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 البخحملدص 

هدفت الدراسة التعٌرؼ إلى مفهـك التدريب المدمج كأهميته كاستراتيجية تطبيقه في دعػـ 
ية مف قبػؿ األكاديميػةك كمػا هػدفت الكنػؼ عػف المعكقػات التػي تكاجػه األكاديميػة التنمية المهن

لتبٌني التدريب المدمج كاستراتيجية متطٌكرة  فػي وػكم مجتمػل المعرفػةك باإلوػافة إلػى التعػٌرؼ 
إلػػى كاقػػل تطبيػػؽ األكاديميػػة لمتػػدريب المػػدمج ألعوػػام هياػػة التعمػػيـ العػػاـ الم ػػرم فػػي وػػكم 

هػػػدفت إلػػػى  ػػػياية اسػػػتراتيجية مقتركػػػة لتطبيػػػؽ األكاديميػػػة لمتػػػدريب  مجتمػػػل المعرفػػػةك كمػػػا
المػػدمج كاتجػػاع لػػدعـ التنميػػة المهنيػػة لمعػػامميف بػػالتعميـ العػػاـ فػػي م ػػر فػػي وػػكم متطٌمبػػات 
مجتمل المعرفةك كاستخدمت الدراسة المنهج الك فيك كمػا اعتمػدت عمػى اسػتبانة طبقػت عمػى 

مػػدربا فػػي ألنػػام عممهػػـ بفػػركع األكاديميػػة المهنيػػة  (052عينػػة ممٌلمػػة مػػف المػػدربيف  بم ػػت  
لممعمِّمػػػػيفك كتك ػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المتطمبػػػػات المتطٌمبػػػػات الخا ػػػػة لتطبيػػػػؽ 

 استراتيجية التدريب المدمج كمنها: 
ت يير اللقافة التنظيمية كاإلدارية داخؿ األكاديمية المهنية لممعمِّميف بما ينٌجل عمى  -

 مدمج.تطبيؽ التدريب ال
تيكٌظؼ األكاديمية المهنية لممعمِّميف استراتيجيات التدريب المدمج في النناطات التدريب  -

المختمفة التي تيطٌبؽ ببرامج التنمية المهنية المستدامة ألعوام هياة التعميـ العاـ 
 الم رم.

 اآللي الكاسب مجاؿ في متخ  يفال فنييفتتعاقد األكاديمية المهنية لممعمِّميف مل ال -
 .نترنتكاإل كالبرمجة كالنبكات 

المهنية لممعمِّميف لعقد برتكككالت تعاكف مل المراكز البكلية كالكميات األكاديمية تسعى  -
التدريب في مجاؿ استراتيجيات  الخبرامنظـ المعمكمات؛ لتستفيد مف جهكد  -المتخ  ة

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

 المدمج باألكاديمية المهنية لممعمِّميف.
تكفير الدعـ المالى لنرام مكقل تدريبي عبر نبكة اإلنترنت يسمح بالدمج بيف التدريب  -

 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:

في  ت متالكقةار نهدت المجتمعات اإلنسانية مل بداية القرف الكادل كالعنريف تطكٌ 
في  رمختمؼ جكانب الكياة اليكميةك فالتطكٌ  عمىرت كمات كاالت االت ألٌ تكنكلكجيا المعم

( Software( كالبرمجيات  hardwareر األجزام المادية  تكنكلكجيا المعمكمات نمؿ تطكٌ 
ف سرعة كدقة النقؿ عبر الكسااط المتعددة تكنكلكجيا االت االت تومٌ في  ركالتطكٌ 

 Multimedia)  ك كالكسااط الفااقةHypermedia لتقام تكنكلكجيا المعمكمات كا  (ك
 (.World Wide Webظهكر النبكة العنكبكتية العالمية   إلى أدلمعنا كاالت االت 
عمى مختمؼ جكانب الكياة السياسية  اإللكتركنية االستخدامات سيطرتكقد 

لكتركني" إك كأ بكت كممة "كاالقت ادية كاالجتماعية كاللقافية كالتربكية كالتعميمية
 Electronic أم  عمىأف دخكؿ هذع الكممة  عمى( كليقة ال مة بهذع الجكانبك كقد ا طمح

أكد  اإللكتركنية ف التكنكلكجيامعني تككٌ  إلىله مف المفهـك التقميدم م طمح يعني تككٌ 
 ك كالتجارةاإللكتركنية ك اللقافةاإللكتركنية ك السياسةاإللكتركنية مفرداتهك فظهرت الكككمة

 . (223ـك 0202مكمدك   اإللكتركني ك كالتدريبلكتركنياإل ـ ك كالتعمٌ يةاإللكتركن
 كديلناا عالمين  هنااتجا ( أ بحElectronic Trairning  التدريب اإللكتركنيف
 سكامى كد عمتأخذ به جميل الدكؿ المتقدمة كالنامية كالعنريف  القرف الكادمفي   ريناكورك 
مف خالؿ تكظيؼ تقنية  كؤسسات التعميميةالممختمؼ مؤسسات الدكلة بما فيها في 

ي لتعميـ األفراد كتدريبيـ عف بعد مل تخطٌ  ؛تطكير العممية التعميميةفي  المعمكمات كاالت االت
قيكد الزماف كالمكاف؛ بكيث تراعي هذع التقنية الفركؽ الفردية كاللقافية كاالجتماعية بيف 

تكاليؼ  :خفيض تكاليؼ التدريبك ملؿك كيث يساعد التدريب اإللكتركني عمى تالمتدربيف
إعداد البرامج التدريبيةك تكاليؼ السفر كاالنتقاؿ إلى مراكز التدريبك كالمكافظة عمى كقت 

 الداهـك  أم كقت كأم مكاففي  العمؿ لممكظفيف كذلؾ بإتاكة البرامج التدريبية المستمرة
      (67 كـ0204 ككالعازمى
العديد مف يكاجه  أف التدريب اإللكتركني إلى (011ـك 0204ينير الظفيرل  ك 

القاعات المجهزة باألجهزة المناسبة لمتدريب في  كجكد ق كر :في ؿالمعكقات تتملٌ 
الدعـ الفني لنبكات االت اؿك وعؼ اهتماـ إدارة التدريب بعمميات في  ق كرك ك لكتركنياإل 
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فويؿ إدارة التدريب لمتدريب لكتركنيك كتاإل التدريب في  ال يانة كالتكديث لألجهزة المستخدمة
عدـ مالامة البرامج المستخدمة المزايا كالمنحك ك في  لكتركنياإل التقميدم عمى التدريب 

لكتركنيك كعدـ تكافر اإل وعؼ المخ  ات المالية لمتدريب ك ك لكتركنياإل لمتدريب 
مجاؿ في  مجاؿ إنتاج البرمجيات التدريبيةك كوعؼ مهارات المتخ  يففي  متخ  يف

 ميـ البرمجيات التدريبية.ت 
 

ـ التعمٌ في  كانب ق كرالعممية كالبككث العممية قد ألبتت كجكد ج التجربةإال أف 
 يير المتزامف(ك منها عمىلمبانر  بنكعية المبانر  المتزامف(ك كيير ا لكتركنياإل كالتدريب 

ـ اإلنساني بيف المعمِّ التفاعؿ  ىـ يفتقد إلينه تعمأ لىسبيؿ الملاؿ أنه تعميـ ميكمؼك باإلوافة إ
التعميـ في  ر ال ي ني عف الطرؽ المعتادةر التكنكلكجي مهما تطكٌ ـ كجهان لكجهك فالتطكٌ كالمتعمِّ 
 (.31 كـ0224  سالمةك ـ كالتدريبكالتعمٌ 

سمبان  رالمدرب كالمتدرب ألٌ يياب االت اؿ االجتماعي المبانر بيف أف  الباكث لكير 
عمى كاستي ز يركٌ  إللكتركنيكما أف التدريب ابينهماك ك  عمى مهارات االت اؿ االجتماعي

عمى الجانب المعرفي دكف االهتماـ بالجانب ك دكف بقية الككاسك  فقطالسمل كالب ر 
 مب تكمفة عاليةكاإللكتركني إلى بنية تكتية مف أجهزة كمعدات تتطٌ ككاجة التدريب  الكجدانيك

عمميات التقكيـ التككيني كالنهااي   عكبة تطبيؽ أساليب التقكيـ؛ كيث ي عب إجرامك 
ك ككاجته إلى مهارات عممية أدااية التدريبف كوماف م داقيتهاك كبخا ة عندما يتومٌ 

 التقنية.في  لديهـ مهارات فنية دربيفمالنكعية معينة مف 
ايا التدريب التقميدل ب ذلؾ البكث عف  يغ تدريبية بديمة تجمل بيف مز كقد تطمٌ 

ؿ المتخ  كف إلى نمط كؿ منهماك فتك ٌ في  ك كتتالفى أكجه الق كريكالتدريب اإللكتركن
ك اكدإطار ك في  يندمج فيه التدريب اإللكتركني مل التدريب التقميدم الذمالتدريب المدمج 

 اإلنترنت دة عمى الكمبيكتر أك عمى نبكةسكام المعتم أدكات التدريب اإللكتركني ؼكظٌ تي كيث 
 .(32ك 0224 سالمةكأكياف أخرلفي  متدربيف كجهان لكجهل الالتدريبك كيمتقى المدرب مفي 

مزيج  لكنه كالتدريب التقميدملكتركني كال تدريب ال يم ي التدريب اإل  المدمجالتدريب ف
 ؛التقميديةمل طرؽ التدريب  كيث تتكامؿ فيه أدكات التفاعؿ اإللكتركني لنيف معان مف اال 
ك بمعني أننا ال مما يؤدل إلى تكسيف نتااجها كيبـ كالتدر ؿ بنية لتقديـ جمسات لمتعمٌ لتنكٌ 
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بالمؤسسات  القاعات التدريبيةفي  كظيفي ر التكنكلكجي كلكف نستخدمه بنكؿو نم ي التطكٌ 
 التقميدم التدريبلكتركني كمزايا مف خالؿ الجمل بيف مزايا التدريب اإل  تمفةالتعميمية المخ

(Lee, 2010, 182).   التدريب المدمج0نكؿ ) 

 
 كتطبيقاتهك متدريبالمعززة ل الم ممة الكسااط مف مجمكعة ينمؿ المدمج التدريبف
 ـالتعمٌ  برمجيات: ملؿ ـكالتعمٌ  أدكات مف عددان  ينمؿ أف يمكف المدمج التدريب كبرنامج
 كأنظمة الذاتيك ـالتعمٌ  كمقررات كاإلنترنت عمى المعتمدة المقررات الفكرمك فتراوياإل التعاكني

دارة كإللكتركنيةا األدام دعـ  مف أنماط عدة كذلؾ المدمج التدريب يمزجك  ـكالتعمٌ  نظـ كا 
 اكجهن  المتدربيف مل المدرب فيها يمتقي التي التقميدية الف كؿفي  التدريب فتتومٌ  التدريب
 هك المدمج فالتدريب المتزامفك كيير المتزامف التدريب بيف مزج كفيه الذاتيك كالتدريب لكجهك
 النمطية التدريب أنكاؿ أكد مل المدمج كلكف كاإلنترنت عبر التدريب أك تركنياإللك التدريب
 أفوؿ بيف يجمل كيث ـكلمتعمٌ  كالقابمية باإللارة المدمج التدريب كيتسـ القاعات التقميديةكفي 

 كالتفاعؿ التقميدم التدريب كسمات المعمكمةك تك يؿ لسهكلة ؛اإلنترنت عبر التدريب سمات
 (.(Chandavimol, 2013, 51 كالمبانر الكي

 يجمل الذم المتزامف المدمج التدريب :األكؿ: فينكعإلى  المدمج التدريب قسـنيك 
 عبر بالفيديك أك المبانر اإللكتركني بالكديث أكاف سكام االت اؿ عبر كالمتدرب المدرب

 المدرب فيمكٌ  كالمتدرب المدرب بيف ات اؿ :متزامفال يير المدمج التدريب :كاللاني كالكمبيكتر
 المتدرب يدخؿ لـ كالتدريبي المكقل عمى تقييمي كبرنامج التدريب خطة مل م ادر كول مف

 ات االن  هناؾ يككف أف دكف مف التدريب إتماـفي  المدرب إرنادات كيتبل كقت أمفي  المكقل
ـك  0227 كعالـ  ال البفي  النمطيف باستخداـ المدمج التدريب كيتـٌ  كالمدرب مل امتزامنن 
040.) 

 كالتدريب النبكي التدريب بيف الدمج :منها كمتعددة ؿاأنك المدمج التدريب كيتخذ
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 كيير المخطط التدريب كدمج ألنام التدريبكفي التعاكني ك  الذاتي ـالتعمٌ  بيف كالدمج التقميدمك
 ك(يةاإللكتركن أكلكجه  كجهان  داخؿ القاعة:  التدريبية المبانرة الخبرات بيف كالدمج المخططك
 (.05 كـ0200 كالبمقاسي االجتماعي  التكا ؿ نبكات عمى المعتمد المدمج التدريب

 األهداؼ يعمؿ عمى تكقيؽ المدمج التدريبأف إلى  (5 كـ0225براهيـ  إكينير 
 التدريبية األننطةفي  المناركة اك كتنجيلنجاكن  أكلر ب كرة التدريب عممية مف المرجكة
 كزمالاه مدربه مل التعامؿ متعة مف المتدرب كرماف عدـك  ككاـكاأل إ دارفي  اللقة كاكتساب

 كبيف بينهـ فيما المتدربيف بيف االجتماعية كالعالقات اإلنسانية الجكانب لكجهك كتعزيز اكجهن 
ك المتدربيف ككفامة التدريبي المنتج جكدة لـٌ  كمف كالتدريبية العممية جكدة رفلالمتدربيفك ك 
 ؛كالتدريب كجهان لكجه إللكتركنيا لكؿ منكالت التدريب المقتركة ؿالكمك أكد ؿكما أنه يملٌ 

 .مختمؼ المؤسساتفي  مما يساعد عمى تنمية المكارد البنرية
ميف مف التدريب المدمج األكاديمية المهنية لممعمِّ  يالتى تسعى لتبنٌ كمف المؤسسات 

بكزارة التربية  ميـ الم رمرفل كفامة أدام أعوام هياة التعك  التكنكلكجيـ أجؿ مالكقة التقدٌ 
 مف مميزات التدريب اإللكتركني كمميزات التدريب التقميدم لالستفادة ؛زهر النريؼكالتعميـ كاأل 

المدمج قد دريب جريت عمى التأي  ك السيما أف الدراسات العربية كاألجنبية التيكدمجهما معان 
 البرامج التدريبية المختمفة.في  دت وركرة تكظيفهأكٌ 

 (Pittman,Nellis,Krug,2011,1-10 باتماف كنيمس ككريج دت دراسة فقد أكٌ 
التدريب بأنكاله  مميزات بيف يدمج ـكالتعمٌ  التدريب مداخؿ مف جديد نكؿ المدمج التدريب أف

المختمفة  بأنماطه  e-learningاإللكتركني  كالتدريب face to face لكجه اكجهن  المختمفه
 التعميـ مخرجات تكقيؽ عمى المتدرب مساعدة بهدؼكخارجها؛  التدريب قاعات داخؿ

 المتدربيف أنماط تالاـ التي المتكفرة االختيارات تعددل لتدريبا لمعكقات كؿالمستهدفة؛ ك 
 .المختمفة

  (Boonprakob, Usaha,2011,1-27)كسهاكأ بدراسة بكنبركككما أكدت 
النقالة عمى تنمية  اإللكتركنية زةكجهان لكجه كالتدريب باستخداـ األجهفاعمية التدريب المدمج 

كمنكيسيمس تزيكبكلسك كما أٌكدت دراسة مهارات التكدثك 
 (Tzikopoulos,Manouselis,Kastrantas, Costopoulou,2012)ككاسترانتس

دعـ التدريب المدمج بالمؤسسات في  اإللكتركنية لمكككمة اإلنترنت ألر المعمكمات عبر
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التدريب في  اإلنترنت أهمية المعمكمات المكجكدة عمىدت كٌ الريفية المتكسطة كال  يرةك كأ
 عمى المنركعات المتكسطة كال  يرة.

