات البنرية المتاكة داخؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميف كتكظيفها
و
بنكؿ إيجابي؛ لتكقيؽ الفعالية في تكظيؼ التدريب المدمج.

ق -تنجيل العامميف داخؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميف لممناركة في برامج التدريب المدمج
داخؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميف كخارجها.

ك -تكفير برامج "كقااب" تدريبية تيكظٌؼ التدريب المدمج.
ز -العمؿ عمى تطكير طرؽ كأساليب التدريب داخؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميفك كتكفير بياة
متطكرة لمتكا ؿ مل المستفيديف مف برامج األكاديمية المهنية لممعمِّميف.
تدريبية افتراوية
ٌ
ح -استخداـ الفمسفات العامة لمتدريب المدمج بمكتكل استراتيجي يعكس رؤية كرسالة

التميز في تنفيذ
األكاديمية المهنية لممعمِّميفك كيعتمد عمى فمسفة التكسيف المستمر ك ٌ
و
بنكؿ يومف جكدة العممية التدريبية.
البرامج التدريبية

ثاىيًا :وظائف االسرتاتيجية:
-

تنخيص الكول الراهف كتكديد عنا رع كعكاممه اإليجابية كالسمبية المبانرة كيير

-

كسمبا.
المبانرة بيف هذع العكامؿ إيجا نبا
ن
تكديد القكل كالكسااؿ المتاكة كاختيار األكلر مالممة مف بينها.

-

تعباة ككند القكل كالمكارد الالزمة.

-

است الؿ العكامؿ اإليجابية كاتاكة الظركؼ المناسبة لنمكها.

-

تكديد العكامؿ السمبية ككول الخطط كالظركؼ المالامة لك رها.

-

تكفير النركط كالظركؼ كالتنظيمات المناسبة.

-

تنسيؽ استخداـ العكامؿ كالكسااؿ كالظركؼ كالقكل ككوعها في منظكمة كاكدة مترابطة
تكقؽ التكامؿ كالتفاعؿ.

-

مراعاة المكاممة مل المكاقؼ المت يرة كالمركنة كفؽ الظركؼ المتجددة كالقدرة عمى
الكركة الكاسعة بسرعة كافية .إبراهيـك 0200ـك ص )3

ثالجًا :متطّلبات تيفير اإلسرتاتيجية املكرتحة لتطبيل التدزيب املدمج باألنادميية املَيية للنعلِّنني.

ط -يرل الباكث أنه لتكفير مقكمات النجاح إلستراتيجية تطبيؽ التدريب المدمج مف ًقبؿ
يمبي االكتياجات التدريبية
األكاديمية كرسـ السياسة العامة لتنفيذها كإتجاع مستكدث؛ ٌ
ألعوام هياة التعميـك مف خالؿ است الؿ اإلمكانات التكنكلكجية المتاكةك كنقؿ التدريب
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إلى المتدرب أينما يتكاجد في الكقت المناسب له مف الالزـ تكديد كتقييـ االكتياجات
الال زمة التي يمكف تكويكها فيما يمي:

تكجه األكاديمية المهنية لممعمِّميف نكك تكقيؽ متطمٌبات المنافسة كالريادة العالمية
م -دعـ ٌ
كتب ٌن ي مبادئ االستفادة مف التكنكلكجيا مف خالؿ اإلطالع عمى التجارب الناجكة لمجهات
اإلقميمية العالمية ذات ال مة.

ؾ -إتباع استراتيجية لمتدريب المدمج ال بد أف تككف تكاممية متطكرة تسعى لمت يير كالتكسيف
التميز في األدام.
المستمرك مل االلتزاـ بتككيد الجكدة كالنفافية كتكقيؽ
ٌ
ؿ -ننر لقافة التدريب المدمج بفركع األكاديمية المهنية لممعمِّميف كمراكز التنمية المهنية
المعتمدة مف خالؿ تطبيؽ فمسفته كأدكاته كآليات تنفيذع.
ـ -تنمية القيـ التي تتعٌمؽ بالعمؿ الجماعي كاللقة كالكالم كاالنتمام كزيادة الروام الكظيفي
لدل جميل أعوام هياة التعميـ العاـ الم رم.

ف -تكديد المهارات كالقدرات الالزـ تكافرها في أعوام هياة التعميـك كالعمؿ عمى تنمية تمؾ
متطكر تتبناع
المهارات كالقدرات لممستكيات المطمكبة عف طريؽ التدريب المدمج كإتجاع
ٌ
األكاديمية لدعـ التنمية المهنية المستدامة.

س -تطكير األكاديمية المهنية لممعمِّميف لنظاـ المتابعة كالمراجعة لتقييـ جهكدها نكك تطبيؽ
التدريب المدمجك كمقارنة األدام بمعايير الجكدة كالمعايير األكاديمية لممعمِّميف كاتخاذ

إجرامات ت كيكية عند كجكد انكرافات في األدام.

ع -تتبنى األكاديمية المهنية لممعمِّميف نظاـ لمتنجيل كالمكافأة ألعوام هياة التعميـ في كالة
استخداـ التدريب المدمج كاتجاع لدعمهـ مهنيان كاداريان.
ؼ -تكفير الدعـ الالزـ مف ًقبؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميف لتكقيؽ االستمرارية في جهكد
التكسيف كالتطكير؛ لمكاكبة االتجاهات العالمية المتطكرة في مجاؿ تخ

ها.

زابعًا  :تشديص الواقع الساًٍ لتطبيل اسرتاتيجية التدزيب املدمج:
تهعػد عمميػة إدراؾ الظػركؼ البيايػػة التػي تكػيط باألكاديميػة المهنيػػة لممعممػيف كالتػي تػػؤلر
عمػػى تبنػػي رؤل مسػػتكدلة تسػػهـ بػػدكرها فػػي دعػػـ منظكمػػة التنميػػة المهني ػةك كالتػػي تػػنعكس
بػػدكرها عمػػى رفػػل كفػػامة كمهػػارات كقػػدرات أعوػػام هياػػة التعمػػيـ الم ػػرمك فهػػذا يتطمػػب جمػػل
المعمكمػػػات كالبيانػػػات لػػػـ تكميمهػػػا لمتك ػػػؿ إلػػػى النتػػػااج كتقيمهػػػا مػػػف خػػػالؿ البياػػػة الداخميػػػة
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كالخارجيػػةك بهػػدؼ تطبيػػؽ اسػػتراتيجية التػػدريب المػػدمج بأقػػؿ التكػػاليؼ كفػػي وػػكم االمكانػػات
المتاكة لتمبي متطمبات أعوام هياة التعميـ ك كتكقيؽ األهداؼ المننكدة.
كفي وكم المالكظات الميدانية لمباكث الػذم يعمػؿ باألكاديميػة المهنيػة لممعممػيفك كمػف
أيوػػا مػػف خػػالؿ التقػػارير التػػي تعػػدها األكاديميػػة
خػػالؿ التعامػػؿ المبانػػر مػػل عينػػة البكػػثك ك ن
ككيفيػا أمكػف التك ػؿ إلػى عنا ػر تكميػؿ
كميػا
لتفريغ استمارات قياس الروػا كتكميمهػا
ن
ن
تكمػيال ن

البياػػة الداخميػػة كالبياػػة الخارجيػػة لمػػدل إمكانيػػة تبنػػي األكاديميػػة المهنيػػة لممعممػػيف تطبيػػؽ
التدريب المدمجك كاتجاع مستقبمي لدعـ أعوام هياة التعميـ:

 -1حتليل البيئة الداخلية : Enternal Environment
يهدؼ تكميؿ البياة الداخمية لمدل تطبيؽ التدريب المدمج مػف قبػؿ االكاديميػة المهنيػة

لممعمميف لمتعرؼ إلى نقػاط القػكة  Strengthsكنقػاط الوػعؼ Weaknessesك كنقػاط القػكة
كالوػػػعؼ هػػػي عكامػػػؿ يمكػػػف الػػػتككـ فيهػػػاك كتعكػػػس نقػػػاط القػػػكة تمػػػؾ اإليجابيػػػات المكجػػػكدة

باألكاديميةك أما نقاط الوعؼ فهي عبارة عف السػمبيات المكجػكدة باألكاديميػة التػي تػؤلر عمػي
تبني تطبيؽ التدريب المدمج بالتعميـ الم رم.