 ,.Chandavimol,P) ركجناندافيمكا كناتاككاتنج كتانتراراينجكما أٌكدت دراسة 
Natakuatoong, O., and Tantrarungroj, P.,2013) التدريب نمكذج فاعمية 

ك تدريب الكفايات األساسية برامج عمى تطكير العممي ـالتعمٌ  المعرفة كمبادئ إدارة مل المدمج
مية تنفي  مدخؿ التدريب المدمج فاعمية (Eshtehardi,2014) نتهارادلكما أٌكدت دراسة ا

 التدريب عف بعد عبرمف خالؿ بدكلة ماليزيا بتدااية كاللانكية ميف بالمدارس اإلكفايات المعمِّ 
 كالتدريب كجهان لكجه. اإلنترنت

كالتدريب  أهمية التدريب اإللكتركني (Skordakl,2016)سككرداكؿ كما أٌكدت دراسة 
ك لتكفيز المعرفة في العمـك كالهندسة كجهان لكجه لدل م ممى البرمجيات التعميمية العممية

 ككيدراكراف كنينجنالـركاراكانج أكما أٌكدت دراسة 
(Akarawang,Kidrakran,Nungchalerm,2016) تنمية في  دريب المدمجفاعمية الت

 تكنكلكجيا المعمكمات كاالت االت.في  كتطكير كفايات المعمكمات
 بيف الدمجفي  ؿتتملٌ  المدمج التدريب إليها يستند التي الرايسة الفكرة الباكث أف كيرل

–االت اؿ كسااؿ  اإللكتركني التدريب كأدكات كأساليب التقميدية التدريب كأدكات أساليب
 مل خارجها أك قاعة التدريب داخؿ ذلؾ تـٌ  سكام( نترنتاإل  -المتعددة ااطالكس –الكاسكب
 مل المتدربيف كوكر مف البد أم  كالمتدربيف المدرب بيف لكجه اكجهن  التفاعؿ نرط تكقيؽ
ية المتدربيف مهنينا تنمفي  مما يدعـ دكرع ؛(أساسي كنرط قاعة التدريبفي  المدرب

 .كتكنكلكجينا
 مشهلة الدزاسة:

ل المعرفة ملؿ ييرها مف بات مجتممختمؼ دكؿ العالـ بمتطمٌ في  النظـ التعميمية رتتألٌ 
ك كميمهاك كالربط بينهاك فالتربية بمؤسساتها المختمفة مركزان لممعرفة كنمكهاك كتالمجاالت

تطكير المعارؼ كالمهارات كالكفايات كالمهارات في  كاديمية المهنية لها دكرهاكتطبيقهاك كاأل 
 برامجها التدريبية كأننطتها المختمفة. وام هياة التعميـ مف خالؿهات كالميكؿ لدل أعكاالتجا

ميف أف كاديمية المهنية لممعمِّ الرايس لأل  بالمقركقد الكظ الباكث مف خالؿ عممه 
استخداـ التقنيات الكديلة عند تنفيذ البرامج في  المدربيف كالمتدربيف يعانكف مف ق كر
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بالتدريب التقميدم دكف أف يككف لمتدريب اإللكتركني بمختمؼ كساامه كيكتفكف  كيةالتدريب
 البرنامج التدريبي. في  نكاله أم دكركأ

في  استخداـ التقنيات الكديلةفي  ( كجكد ق كر245 كـ0201  كهبة كأكدكهذا 
 التنمية مجاؿفي  كمتطكرة مستكدلة عممية أساليب نير إلى وركرة استخداـيي مما التدريبك 

 كالتعميمي التربكم التطكير مل تتناسب ميف بم ركاديمية المهنية لممعمِّ باأل  ـلممعمِّ  نيةالمه
 .فتراوياإل كالتدريب ـكلممعمِّ  اإللكتركني التدريب كأسمكب

كؿ الكلير مف المعكقات التدريبية إال أنه في التدريب المدمج دكر كبالريـ مف أهمية 
 التيف ميكاديمية المهنية لممعمِّ بتدريبات األ كتطبيقه فه ساعد عمى تكظيتي  استراتيجية كجد ال تي 
ساليب كاستراتيجيات استخداـ التدريب المدمج كأفي  ة التدريبيةننطكيفية تنفيذ األ في  ؿتتملٌ 
ـ المدمجة مف أكدث أنظمة برامج تدريب المعمِّ  لذا تيعدٌ  كخارجها؛ دريب المدمج داخؿ القاعةالت

اؿو ز بقدر عر بياة تدريب تتميٌ كفٌ الدكؿ المتقدمة؛ ألنها تي في  فاعميةميف كأكلرها تدريب المعمِّ 
 ـ كالتدريب المستهدفة.ك كتكقيؽ نكاتج التعمٌ الزماف كالمكاففي  كنةمف المر 

تدريبات في  يؽ التدريب المدمجالباكث أف هناؾ دكافل كرام وركرة تطب كيرل
 :فيؿ ميف تتملٌ كاديمية المهنية لممعمِّ األ 
ـ ألنام الخدمة باستخداـ التدريب المدمج يكقؽ نكاتج التعمٌ في ميف المعمِّ  أف تدريب -

 المعرفية كالمهارية كالكجدانية المستهدفة.
ألنام في ميف كاديمية المهنية لممعمِّ ميف باأل ت اكب برامج تدريب المعمِّ  يالسمبيات الت -

المتدرب ينعر معها  يالتدريبيةك كأساليب التدريب الت الخدمة مف بينها مكاعيد البرامج
ميف المرتبطة بالمهارات ك كمهارات المدربيف كالمتدربيف مف المعمِّ بالممؿك كأساليب التقكيـ

 التقنيةك كييرها.
ريب التقميدم كمككنات نه يجمل بيف مككنات التد؛ أل التدريب المدمج تدريبان متكامالن  -

 .لفردم كأدكات التدريب التعاكنيب الكتركنيك كيجمل أيوان أدكات كأننطة التدريالتدريب اإل 
الب بوركرة طتي  يمجاؿ التدريب كالتنمية المهنية التفي  دعكات المتخ  يف مبييي  -

ألنام الخدمة تجعمهـ يسايركا مجتمل في ميف تدريب المعمِّ في  استخداـ أساليب متطكرة
في ميف عمِّ المعرفة كتكقيؽ التفاعؿ المبانر كيير المبانر بيف المدرب كالمتدربيف مف الم

 .ألنام التدريب
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مقتركة ال ستراتيجيةاالما  :التساؤؿ الرايس التاليفي  منكمة الدراسةكبذلؾ تتكدد 
 وكم متطمبات مجتمل المعرفة؟في  ميفلتطبيؽ التدريب المدمج باألكاديمية المهنية لممعمِّ 

 الدزاسة: أسئلة

التنمية المهنية في  ميتهكما أه ؟؟ كما أهدافه؟ كما خ اا هالمدمج دريبما مفهكـ الت -
 المستدامة؟

ميف نكك تطبيؽ التدريب المدمج كأهـ اخت ا تها ما دكر األكاديمية المهنية لممعمِّ  -
 ؟مبات مجتمل المعرفةوكم متطٌ في  كأهدافها

 ؟المدمج دريبالتاستراتيجية تطبيؽ األكاديمية نكك  مف دكر كدٌ تى  يالت المعكقات ما -
تجاع لدعـ التنمية المهنية إكاديمية لمتدريب المدمج كتطبيؽ األ ل ةالمقترك ستراتيجيةاالما  -

 ؟ مم ر ال لمعامميف بالتعميـ العاـ
 أٍداف الدزاسة :

دعـ التنمية المهنية في  تطبيقه استراتيجيةكأهميته ك المدمج  دريبمفهكـ الت إلىؼ التعرٌ  -
 .مف قبؿ األكاديمية

 رة متطكٌ  استراتيجيةكالمدمج  التدريب يلتبنٌ  كاديميةاأل  تكاجه يالتالكنؼ عف المعكقات  -
  .مجتمل المعرفة وكمفي 

 المدمج ألعوام هياة التعميـ العاـ الم رممتدريب ل تطبيؽ األكاديميةكاقل  إلىؼ التعرٌ  -
 وكم مجتمل المعرفة.في 

تجاع لدعـ التنمية كاديمية لمتدريب المدمج كالتطبيؽ األ مقتركة  استراتيجية ياية  -
 .م رفي  يف بالتعميـ العاـالمهنية لمعامم
 :أٍنية الدزاسة

 تقنيات مف الق كل لإلفادة اكالين  الدكؿ معظـ هلتكجٌ  استجابة الكالية الدراسة تأتي -
 . كاالت اؿ المعمكماتتكنكلكجيا 

 العاـالتعميـ ب مميفلممعِّ  كاديميةمف قبؿ األ  ك كرع بكؿ أنكاله المدمج التدريبتطبيؽ  -
 هذا المجاؿ.ي ف مةأسكة بالدكؿ المتقدٌ 

 السنكاتفي  التربكية كالدراسات المؤتمرات مف عديد لتك يات استجابة الدراسة تأتي -
لدعـ كتكديث التنمية  جديدة ستراتيجياتااألكاديمية  يتبنٌ  بوركرة طالبت التي األخيرة
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 .المهنية
 مستكل كرفل ميف كالمديريفلمعمِّ ا الكتياجات التدريبية العممية مدل مالامة عمى الكقكؼ -

كمية ككاتجاع كديث تتبناع األكاديمية كمؤسسة ك المدمج دريبلديهـ عف طريؽ الت األدام
  كلة عف التنمية المهنية المستدامة.مسؤ 

 ميَج الدزاسة:  

بعممية  نه مف المناهج البكلية التي تختٌص يث أتستخدـ الدراسة المنهج الك في ك
الكاور في  قاامة بكية كالتعميمية كما هيمعية كالتر ككؿ الظكاهر المجت يالبكث كالتق ٌ 

بهدؼ اكتناؼ العالقات بيف عنا رها كالتك ؿ مف  ؛كك فها كتنخي ها كتكميمها كتفسيرها
في  استخداـ هذا المنهج ت ذات معنى بالنسبة لهذع الظكاهرك كيتمٌلؿخالؿ ذلؾ إلى تعميما
 هذع الدراسة فيما يأتي:

كاقل ك ؼ كتكميؿ في  لإلفادة منها ؛كتكميمها اليةلكجمل الدراسات ذات ال مة بالدراسة ا -
هات العالمية نكك مجتمل لمكاكبة التكجٌ  ؛مف قبؿ األكاديمية المدمج دريبالت تطبيؽ
 .المعرفة

عمى الكقكؼ  امف خالله يتـٌ  لخبرام التدريب ةمكجه ةعبارة عف استبان إعداد أداة بكلية -
كأهـ ك ألعوام هياة التعميـ المدمج  دريبالت األكاديميةالمعكقات التي تكاجه تطبيؽ أهـ 
 ةمقترك استراتيجيةمبات الالزمة لمكاجهة تمؾ المعكقات كذلؾ مف خالؿ  ياية المتطٌ 

سالبيها كاستراتيجيتها تجاع لتكديث أالمدمج كإ دريبلمتطبيؽ األملؿ لمت تتبناع األكاديمية
  كاألزهرم. العاـالتعميـ  لدعـ التنمية المهنية لمعامميف بمؤسسات

 أداة الدزاسة:

كالكد منهاك المعكقات  عمى أهـ الكقكؼ  امف خالله يتـٌ لخبرام التدريب  مكجهة ةاستبان -
سالبيها كاستراتيجيتها تجاع لتكديث أؿ لمتدريب المدمج كإاألكاديمية لمتطبيؽ األملبؿ مف قً 

 كاألزهرم.  لدعـ التنمية المهنية لمعامميف بمؤسسات التعميـ العاـك
 حدود الدزاسة:

 استراتيجية األكاديمية ىتبنٌ  باتكاقل متطمٌ  الدراسة عمى اقت رت الكدكد المكوكعية: -
 .هات العالمية نكك مجتمل المعرفةمكاكبة التكجٌ ل ؛المدمج دريبالت

ميفك كالمؤسسات فركع األكاديمية المهنية لممعمِّ ى عمالدراسة  اقت رت الكدكد المكانية: -
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 التربية كالمراكز البكلية.كميات التعميميةك ك 
 العاـ.التعميـ بالتعميـ الجامعي ك  برام التدريبخعمى الدراسة  اقت رت :لبنريةالكدكد ا -
 :نات الدزاسةمسّل

 مات مف أهمها:انطمقت الدراسة مف عدة مسمٌ  
 عوام هياة التعميـبات كاكتياجات أي متطمٌ مبٌ ميدم ال تي أف نظـ التدريب الكالية بنكمها التق -

 ع ر تكنكلكجيا المعمكمات كاللكرة الرقمية.في 
تتبناها األكاديمية  ينب ي أفهات المستقبمية لمتنمية المهنية المستدامة التي أف التكجٌ  -

 نفس المجاؿ. في  العالمية لمستكدلاترة لمكاكبة اي استراتيجيات متطكٌ تدعك إلى تبنٌ 
ياة التعميـ خارج نطاؽ أف تسعى األكاديمية لتكفير فرص تدريبية كقيقية ألعوام ه -

 نبكات :عممهـك كاالستفادة مف أكقات الفراغك باست الؿ التكنكلكجيا المتاكة لديهـك ملؿ
 كييرع.... ك كنبكة التكا ؿ االجتماعياإلنترنت

االمكانيات المتاكةك  جميلتجاع الدكلة ككر ها عمى است الؿ إأف تسعى األكاديمية لدعـ  -
الكقتك مل تقديـ خدمات تدريبية ذات جكدة عالية تفادة مف كتقميؿ الكمفة المالية كاالس

 كقؽ األهداؼ المننكدة.تي 
هياة التعميـ العاـ الم رم كتخ  اتهـك مل  أعداد أعوامفي  لمجابهة الزيادة الهاامة -

بات القانكنية لمتنمية المهنية التي كددها متطمٌ اللتكقيؽ  ؛زيادة الطمب عمى التدريبات
كتعديالتهك كفي المقابؿ وعؼ الدعـ المادم  ـ0225لسنة  033ـ قانكف كادر المعمٌ 

 كاديمية.لأل  ـقدٌ التي تي المخ ص لمجاالت التنمية المهنية 
 املستفيدوٌ مً الدزاسة:

 يمكف أف يستفيد مف هذع الدراسة كؿ مف:
 ميف.ف عف األكاديمية المهنية لممعمِّ المسؤكلي -
 أعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهرم. -
 ككاوعي الكقااب التدريبية. مخططي -
 منازلهـ كفقان لقدراتهـ الذاتية.في  ف الذيف يفومكف التدريب بمفردهـيالمتدرب -
 كهـ عمى رأس العمؿ. تنمية المهنية المستدامةغ لمالذيف ال يستطيعكف التفرٌ ف يالمكظف -
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 مصطلخات الدزاسة:

 :سرتاتيجيةمفَوو اال :أوًلا

 :ستخدـ فيهع طبقان لممجاؿ التي تي كٌ كتتن ستراتيجيةتعدد تعريفات اال
نمط األهداؼ كاأليراض كالبرامج كأعماؿ  "( بأنها237ك ـ0223عٌرفها ينيـ  

ة ماهية النظـ مف خاللها يمكف معرف التيالسياسات كالقرارات مف الخطط كتخ يص الم ادر 
 . ؟"ريد أف تعمؿكماذا تي  ؟التربكية لماذا تعمؿ

كما ك  كاؼ كالبرامج كالسياسات كالقراراتاألهد عمىز يركٌ كمف الكاوح أف هذا المفهكـ 
 .التربكم عالقة بالمجاؿ يتوح أف هذا التعريؼ له

 : التدزيب املدمج:ثاىًيا

االمكانيات كالكسااؿ  جميلفيه تكظيؼ  المكيط الذم يتـٌ يمٌلؿ التدريب المدمج 
لكتركنية إدريب سكام أكانت كذلؾ بالجمل بيف أكلر مف أسمكب كأداة لمت كالتكنكلكجية المتاكة

ـ قدٌ كتي  ك(إلكتركنية  ( كلقامت يير مبانرةجهت مبانرة  كجهان لك اأـ تقميدية بما يومف لقام
بأسمكب فعاؿ مف التدريب يناسب اكتياجات المتدربيف كطبيعة المكتكل لمتدرب كأهدافه التي 

 نسعى لتكقيقها.
 اإلجساءات التالية: وفل يةلحلااالدزاسة  تسري

ليرها الدراسة عمى النكك الدراسة متكاممة بكيث تجيب عف األسامة التي تي  مباكثتي تأ
 التالي:

تكديد ك ك الدراسة ةف اإلطار العاـ لمدراسة كينتمؿ عمى مقدميتومٌ األكؿ:  المبكث
المنكمة كتساؤالتها كأهدافها كأهميتها كمنهجها ككدكدها كم طمكاتها كالدراسات السابقة 

 .كع الدراسة الكاليةات ال مة بمكوذ
ـٌ تخ ي ه لإلجابة عف السؤاؿ األكؿاللاني: المبكث  التدريب ما مفهكـ " :كت

"ك كما تناكؿ المبكث ؟دعـ التنمية المهنيةفي  دكرعكما  ؟كما خ اا ه ؟كما أهدافه المدمج؟
  التدريب المدمج كالتنمية المهنية".اللاني بعنكاف "
ـٌ تخ ي ه لإلجااللالث:  المبكث األكاديمية نكك  دكرما : بة عمى السؤاؿ اللانيكت

المبكث اللالث  كما تناكؿ "ك؟ظؿ مجتمل المعرفةفي  المدمجدريب الت استراتيجيةتطبيؽ ي تبنٌ 
 ".بات مجتمل المعرفةاألكاديمية كمعكقاتها نكك تطبيؽ التدريب المدمج كمتطمٌ " بعنكاف
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ـٌ تخ ي ه لإلجابة الرابل:  المبكث مف  كدٌ المعكقات التي تى  ما" لالث:عف السؤاؿ الكت
 "ك؟بات مجتمل المعرفةوكم متطمٌ في  التدريب المدمج استراتيجيةدكر األكاديمية نكك تطبيؽ 

 .إجرامات الدراسة الميدانية كنتااجها"" الرابل بعنكافالمبكث  كما تناكؿ
ـٌ تخ ي ه لإلجابة عف السؤاؿ الرابل "الخامس: المبكث   ةلمقتركا ستراتيجيةاالما كت

في  لمعامميف بالتعميـ العاـتجاع لدعـ التنمية المهنية إكاديمية لمتدريب المدمج كلتطبيؽ األ 
"االستراتيجية  بعنكاف الخامسكما تناكؿ المبكث  "ك؟مبات مجتمل المعرفةوكم متطٌ في  م ر

 ."المقتركة
 اإلطاز العاو للدزاسة: الجاىي:املبخح 

 :(Blended Learning)التدزيب املدمج 
التدريب الذم يعتمد عمى الدمج بيف  التدريبالتدريب المدمج نكؿ مف أنكاؿ  عدٌ يي 
كالتدريب لكتركني ؿ كالن لمنكالت التدريب اإل يملٌ  هأنلكتركنيك كما لكجه كالتدريب اإل ا كجهن 

ك كاإلكساس بعدـ ض المتدربيف لمهارات التكنكلكجيايفتقر فيها بع يالتالتقميدم كجهان لكجه 
 .تفاعؿ كمناعر منتركة بيف المدرب كالمتدربيف كجكد

 :مفَوو التدزيب املدمج

 المدمج متدريبل عديدة سمياتمي هناؾ أف ( 60 كـ0227  المخينىك  العاطي عبد لير 
 (Blended Traningالمزيج أك الهجيف التدريب :منها ك (Hybrid Traning)كالتدريب ك 

التدريب  أك (Integrate Traning) يالتكاممكالتدريب  ك(Dual Traning) اللنااي
 كجميلالتدريب التمازجيك  أك المؤلؼ أك التدريب ك(Mixed Traning) المختمط

 كأدكات كأساليب طرؽ بيف كالمزج الخمط كهك كاكد معنى إلى نيرتي  السابقة الم طمكات
   .اإللكتركني كالتدريب التقميدم التدريب

 فيها التى يتـٌ التدريبية البياة " بأنه( 07ك ـ0227  ع رك  منى الجزار فتهعرٌ كقد 
 أسمكب مف أكلر بيف بالجمل كذلؾ المتاكةك التكنكلكجية كالكسااط اإلمكانيات جميل تكظيؼ
 ؛(هجلك  اكجهن   مبانرة لقامات مف نهتتومٌ  بما تقميدية أك إلكتركنية كانت سكام ـلمتعمٌ  كأداة
 ناسبكيي  ناكية مف كاكتياجاتهـ لدارسيفا خ ااص ناسبيي  ـالتعمٌ  مف اؿفعٌ  أسمكب لتقديـ
 كقياس كأخرل ناكية مف لتكقيقها نسعى التي التعميمية كاألهداؼ التدريبي المكتكل طبيعة
 كالجهد لمكقت استلمار أفوؿ تكقؽ جذابة تعميمية تدريبية بياةفي  المتدربيف أدام كتقييـ
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 .التدريب مخرجات مف ناتج كأق ى كالكمفةك
ستخدـ فيه كسااؿ التدريب الذم تي بأنه "( 00ك ـ0202كورمي  ال ةفه نيختعرٌ ك 