(أ) -عوامل الكوة :Strengths
 تزايػػد أعػػداد أعوػػام هياػػة التعمػػيـ بػػالمجتمل الم ػػرم الػػذيف يسػػتطيعكا التعامػػؿ مػػل أجهػػزةالكاسب اآلليك كبرامج تطبيقاته.

 -انتنار فركع األ كاديمية المهنية لممعمِّميف عمى مستكل مكافظات م ر.

تكجه األكاديمية المهنية لممعمِّميف نكك اعتماد مراكز التنمية المهنية الكككميػة كالخا ػة ؛
 ٌلتقديـ خدمات التنمية المهنية.
 اعتماد مدربيف تخ ص تكنكلكجيػا تعمػيـ عمػى مسػتكل مكافظػات م ػر لػديهـ القػدرة عمػىتكظيؼ استراتيجيات التدريب المدمج.

 -امتالؾ األكاديمية المهنية لممعمِّميف مكقل إلكتركني ذم مكا فات عالية.

(ة) -عوامل الطعف :Weaknesses
 -قمػػة اإلمكانيػػات الماديػػة المخ

ػػة لػػدعـ مجػػاالت كخػػدمات التنميػػة المهنيػػة باألكاديميػػة

المهنية لممعمميف
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 وعؼ الككادر المؤهمة الفنية كاإلدارية التي تطبؽ استراتيجيات التدريب المدمج. قمة الكقااب التدريبية اإللكتركنية التي تمبي اكتياجات أعوام هياة التعميـ . قمة أساليب التقكيـ كبنؾ االختبارات اإللكتركنية. وػػعؼ خدمػػة اإلنترنػػت فػػي القاعػػات التدريبيػػة المتػػكفرة باألكاديميػػة المهنيػػة لممعممػػيف ككالقاعات التابعة لمركز التطكير التكنكلكجي باإلدارات كالمديريات التعميمية.
 قمة عدد المعامؿ المجهزة بالكاسبات اآللية المتقدمة ذات السػرعات العاليػة فػي المؤسسػاتكاإلدارات التعميمية.

 -0حتليل البيئة اخلازجية :External Environment
كيػػث أف البياػػة الخارجيػػة تملػػؿ تكديػػد الفػػرص المتاكػػة كالفكااػػد كالمكاسػػب المكجػػكدة
بالمجتمل المكيط باألكاديمية المهنية لممعمميف كالتػي يمكػف االسػتفادة منهػا فػي تبنػي كتطبيػؽ
استراتيجية التدريب المدمج ك ككذلؾ البياة الخارجيػة تملػؿ ك ػر التهديػدات التػي يمكػف الكػد
منها أك تجنبها

(أ) -الفسص: Opportunities
 ريبػػػة كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ فػػػي تبنػػػي منظكمػػػة تعميميػػػة متطػػػكرة ك تعتمػػػد عمػػػى تكظيػػػؼالمسػػتكدلات التكنكلكجيػػة كالتػػي يمكػػف تكظيفهػػا فػػي تطبيػػؽ اسػػتراتيجية التػػدريب المػػدمج
كاتجاع لدعـ التنمية المهنية ألعوام هياة التعميـ.
 كجػػػكد ريبػػػة كبيػػػرة مػػػف قبػػػؿ األكاديميػػػة المهنيػػػة لممعممػػػيف لعقػػػد برتككػػػكالت تعػػػاكف مػػػلالجامعات الم رية الكككمية كالخا ةك ككذلؾ هياات كمنظمات المجتمل المػدني المهتمػة
بمجاالت التنمية المهنية المستدامة ألعوام هياة التعميـ الم رم.
 انتنػػار مراكػػز كنػػركات التػػدريب الخا ػػة كالتػػي تريػػب فػػي دعػػـ مجػػاالت التنميػػة المهنيػػةبالمجتمل الم رم.
 تقديـ العديد مف الهياات الدكلية المػنح كالمسػاعدات لػكزارة التربيػة كالتعمػيـك لػدعـ التنميػةالمهنية ملؿ البنؾ الدكلي كاليكنسكك كاليكنيسيؼ.