قاعة المكاوراتك كالتكا ؿ في  ف مزيجان مف اإللقام المبانرات اؿ مختمفة لمتدريب تتومٌ 
البريد  :ملؿ ككالتدريب الذاتيك كينمؿ التدريب المدمج مجمكعة مف الكسااط اإلنترنت عبر

 .لكتركنيةاإل  االلكتركني كلككة النقاشك كالمكاقل
 يتكامؿ التدريب  يغ مف كديلة  ي ةبأنه " (041 كـ0200كآخركف   نبؿفه كعرٌ 

 ؼكظٌ تي  كيث كاكدك إطارفي  اإللكتركني التدريب مل( لكجه اكجهن   التقميدم التدريب فيها
 النبكات عمى المعتمدة أك الكاسكب عمى المعتمدة سكام اإللكتركنيك التدريب أدكات

 التدريب أدكات بيف الدمج عمىة معتمد التزامنية كيير التزامنية التدريب جمساتفي  كاإلنترنت
 بيف لكجه اكجهن  التفاعؿ مل كخارجها القاعة التدريبيةفي  اإللكتركني التدريب كأدكات التقميدم
 ".المننكدة التدريبية األهداؼ تكقيؽ أجؿ مف كالمتدربيف المدرب
 ,Chandavimol)رينجركج     يعرفه ناندافيمكل كناتاككاتكنج كتانتراك 

Natakuatoong, Tantrarungroj,2013)  " الكسااط مف مجمكعةف يتومٌ بأنه 
 ـالتعمٌ  برمجيات: ملؿك كتطبيقاته ـالتدريب كالتعمٌ  كتعزز بعضال بعوها لتتكامؿ مل ؛الم ممة
 كأنظمة ذاتيكال ـالتعمٌ  كمقررات كاإلنترنت عمى المعتمدة المقررات الفكرمك االفتراوي التعاكني

دارة كاإللكتركنية األدام دعـ  مف أنماط عدة كذلؾ المدمج التدريب يمزجك  ـكالتعمٌ  نظـ كا 
 اكجهن  المتدربيف مل المدرب فيها يمتقي التي التقميدية القاعاتفي  التدريب فتتومٌ  التدريب
 .المتزامف كيير المتزامف التدريب بيف مزجالك  لكجهك

 بيف الدمجفي  التكنكلكجية المستكدلات بأنه"تكظيؼ (004ك ـ0202عالـ   عرفهك  
 نظـ دمج خالؿ مف المعمكمات تك يؿ كطرؽ التدريب كأننطة كم ادر كالمكتكل األهداؼ
 ـكتعمٌ  التدريب لمكتكل السريل الك كؿ لممتدرب ؿتسهٌ  بياةفي  كاإللكتركنية التقميدية التدريب
 .الخا ة بها" المهارات
مف خالؿ برامج تدريبية تقكـ  "تدريب يتـٌ  هبأن (002ك ـ0205  أبك الن ر عرفهك 

بالدمج بيف التدريب عف قرب داخؿ القاعة التدريبية كجهان لكجه بيف المدرب كالمتدربيفك 
 أك االفتراوي بكسب طبيعة البرنامج كالفاة المستهدفه مف التدريب". اإللكتركني كالتدريب

 سمات بيف جمللتى تا التدريب نكاؿأ أكد" بأنه المدمج التدريبالباكث  ؼكيعرٌ 
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 كالتفاعؿ القاعة التقميديةفي  التدريب كسمات المعمكمةك تك يؿ لسهكلة ؛اإللكتركني التدريب
 اإلنترنت كعبر التدريب قاعة مف كؿفي  التدريب يكدث بكيثلكجهك  اكجهن ر كالمبان الكي
 مدخالن  منه يجعؿ الذم األمر يدمكالتقم لمتدريب يناطبيع اامتدادن  اإلنترنت عبر التدريب  بحكيي 
 كناكية مف المتدربيف بيف الفردية الفركؽ مراعاة عمى القادرة التدريبية البرامج ل يايةا جيدن 

ـ كالتدريب المعرفية تكقيؽ نكاتج التعمٌ في  سهـمما يي  كأخرل ناكية مف زمتميٌ  تدريب كتكقيؽ
 ".ةكالمهارية كالكجدانية المستهدف

 :دمجأٍنية التدزيب امل

 كالتدريب اإللكتركني التقميدم التدريب كالتفاعؿ بيفالتكامؿ  عمى المدمج التدريب يقـك
في  بيف أنكاؿ التدريب التقميدم التى تتـٌ  يجمل ك كيثالمختمفة كأنكاعهما أنكالهما بمختمؼ

 مؿكالع ككرش المكاوراتك :ملؿ كبأساليبها التدريبية المختمفةلكجه  كجهنا القاعات التدريبية
 عمى القااـ التدريبفي  ؿالتى تتملٌ  اإللكتركني أنكاؿ التدريب كبيف المطبكعةك االختباراتك 

 .اإلنترنت عبر كالتدريب كاإللكتركنية الكمبيكترك كالمكاكاة
 عمى:يعمؿ التدريب المدمج ( أف ـ0202البراكم  ك المطكع  لير ك 

 .ـ كالتدريبالتعمٌ تكقيؽ األهداؼ المرجكة مف عممية  -
 لكتركنية.التقميدية كاإل  التدريبيةاألننطة في  يل المناركةتنج -
 المبانرة. كالتدريب ـبياة التعمٌ في  عمى وبط أنفسهـ المتدربيفتكفيز  -
 لكجه. اكزمالاهـ كجهن  بيف المدرب كالمتدربمتعة التعامؿ  تكقيؽ -
 .المدربيفف تعزيز الجكانب اإلنسانية كالعالقات االجتماعية بيف المتدربيف فيما بينهـ كبي -
 .البرامج التدريبيةتنفيذ ك ت ميـ في  ـ التكنكلكجياالستفادة مف التقدٌ  -
ـ    -  ككفامة المتدربيف. كالتدريبي جكدة المنتج التعميمي رفل جكدة العممية التدريبية كمف ل
لكجه  االتدريب كجهن  ؿ أكد الكمكؿ المقتركة لكؿ منكالتاستخداـ التدريب المدمج يملٌ   -

 .لكتركنياإل  كالتدريب
 في:ؿ التدريب المدمج له أهمية تتملٌ الباكث أف  لير ك 

 .يناكمكان امركنة البياة التدريبية مف كيث اتساع فرص التدريب زمانين  -
 ع أساليب كم ادر التعميـ كالتدريب.تكامؿ البياة التدريبية مف كيث تعدد كتنكٌ  -
ة كيير التزامنية بيف فاعمية البياة التدريبية مف كيث التفاعالت الننطة التزامني -
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 المتدربيف.
 كيكية البياة التدريبية مف كيث تقديـ ت ذية راجعة مبانرة كنقؿ كتبادؿ الخبرات المستمر -

 .لكتركنيةب كرة تقميدية أك إ
 تنمية النعكر بالروا لدل المتدربيف كنتيجة إلنباع كاجاتهـ. -
 .التدريب التقميدية أننطةمل  اإللكتركنية التدريب أننطةدمج  -

 :املدمج التدزيب خصائص

ؿ ز بعدة خ ااص تتملٌ يتميٌ  المدمج التدريبأف  (002-007ك ـ0202عالـ   لير 
 :في
 كاهتماماته لقدراته اكفقن  بيتدرٌ  كيث لممتدرب الذاتي الخطك مل المدمج التدريب يتكافؽ -

 اسبةالمن الطريقة يختار نهأ كما الامهكي الذم كالمكاف يناسبه الذم كالكقت سرعته ككسب
 التعميمي مستكاع مل تتكافؽ التي التدريبية األننطة كينتقي السابقةك التدريبية لخبراته

 .السابقة الخبرات استرجاع عمى كتساعدع

 .المتدرب ظركؼ مل يتناسب كبما زمافك أم كفى مكافك أمفي  منه االستفادة -
 .كسهكلة عةكسر  بدقة التدريبية كالبرامج المكتكلفي  كالتكديث التعديؿ إمكانية -
 اإللكتركنيةك  التقميدية التدريب م ادر تكظيؼ بفوؿ كرالم اد متعددة تدريبية بياة تكفير -

 تيحيي  كما التربكمك الفكر مستجدات مل يتكافؽ بما التدريبفي  األدكار  ياية إعادة مل
  .آخر تدريبي أسمكب أمفي  الدرجة بنفس تتكافر ال التفاعمية مف مستكيات

متدربيف عمى التعامؿ مل الكسااؿ كاألدكات التكنكلكجية المختمفة كتنمية زيادة قدرة ال -
 اتجاهاتهـ االيجابية نككها.

ربط التدريب بأهداؼ العمؿك كتعزيز الجكانب اإلنسانية كالعالقات االجتماعية بيف  -
 المتدربيف فيما بينهـ.

فها كمكتكاها كأننطتها إكساب المدربيف مهارات ت ميـ المكاقل اإللكتركنية التدريبية بأهدا -
 التدريبية الفردية كالجماعية كأساليب تقكيمها.

 المتدربيف بيف التعاكف إمكانية مل المناركةكفي  الخجكؿ المتدرب لدل المناركة تعزيز -
 .االلكتركني ـالتعمٌ  أدكات باستخداـ

 المكجه دكر إلى لممعمكمات الككيد كالم در كالممقف المرسؿ مف المدرب دكر رت يٌ  -
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 .ركالميسٌ  كالمنرؼ

 .بالنفس كاللقة الذاتية معرفتهـ كبنام تدريبهـ كليةؤ مس ؿتكمٌ  عمى يفالمتدرب تنجيل -

 كيرل الباكث أف مف خ ااص التدريب المدمج ما يمي:
 .المستمر التدريب عمى كتعكيدهـ ميفكالمعمِّ  للد الذاتي التدريب مفهكـ تدعيـ -
 التكنكلكجيا مل التعامؿ عمى قادر جيؿ إعدادب المجتملفي  التكنكلكجيا ننر عمى يساعد -

 .الع ر كمهارات
 المهاـ بعض النجاز األماكف؛ مختمؼفي  زمالاه مل لمتعاكف المتدرب أماـ الفر ة إتاكة -

 .التدريبية

 .الخبرات لتبادؿ زمالاه مل لمتعاكف المدرب أماـ الفر ة يتيح -
 التكنكلكجية لمكسااؿ استخدامه خالؿ مف كاالستكناؼ البكث عمى المتدربيف قدرة زيادة -

 .بنفسه المعرفة بنام مف المتدرب فيتمكٌ  كبذلؾ كالتدريب مف النكع هذافي  المستخدمة

 :املدمج التدزيب جناح مكومات

 عمى ساعدتي  التي المدمج التدريب ت ميـ عند المقكمات مف مجمكعة مراعاة ينب ي
ك التدريب لعممية أفوؿ مخرجات قيؽتك عمى تعمؿ كما فاعميتهك زيادة عمى كتعمؿهك نجاك
 :((Landers, R. 2009 في ؿتتملٌ 
 .المدرب كبيف كبينهـ كبعوهـ المتدربيف بيف الفعاؿكاالت اؿ  التكا ؿ -
 مكددة بطريقة كالمدرب المتدربيف أدكار كتكديد كك ؼ درب لممتدربيفالم كتكجيه إرناد -

 .تكق أمفي  التعميمي كالتدريبي لممكتكل كالك كؿ ككاوكة
 .المتدربيف بيف التعاكني الجماعي العمؿ -
 ـكالتعمٌ  الذاتيكالتدريب  ـالتعمٌ  عمى تنجيعهـ خالؿ مف المتدربيف لدل اإلبداع تنجيل -

 .مجمكعاتفي  كالتدريب
 .كاكتياجاتهـ قدراتهـ كسب لهـ المناسب الدمج نكع اختيارفي  المتدربيف إنراؾ -
 .مختمفة م ادر كمف مختمفة بأنكاؿ مةالمعمك  عمى المتدرب يك ؿ أف بمعنى التكرار -
 تدعـ التي لكجه اكجهن  التفاعؿ كأدكات كنبكات تكنكلكجية أدكات مف التكتية البنية تكافر -

 ة.القاعات التدريبي كخارج داخؿ تطبيقه

 التي المدمج التدريب استخداـ عمىمف المدربيف  المدربة المهنية الككادر تكفير وركرة -
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 .النبكات مل التعامؿ كمهارات التكنكلكجيةك األدكات استخداـ مهارات تمتمؾ
 :املدمج التدزيب مهوىات 

 تنكؿ التي المككنات مف مجمكعة تكافر منظكمة التدريب المدمج المتكاممة تتٌطمب
  :(0202   رجبك ف مفتتككٌ لجذب انتباع المتدربيفك ك  المدمج التدريب بياة
 المدرب مف فتتككٌ  كيث تقميدمال التدريب بها يكدث التي القاعات: تقميديةال القاعات -

 يككف بكيث كله المعمكمة إي اؿفي  بسيطة كسااؿ استخداـ مل كالمعمكمات كالمتدرب
 .كالكتب كالتسجيالت المكاورات :ملؿ كالتدريبفي  الرايس الدكر لممدرب

ي اؿ التعميمي المكتكل تقديـ فيها يتـٌ  قاعات: افتراويةلكتركنية أك إقاعات  -  لمهاراتا كا 
 كمتزامف يير أك متزامف بنكؿو  كاالت االت المعمكمات تكنكلكجيا بكاسطة لممتدرب كالمفاهيـ

مف خالؿ تكفير  اإللكتركني البريد المناقنةك منتديات كاإلنترنت عبر البكث كمقات :ملؿ
 بالمتدربيف باالت اؿ لممدرب يسمح بنكؿو  كالفيديك الكاسكب مزج عف عبارة متفاعؿ فيديك
 عمى مكادلاتك ك اإللكتركني كالبريد إلكتركنية كسااطك ك النااية المناطؽفي  النبكة رعب

 بطرقة ذلؾ تـٌ  سكام المتدربيف بيف مبانرال ييرك  المبانر التكا ؿ بها المق كد: النبكة
 .تزامنية يير أك تزامنية
 عنا ر لالث عمى ترتكز أنها نجدٌ  المدمج لمتدريب السابقة المككنات الباكث أف كيرل

 :في ؿتتملٌ  رايسة
 قاعات داخؿ بعوهـ مل يتفاعمكف الذيف كالمتدربيف المدربفي  ؿتتملٌ : بنرية مككنات -

 .كخارجها التدريب
 قاعاتفي  المستخدمة التكنكلكجية كالكسااؿ األدكاتفي  ؿتتملٌ : تكنكلكجية مككنات -

 .الذكية السبكرةك ضالعر  كأجهزة االفتراوية كالمعامؿ كالنبكات الكاسكب :ملؿ كالتدريب
 برمجيات :ملؿ كالمدمج التدريبفي  المستخدمة البرمجياتفي  ؿتتملٌ : برمجية مككنات -

 بيف يتـٌ  الذم التفاعؿك ك اإللكتركني التقييـ برامجك  كاإللكتركنية الكتبك  المتعددةك الكسااط
 .المدمج التدريبفي  المستخدمة التدريب كأساليب طرؽك  كالمتدربك المدرب

 :املدمج التدزيبيف  ملدزبا دوز

 (  ,Villani,D,2015  يكالتالالمدرب  أدكار يمكف تكديد 
 كمساعدة التقنية استخداـ المدمج التدريب ظؿفي  المدرب دكر أف إذ: تكنكلكجي -
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 .التدريب عمميةفي  استخدامها عمى المتدربيف
 بها يرتبط كما اتككالمعمكم المعارؼ المتدربيف بإكساب المدرب يقكـ كيث: لممكتكل طمبسٌ  -

 .بالكاقل كربطها تبسيطها خالؿ مف كاتجاهات كقيـ مهارات مف
 كاألننطة التدريبية الخبرات ت ميـفي  أساسي دكر لممدرب: التدريبية لمخبرات ـم مٌ  -

 .بعوها عمى كاإلنراؼ كالتدريبية
 يكدد كيث بأكممهاك التدريبية لمعممية مديران  ي بح المدرب: التدريبية لمعممية مدير -

 .التقكيـ كطرؽ كالتدريبي المكتكل عرض كأساليب كمكاعيدهاك كننطة التدريبيةاأل 
 :املدمج التدزيبيف  املتدزب دوز

لممعمكمات إلى منارؾ  يظؿ التدريب المدمج مف ككنه متمقفي  ؿ دكر المتدربلقد تككٌ 
لمتدرب لكي يقكـ كلكف ا كالعممية التدريبيةفي  فاعالن   نل المكتكلك كأ بح عن ران في  ننط

أف  ينب ي فملالن  كلمقياـ بهذا الدكر تؤهمهل ؛بهذا الدكر فمف الوركرم إكسابه بعض المهارات
ألجؿ البكث عف المعمكمات كالمعارؼ كالتكا ؿ مل  ؛اإلنترنت حيمتمؾ المتدرب مهارات ت فٌ 

ألف  ؛يزيةب معرفة بسيطة بالم ة اإلنجممهك كما ينب ي أف يككف لدل المتدر أقرانه كمعمِّ 
البريد اإللكتركني أك المكاقل التي  :ملؿ كرفل المكتكل التعميمي عميها المن ات التي يتـٌ 

 يكجد بها بعض الكممات بالم ة اإلنجميزية.
 :(ـ0200ك أمؿ أكمد إسماعيؿ يالتدريب المدمج ففي  أدكار المتدربتكديد  كيمكف

 .المرجكة التدريبية األهداؼ تكقيؽ عمى بنناط يعمؿ -
 .جديدة مكاقؼفي  كاستخدامها المعرفة تطبيؽ عمى القدرة -
 .اإللكتركنية الم ادر مل التعامؿ عؿ القدرة -
 .المدمج التدريب بياةفي  المستخدمة التدريبية م ادرك  كسااؿ كسالمة كفظفي  دكرع -
 .المدمج التدريب برامج كتطكير ت ميـفي  مناركته -

 :املدمج التدزيب أىواع

 (        35-32 ـ:0202رجبك  المدمج لتدريبا أنكاع يمكف تكديد
برنامج تقديـ ال كيث يتـٌ التقميدم:  كالتدريب( اإلنترنت النبكي  عبر التدريبالدمج بيف  -

م ادر البكث وافة إلى كباإلك خؿ القاعة ال فية كبأساليب كرقيةلكجه دا اكجهن  التدريبي
 .عبر الكيب
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ذاتي التدريب الذاتي  بالتدريبني: كالمق كد التعاك  كالتدريبالذاتي  التدريبالدمج بيف  -
الذم يكدث مف خالؿ  التدريبالتعاكني هك  التدريبـ به المتدرب أما السرعة الذم يتككٌ 

 مؤتمرات الفيديك المبانرةك كيث يتـٌ  :ملؿ كالمناقنة كالتفاعؿ كالتعاكف بيف المتدربيف
 .المتدربيفمكعات تبادؿ اآلرام كالنقاش ككلهاك بكوكر كسيط مناقنة بيف مج

لكجه كأنماط التدريب المتزامف عبر نبكة الكيب:  االدمج بيف أنماط التدريب المتزامف كجهن  -
بما  دربلكجه بيف المتدربيف كالم اكجهن الذم يككف التدريب المتزامف  بالتدريبكالمق كد 
ناقنات ف مكأننطة كييرها كالتدريب المتزامف عبر النبكة الذم يتومٌ  أساليبيكتكيه مف 

 تعميمية عبر النبكةك كرسااؿك كمؤتمرات.