(ة) -التَديدات : Threats
 وعؼ مركنة التنريعات اإلدارية كالمالية التي تنظـ العمؿ باألكاديمية المهنية لممعمميف.- 702 -
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 ق كر النراكة بيف مؤسسات التعميـ كمؤسسات المجتمل المدني . وعؼ مكارد الدكلة كارتفاع تكاليؼ تطبيؽ استراتيجية التدريب المدمج.-

عكبة تقبؿ تطبيؽ أفكار مستكدلة مف الرأم العاـ لفكرة تطبيؽ المستكدلات التكنكلكجية
التي يقكـ عميها التدريب المدمج

خامسًا :أٍداف اإلسرتاتيجية املكرتحة لتطبيل التدزيب املدمج:
تستهدؼ اإلستراتيجية ما يمي:
-

تكديد متطمٌبات استخداـ التدريب المدمج كمدخؿ لمتنمية المهنية المستدامة ألعوام

-

تقديـ التدريب المدمج كإتجاع مستكدث في الكد مف المعكقات التي تيكاجه العامميف
بالتعميـ العاـ في الك كؿ عمى تنمية مهنية مستدامة في أماكف تكاجدهـ أك في أم كقت

هياة التعميـ العاـ الم رم.

يتطمٌب ذلؾ.
-

تب ٌني بعض استراتيجيات التدريب المدمج كتطبيقها ألعوام هياة التعميـك التي تيسهـ
المتنكعة.
اتهـ
بدكرها في رفل كفامتهـ كقدراتهـ في مجاؿ تخ
ٌ

االستفادة مف التكنكلكجيا الرقمية المتكفٌرة بالبياة التعميمية كخارجها كإتجاع مستكدث
لتقديـ خدمات التنمية المهنية بأماكف تكاجدهـ كاألكقات التي تناسبهـ.

سادساً :الفلسفة اليت تكوو عليَا اسرتاتيجية تطبيل التدزيب املدمج:
تقكـ هذع اإلستراتيجية عمى أساس االستفادة مف تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات
كاالت اؿ في مجاؿ التنمية المهنية ألعوام هياة التعميـ العاـك كتطكير مهاراتهـ المهنيةك
كتكظيؼ التكنكلكجيا الرقمية المتاكةك مل الطرؽ التقميدية القاامة كاليان مف خالؿ الدمج بيف

التدريب اإللكتركني كالتقميدم؛ كذلؾ الستيعاب األعداد المتزايدة مف أعوام هياة التعميـ
متطكرة تتمنى مل التقدـ
العاـك كفي نفس الكقت تطبيؽ استراتيجيات تدريبية مستكدلة
ٌ
الهااؿ في هذا المجاؿك كمف هنا تأتي فمسفة اإلستراتيجية مف منطمؽ تطبيؽ نظاـ مستكدث
يجمل بيف التدريب التقميدم القااـ كاإللكتركني كإتجاع لتطكير آليات التنمية المهنية في ظؿ
التكسل الهااؿ في استخداـ تكنكلكجيا المعمكماتك كمف هذا المنطمؽ تقكـ فمسفة استراتيجية
ٌ
ً
تطبيؽ التدريب المدمج مف قبؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميفك عمى المسممات كالمنطمقات
التالية:
- 700 -

استراتيجية مقترحة لتطبيق التدريب المدمج باألكاديمية المهنية للمعلِّمين .........

-

أف عممية الدمج بيف التدريب التقميدم كاإللكتركني هي بملابة أكد البدااؿ التي تيسهـ
بدكرها في تطكير آليات التنمية المهنية المستدامة ألعوام هياة التعميـ.

-

تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكماتك كنبكة اإلنترنتك كنبكة االت االتك في دعـ التمنية
المهنية مف خالؿ التدريب المدمج كأكد اإل تجاهات العالمية.

-

أف استخداـ التدريب المدمج ييسهـ في كؿ العديد مف المعكقات كالزماف كالمكاف كالجهد
كالكقت كالتكاليؼ المادية التي تيكاجه العامميف بالتعميـ.
استخداـ التدريب المدمج كتطبيؽ استراتيجياته مل أعوام هياة التعميـ العاـك ينمؿ
جميل عنا ر المنظكمة التدريبية مف كقااب كسااؿ كمعينات كمكاد تدريبية كمدربيف
كهياة إنراؼ كمتابعة كأساليب تقكيمية.

-

عممية الدمج بيف التدريب التقميدم كاإللكتركني مف ال يغ التي تكاكب متطٌمبات ع ر

التكنكلكجيا التي أ بكت أكلر انتنا ارن -نبكات اإلنترنت كمكاقل التكا ؿ االجتماعي-
بيف العامميف بالتعميـ.

سابعاً :أساليب تيفير إسرتاتيجية تطبيل التدزيب املدمج:
يمكف تنفيذ اإلستراتيجية مف خالؿ تكافر األساليب التالية:
-

سف التنريعات القانكنية كاإلدارية الالزمة لتطبيؽ التدريب المدمج مف ًقبؿ األكاديمية

-

إعداد كتأهيؿ الككادر الفنية كاإلدارية لمعامميف باألكاديمية لممعمِّميف كتى يتم ٌكنكا مف

-

ِّ
المتنكعة في
تكفٌر األكاديمية المهنية
لممعمميف الكقااب التدريبية اإللكتركنية المعتمدة ك ٌ
ات؛ لتمبي االكتياجات التدريبية ألعوام هياة التعميـ بالمجتمل الم رم.
نتى التخ

لممعمِّميف.

تطبيؽ استراتيجيات التدريب المدمج.

-

تكفٌر األكاديمية المهنية لممعمِّميف استراتيجيات التدريب المدمج كالمعينات المساعدة؛

لتكقيؽ أهدافه.
-

تكفٌر األكاديمية لممعمِّميف أساليب التقكيـ اإللكتركنيةك كبنؾ اختبارات إلكتركنية لمكقااب

التدريبية اإللكتركنية المعتمدة.
-

تكفٌر برمجيات التن يؿ كالمعالجة كالتك يؿ كمكركات البكث اإللكتركنية كييرها.

متطكرة تخدـ التدريب المدمج بمكقل األكاديمية المهنية لممعمِّميف.
تكافر نبكة إنترنت
ٌ
- 700 -

استراتيجية مقترحة لتطبيق التدريب المدمج باألكاديمية المهنية للمعلِّمين .........

-

تكافر معامؿ مجهزة بالكاسبات اآللية المتقدمة ذات السرعات العاليةك عمى مستكل
المؤسسات التعميمية كاإلدارات.

-

تكافر البياة المناسبة ال الكة لتطبيؽ التدريب المدمج مف ًقبؿ األكاديمية المهنية

لممعمِّميف.

ثاميًا :املتطلّبات اخلاصة باجلواىب اإلدازية لتطبيل اسرتاتيجية التدزيب املدمج:
-

ينجل عمى
ت يير اللقافة التنظيمية كاإلدارية داخؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميف بما
ٌ
تطبيؽ التدريب المدمج.

تتب ٌنى األكاديمية المهنية لممعمِّميف رؤية مستقبمية كاوكة؛ لتطبيؽ التدريب المدمج

-

متطكر يكقؽ أهداؼ التنمية المهنية المستدامة لمعامميف بالمنظكمة التعميمية.
كإتجاع
ٌ
تسرع األكاديمية المهنية لممعمِّميف في سف الق اررات اإلدارية لألخذ بالتدريب المدمج؛

-

التكجهات الداعمة لمتنمية المهنية المستدامة.
لوماف تطبيقه كأكد
ٌ
ظؼ األكاديمية المهنية لممعمِّميف استراتيجيات التدريب المدمج في النناطات التدريب
تيك ٌ

-

تسعى األكاديمية المهنية لممعمِّميف لزيادة أعداد المدربيف التي تمنكهـ رخ ة مزاكلة

طب ؽ ببرامج التنمية المهنية المستدامة ألعوام هياة التعميـ العاـ
المختمفة التي تي ٌ
الم رم.
مهنة التدريب المدمج.

-

تنفذ األكاديمية المهنية لممعمِّميف السياسات المالامة لتطكير أدام العامميف بها.

-

تتـ
تعمؿ األكاديمية عمى تب ٌني أساليب تقكيمية إلكتركنية م اكبة لمدكرات التدريبية التي ٌ
باستراتيجيات التدريب المدمج.