التدريب المدمج المعتمد عمى نبكات التكا ؿ االجتماعي: كيث يمكف الدمج بيف نبكات  -
 ؛المنتديات كييرها"-المدكنات -تيرالتكي-التكا ؿ االجتماعي المختمفة ملؿ: "الفيس بكؾ 

 ـ التدريبية.البكث عف المعمكمات كتنفيذ مهامهفي  لمناركة المتدربيف

 :مداخل التدزيب املدمج ومناذجُ
-001ك ـ0200ك نكقي كآخركفيمكف تكديد مداخؿ التدريب كنماذجه كالتالي  

003:) 
في  كالتدريب التميفكنية الخطكط طريؽ عف السمعية بالمؤتمرات لكتركنياإل  التدريب دمج -

 مف عدد إلى باإلوافة كالمتدربيف عمى عتكزٌ  الفيديك طريؽ عف رةم كٌ  كمكاد العمؿك ألنام
 مل اإلنترنت عبر التدريب أننطة مارسيي  النمكذج هذافي  بفالمتدرٌ  األخرلك الكسااؿ
 ي مح النمكذج كهذا تدريبهكفي  المعينة األخرل الكسااؿ مختمؼ الستخداـ تكجيهه
 أف باإلنترنت المتدرب تك يؿ جانب إلى بكيتطمٌ  أساسي بنكؿو  العمؿ ألنامفي  لمتدريب

 كفردم ذاتي بنكؿو  التدريب كيتـٌ  التميفكفك طريؽ عف السمعية المؤتمرات لعقد نظاـ اجديتك 
 .مستقؿ بنكؿو  ـمتعمٌ  كؿ

 بفالمتدرٌ  كالكتركنين إ مارستي  تدريب أننطة إلى باإلوافة المدرب مبادرة عمى قااـ نمكذج -
 .الكتركنين إ التدريب أننطة باقي يمارس لـ كالتدريبي البرنامج مف كجزم بالمدرب يمتقي

 التدريب م ادر مف بعدد كربطه مبانر مركزم لكتركنيإ تدريب تقديـ عمى قااـ نمكذج -
 تزامني بنكؿو  لكتركنيةإ تدريب جمسات أدام هك األساس يككف النمكذج هذا كفى ككساامهك
 .األخرل التزامنية الكسااؿ مف بعدد مرتبطة تدريبية أننطة بأدام المتدربيف كتكميؼ
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 ألنامفي  التدريب يعتبر لكتركنيكاإل  بالتدريب المدعـ العمؿ ألنامفي  ميدانيال التدريب -
 عدد كتقديـ التدريب مف النكع هذا لخدمة الكسااؿ باقي كتعمؿ النمكذج هذا مركز العمؿ
 دراسية برامج إلى باإلوافة العمؿكفي  معينة كمكاد فيديك كمكتبة اإللكتركنية الم ادر مف

 .اين لكتركنإ تمارس ذاتية
 خالؿ مف التدريب يككف النمكذج كهذا المعمميك ـكالتعمٌ  المكاكاة عمى المعتمد التدريب -

 لمتدريب كنظاـ لكتركنياإل  ـلمتعمٌ  بنظاـ ـلمتعمٌ  ربطه مل ـالتعمٌ  لعممية أساس المكاكيات
 .التدريب عميها يتـٌ  التي المادة طبيعة تقتويها األخرل الكسااؿ مف كعدد كاالختبارات

 :املدمج التدزيب تصنيه اتيجياتسرتا

 كالتالي المدمج التدريب بياة ت ميـفي  استخدامها يمكف متعددة استراتيجيات كجدتي 
 (:    35-32 ـ:0202 رجبك

كذلؾ يمكف التقميدل  كالتدريباإللكتركني  التدريببيف  التدريباألكلى: تقسيـ  ستراتيجيةاال -
 .لكتركنيةاإل ك خداـ أساليب التقكيـ التقميدية أاست

في  اإللكتركني كالتدريبالتقميدم  التدريباستخداـ  اللانية: كفيها يتـٌ  ستراتيجيةاال -
ـ   لمتدريب التقميدمعمى أف تككف البداية  التدريب الكاكد المكاورة الكاكدة أك  كمف ل

 التقكيـ باستخداـ أكد األسمكبيف. اإللكتركني عبر النبكات كيتـٌ 
 لمتدريب اللانية كلكف البداية تككف  ستراتيجيةهي نبيهة باالاللاللة: ك  ستراتيجيةاال -

 .يميها التدريب التقميدم اإللكتركني
اإللكتركني  كالتدريبالتقميدم  التدريبالرابعة: كيكدث فيها تبادؿ بيف كؿ مف  ستراتيجيةاال -

 مرات عديدة داخؿ المكاورة الكاكدة.
ني مف خالؿ ممارسة كؿ نخص مف ستراتيجيتي التدريب الفردم كالتعاك اتجمل بيف  -

المتدربيف لعدد مف األننطة كالبرامج التي يتومنها البرنامج التدريبي ب كرة فردية تكت 
 المجمكعة كهكذا بالنسبة لكؿ متدربفي  إنراؼ القااـ بالتدريب لـ يقـك بتعميمها لزمالاه

 .المجمكعةفي 

 اإللكتركني ج التدريبي عمى البريدإرساؿ البرنام : كيث يتـٌ التدريب المقمكب استراتيجية -
 لكجه. اهن النقاط التى لـ يفهما داخؿ القاعة كجفي  لممتدرب لـ قرامته كمناقنة المدرب
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 ية املَيية:التينيف  دوز التدزيب املدمج

ؿ المجتمل إلى مى تككٌ التدريب مف المؤنرات المهمة عفي  ييعد تكظيؼ تقنية المعمكمات -
عمى  اأ بح وركرين  ؛ لذازيادة كفامة كفاعمية التدريبفي  سهـيي  هنمجتمل معرفة؛ أل 
ك فظهرت الكاجة لتعزيز األساليب بنكؿو تدريجىر أنظمتها التدريبية المجتمعات أف تطكٌ 

 Blended) كديلة فيما يعرؼ بالتدريب المدمجالتقميدية المتبعة بتقنيات التدريب ال

Ttaining). 
 مستكل رفلي ـلممعمٌ  المهنية التنمية أهداؼ ؽتكقي إف( 0220 ـ:0202  كمدافد يؤكٌ ك  -

دارة كالتعمـ كالتدريس التخطيط مجاؿفي  ممارسته معايير ركيطكٌ  مهامهكل أدااه  الف ؿ كا 
 برامج تعكس أف البدلذلؾ  كـكالتعمٌ  التعميـ عمميتىفي  المهنية الجكانب كجميل كالتقكيـك
 مف نهتمكٌ  بقدرات المعمِّـ حيتسمٌ  كأف ميتهككتن تدريبهفي  كاالستمرار كتككينه ـالمعمِّ  إعداد
 التدريبية البرامج كتطكير التربيةك كمياتفي  المعمِّـ إعداد كتطكير التعميـك أهداؼ تكقيؽ
 .مكددة معايير كفؽ الخدمةك ألنامفي  تقييمه كأساليب ـلممعمِّ 

 التربكية سياساتالفي  ت ير مف ستمزمهيى  كما المعرفة مجتمل بنام باتلمتطمٌ  االستجابة إف -
 أهمية التربكية العمميةفي  المدرسة مدير أدكار عمى وفيتي  كبنااهاك كموامينها كأهدافها

 الخ ااص مف عدد تكافر وركرة المدرسةك لمدير الجديدة األدكار عمى متزايدةك كيترتب
 ؿخال  مف المعرفة مجتملفي  منه المطمكب بالنكؿ أدكارع أدام مف نهتمكٌ  التي كالمكا فات

 إنتاجهاك بها تـٌ  التي االستق ام كطرؽ كاستخداماتها المعرفية كاألطر نىلمبي  العميؽ الفهـ
 خ اا هـ كيث مف لمطمبة جيد كفهـ. عميها الككـفي  ستخدـتي  التي كالقكاعد كالمعايير

تاكة ميفالمعمِّ  مل كالتفاعؿ مهـكتعمٌ في  رتؤلٌ  التي قامة لممناقنة الفر ة كا   عالقات كا 
 (.0202 بدرك  المدرسية اإلدارةفي  الكديلة التقانات كاستخداـ معهـك اطيةديمقر 

 مجتمل ظؿفي  المدرسة لمدير المهنية بالتنمية االهتماـ إلى أدت التي األسباب كمف -
 المدرسة مدير كاجهتي  التي الميداففي  كالتعميمية التربكية المنكالت عمى الكقكؼ المعرفة
 كاالهتماـ المدرسيك العمؿ جكدة لوماف هيئتي  التي اإلجرامات كاتخاذ المدرسيك العمؿفي 

 .ـ(0203 كقدكمى  تطكيرع بهدؼ كقياسه المدارس مديرم أدام بمستكل
 لدكرع ؛المهنية دخؿ لمتنميةكمي  لمتطبيؽ قابؿ نمكذج المدمج التدريب أفالباكث  كيرل -

 مل ميفالمعمِّ  تعاكف كاتاكة عممهـك ألنامفي  ـلمتعمٌ  ميفلممعمِّ  الفر ة  إتاكةفي  الفعاؿ
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 المهنية التنمية كما أف مجتمعات كالتقميدم الجزم التعاكف هذا آخريف كيدعـ ميفمعمِّ 
 االكتناؼ عمى ساعدتي  المتدربك كز ككؿتتمرٌ  التي اإلنترنت عبر اإللكتركنية االفتروية أك

 ـالتعمٌ  أننطة مجدك ككذلؾ كالخبرام األقراف بيف كالتعاكف الفعالةك المناركةك  الذاتيك
 كرش :ملؿ كالتقميدية ـالتعمٌ  كأننطة كاإلنترنت عبر المكقل خالؿ مف تتـٌ  التي اإللكتركنية

 ممارسةفي  المتدرب كرية عاةامر  بكيث تتـٌ  لكجهك كجهنا التدريب قاعةفي  تتـٌ  التي العمؿ
 تفاعؿ ماطأن خالؿ مف بنفسه معرفته يبني فالمتدرب الذاتية كسرعته كقته كسب األننطة
 المكقل عمى المتاكة المختمفة التفاعؿ أدكاتك  المدرب كمل نهاأقر  مل مختمفة ديناميكية
 كيير منةاالمتز  األننطة بيف كالدمج المستهدفةك الفاة طبيعة مل ليتفؽ ؛اإللكتركني

 بياة التدريبك  التقميديةبياة التدريب  تامميز  مف الق كل االستفادة كقؽتي التى  منةزاالمت
 .لكتركنيةاإل 

ومعوقاتَــا  ــو تطبيــل التــدزيب املــدمج   املَييــة للنعلِّنــني  األنادمييــة  املبخــح الجالــح: 

 بات دلتنع املعسفة:ومتطّل

 :ننيىشأة األنادميية املَيية للنعلِّ

مػػيف بتنظػػيـ األكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّ ـ 0226لسػػنة  007 ػػدر القػػرار الجمهػػكرم رقػػـ 
أهػػػداؼ األكاديميػػػة المهنيػػػة  007ادة األكلػػػى مػػػف القػػػرار كػػػددت المػػػك ك كتكديػػػد اخت ا ػػػاتها

"التنمية المهنية ألعوام هياة التعميـ الخاوعيف ألككاـ قػانكف التعمػيـك كقػانكف  ميف في:لممعمِّ 
االرتقػام بقػدراتهـ كمهػاراتهـ ب ػكرة مسػتمرة بمػا ك إعادة تنظيـ األزهػر كالهياػات التػي ينػممهاك 

 تعميمية".يؤدم إلى رفل مستكل العممية ال
 سبيؿ تكقيؽ هدفها العاـ بمػا يمػـز مػف أعمػاؿ كاتخػاذفي  ميفلألكاديمية المهنية لممعمِّ ك 

 المادة األكلى(: ـ0226لسنة  007خص  القرار الجمهكرم رقـ كعمى األ ما تراع مف قرارات
كول الخطط كالسياسات كمعايير الجكدة الخا ة بالبرامج التدريبية بما يكفؿ تكقيؽ  -

 بات هذع التنمية.المهنية ألعوام هياة التعميـك كتكديد متطمٌ  التنمية

لمخطط  اإعداد البرامج التدريبية الالزمة لتكقيؽ التنمية المهنية ألعوام هياة التعميـ كفقن  -
 البند السابؽ.في  بات التنمية المنار إليهاكالسياسات كمتطمٌ 

 لتعميـ كتطكيرها.اقتراح سياسات كنظـ تقكيـ األدام المهني ألعوام هياة ا -

 كتطكيرها. ة لجكدة أدام أعوام هياة التعميـكول المعايير الالزمفي  المناركة -
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 المجاالت التربكية كالتعميمية كتنجيل االستفادة بنتااجها.في  دعـ البككث كالدراسات -

مجاؿ التنمية المهنية في  ـ العممي كالمهني كالتربكم عمى المستكل الدكليمتابعة التقدٌ  -
 .نهام هياة التعميـ لالستفادة مألعو

االستنارات الفنية لكزارة التربية كالتعميـ كالمديريات كاإلدارات التعميمية كاألزهر تكفير  -
دارة المعاهد األزهرية كالمناطؽ األزهرية كالمؤسسات المعنية كذلؾ مجاؿ في  النريؼ كا 

 التعميـ كالتدريب.

لمعاهد األزهرية لالرتقام باألدام المهني المدارس كافي  دعـ ككدات التدريب كالتقكيـ -
 ألعوام هياة التعميـ.

كؿ ما في  البكلية كالتدريبية كهياات التنمية المهنية التعاكف مل كميات التربية كالمراكز -
 يكقؽ أهداؼ األكاديمية.

راكة فاعمة مل الجامعات كالمراكز البكلية مة مف خالؿ نى إدارة برامج تدريبية متقدٌ  -
 ة كهياات التنمية المهنية كالجمعيات األهمية ذات ال مة.كالتدريبي

 :ميف االخت ا ات اآلتيةبانر األكاديمية المهنية لممعمِّ كتي 
قانكف التعميـ كقانكف إعادة تنظيـ األزهر في  منح نهادات ال الكية المن كص عميها -

 .هياات التي ينممها المنار إليهماكال
جرام االختبارات الالزمة جميلية ك اعتماد مقدمي برامج التنمية المهن - في  خدمات التدريب كا 

 .األكاديميةك كذلؾ بالمقابؿ الذم يكددع مجمس إدارة هذا النأف
ف بياف مؤهالتهـ كمهاراتهـ ك تتومٌ د معمكمات عف أعوام هياة التعميـتكفير نظـ كقكاع -

ف عميهـ تعيٌ ريبية التي يكخبراتهـ كبرامج التدريب التي ك مكا عميها كالدكرات التد
دارة المعاهد األزهرية كالمناطؽ اجتيازها ك كمكافاة المديريات كاإلدارات التعميمية كالمدارس كا 

 اتخاذ القرار.في  كالمعاهد األزهرية كؿ فيما يخ ه بهذع البيانات لممساعدة
عادة تقييمها إبدام الرأم بنأف أسس إعداد بطاقات ك ؼ كظااؼ هياة  - التعميـ كا 

 .كترتيبها
ك ككول االختبارات لكؿ كظيفة مف كظااؼ هياة التعميـقتراح انتراطات التأهيؿ التربكم ا -

 المتطمبة لن مها.
تكديد أنكاع التدريب الالـز لرفل مستكل أعوام هياة التعميـ الذيف يك مكف عمى تقارير  -
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 .أدام بمرتبة دكف المتكسط أك وعيؼتقكيـ 
مجاؿ اخت ا ها لمف يطمبها مف في  الفنية تقديـ الدعـ الفني كاالستنارات كالدراسات -

لذم ك كذلؾ بالمقابؿ ات المكمية كالعربية كاألجنبيةالهياات كالمؤسسات كالنركات كالجمعيا
 .يكددع مجمس إدارة األكاديمية

 يالت ميف ب فة مستمرة كداامة عمى تكقيؽ أهدافهاتسعى األكاديمية المهنية لممعمِّ 
 :فيؿ تتملٌ 
 كدة باألكاديمية كاعتمادها مف جهة خارجية دكلية.تفعيؿ معايير الج -

 –مراجل خارجي –مدرب  نيةك تفعيؿ إجرامات منح التراخيصاعتماد خدمات التنمية المه -
 كقااب تدريبية(. –مركز تنمية مهنية

 تفعيؿ كتطكير منظكمة منح تراخيص مزاكلة مهنة التعميـ ألعوام هياة التعميـ. -

 هياة التعميـ. تفعيؿ منظكمة الترقي ألعوام -

 تكفير نظـ كقكاعد معمكمات عف أعوام هياة التعميـ. -

المهنية لمعامميف بالفرع الرايس كفركعها  لألكاديمية كالمادية تنمية المكارد البنرية  -
 بالمكافظات.

 ميف.االستفادة مف نتااج البككث كالدراسات المهتمة بالتنمية المهنية لممعمِّ  -

 ية كاإلقميمية كالدكلية.تفعيؿ آليات النراكات المكم -

 تفعيؿ ككدات الجكدة االعتماد كالتدريب بالمدارس كالمعاهدة األزهرية. -

النريؼ كالجهات  كالتعميـ كاألزهرالستنارات الفنية لكزارة التربية لتكفير آليات فاعمة  -
 ميف.المعنية بالتنمية المهنية لممعمِّ 

 البكلية.تكفير آليات لمتعاكف مل كميات التربية كالمراكز  -

خدـ منظكمة خدمات التنمية المهنية تكفير البرامج التدريبية كآليات المعرفة التي تى  -
 ألعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهرم.