تاسعاً :املتطلّبات التهيولوجية أو التكيية لتطبيل اسرتاتيجية التدزيب املدمج:
-

تعمؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميف عمى اعتماد قاعات تدريبية مجهزة تيستخدـ في
التدريب المدمجك عمى مستكل المؤسسات التعميمية كاإلدارات التعميمية عمى مستكل

مكافظات م ر.
-

تتعاكف األكاديمية المهنية لممعمِّميف مل كزارة االت االت لربطها بنبكة إنترنت ذات قدرة

عالية.
-

تتعاقد األكاديمية المهنية لممعمِّميف مل الفنييف المتخ
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كالبرمجة كالنبكات كاإل نترنت.
-

تتعاقد األكاديمية المهنية لممعمِّميف مل نركات متخ

ة في تكفير برامج الكماية مف

الفيركسات كاالختراؽ اإللكتركني.
-

تتبنى األكاديمية المهنية لممعمِّميف ينظـ متابعة إلكتركنية؛ لتكاكب الت ٌيرات السريعة في
مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات لوماف لتطبيؽ التدريب المدمج.
تسعى األكاديمية المهنية لممعمِّميف بالتعاكف مل الهياات الكككمية كهياات المجتمل

المدني المتخ
-

ة في إعداد البرامج التدريبية اإللكتركنية كاعتمادها في وكم المعايير

الخا ة بذلؾك كتى تيمبي االكتياجات التدريبية ألعوام هياة التعميـ العاـ الم رم.
تتبنى األكاديمية لممعمِّميف أكدث البرمجيات إلى تكافر الخ ك ية كالسرية في كفظ
البيانات كالمعمكمات في ألنام

تطبيقات استراتيجيات التدريب المدمج بالمنظكمة

التعميمية.
-

تكفير مقرر تدريبي لكؿ مادة) E-Courseك كنظاـ الدارة التدريب كالتعمٌـك كنظاـ إدرة

-

تكفير مكاقل التكاكر اإل لكتركنى لمتكاكر مل الخبرام فى مجاؿ التدريب كالتعميـ فى خارج

المكتكيات التدريبية.

م ر كداخمها ال سيما مستنارل المكاد.

عاشساً :املتطّلبات البشسية لتطبيل اسرتاتيجية التدزيب املدمج:
-

الخبرام كالمتخ

يف فى مجاؿ التدريب المدمج :تسعى األكاديمية المهنية لممعمِّميف

لعقد برتكككالت تعاكف مل المراكز البكلية كالكميات المتخ

ة -نظـ المعمكمات-؛

لتستفيد مف جهكد الخبرام في مجاؿ استراتيجيات التدريب المدمج.
-

مهندسي ال يانة لألجهزة كالبرمجيات :تتعاقد األكاديمية مل نركات متخ
متابعة

-

ة في

يانة معدات كاألجهزة المعاكنة لتطبيؽ التدريب المدمج.

المدربيف :تدريب ككادر األكاديمية المهنية لممعمِّميف التي تيناط بها مهمة إنتاج البرامج
التدريبية لمتدريب المدمج.

المتدربيف :تول األكاديمية المهنية لممعمِّميف معايير لجكدة المكتكل كهيكمة الدكرات
التدريبية اإللكتركنية ألعوام هياة التعميـ.

-

كول معايير كمؤنرات عممية الختيار المدربيف كمهندسي ال يانة؛ لتطبيؽ التدريب
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المدمج باأل كاديمية المهنية لممعمِّميف.

احلادي عشس :املتطلبات املالية لتطبيل اسرتاتيجية التدزيب املدمج:
-

تكفير الدعـ المالى لنرام مكقل تدريبي عبر نبكة اإل نترنت يسمح بالدمج بيف التدريب
التقميدل كالتدريب االلكتركنى.

-

تكفير دعـ مالى لنرام خطكط اإل نترنت بفركع األ كاديمية المهنية لممعمِّميف كمراكز التنمية

المهنية.
-

مكافآت المدربيف القااميف عمى التدريب المدمج عبر نبكة اإلنترنت.
مكافآت مهندسي ال يانة القااميف عمى

يانة أجهزة الكمبيكتر كنبكات االنترنت

بمختمؼ الفركع كمراكز التمنية المهنية.
-

مكآفات المنرفيف كالمساكليف عف التدريب المدمج الجانب الخاص بالتدريب التقميدم).