 ة.كول منظكمة لممتابعة كالتقكيـ المستمر داخؿ األكاديمي -
  :ننيَات األنادميية املَيية للنعلِّتوّج

مرة عمى تطكير تكجهاتها بما يخدـ األكاديمية ب فة مستكيويؼ الباكثك تسعى 
 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. -

 ميف مف جهة اعتماد دكلية.اعتماد األكاديمية المهنية لممعمِّ  -

 توجَات إقلينية:

 .عربية مل الجهات المهتمة بالتنمية المهنية ألعوام هياة التعميـ بنام نراكات -

 ميف نمكذجا عربيان.اعتبار األكاديمية المهنية لممعمِّ  -

 توجَات ذللية:

 تطكير التنمية المهنية بجكدة عاليةك كتكفيرها لجميل أعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهرم. -

مركز تنمية  -مراجل خارجي - مدرب تطكير اعتماد منظكمة خدمات التنمية المهنية -
 تدريبية(.كقااب  -مهنية

 ي ألعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهرم.تطكير إجرامات الترقٌ  -

 .اعتماد إجرامات لترخيص مزاكلة مهنة التدريس ألعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهرم -

 لكتركنية لمنظكمة التنمية المهنية.إبنام قاعدة بيانات  -

 ( لفركع األكاديمية.إلخ -إنترنت -ألاث –التكتية  تجهيزاتتكفير البنية  -

 هياة التعميـ. بنام نراكات مكمية مل الجهات المعنية بالتنمية المهنية ألعوام -

 تنمية مكارد األكاديمية البنرية كالمالية. -

 تطكير منظكمة التمنية المهنية المستدامة. -

 االستعانة بالخبرام المعنييف بالتنمية المهنية. -

 (.ندكات -مؤتمرات -مجالت –لكتركنير لقافة التنمية المهنية   مكقل إتكفير آليات نن -

 ظـ المتابعة كالتقكيـ.تفعيؿ كتطكير ني  -

 نني لدعه التينية املَيية:تفعيل دوز األنادميية املَيية للنعلِّ

 –يفمكلة عف التنمية المهنية لممعمِّ ؤ كدل الهياات الكككمية المسإاألكاديمية هي  عدٌ تي 
ك التخطيط العممي عمىكتعتمد سية بالنسبة ألعوام هياة التعميـك أ بكت وركرة أسا التي

الدعامة الكقيقية  عدٌ تي ك عممهـك في  كاجههـالمنكالت التي تي  وكمفي  كتكديد اكتياجاتهـ
في  م رك خا ة كأننا نعيشفي  العممي كالتربكم كاإل الح المننكد لمنظكمة التعميـ لمت يير

فيه مجاالت المعرفة كالمعمكمات كتتسارع فيه  تتسارعر بسرعة نديدة  ير يتطكٌ عالـ  
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مما يستدعي كجكد إنساف جديد كفكر جديد يتكاكب مل كؿ  كاالبتكارات كتكنكلكجيا المعمكمات
 ميف كمهنة التعميـ.المعمِّ  عمىهذع الت ييرات التي أظمت بظاللها 

بأفرادع كهيااته المعنية المجتمل االهتماـ  عمى التكديات التي تسكد عالـ اليـكتفرض ك 
إلى أف النمكذج الكامؿ لتطكير راسات "نير الدبالتعميـ كدعـ المكارد البنرية العاممة بهك كتي 

ذا كانت هذع  :قـك عمى مككنات لاللة؛ هيالتعميـ يى  الجكدةك كالككافزك كالمكاسبيةك كا 
األساليب الكديلة لمتعميـ كالتعمـك كتكقيؽ نكاتج تفعيؿ في  ـد الدكر الرايس لممعمِّ المككنات تؤكٌ 

كبرامج تنميتهـ مهنيان" ميف ظهر العالقة بيف تكفيز المعمِّ إطار الجكدة؛ فإف تكميمها يي في  ـالتعمٌ 
 (.4ـك 0202ك  الخراني
رات التي ينهدها رات كالت يٌ ر بالتطكٌ المدارس إكدل مؤسسات المجتمل التي تتألٌ  عدٌ كتي 

أهدافها كبرامجها كسياساتها في  رات جكهريةلذا تنهد المدارس ت يٌ  ة؛متسارعالعالـ ب كرة 
المجتمل المدرسيك في  ؿ تكديان لجميل األفرادكأدكارها بؿ كفي هيكمها التنظيمي كهك ما يملٌ 

 جميلبالتنمية المهنية لمكاجهة هذع التكدياتك بكيث تنمؿ  األخذكتـ وركرة يكهك ما 
 ( 42ـك ص0221ك كانت أك مهنية أك لقافية.  ال  ير  ية جكانب مهنة التعميـ تخ

تطكير منظكمة العممية في  ةنكعي ةتكقيؽ نقمفي  المعمـ هك العامؿ األساسي عدٌ كيي 
ـ ميف بيت الخبرة لالرتقام المستمر بمستكل المعمِّ المهنية لممعمِّ  األكاديمية عدٌ التعميميةك كتي 

 ىهذا المجاؿك كتسعفي  مف المستكل العالمي ليقترب ؛كرفل كفامته المهنية كالعممية
ي مجاالت متطكرة لمتنمية المهنية كمنها مجاؿ األكاديمية ب فة مستمر لتطكير أدااها بتبنٌ 
لكتركنيك كهذا ما يف التدريب التقميدم كالتدريب اإل التدريب المدمج التي يقـك عمى الخمط ب

 ة لتطبيؽ التدريب المدمج.مقترك ةكول استراتيجيفي  يسعى إليه البكث الكالي
ميف مف أدام أدكارهـ الجديدة دت الكلير مف الدراسات أهمية" تمكيف المعمِّ كقد أكٌ 

ميف سكام برامج التمنية المهنية لممعمِّ  عمى التطكير المعرفي بنامن  رة التي تكدث بفعؿكالمت يٌ 
ب هذا تكديد كيتطمٌ ؽ بتنمية البياةك كانت تخ  ية أك تربكية أك لقافية أك كفايات تتعمٌ 

كلياته التي ؤ ـ كمهامه كمسوكم أدكار المعمِّ في  كؿ مجاؿفي  الكفايات األساسية كالفرعية
ـ كيعرؼ ف منها المعمِّ أف يتمكٌ  ينب يزادت نتيجة لتدفؽ المعرفة كزيادة كـ المعمكمات التي 

خمة تكنكلكجية"  نرات السريعة كالمتالكقة لألسس الفهاك كيقؼ إلى جانب ذلؾ الت يٌ كظٌ كيؼ يي 
 ذلؾ مف خالؿ دعـ األكاديمية لمتنمية المهنية المستدامة. ( كيتـٌ 40ـك 0227كآخركفك 
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كتسب مف خاللها ـ مدل الكياة تي عممية تعميـ كتعمٌ  عدٌ ميف تي فالتنمية المهنية لممعمِّ 
 ـ مف خالؿ مجمكعة مفالخبرات كالمهارات المهنية كتت اعد عبر المسار الكظيفي لممعمِّ 
ر عف التكديث كالتطكير عبٌ الممارسات التفاعمية داخؿ البياة المدرسية كخارجهاك كما أنها تي 

المستمر لممعرفة كالمهارات المهنية لدل األفراد مف أجؿ تطكير استجاباتهـ لفرص التطكير 
تكقيؽ االستعداد الجيد لجكانب الت يير كمكاجهة إلى  رها خبرات العمؿك باإلوافةكفٌ التي تي 

 ( p.57).Sun Bruell, 2000 .تفروها طبيعة الع رلتكديات التي ا
مجاؿ التنمية في  كتسعى األكاديمية إلى تطكير نفسها لتكاكب المستكدلات الع رية

 ز بكؿيكجد معمؿ مجهٌ ك  ى التدريب المدمج القاامة عمى التطكرات التكنكلكجيةكالمهنيةك كتتبنٌ 
ك كقاعات مجهزة بالكاسب اآللي كالداتا نكك نترنتإ كنبكةفرع مف فركع األكاديميةك 

ـ م رم سكام بامتالكه متناكؿ كؿ معمِّ في  كالسبكرات الذكيةك كفي نفس الكقت أ بح اليـك
ساعد كييرهاك كهذا يي  اإلنترنت الكاتس أبك كنبكةك ميؿ نخ يك ك فكة عمى الفيس بكؾك إي

 عمى تطكير التدريب القااـ عمى التكنكلكجيا المتاكة.
لكتركني كالتدريب التقميدم مف خالؿ التدريب المدمج أك بالتكامؿ بيف التدريب اإل  ـٌ كيت

لمالامته لطبيعة الع ر  ؛دعـ التنمية المهنية المستدامةفي  أنه ذا أهمية الخميطك نجدٌ 
عةك فهي تنمؿ البرنامج التدريبي كالم ادر األ ميةك كما تنمؿ الكاليك كأدكاته المتنكٌ 

وافةك رك كالرسـك البيانية كييرها مف الكسااؿ السمعية كالب ريةك األفالـك كال ك  ذلؾ إلى  ا 
هيئ لهـ فرص القياـ لير اهتماـ كدافعية المتدربيف كتي ب هذا أساليب تدريبية مستكدلة تي يتطمٌ 

 يكدث ذلؾ مف خالؿ التدريب المدمج بهدؼ تكسيف أدااهـ المهنيك ك إيجابي ننطبدكر 
مزيج مف األنكاؿ التقميدية كما أنه التدريبك في  استخداـ التقنية عمىألنه يعتمد  ؛كالعممي

بريد ك كالفيديكك كقاعة افتراويةك ال كت كال كرةك  :ملؿ ككال نية بالتفاعمية بقاعة التدريب
لكتركني كالتدريب لتدريب اإل ذلؾ المزج بيف ا كيتـٌ ك اإلنترنت لكتركنيك ك كر متكركة مفإ

دعـ كتطكير التنمية المهنية المستدامةك في  عسهـ بدكر يةك الذم يي التقميدم ذك الجكدة العال
العديد مف في  ر المنتنرميف األخذ بهذا النمكذج المتطكٌ عمى األكاديمية المهنية لممعمِّ  ينب يك 

 .هذا المجاؿفي  مةالدكؿ المتقدٌ 
مى التدريب ميف القااـ ععمى األكاديمية عند إعداد برامج التنمية المهنية لممعمِّ كينب ي 

 (40ـك 0227ا يمي:  نخمة كآخركفك المدمج أف تراعي م
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ميف كتتفؽ مل اكتياجاتهـ كتى أف برامج التنمية المهنية ينب ي أف تالاـ مستكيات المعمِّ  -
 يمكف أف نعمؿ عمى تكسيف قدراتهـ.

 نب يياالختيار المناسب الذم ال  لكنها اإوافين  اأك تكميفن  فناأف التنمية المهنية ليست طر  -
 تأجيمه.

ناسب كؿ أف تي ينب ي لتنفيذ برامج التنمية المهنية التي  ؛تخ يص المكازنة المالية الكافية -
 ميف المطمكب تنميتهـ مهنيان.فاة مف فاات المعمِّ 

التعاكف مل المدارس كالهياات كالمؤسسات التعميمية كالتربكية كمراكز البككث كنقابة  -
 المهف التعميمية.

 راعى كمنها:أف تي ينب ي عض النقاط التي ويؼ الباكث بكيي 
ام مل الهياات المانكة كمؤسسات المجتمل المدني المهتمة بمجاؿ التنمية التعاكف البنٌ  -

 مف األكاديمية إلى برامج إلكتركنية.ة المهنية؛ لتككؿ البرامج التدريبية المعتمد
 يب المتزامفك كيير المتزامف.ألنام التدر في رة متطكٌ الر األكاديمية استرايجيات التدريب تكفٌ   -
ر الجهد كالكقت كفٌ ث يي تجاع مستكدٌ إك ر األكاديمية أساليب المتابعة كالتقكيـ اإللكتركنيتطكٌ  -

 كالماؿ.
مبي اكتياجات ز األكاديمية عمى كول الخطط لبرامج التنمية المهنية المستدامة التي تي تركٌ  -

 زهرم.ككذلؾ التعميـ األ  أعوام هياة التعميـ العاـ الم رم
 نني:مً قبل األنادميية املَيية للنعلِّ معوقات تطبيل التدزيب املدمج

لتطكير أدااها في تطكير كدعـ  ؛ميف ب فة مستمرةتسعى األكاديمية المهنية لممعمٌ 
 التنمية المهنية المستدامة كالتخطيط الجيد لهاك كتكفير البياة المناسبةك كالكقااب التدريبية

تطبيؽ  لى كقااب إلكتركنيةك كالمدربيف القادريف عمى تطكير أدااهـ نككالمعتمدة كتككيمها إ
كاتجاع  -متزامف كيير متزامف–التدريب المدمج الذم يجمل بيف التقميدم كاإللكتركني 

سهـ بدكرع في تكسيف أدام كتطكير المستكل المهنيك رفل كفامة كقدرات أعوام مستكدث يي 
مف  كدٌ هرمك كلكف تكاجه األكاديمية العديد مف المعكقات التي تى هياة التعميـ العاـك كالتعميـ األز 

 قياـ بدكرها كتكجهاتها نكك تطبيؽ التدريب المدمج. 
( أف الكاقل الكالي كالفعمي لعممية التنمية المهنية 202ـك 0201  دت دراسة كهبهكأكٌ 

رامج التنمية كالوعؼك بجانب تقميدية كجمكد ب عاني مف جكانب الق كرـ الم رم يي لممعمِّ 
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 إلىـك كعدـ مراعاتها لالتجاهات الكديلة في هذا المجاؿك كهذا ما يدعك المهنية المقدمة لممعمِّ 
كداث تطكير كقيقي في جهكدها كأدكارها تجاع المعمِّ  كاقلوركرة مراجعة   ـ.األكاديميةك كا 

عكؽ تطبيؽ التدريب المدمج داخؿ إال أنه تكجد مجمكعة مف المعكقات التي تى 
( مف Harriman,2004,Pدته دراسة هاريماف  ك كهذا ما أكٌ المختمفةلمؤسسات التدريبية ا

ؿ فى: ت ميـ بياة التدريب المدمجك كتكزيل األدكار أف معكقات التدريب المدمج تتملٌ 
ي مهارات المتدربيف فى التعامؿ مل كالمسؤكلياتك كالتكمفة المادية المرتفعة لتطبيقهك كتدنٌ 

بت ميـ البرنامج التدريبي عبر اإلنترنت أك  المرتبطةوعؼ مهارات المدربيف التكنكلكجياك ك 
ناسب بياة التدريب التقميدية ك كاالختالؼ في أسس تكديد األهداؼ السمككية التي تي اإلكتركنين 

 ألنام التدريب المدمجك كمنكمة تقكيـ التدريب المدمج كيؼ تتـٌ في  كبياة التدريب اإللكتركنية
  .كأيهما األفوؿ اأـ كرقين  يناإلكتركن

 :ؿ فىتملٌ ت ـ كالتدريب المدمج(  أف أهـ معكقات التعمٌ ـ0226  بينما ذكر مكمكد
 ؿ مف التدريب التقميدم إلى التدريب اإللكتركني في كقت قميؿ. عكبة التككٌ  -
 .التكنكلكجيالكتركنية فى التعامؿ مل نقص خبرة المدرب كالمتدرب كوعؼ مهاراتهما اإل  -
 لتنفيذ التدريب المدمج بإعداد كافية. ؛فر الككادر المؤهمةعدـ تكا -
؛ كيث إف يالبية برامج الكاسب كأدكاته تتعامؿ مل الم ة منكمة الم ة االنجميزية -

 االنجميزية.
 نرام الكاسبات اآللية كالبرمجيات كنبكة اإلنترنت. :ملؿكجكد عكااؽ ماديةك  -
 نبكة اإلنترنت في قاعة التدريب.انقطاع التيار الكهربااي المفاجئ أك انقطاع  -
 لكتركنية.إل الق كر فى الت ذية الراجعة ا -
د مف اكتساب المهارات  عكبة فى التقكيـ كنظاـ متابعة المتدربيف كالت كيح كالتأكٌ  -

 الخا ة بالبرنامج التدريبي.
 ؿ فى:تملٌ ت( أف أهـ معكقات التدريب المدمج 00ك ـ0202الكورمي   ةكترل نيخ

في أجهزة النبكات كاالت االت المستخدمة في قاعات التدريب مف كيث كجكد  عكبات  -
 ال يانة الداامة ب فة دكرية.

 ندرة في تكافر الككادر المهنية المؤهمة الستخداـ هذا النكع مف التدريب. -
 التكاليؼ المرتفعة لألجهزة الكاسكبية كمختمؼ أنكاع التقنية. -
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 ا.ر أكيانٌ عكيوية قد ال تتكفٌ الت ذية الراجعة كالككافز التنجيعية كالت -
 التركيز عمى الجكانب المعرفية كالمهارية لدل المتدربيف أكلر مف الجكانب الكجدانية. -
 الدمج المناسبة كمستكل دمج الم ادر التدريبية.  ة عكبة اختيار استراتيجي -
 ج.وعؼ البنية التكتية فى األجهزة كالم ادر اإللكتركنية المستخدمة في التدريب المدم -

 ؿ فى:( أف أهـ معكقات التدريب المدمج تتملٌ ـ0200  نير أمؿ عبد الركمفكتي 
 نقص اإلمكانات كاالكتياجات الالزمة لتنفيذ التدريب المدمج. -
لتكقيؽ مناركة ايجابية فى التدريب  ؛وعؼ مهارات المتدرب كالمدرب التكنكلكجية -

 المدمج.
 .لكتركنيةعدـ تكافر البرامج التدريبية اإل  -
 نترنت.لبرنامج التدريبي أك وعؼ نبكة اإل ة الك كؿ لرابط ا عكب -
 بؿ المدرب كالمتدرب.لكتركنية مف قً  عكبة تنفيذ أننطة إ -
 ى التكنكلكجي لدل مؤسسات التدريب.وعؼ الكع -

 :( أف مف أهـ معكقات التدريب المدمجـ0202  رجب كيرل
 دريب المدمج. عكبة تاميف المكاقل التدريبية كبرمجياتها المستخدمة فى الت -
بسبب  متدربيف الستخداـ التدريب المدمج؛عدـ تكافر الككادر المؤهمة مف المدربيف كال -

  .وعؼ فى مهارات استخداـ أدكات التدريب االلكتركني كتنفيذها كتكظيفها
ق كر في دمج األننطة التقميدية مل األننطة اإللكتركنية كفؽ أسس كمعايير ت ميـ  -

 بياة التدريب المدمج.
 عؼ البنية التكتية فى األجهزة كالم ادر اإللكتركنية المستخدمة في التدريب المدمج.و -

يكاجه التدريب المدمج أف  ((Yelon, 2006 ,pp 22-26كذكرت دراسة هيمكف 
 ؿ في:تتملٌ  ألنام تطبيقه في التدريبكفي معكقات عدة 
 بيكتر كالنبكات.نقص الخبرة الكافية لدل بعض المتدربيف في التعامؿ مل أجهزة الكم -
ال يكجد أم وماف مف أف األجهزة المكجكدة لدل المتدربيف في منازلهـ أك في أم أماكف  -

عمى نفس الكفامة كالقدرة كالسرعة كالتجهيزات كأنها  االتدريب التي يتدربكف بها إلكتركنين 
 ت مح لممكتكل التدريبي.