الجاىي عشس :املتطلبات الجكافية واإلعالمية لتطبيل اسرتاتيجية التدزيب املدمج:
-

ت در األكاديمية المهنية لممعمِّميف ننرة دكرية تكوح أهمية التدريب المدمج لمممعمِّميف.

-

تيكظٌؼ األكاديمية المهنية لممعمِّميف إمكاناتها مف خالؿ مكقعها اإللكتركني؛ لننر لقافة
التهياة بيف العامميف بالمنظكمة التعميمية بأهمية التدريبات اإللكتركنية.

-

عقد تعاكف مل الكسااؿ اإلعالـ في ننر لقافة التدريب المدمج بيف العامميف بالتعميـ
العاـ الم رم.

الجالح عشس :املشازنوٌ يف تطبيل اسرتاتيجية التدزيب املدمج:
-

كزارة التربية كالتعميـ كالمراكز البكلية التابعة لها.

-

كزارة االت االت كالمعمكمات.

-

الهياات المانكة المهتمة بالتنمية المهنية.

-

جهاز التنظيـ كاإلدارة.

-

ككدات التدريب كالجكدة بالمدارسك كأقساـ التدريب باإلداراتك كادارات التدريب
بالمديريات.

-

مراكز التنمية المهنية الكككمية كالخا ة.

-

مراكز التطكير التكنكلكجي.

-

كزارة التعميـ العالي مملٌمة فى كميات التربيةك كالتربية النكعيةك المراكز البكلية.
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السابع عشس :املتابعة والتكويه لتطبيل اسرتاتيجية التدزيب املدمج:
-

كول خطة لمتابعة مراكؿ تطبيؽ االستراتيجية.

-

تكديد أدكات المتابعة.

-

تكديد فريؽ المتابعة كتكزيل المهاـ عميهـ.

-

كول برنامج إلكتركني لتكميؿ التقارير كالك ؿ لمنتااج.

-

معالجة نقاط الوعؼ كدعـ نقاط القكة.

-

كول خطط التكسيف المستمرة.
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املساجـــــع:
أوالً :املساجع العسبية:
أبو النصر ،مدحت محمد2017( .م) .التدريب عف يبعد بكاتؾ لمستقبؿ أفوؿ .القاىرة :المجموعة
العربية لمتدريب والنشر.
أوتشيدا ،دونا؛ وآخرون1998( .م) .إعداد التالميذ لمقرف الكادم كالعنريف .ترجمة :محمد نبيل نوفل.
دمشق :المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر.

إبراىيم ،محمد نصحي2011( .م) .االستراتيجية تعريفها كظاافها أنكاعها أسس بنااها .اإلسكندرية:
دار اإلسكندرية لمنشر والتوزيع.

إبراىيم ،وليد يوسف محمد2007( .م) .أثر استخدام التدريب المدمج في التحصيل المعرفي لمطالب
المعممين بكمية التربية لمقرر تكنولوجيا التعميم ومياراتيم في توظيف الوسائل التدريبية واتجاىاتيم
نحو المستحدثات التكنولوجية التدريبية .مجمة تكنكلكجيا التعميـ .الجمعية المصرية لتكنولوجيا

التعميم .مج ( .)2ع (.)17

بدر ،يسري رسمي عبد العزيز2010( .م) .تطكير مهارات مديرم المدارس اللانكية في مكافظات يزة
في وكم مفهكـ إدارة المعرفة .رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة اإلسالمية .غزة .فمسطين.

البمقاسي ،منال صبحى عمى2012( .م) .نمكذج مقترح لبرامج التدريب المدمج لمعاكنى أعوام هياة
التدريس فى وكم معايير الجكدة كقياس فاعميته .رسالة دكتوراه غير منشورة .كمية التربية.

جامعة حموان.

الجزار ،منى محمد؛ عصر ،أحمد مصطفى2009( .م) .تصميم بيئة تعميمية قائمة عمى نمط التدريب
المدمج لتنمية ميارات استخدام نظم إدارة بيئات التعمم اإللكترونية لدى اعضاء ىيئة التدريس
ومعاونييم .مجمة مستقبؿ التربية العربية .مج ( .)16ع ( .)60أكتوبر.

الحضرمي ،شيخة حمد سميمان2010( .م .ألر التدريب المدمج عمى المهارات القيادية كالدافعية نككع
لدل مدرام المدارس بسمطنة عماف .رسالة ماجستير غير منشورة .كمية الدراسات العميا .جامعة
الخميج العربي.