تككف مفقكدة ا الراجعة أكيانن هناؾ  عكبات في التقكيـ كمتابعة الكوكر كما أف الت ذية  -



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

- 663 - 

الت ذية الراجعة الفكرية عمى  فمك ملالن التكؽ متدرب بتدريب ما ككجد  عكبة ما كلـ يجدٌ 
 .امنكمته فمف يعكد لمبرنامج مهما كاف منكقن 

ـ كاالفتقار إلى النماذج العممية المدركسة نقص في الككادر المؤهمة لهذا النكع مف التعمٌ  -
 ـ اإللكتركني.   م بالتعمٌ لدمج التعمـ التقميد

 التركيز عمى الجكانب المعرفية لدل المتدربيف أكلر مف الجكانب العاطفية كالمهارية. -
نقص األجهزة كاألدكات التكنكلكجية المستخدمة في التدريب المدمج أك نق ها لدل  -

المتدربيف في منازلهـ أك تكافرها مل نقص كفامتها عف تمؾ المستخدمة في قاعات 
 ريب.التد

 وعؼ في المهارات المطمكبة لدل المتدربيف لمتعامؿ مل األدكات التكنكلكجية المتنكعة. -
عيؽ األكاديمية مف تطبيؽ تي قد ويؼ الباكث بعض المعكقات التي كيي         

 أهـ هذع المعكقات ما يمي: التدريب المدمجك كمف
 : املعوقات اإلدازية:أوًلا

في دكر األكاديمية  مل كجكد ق كر كاوح ر اإلداريةتتعدد المعكقات المرتبطة بالعنا 
دته نكك تطكير العنا ر اإلدارية التي تدعـ استخداـ استراتيجيات التدريب المدمجك كهذا ما أكٌ 

( أنه يكجد جكانب ق كر عدة في اهتماـ إدارة األكاديمية 222 ـك0201  دراسة كهبه
دارة العمؿ اإلدارم ميف بتكظيؼ التقنيات اإلدارية الكديلة فيلممعمِّ   .تنظيـ كا 

ا هكجهكهذا يوعؼ تي  كزالت تعتمد عمى الجكانب اإلدارية التقميدية أم أف األكاديمية ما
كتكظيؼ نبكة اإلنترنت بجميل األعماؿ  كرةنكك تطكير أدكارها باستخداـ التكنكلكجيا المتطكٌ 

تطكير دكرها نكك دعـ التنمية تجاع لإقة بتطبيؽ استراتيجيات التدريب المدمج كاإلدارية المتعمٌ 
 المهنية المستدامة ألعوام هياة التعميـ العاـ كاألزهر النريؼ.

 : املعوقات التهيولوجية:اثاىًي

ك التدريب المدمج يميف المكاقل التدريبية كبرمجياتها المستخدمة فأ عكبة ت ؿ فيتتملٌ 
دمج  يق كر فك ك تكظيفهاكتنفيذها ك  اإللكتركنيمهارات استخداـ أدكات التدريب  يوعؼ فك 

ك لكتركنية كفؽ أسس كمعايير ت ميـ بياة التدريب المدمجاإل  األننطةالتقميدية مل  األننطة
 .لكتركنية لدل المجتملكاللقافة اإل  كوعؼ الكعي
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ات االت أهـ معكقات التدريب المدمج في بطم  (104ـك 0200 عبد الفتاح كذكر 
ك ذ األننطة التدريبية اإللكتركنيةألنام تنفيفي دربيف ك ك عكبة متابعة المدرب لممتنترنتاإل 

كارتفاع تكمفة األجهزة كالبرمجيات كالتجهيزات في التدريب المدمجك كنقص الخبرة في التعامؿ 
المؤهمة بؿ المدربيف كالمتدربيفك كنقص في الككادر نترنت مف قً مل أجهزة الكمبيكتر كنبكة اإل 

 .ألنام أك بعد البرنامج التدريبي لمتدريب المدمجفي بؿ أك نترنت قل يانة األجهزة كنبكة اإل 
 : املعوقات املالية:اثالًج

مف مركمة تكميؿ  من جميل التكاليؼ الالزمة لتفعيؿ نظاـ التدريب المدمج بد يؿ فتتملٌ 
لكتركني بالتقكيـ اإل  اة التدريبية انتهامن لـ البي كلـ المادة التدريبية كاالكتياجات التدريبية

ذع كمالكقة التطكرات تنفي ب أعبام مالية كبيرة كتى يتـٌ قميدم لمتدريبك مما يتطمٌ كالت
 .التكنكلكجية
الالزمة لتنفيذ البرنامج مف نرام المتاكة لألكاديمية وعؼ اإلمكانات المالية  لكف

ك كنرام برامج لكتركنيةك كنرام برامج التدريب اإل نترنتنتراؾ في نبكة اإل أجهزة كمبيكترك كاإل
ق كر كاوح في اإلمكانيات المادية كالتجهيزات كجكد "د الكاقل يؤكٌ ك ك ماية مكاقل التدريبك

ميف كفركعها المختمفةك لألكاديمية المهنية لممعمِّ  كاألجهزة كالتقنيات كم ادر التمكيؿ المتاكة
كهذا الق كر كالوعؼ يتفاكت مف كيث الندة كقكة التألير ما بيف المقر الرايس لألكاديمية 

عمى دكر األكاديمية في مجاؿ  ر سمبناكبيف فركعها التابعة لها في المكافظاتك كهذا األمر يؤلٌ 
 (222 ـك0201 كهبهك  .التنمية المهنية لممهمـ الم رم"

 : املعوقات البشسية:ازابًع

ي االرتقام الككادر البنرية مف أهـ عكامؿ التطكير ألم مؤسسة تسعى إلى تبنٌ  عدٌ تي 
لتكديث استراتيجياتها  ؛ميفك كمف هذا المنطمؽ تسعى األكاديمة المهنية لممعمِّ بدكرها كأدااها

مة في وعؼ خبرات المدربيف نكك المتملٌ  البنريةالمعكقات ك كلكف بتطبيؽ التدريب المدمج
ؾ باألساليب تطبيؽ استراتيجيات التدريب المدمجك ككذلؾ مقاكمة القااميف لمت يير كالتمسٌ 

عامميف المهرة القادريف عمى التعامؿ مل التطكرات التكنكلكجية بتككيؿ التقميديةك كوعؼ ال
الكقااب التدريبية إلى كقااب إلكتركنيةك كوعؼ مهارات القااميف عمى ال يانة التكنكلكجية 

 لمتجهيزات التي تقـك عميها استراتيجيات التدريب المدمج.
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ق كر رؤية كجهكد  كيث أظهرت( 223-222 ـك0201  دته دراسة كهبهكهذا ما أكٌ 
ف كالككادر التدريبيةك كفي ييتعمؽ باختيار المدرب ميف كدكرها فيمااألكاديمية المهنية لممعمِّ 

ع مقية لعممهـ خي دادهـك ككذلؾ كول معايير كوكابط كول معايير كآليات مكددة إلنتقااهـ كا 
جرا م عمميات تقييـ داخؿ األكاديميةك ككول خطط لمتطكير المهني المستمر لهذع الككادرك كا 

 دكرية كمستمرة لهذع الككادر.
 : املعوقات الجكافية:اخامًس

ميف نكك تطبيؽ عيؽ األكاديمية المهنية لممعمِّ تتعدد المعكقات اللقافية التي تي 
التدريب المدمجك كمنها وعؼ آليات ننر هذع اللقافة بيف العامميف بالتعميـك استراتيجيات 

مف أهمية هذع اللقافة كتأكيدها  فعميك بالريـ تبنيها بنكؿو  ـٌ كهي يير كاوكة المعالـ كلـ يت
 تجاع داعـ لمتنمية المهنية المستدامة.كإ

ة مستكدلة تدريباليب استخداـ أس بؿ األكاديمية نككمف قً زاؿ هناؾ ق كر  كما
وعؼ  ا يترتب عميهمم ؛زالت تعتمد عمى البرامج التقميدية النمطية كما كرةكمعينات متطكٌ 

 ـك0201  دته دراسة كهبههذا ما أكٌ ميفك ك تها كمكدكدية تأليرها في تنمية مهارات المعمِّ فاعمي
ؽ باختيار نكعية برامج التنمية المهنية كق كر رؤية األكاديمية فيما يتعمٌ  ( ق كر222

ميف تطكيرها كتكديلها باستمرارك مل وعؼ تركيز هذع البرامج عمى منكالت المعمِّ 
 كالتطكرات في مجاؿ التدريس كالتعميـ. كاكتياجاتهـ المهنية
 :دلتنع املعسفة

لمعمكماتي اك كاالنفجار المعرفي ةالعالـ اليـك بمجمكعة مف الت يرات المتسارع يمرٌ 
 أهـ مف الكاور الكقتفي  كالمعرفة نتى مجاالت الكياةك كأ بكت التقنيةفي  كالتكنكلكجي

 قاديي  االقت اد نمك كأ بح الكقيقيك الماؿ رأس هي المعرفة أ بكت كما اإلنتاجك عكامؿ
 إلى كيمتد الطفؿك رعاية مف يبدأ الفرد نكعية ت ييرفي  االستلمار أف كما المعارؼك بتراكـ

 كالمعارؼ مارسهاكيي  التي كاألننطة كالمجتملك األسرة مكيط مف يكتسبها التي تكسيف الخبرات
 كالعمؿ. كالتدريب التعميـ نظـ مف يستمدها التي

 المدارس( كمؤسسات التنمية  ا المنطمؽ البد أف تدرؾ المؤسسات التربكيةكمف هذ
الناجكة أهمية مجتمل المعمكمات كالمعرفة الذم  (ميفالمهنية  األكاديمية المهنية لممعمِّ 

يستدعي تطكير قدرات أعوام هياة التدريس بهما عمى االبتكار الذاتي كاإلبداعك كتطكير 
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عممية تطكير العممية التعميمية في  أساسي كلكجيا المعمكمات كعن رو البنية التكتية بإدخاؿ تكن
نتاج المعرفة المكمية. كالتنمية المهنية المستدامة نكك البنام  كا 

ا عمى  عيد المؤسسات ا متزايدن لذا تزايد االهتماـ بمجتمل المعرفة كيث كاف اهتمامن 
ظؿ في  مي الذم يعينه العالـ كالياالعديد مف الدكؿك كفي عهد االنفجار التعميفي  التعميمية

 ؛االظركؼ االقت ادية ال عبة التي تعينها معظـ دكؿ العالـ النامي تبدك الكاجة أكلر إلكاكن 
في  لترنيد اإلنفاؽ عمى التعميـ بهدؼ تكقيؽ أفوؿ عااد فردم كاجتماعي كتنمكم له خا ة

ذلؾ مف وركرة كسف تكزيل  بهكما يتطمٌ  كظؿ الظركؼ المكددة لممكارد المالية لهذع الدكؿ
. االستلمارات فيما بيف رأس الماؿ المادم مف جهة كرأس الماؿ البنرم مف جهة أخرل

 (02ـك ص0227 عامرك 
 المعرفة اقت اد أ بح التنابكػيةك النػظـ كظهكر الككنية العكلمة فجر بزكغ مل نهأ إال

 أنػكاع أكبر أ بح كتى جكدعك  عف معبرنا كالندكات المؤتمراتمختمؼ  كفي البكث مكااد عمى
ـك 0220 كعااد  الخويرمك كمومكف معنى له اقت اد كهك اتنػكعن  أكلر كهك االقتػ اد

 بكت المعرفة تتواعؼ كي عب عمى المؤسسات أر تكنكلكجيا المعمكمات مل تطكٌ (ك ك 3ص
نما كجب عميه تطكير أنظمتها بما يركٌ  ز عمى كيفية الك كؿ عمى التربكية مالكقتهاك كا 

لالستفادة الق كل مف  ؛المعمكمات كتكظيؼ التنككلكجيا كتنمية مهارات الطالب عمى ذلؾ
 مجتمل المعرفة.

 :املعسفة دلتنع مفَوو

 تكنكلكجيا هاتكدلأى  التي الكادة المجتمعية النقمة تمؾ إلى نيريي  كديث م طمح هك
 العممية الركافد مف لمعديد الخ ب التالقي كليدة الساكقة التكنكلكجيا كهذع المعمكمات
 ـالتككٌ  كهندسة -االت االت كنظـ -الكمبيكتر تكنكلكجيا" لالكث قيمتها يتسـ التي التكنكلكجية

ك " التمقااي هذا المفهكـ تناكؿ مجتمل المعرفة مف الناكية (ك ك 2ـك ص0224 مكرـك
ـ الكاسب اآللي كنظـ االت االت كهندسة التككٌ ظمة نأر التكنكلكجية التي تقـك عمى تطكٌ 

 التمقااي. 
 تألير له فأك كعممية تطبيقات مف عنه نتجي كما العمـ ةالمعرف مجتمل يمٌيز ما كأهـ

ما تمتمكه الدكؿ مف معرفة  الع ر هذافي  ـالتقدٌ  مقياس أ بح فقد كاإلنساف كياةفي 
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 مجاالت جميلفي  كتكظيفها كقيقية كالقدرة عمى إنتاجها كت ديرها لمدكؿ األخرلك كننرها
 ة.الكيا

 ال التالقي نقاط تأكيدفي  المجتمعية الكفامة عف اومنين  اتعبيرن  عدٌ يي  المعرفة مجتملف
 إلى نيريي  الذم األمرك لإلنسانية زةالمميٌ  المعالـ عمى كالتكنكلكجيا العمـ إبداعات بيف التقاطل
 المعرفة استعماؿ كسفيي  الذم المجتمل نهأ العمـ لقافةفي  كاإلنسانية القيمية المواميف تأكيد
 المعمكمة جتين الذم المجتمل ذلؾ هك ككذلؾ كالسميمة القرارات اتخاذ كفي أمكرع تيسيرفي 

ك  كمه العالـ أرجامفي  بؿ فقط بمدةفي  لػيس أنكاعها بمختمؼ األمكر أبػعاد لمعرفة  مكرـك
 (.2ـك ص0224
 العقؿ عمى اعتمدت التي التقنية المعرفية العممية اللكرة مف انطمؽ المعرفة فمجتمل 
 مف كككلتها اآلالت عمى كذاكرة عقالن  أدخمت التي الدقيقة لكتركنياتاإل  لكرة كعمى البنرم
 كتك يفها اختزانهافي  قهكتفكٌ  المعمكمات تكليدفي  اإلنساف كاكيتي  أداة إلى جامدة آالت

 ال متجددة طاقة ؿملٌ يي  ألنه ؛المعرفة مجتمل أساس هك البنرم فالعقؿ كمتناهية ال بسرعة
 ال نية الدكؿ عمى اككرن  تككف لف فإنها كالبنرم العقؿ عمى تعتمد اللكرة هذع أف كبما تنوب

 (00ـك 0225ال نيك   عبد .كافة كالنعكب لمدكؿ كمتاح مفتكح خيار هي بؿ
 البقام عمى قدرته المعرفة التي تيكدد هذع( إنتاج  هك المعرفة مجتمل زميٌ يي ما ك 
كنمك  قها كاالستفادة منها لدعـ الدكؿ الناميةك كالعمؿ عمى تسكٌ ةـ كالمنافسكالتقدٌ  كال مكد

لتسهـ بدكرها في إنتاج  ؛بد مف تطكير النظـ التعميمية ك كلكي يتكقؽ ذلؾ الاق ادياتها
  المعرفة كانعكاسها عمى مجاالت الكياة.

 كلكنه اقت ادمك كم در فقط الميتاكة المعمكمات عمى المعرفة مجتمل يعتمد كلف
نتاج  ناعة عمى األكلى بالدرجة مديعت  المتاكةك المعمكمات تمؾ باستخداـ المعرفة كا 

 .كاالت االت المعمكمات تكنكلكجيا كنظـ أنكاؿ مف كييرهما كاإلنترنت الكمبيكتر كباستخداـ
 (001ـك 0224 مازفك 

 زالمميٌ  العن ر األساسي كأف ؛األفوؿ هك المعرفة مجتملأف  فيتبيٌ  المنطمؽ هذا كمف
 اقت اديات عميها التي تقـك األساسية الركااز إكدل عدٌ كيي  المعرفة إنتاج هك المجتمل لهذا

 كاالت اؿ المعمكمات تكنكلكجيا أم الماؿك كرأس العمؿ مكؿ المعرفة فيه تكؿٌ  الذم المعرفة
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 فهي المعرفةك اقت ادياتفي  الدكر الرايسي تمعب مةالمتقدٌ  التقنية كنظـ أساليب مف كييرها
 كمقكماته. خ اا ه عطيهكتي  المعرفة مجتمل قياـ عمى ساعدتي  تيال

بيف  اإللكتركنية كسااؿ االت اؿ كنظـ نقؿ المعمكماتفي  ينهد الع ر الكالي لكرةك 
ر كيتألر ب يرع بطريقة يؤلٌ  أفالعالـ قرية ككنية كاكدة كؿ عوك فيها عميه  كأ بح كالدكؿ

 (.ـ0225سنبؿك   يير مبانرة أكمبانرة 
 االقت ادية أننطته كؿ كهيكؿ مكتكلفي  المعرفة عمى المعرفة مجتمل تمدكيع
 لهاك كمستخدميف المعرفة مجاؿفي  عامميف مف ذلؾ بهيتطمٌ  ما بكؿ كاللقافية كاالجتماعية

ك المعرفة هي العمؿ سكؽ باتكمتطمٌ  كالجامعي العاـ التعميـ بيف تربط التي األساسية فالرابطة
ك في دعـ كتطكير التنمية المهنية المستدامة كمف هذا المجاؿ كقيقيةالكالبد مف االستفادة 

 التي تهدؼ إلى االرتقام بالعامميف بالتعميـ الم رم.
ك كقيمة اإلنساف هي ك اد بنام اإلنساففي  عمى مككرية التربيةكالجميل يتفؽ 

تربيةك المك مة لمعارؼ أبنااه التي اكتسبها مف ال -بدكرهما -معارفهك ككوارة مجتمعه
ك نعيش فيه ارات التي تسكد عالمنا اليـك كأ بكت كاقعن في ظؿ الت يٌ  كتكمف اآلف أهمية التربية

ؿ كالمخاكؼك كتنتظرها تكديات لـ تنازعها اآلماك ه المجتمعات نكك مجتمل المعرفةك كمل تكجٌ 
 رع.رة تطكٌ سبؽ المركر بها مف قبؿك فالتربية تارة خاوعة منقادة لمجتمعهاك كتارة قاادة لمسيي

ميفك كمؤسسات كيقل عمى مؤسسات الدكلة الكككمية كمنها األكاديمية المهنية لممعمِّ 
دعـ التنمية في  تر التكنكلكجيا كاالت االالمجتمل المدني المهتمة بالتعميـ االستفادة مف تطكٌ 

 نترنتكاإل  الكمبيكتر كاستخداـ المتاكةك اإلمكانات كالمعمكمات تكظيؼفي  المهنية المستدامة
رفل تنمية مهارات كقدرات  في كاالت االت المعمكمات تكنكلكجيا نظـ أنكاؿ مف كييرهما

تاكته أماكف تكاجد في  أعوام هياة التعميـ الم رم مف خالؿ تكافر التدريب المدمج كا 
 ميف. المعمِّ 

 ؿم ر تتملٌ في  ( أف أكلكيات بنام مجتمل المعرفة020ـك 0204كهبة   د دراسةكٌ ؤ كت
في  قة كمهارات مهنية عاليةك كقدرة عمى العمؿـ يممؾ معرفة متخ  ة متعمٌ ر معمِّ كفٌ تى في 

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

ز بيف المكجكدات المعرفيةك كاكتساب المعرفة مف خالؿ الكسااؿ الككـ عميها كالتميٌ المعرفة ك 
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ؿ بطالبه مف لقافة تطكير المعرفة كتكديلهاك كالتككٌ في  المعمكماتية الكديلةك كالمناركة
 ننر المعرفة كتقاسمها مل اآلخريفكفي  الذاكرة إلى لقافة التفكير كتقديـ الجديدك كالمناركة

 المعمكمات. الممكية الفكرية عند ننر كتداكؿ الننر ككقكؽ خالؽكمراعاة أ
 الغايات األزبعة لرتبية دلتنع املعسفة:  

 (015-013ـك 0224  عمػي ذكػر نبيػؿمجتمػل المعرفػة فػي  بات الكياةجهة متطمٌ المك 
 كمنها: كربيةتيايات ال

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

رت المعمكمات : فقد ساد اعتقاد خاطئ أنه كمما تكفٌ المعمكمات ال يعني زيادة المعرفةتراكـ  -
قدرته الفريدة في  ك كسيظؿ إبداع العقؿ البنرم كامننازادت المعرفة كتواعفت كتراكمت

 مات وايمة.عمى تكليد معرفة وخمة مف معمك 
منعزلةك بؿ نديدة  اخريطة المعرفة جزرن  تكامؿ المعرفة كاتساع نطاقها: كيث لـ تعدٌ  -

 االندماجك تتداخؿ فيها اإلنسانيات مل الطبيعياتك كالعمـك كالفنكف.
لقد انهارت الكدكد المكانية بيف اإلنساف كعممه كال بد لنظـ  :ـ لتعمؿتعمٌ ال اية اللانية: 

ـ كذلؾ مف خالؿ أنماط جديدة لمتعمٌ  كالبها ألطكار العمؿ المستجدة هذعط مالتعميـ أف تهي
 :تنمؿ ما يمي

 ـ عف بعد.التعمٌ  -
 أدام المهمة التعميمية.في  ـ بالمناركةك كيث ينترؾ أكلر مف طالبالتعمٌ  -
 إعداد الدرس كالقياـ بتنفيذها. في  مهـنارؾ الطالب معمِّ ـ التكافميك يي التعمٌ  -
طريقها إلى تككيؿ الم انل إلى في  فتكنكلكجيا المعمكمات عمؿكـ مف خالؿ الالتعمٌ  -

 ألنام العمؿ.في ـ  كرة مراكز لمتعمٌ في  مدارسك
ب تكقيؽ هذع ال اية إوفام الطابل النخ ي عمى عممية يتطمٌ  :لتككف ـتعمٌ : اللاللةال اية 
نواج إً  ك كتنمية النعكر بالمسؤكلية كسرعةمكة الككـ عمى األمكرـك كتنمية مى التعمٌ 

 ال  ار كتنمية اإلبداع كالخياؿ.
ص مف نزعات ب تكقيؽ هذع ال اية التخمٌ يتطمٌ  ـ لتنارؾ اآلخريف:: تعمٌ الرابعةال اية 

التع بك كالعنؼ كاكتناؼ اآلخر مف خالؿ اكتناؼ الذاتك كتنمية مهارات الككار مل 
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 مناركة اآلخريف.في  اآلخرك كتنمية الريبة
كفػػي تكقيػػؽ  ـ المجتمػػلبنػػام كتقػػدٌ فػػي  الركيػػزة األساسػػيةؿ ملٌػػكالتعمػػيـ كنظػػاـ كعمميػػة يي 

لوػماف اسػتمرارية  ؛رعالقػة تػألير كتػألٌ فػي  مه؛ كيث يتفاعؿ مػل األنظمػة األخػرلنهوته كتقدٌ 
لتمبػػي  ؛مككناتهػػا بجميػػلالمنظكمػػة التعميميػػة  د وػػركرة إ ػػالحلػػذا تتأٌكػػ ؛المجتمػػلفػػي  الكيػػاة
   .لمستقبميةطمككات المجتمل اآلنية كااجات ك ياكت

سػاعد األفػراد عمػى أف نهوػة المجتمعػاتك كمػا يي في  التعميـ يمعب دكرنا رايسناباعتبار أف 
لػذا تهػػتـ الػدكؿ بإ ػالح التعمػيـ كالنظػػر  ؛ي قػػدرات اإلبػداع كاالبتكػاريككنػكا أكلػر إنتاجيػةك كينٌمػ

منػاهج  كاجػة ماسػة إلػىفػي  إلى منكالت اليـك مػل الػكعي الكامػؿ بتكػديات المسػتقبؿك فػنكف
دراسػية ترقػى باإلنسػػاف إلػى مسػػتكل كوػارة القػػرف الكػادم كالعنػػريفك كفػي كاجػػة إلػى بػػرامج 

ي مهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد كالتفكيػػػر العمػػػؿك كتنٌمػػػفػػػي  ي قػػػيـ التفػػػاني كاإلخػػػالصتعميميػػػة تنٌمػػػ
 (025ـك 0226  الككتك. اإلبداعي
المهنيػػػػة  ةلتنميػػػػب العمػػػػؿ عمػػػػى تطػػػػكير العمميػػػػة التعميميػػػػة كتطػػػػكير منظكمػػػػة اٌمػػػػيتطك 

المسػتدامةك لػدعـ الكفػامات األزمػة لتنفيػذ كتطبيػؽ منػركعات بػالمجتمل كتمبيػة كاجػة السػكؽ 
البنيػػة التكتيػػة لممؤسسػػات التدريبيػػةك فػػي  ب إعػػادة النظػػرمػػف المهػػارات المطمكبػػةك كهػػذا يتطٌمػػ

تعمػيـ فػي  كاألخػذ بهػا كميف مف خالؿ االسػتفادة مػف تكنكلكجيػا المعمكمػاتكتطكير تدريب المعمِّ 
متنػػاكؿ  فيػػي إعػػداد اإلنسػاف العربػػيك كتػكفير خدمػػة متاكػةفػي  التػدريب اإللكتركنػػي كجػزم هػػاـ

ته ذاتيانك مل االسػتفادة مػف أكقػات اقبؿ عميها بدافعية بهدؼ تنمية مهار أكقات الفراغ كيي في  اليد
يتكقػؽ هػذا  فأ الفراغك كتقميؿ التكمفػة الماديػة مػف انتقػاالت كم ػركفات إداريػة كفنيػةك كيمكػف

ض الكاقػػلك التػػدريب المػػدمج عمػػى أر  اسػػتراتيجيةمػػيف ي األكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّ مػػف خػػالؿ تبٌنػػ
ر كفػػػي نفػػػس الكقػػػت إتاكػػػة الػػػربط مػػػل التػػػدريب ؽ بػػػيف التػػػدريب التقميػػػدم المتػػػكفٌ كٌفػػػالػػػذم يي 

 .  التزامف أك يير المتزامف اإللكتركني
 :املعسفة دلتنعات بياء باتمتطّل

 :لهرتوىيةاإل احلهومة (0)

 فالكككمػػة المعرفػة مجتمػػل إلقامػة األساسػية المرتكػػزات إكػدل اإللكتركنيػػة الكككمػة عػدٌ تي 
فػػي  العػػاـ اإلدارم األدام لتطػػكير ؛الع ػػرية كاألسػػاليب الكديلػػة االتجاهػػات دجٌسػػتي  اإللكتركنيػػة

 مػػةفالككك  كعممهػػا كآليػػة اإلدارة مجػػاؿفػػي  سػػريعة راتت ٌيػػ تفػػرض بػػدأت اللػػكرة فهػػذع كالدكلػػة
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 الدكلػػػة داخػػػؿ اإلدارة لعمميػػػة كالع ػػػرية الجديػػػدة كاألسػػػاليب ال ػػػيغ امػػػتالؾ تعنػػػي اإللكتركنيػػػة
 –نترنػػػػتإ –كاسػػػػكب  الكديلػػػػة التقنيػػػػات اسػػػػتخداـ خػػػػالؿ مػػػػف الخارجيػػػػة الدكليػػػػة كالعالقػػػػات
 الكككميػػػة بػػػاإلدارة الخا ػػػة كالنػػػركات الكككميػػػة كالمؤسسػػػات المػػػكاطنيف لػػػربط ؛(كات ػػػاالت
 .بينها كالتعاكف تاالت اال كتسهيؿ

 -:واإلبداع االبتهاز ظاٍسة اتساع (8)

 كتقنيػػة البنػػرية كالمهػػارات كاالبتكػػار اإلبػػداع عنا ػػر عمػػى المعرفػػة اقت ػػاديات ترتكػػز
 كرأس كالعمػاؿ األرض عنا ػر عمػى تعتمػد التػي التقميدية االقت اديات عكس عمى المعمكماتك

ـ   كمػػف المػػاؿك اإلبػػداع كاالبتكػػار عمػػى ك ك كاالختػػراع االبتكػػار م ػػطمح إلػػى التنكيػػه مػػف بػػد ال لػػ
المسػتكل الفػردم كالمجتمعػيك كننػاط كركػة البكػػث العممػي كالتطػكير كالتنميػةك كازدهػار كركػػة 

اإلنتػاج كالتعمػيـ كجمػل البيانػاتك كتػكافر فػي  العمـك األساسػيةك كاسػتخداـ الكاسػكبفي  البكث
تاكته لمجمي  .مقدمة أهدافهفي  لك كجعؿ اإلبداعاإلرادة السياسية لتككير التعميـك كا 

المجتمػػػل بػػػأف العمػػػؿ كالػػػذكام كاإلبػػػداع  عمػػػىالتػػػي طػػػرأت  راتالتكػػػكالت كالت ٌيػػػ كتنبػػػيم
إذ أف اللػركة ؛ قابؿ األيػاـ كمػا هػي عميػه اآلففي  كالخياؿ البنرمك ستككف هي اللركة الكقيقية

ريػة أفػرادعك كفػي قػدرتهـ ذكػام كعبقفػي  لركتػه البنػريةكفػي  الكقيقية ألم مجتملك إنمػا تكمػف
األمػػةك فالػػذيف يفكػػركف هػػـ الػػذيف ي يػػركفك كالػػذيف  كطػػاقتهـك كالعقػػؿ البنػػرم هػػك م ػػدر قػػكة

كاألمة المتقدمة هي األمة العارفة ب رؼ النظر عػف عػدد سػكانها  كيبدعكف هـ الذيف يويفكف
 .(01ـك 0776آخركفك أكتنيدا ك   أك كجـ مكاردها الطبيعية

 -:املعسفة إدازة  (3)

 اإلنسػاني العقػؿ ـتفهٌ  عمى يعتمد كتنميتها استخدامهاك  اإلنساني الفكر نتاج المعرفة عدٌ تي 
 التقنيػػة كمػػا األكلػػى الدرجػػة مػػف إنسػػانية ظػػاهرة فالمعرفػػة كتطبيقهػػا بػػاتلمتطمٌ  كاسػػتيعابه لهػػا

 مػا إال انػيان  وػيؼتي  ال مسػاعدات إال المعرفػة إدارة عمميػاتفي  المستخدمة األدكات مف كييرها
ـ   كمف كالبنرم العقؿ نتجهي  رأس أهميػة عػف المعا ػر اإلدارم الفكػرفي  السااد المفهـك كاف ل

 الػذيف األفراد كهـ البنرم الماؿ رأس نتاج كككنه ماتالمنظٌ  تممكه ما أهـ باعتبارع الفكرم الماؿ
 (.002 ـك0220 السمميك  كمهاراتهـ قدراتهـ تنميةفي  كاالستلمار كتدريبهـ استخدامهـ تـٌ 

 تكقيػؽ اسػتخدامها أك المعرفػة سػبكى  مف تهدؼ التي العمميات مف المعرفة إدارة كتتألؼ
 يػتـٌ  التػي كالتقنيػات العمميػات مػف المعمكمػات إدارة نظاـ ؼيتألٌ  كعميه مممكسك اقت ادم مردكد
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 الالزمػة كالتطبيقيػة العمميػة المعرفػة ركفٌ تي  بكيث المؤسسة استراتيجيةك  ةرؤي وكمفي  تكظيفها
 المعا ػرة الفكريػة راتالتطػكٌ  أكػد المعرفػة إدارة ؿكتنػكٌ  العػامميفك تعتػرض التػي المنكالت كؿل

 كسػرعاف كمػةالمنظٌ  األعمػاؿ كفهػـ دراسةفي  جديدة كمداخؿ كأطر األمر بادئفي  قتركتاي  التي
 تعػاظـ كقػد كاألعمػاؿ عالـفي  المتسارعة لمت ييرات مالممة أكلر عممية ممارسة إلى تككلت ما
 اكتكديػػدن  الفكريػػة المكجػػكدات عمػػى اأساسنػػ يعتمػػد التنافسػػية الميػػزة بنػػام أف أدرؾ أف بعػػد رهػػادك 
 خمػؽ إلػى دفل ذلؾ ككؿ كالمستمر اإلبداع مف يعزز بما فيها كاالستلمار المعرفية األ كؿ عمى
 (12ـك 0223 مكمدك  .المعرفة ب ناعة ىسمٌ يي  ما
  -:اإلىرتىت إدازة  (4)

إذ  كالمعرفػػة القت ػػاديات الع ػػر الكػالي أهػػـ العنا ػػر الهامػة فػػي اإلنترنػت نػػبكة عػدٌ كتي 
 ايكمنػ مسػتخدميها أعػداد يتزايد التي كاالت اؿ المعمكمات تكنكلكجيا ـلتقدٌ  المممكس المظهرتيعٌد 
 عمػى النػبكة تساعدك ك عامة كالمجتمل العربي ب فة خا ة عمى مستكل العالـ ب فة يـك بعد

 نػبكة كتسػتطيل الخدمػة مػف الجمهػكر كأعوػام هياػة التعمػيـكي متمٌقػ يكتاجػه ما يتمقٌ  تسهيؿ
التعمػيـ  خػدمات :ملػؿ كالخػدمات بعػض تقديـ فيمكف مبانر بنكؿو  كخدمات سمل تقديـ اإلنترنت

 .كالتدريب االلكتركني
ػ اعالمينػ امرفقنػ اإلنترنػت أ ػبح كقد  تكػكف أف ينب ػي اإلنترنػت إدارة كأف لمجمهػكرك امتاكن

 اإلدارة تكػػكف أف كينب ػػي المعمكمػػات؛ مجتمػػل أعمػػاؿ جػػدكؿ يوػػمها التػػي المسػػااؿ  ػػمبفػػي 
 الكككمػػػات مػػػف كاممػػػة كبمنػػػاركة كديمقراطيػػػةك كنػػػفافة األطػػػراؼك متعػػػددة لإلنترنػػػت الدكليػػػة
 .(00 ـك0226 كالدكلية  سالـ ماتكالمنظٌ  المدني كالمجتمل الخاصك كالقطاع

 ابكلينػ امرفقنػ ككنػه مػف كمػاتالمعم مجتمػل بنيػةفػي  مكػكرم عن رك اإلنترنت كما تطٌكر
ـ قػدٌ يي  كيػث المعرفػة مجتمػلفػي  أساسػي عن ػر نػهأ كمػا كاعالمين  مرفقنا أ بح أف إلى يناكأكاديم

   .رفل كفامات أعوام هياة التعميـ الم رمك  دعـفي سهـ بدكرها ك تي إلكتركنيةخدمات تدريبية 
 الالزمػػػة النػػػرعية فيرتػػػك  كبوػػػماف كعالمينػػػا مرفقنػػػا باعتبػػػارع اإلنترنػػػت أمػػػف يمتػػػـز كػػػذلؾ

 المتقدمػػة البمػػداف مػػف الم ػػمكة أ ػػكاب جميػػل مػػف الكاممػػة المنػػاركة أسػػاس عمػػى كإلدارتػػه
ـك 0224 كيػكنسبػف   .مػنهـ كػؿ كمسػؤكليات أدكار إطػارفػي  سػكام كػد عمى النامية كالبمداف

04)   
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 :املعسفة عنال  (5)

 عمػػػى القاامػػػة ريةالوػػػرك  كالخبػػػرات المهػػػارات تمتمػػػؾ التػػػي تمػػػؾ المعرفػػػة بعمالػػػة ق ػػديي 
 التكنكلكجيػػاك عاليػػة الخبيػػرة أك المػػاهرة لم ػػناعات الالزمػػة كاالت ػػاالت المعمكمػػات تكنكلكجيػػا

 (334ـك 0200 كالزيات . الخدمات أك اإلنتاج مجاؿفي  ال ناعات هذع أكانت سكام
 (وىتائجَا الدزاسة امليداىيةإجساءات ) :السابعاملبخح 

 ػه كمككناتػه كأهػـ رم التػدريب المػدمج كأهميتػه كخ ااتناكلت الدراسة في اإلطار النظػ
بػات مجتمػل ميف في وػكم متطمٌ بؿ األكاديمية المهنية لممعمِّ معكقات تطبيقه مف قً استراتيجياته ك 

لمتػدريب  المهنيػة لممعمِّمػيف ستراتيجية مقتركة لتطبيؽ األكاديميةاالمعرفةك ككذلؾ الك كؿ إلى 
ك نية لمعامميف بالتعميـ العاـ في م ر في ظؿ مجتمػل المعرفػةتجاع لدعـ التنمية المهإالمدمج ك

ا مل معظـ العامميف بالتعميـ سػكام أكػاف اسػتخداـ نخ ػي  كتكظيؼ اإلنترنت الذم أ بح متاكن
قػػـك عميهػػا عمػػؿ ي التػػي ليػػاتاآلكأهػػـ األسػػس كالمرتكػػزات ك   كأـ داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة

بكػػث يتنػػاكؿ الباكػػث إجػػرامات الدراسػػة الميدانيػػة األكاديميػػة فػػي هػػذا الموػػمارك كفػػى هػػذا الم
 كتنمؿ ما يمي:

 : أهداؼ الدراسة الميدانية.أكالن 
 : أدكات الدراسة الميدانية.الانين 
 : عينة الدراسة كمكا فاتها.لنالال
 اإلك ااية لمدراسة. ة: المعالجارابعن 

 : ةا: أٍداف الدزاسة امليداىيأوًل

ي التدريب نكك تبنٌ المهنية لممعمِّميف اجه األكاديمية ك الكنؼ عف كاقل المعكقات التي تي  -
تجاع كديث لدعـ التنمية المهنية المستدامة ألعوام هياة التعميـ  عينة إالمدمج ك
 الدراسة(. 