حمدان ،محمد سعيد2010( .م) .التنمية المينية لممعمم والتدريب لمجتمع المعرفة .المؤتمر الدكلي
الخامس مستقبؿ إ الح التعميـ العربي لمجتمل المعرفة تجارب كمعايير كرؤل) .المركز

العربي لمتعميم والتنمية (أسد) والجامعة العربية المفتوحة بالقاىرة .الجزء الثانى .يوليو.

الحوت ،محمد صبري2008( .م) .إصالح التعميم في غيبة الرؤية الكمية .المؤتمر العممي بعنوان
الرؤية الكمية اإلسالمية وانعكاساتيا التربوية .كمية التربية الزقازيق .جامعة الزقازيق .مركز
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الدراسات المعرفية.
الخراشي ،صالح2010( .م) .مراكز التميز العربية لمتنمية المينية لممعممين .األكاديمية المينية
لممعممين (مصر) منظور خاص لمرسالة وأولويات بناء القدرة .جامعة الدول العربية :منظمة األمم
المتحدة لمطفولة (اليونيسيف) المكتب اإلقميمي باألردن.
الخضيري ،محسن أحمد2001( .م) .اقت اد المعرفة .القاىرة :مجموعة النيل الدولية.

الداىوم ،راشد فميفل ناصر؛ العازمى ،مبارك حميد رجعان2016( .م) .دور التدريب اإللكتروني في
تدريب المعممين أثناء الخدمة بو ازرة التربية بدولة الكويت .دراسات تربكيه كنفسية .كمية التربية.
جامعة الزقازيق .ع ( .)90يناير.

رجب ،حمدي محمد إبراىيم2014( .م) .بنام منظكمة تعميمية قاامة عمي التدريب المدمج كقياس
فاعميتها في تنمية مهارات

يانة الكاسب اآللي لطالب مراكز التدريب المهني .رسالة ماجستير

غير منشورة .كمية التربية .جامعة حموان.

الزيات ،فتحي2011( .م) .اقت اد المعرفة نكك منظكر انمؿ لأل كؿ المعرفية -الكرية
كالديمقراطية كالعدالة االجتماعية .-القاىرة :دار النشر لمجامعات.

سالم ،محمد2008( .م) .اإلنترنت تعيد تعريؼ القرامة كالكتابة .الكويت .سمسمة عالم المعرفة .العدد
 - 156ربيع األول 1429ىـ مارس.

سالمة ،حسن عمي2006( .م) .التعمم الخميط التطور الطبيعي لمتعمم االلكتروني .المجمة التربكية.
كمية التربية بسوىاج .جامعة جنوب الوادي .ع ( ،)22يناير.

التميز -نماذج كتقنيات اإلدارة في ع ر المعرفة .-القاىرة :دار
السممي ،عمى2002( .م) .إدارة
ٌ
غريب لمطباعة والنشر.
سميث ،ج ممتون1978( .م) .الدليؿ اإلك ااي في التربية كعمـ النفس .ترجمة :إبراىيم بسيوني
عميرة .القاىرة :دار المعارف.

السنبل ،عبد العزيز عبد اهلل2007( .م) .رؤي وتصورات حول برامج إعداد المعممين في الوطن
العربي .المؤتمر الدكلي ككؿ إعداد المعمِّميف .جامعة السمطان قابوس .كمية التربية .في الفترة

من  3-1مارس.

السيد ،فؤاد البيي1979( .م) .عمـ النفس اإلك ااي كقياس العقؿ البنرل .ط .3القاىرة :دار الفكر
العربي.

شبل ،عصام شوقى؛ وآخرون (2012م) .أثر التدريب المدمج في تنمية ميارات التعامل مع المثيرات
البصرية المطبوعة واإللكترونية لمعممي ومعممات المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية.
مجمة العموم التربوية .مج ( .)20ع ( .)4أكتوبر .مصر.
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الصغير ،أحمد حسين2003( .م) .ثقافة المدرسة المصرية في القرن الحادي والعشرون :دراسة ميدانية
في مدارس التعميم العام .مجمة التربية كالتنمية .السنة الحادية عشر .ع  .27مايو .المكتب
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