 ؛سهـ بدكرها في كؿ المنكالت التي تعكؽ األكاديميةة تي كستراتيجية مقتر اؿ إلى التك ٌ  -
كاالستفادة مف اإلمكانات   كمجتمل المعرفة باتلتطبيؽ التدريب المدمج في وكم متطمٌ 

  عينة الدراسة(.  المهنية لممعمِّميف وكم الكاقل الكالي لألكاديميةفي  المتاكة
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 أدوات الدزاسة امليداىية:  ا:ثاىًي

 املكابالت الشدصية: -0

 قاـ الباكث بمجمكعة مف المهاـ التالية:
جمل البيانات كالمعمكمات ذات ال مة ل ؛مقابمة الخبرام كعممام التربية في أماكف عممهـ -

 .الدراسةبمكوكع 

 ها الباكث لهذا ال رض.  لتطبيؽ االستبانة التي أعدٌ  ؛مقابمة المدربيف في أماكف عممهـ -
 بياء االستباىة: -8

بهػػا الدراسػػة البيانػػات التػػي تتطمٌ  اسػػتخدـ الباكػػث فػػي دراسػػته اسػػتبانة مػػف إعػػدادع لجمػػل
تسػػػتككذ عمػػى اهتمػػػاـ  ةكتػػػب بطريقػػة الجيػػػدة "هػػي التػػي تي الميدانيػػة مػػف منطمػػػؽ أف االسػػتبان

سهـ بػدكرها فػي تكقيػؽ أهػداؼ الدراسػةك كقػد راعػى كتي  ك(036 ـك0772 المستجيب"  مرسيك
 الباكث في  يايته لمكاكر كعبارات االستبانة أف تتسـ بالمكوكعية كالبساطة.

قة العربيػػة كاألجنبيػػة  قػػاـ الباكػػث بإعػػداد االسػػتبانة بعػػد االطػػالع عمػػى الدراسػػات السػػابك 
تكديد البيانػات المطمػكب  النظرم لمدراسةك كتـٌ  المت مة بمكوكع  الدراسة باإلوافة إلى اإلطار

ناسػػب مجتمػػل الك ػػكؿ عميهػػا التػػي لهػػا عالقػػة بالدراسػػة الكاليػػةك لػػـ  ػػياية العبػػارات التػػي تي 
منهجية كمقننػة لتقػديـ  ةبطريق أفراد العينة ة" استلار بدكرها في سهـالدراسة كأفراد العينة التي تي 

كقااؽك كرؤل كأفكار معينة في إطار البيانات المرتبطة بمكوػكع الدراسػة كأهػدافها دكف تػدخؿ 
 (.  061ـك 0771 عبد الكميدكمف الباكث في التقدير الذاتي ألفراد العينة في هذع البيانات"  

عمػػى  اهػػانهاايػػة باكتكات ػػميـ االسػػتبانة كػػأداة لجمػػل البيانػػات فػػي  ػػكرتها ال كلقػػد تػػـٌ 
 جزأيف:

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

 ة.مكاكر رايس تكت ستة ةمف العبارات مدرج ةف مجمكعيتومٌ  :الجزم اللاني
 ؼهػػة لمخبػرام فػػي مجػاؿ التنميػة المهنيػػة المسػتدامة لمتعػػرٌ بالنسػبة لالسػتبانة المكجٌ  –أ 

لتطبيؽ التدريب المػدمج فػي وػكم  ؛ميفعيؽ األكاديمية المهنية لممعمِّ لى كاقل المعكقات التي تي إ
 فكانت كالتالي:  بات مجتمل المعرفةكمتطمٌ 

   ات.ستراتيجيا( 4نتمؿ عمى  ااستراتيجيات التدريب المدمجك كقد  األكؿ:
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نػتممت عمػى اك مػيفممعمِّ معكقات استخداـ التدريب المػدمج باألكاديميػة المهنيػة ل اللاني:
 ك كالتالي:خمسة مكاكر

 عبارات.(  02عمى  انتمؿ المككر األكؿ: معكقات إداريةك كقد 
 عبارات.( 02عمى  انتمؿ معكقات تكنكلكجيةك كقد  المككر اللاني:

 عبارات.( 4عمى  انتمؿ المككر اللالث: معكقات بنريةك كقد 
 عبارات.( 4مى  عانتمؿ المككر الرابل: معكقات لقافيةك كقد 

 .ات( عبار 7عمى  انتمؿ المككر الخامس: معكقات ماليةك كقد 
كيعقػػب االسػػتبانة اسػػتراتيجيات يمكػػف إوػػافتهاك ككػػذلؾ معكقػػات أخػػرل يػػرل أفػػراد العينػػة 

 وافتها.إ
 صدم االستباىة:  -3

مػيف كيػث عػرض االسػتبانة اعتمد الباكث في كساب  دؽ االستبانة عمى  دؽ المككٌ 
التربيػة كالمراكػز البكليػة  كلية عمى مجمكعه مف األسػاتذة المتخ  ػيف بكميػاتفي  كرتها األ 

وػػػافة االسػػػتبانة لممكػػػاكر الم ػػػنفة تكتهػػػالمتأكػػػد مػػػف مػػػدل انتمػػػام عبػػػارات  ؛كمككمػػػيف ك كا 
ك ككانػػت المالكظػػات التػػي لػػـ تػػرد فػػي مسػػكدة االسػػتبانة المناسػػب مػػف العبػػارات أك المكػػاكر

إجػرام التعػديالت  ـٌ تػكفػى وػكاها  كالمككمػكف مختمفػة كمتعػددةكالتكجيهات التي أبداها السادة 
ـٌ الالزمػػة كتػػى  كبػػذلؾ أ ػػبكت األداة  ػػالكة لمتطبيػػؽ  كالتك ػػؿ لم ػػكرة النهاايػػة لالسػػتبانةتػػ

 عمى عينة مجتمل الدراسة مف الخبرام في مجاؿ التنمية المهنية المستدامة.
 ثبات االستباىة:  -4

 كيػػػث تػػػـٌ  كاالكتمػػػاؿ المتػػػكالي ةباسػػػتخداـ طريقػػػقػػػاـ الباكػػػث بكسػػػاب لبػػػات االسػػػتبانة 
ممٌلمػػػة لممػػػدربيف فػػػي ألنػػػام عممهػػػـ بفػػػركع األكاديميػػػة المهنيػػػة لممعمِّمػػػيف التعامػػؿ مػػػل العينػػػة 

باعتبارهػػػا تيملٌػػػؿ تجٌمػػػل خبػػػرام التنميػػػة المهنيػػػة المسػػػتدامةك كلهػػػـ عالقػػػات عمػػػؿ باألكاديميػػػة 
مجػػاؿ التنميػػة المهنيػػة المسػػتدامة كالبػػالغ فػػي خبػػرام المهنيػػة لممعمِّمػػيف كمػػدربيف معتمػػديف ك 

لبػػات العبػػارات العالقػػة التاليػػة  فػػؤاد  فػػي كسػػابالباكػػث ك كقػػد اسػػتخدـ  مػػدربنا( 052 ـ عػػدده
 :(432ـ :0757البهي السيدك

(معامل الثبات)ث(=
1

ن

ن
1-ل 

ن
) 

 االختيارات لمعبارة الواحدة ( عددنحيث)
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 أكبر تكرار        = يلمنوالا)ل( االحتمال 
 عدد أفراد العينة                               

ؿ كاقػل المعكقػات ملٌػكساب لبػات كػؿ مكػكر مػف مكػاكر االسػتبانة التػي تي  تـٌ  كقد
بػات وػكم متطمٌ لتطبيػؽ التػدريب المػدمج فػي  ؛مػيفعيػؽ األكاديميػة المهنيػة لممعمِّ التي تي 
 نة لها.كساب الكسيط لمعامالت العبارات المككٌ  خالؿك مف المعرفةمجتمل 
كساب لبات االستبانة ككؿ كذلؾ بكساب الكسيط لمعػامالت لبػات كػؿ مكػكر  تـٌ ك 
الخا ػػة (   االسػػتبانةك كيػػث أسػػفر ذلػػؾ عمػػى أف معامػػؿ اللبػػات لالسػػتبانة مكػػاكرمػػف 
كهػػى درجػػة مناسػػبة تػػدؿ عمػػى  ك(0.01داللػػة   ( كذلػػؾ عنػػد مسػػتكل0,47  ميفبػػالمعمِّ 

  الكية االستبانة لمتطبيؽ عمى أفراد العينة.
 تطبيل االستباىة: -5

   -االستبانة عمى النكك التالي:قاـ الباكث بتطبيؽ 
  ٌا ألية مناكؿ عند تالفين  ؛ةتكزيل االستبانة ب كرة نخ ية عمى كؿ أفراد العين تـ

 .التطبيؽ
  ٌالبيانات  اعمى كؿ مكاكر االستبانة كأيون  اإلجابةة كيفية ح الباكث ألفراد العينكو

 النخ ية. 

  ٌتطبيؽ االستبانة عمى عينة مف المدربيف بأماكف تكاجدهـ. تـ 

 :الدزاسة ومواصفاتَا ةعيي -6

المجػكم  كمف لػـ يػتـٌ  كدراسة جميل أفراد المجتملدراسة أية منكمة في المجتمل ي عب ل
 المجتمل لدراستها مف خالؿ ما يمي:  مف أفراد ةممملٌ  ةإلى اختيار عين

 اختياز عيية الدزاسة.   -أ 

ك  عينػة الدراسػة( بالطريقػة العنػكااية الدراسة الميدانية مف المػدربيف ةتـ اختيار عين   
ك كفػى هػذع الطريقػة فر ة ليككف أكد أفراد هػذع العينػة" تتيح لكؿ فرد في مجتمل البكث الكهى

                                                           

)  إذا كان معامل الثبات ),180  إذا كان معامل الثبات و    0,05فإنه دال عند مستوى 0,25  فإنه دال عند
 ا ويدل على صالحية االستبانة للتطبيق.وىف كلتا احلالتني يكون الثبات مرتفع   ، 0,01مستوى 
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 كػكهيف  مػف قاامػة مجتمػل البكػث" اعنػكااين  امفكك يف اختيارن اختيار العدد المطمكب مف ال يتـٌ 
   .("007 كـ0772 مانيكفكك 
 :التطبيل عليُ حتديد ىوعية التعليه الري سوف يتّه -ب 

 ألنػػام عممهػػـ بفػػركع األكاديميػػةفػػي مػػة المػػدربيف قػػاـ الباكػػث بػػالتطبيؽ عمػػى عينػػة مملٌ 
ميػة المهنيػة المسػتدامةك كلهػـ عالقػات عمػؿ ل خبرام التنؿ تجمٌ ملٌ باعتبارها تي  المهنية لممعمِّميف

ك كقػد لتكقيػؽ أهػداؼ الدراسػة ؛ة الدراسة(ميف كمدربيف معتمديف  عينباألكاديمية المهنية لممعمِّ 
 ـ.0205/ 0204قت الدراسة الميدانية عمى العينة في العاـ بٌ طي 
 :التطبيل فيَا حتديد احملافظات اليت يتّه  -ج 

البكيػرة كدميػاط ككفػر النػيخ كالقػاهرة كالمنيػا  :هػي كتقاـ الباكث باختيار تسل مكافظا
 كقد راعى ما يمي: ككأسيكط كسكهاج كقنا كاألق ر

 مة لمكافظات جمهكرية م ر العربية مف لهـ ات اؿ مبانر ار الباكث العينة مملٌ اخت
 ميف.لمعمؿ باألكاديمية المهنية لممعمِّ 

 تعاممه معهـ عف قرب عرؼ  اختار الباكث بعض المدربيف كالخبرامك كذلؾ مف خالؿ
 الكلير منهـ كخبرام في مجاؿ التنمية المهنية المستدامة. 

 ألنها مقر عممه. ؛ميفار الباكث األكاديمية المهنية لممعمِّ اخت 

 وصف عيية الدزاسة امليداىية: -د 

 قاـ الباكث بك ؼ عينة الدراسة الميدانية مف كيث ما يمي:  
 كافظة عمى كدة كيتوح ذلؾ مف الجدكؿ التالي:تكزيل العينة بالمكافظات بكؿ م –أ 

 َىضح رىصَغ انؼُُخ ػهً ثبنًحبفظبد  (1) عذول

 انًحبفظخ و
 اإلعًبنٍ
 % ػذد انًذسثٍُ انكهٍ

 %4,7 02 انجحُشح 1
 %11,0 02 ديُبط 0
 %11,1 00 كفش انشُخ 0
 %10,1 03 انمبهشح 7
 %11,0 02 انًُُب 3
 %1,0 03 أسُىط 6

 %17,1 72 سىهبط 4

 %10,1 03 لُب 1

 %1,3 00 األلصش 1

 %122 042 اإلعًبنٍ



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

- 722 - 

 يتوح مف الجدكؿ السابؽ: 
 عة  عينة الدراسة( كهى كالتالي: بياف تكزيل عينة الدراسة الميدانية بالمكافظات المتنكٌ 

 .%( مف إجمالي العينة الكمية5,2بنسبة  بنا ( مدر 02البكيرة بمغ عدد أفراد العينة   -

 .%( مف إجمالي العينة الكمية00,0 مدربنا بنسبة ( 12عدد أفراد العينة   دمياط بمغ -
%( مف إجمالي العينة 00,6 مدربنا بنسبة ( 10 كفر النيخ بمغ عدد أفراد العينة -

 .الكمية
 .%( مف إجمالي العينة الكمية00,7 مدربنا بنسبة ( 13القاهرة بمغ عدد أفراد العينة   -
 .%( مف إجمالي العينة الكمية00,0 مدربنا بنسبة ( 12ة  المنيا بمغ عدد أفراد العين -
 .%( مف إجمالي العينة الكمية7,1 مدربنا بنسبة ( 03أسيكط بمغ عدد أفراد العينة   -
%( مف إجمالي العينة 02,6 مدربنا بنسبة ( 22سكهاج بمغ عدد أفراد العينة   -

 .الكمية
 .%( مف إجمالي العينة الكمية ك00 مدربنا بنسبة ( 13قنا بمغ عدد أفراد العينة   -
 .%( مف إجمالي العينة الكمية6,3 مدربنا بنسبة ( 01األق ر بمغ عدد أفراد العينة   -

  عينة الدراسة( بالنسبة لمجنس تكزيل العينة الكمية لممدربيف بالمكافظات -ب
 )ػُُخ انذساسخ( ثبنُسجخ نهغُس رىصَغ انؼُُخ انكهُخ نهًذسثٍُ ثبنًحبفظبد (0) عذول

 انًحبفظخ و
 اإلعًبنٍ إَبس ركىس

 % ػذد انًذسثٍُ انكهٍ % ػذد انًذسثبد % ػذد انًذسثٍُ

 %4,7 02 %1,0 0 %6.1 14 انجحُشح 1

 %11,0 02 %1,1 3 %1.0 03 ديُبط 0

 %11,1 00 %2,4 0 %11,1 02 كفش انشُخ 0

 %10,1 03 %1,1 3 %11,1 02 انمبهشح 7

 %11,0 02 %1,3 7 %1,6 06 انًُُب 3

 %1,0 03 %1,1 0 %1,0 00 أسُىط 6

 %17,1 72 %1,1 3 %10,1 03 سىهبط 4

 %10,1 03 %1,3 7 %11,7 01 لُب 1

 %1,3 00 %2,4 0 %4,1 01 األلصش 1

 00 %14,1 004 اإلعًبنٍ
10,0

% 
042 122% 

 يتوح مف الجدكؿ السابؽ:
( 015د الػػذككر أف عػػدد أفػػراد العينػػة بالنسػػبة لممػػدربيف مػػف كيػػث الجػػنس فقػػد بمػػغ عػػد

%( مػف إجمػالي العينػة الكميػة لمخبػرام  65,6مدربان مف إجمالي العينة الكمية لممدربيف بنسبة  
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 %( مف إجمالي العينة الكمية. 00,0( مدربة بنسبة  11كبمغ عدد اإلناث مف العينة  
 زابعًا :املعاجلة اإلحصائية للدزاسة امليداىية:

 :التالية باكث األساليب اإلك اايةاستخدـ ال
 كساب األكزاف النسبية كبياف داللتها ككساب كدكد اللقة  -0

قػػاـ الباكػػث بتفريػػغ نتػػااج التطبيػػؽ لالسػػتبانة كمعالجتهمػػا إك ػػاايا باسػػتخداـ األكزاف 
 النسبية كيث أتبل الخطكات التالية:

قاـ الباكث بكساب تكرارات استجابة أفراد العينة لكؿ عبارة تكت كؿ بديؿ مف بدااؿ  -
 وعيفة( –متكسطة  –إلجابة كهى درجة التكقؽ   كبيرة ا

 إعطام مكازيف رقمية لكؿ بديؿ مف بدااؿ االستجابة عمى النكك التالي: -

 (0وعيفة =   0متكسطة =    1 كبيرة =
ورب تكرارات  ؾ( كؿ عبارة في الميزاف الرقمي لبديؿ االستجابة لـ جمػل ككا ػؿ 

 مية لكؿ عبارة.الورب لمك كؿ عمى درجة االستجابة الك
لمك ػػكؿ عمػػى نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة لكػػؿ عبػػارة كلكػػؿ مكػػكر مػػف العبػػارات  الػػكزف 

 : (023ـ:0761النسبي( كذلؾ مف العالقة التالية عبدالجكادك

 31ك + 2 2ك  +13ك             )ق( = يالوزن النسب
 ن3                                                

 (كبيرة= عدد تكرارات ) 1حيث   ك
 (متوسطة= عدد تكرارات ) 2ك         
 (ضعيفة= عدد تكرارات ) 3ك        
 = عدد أفراد العينة.   ن   

سبة متوسط شدة الموافقة عمى كل عبارة من عبارات االستبانة الحصول عمى ن -
 من المعادلة التالية:

 
 يأقل وزن رقم – يأعمى وزن رقم           الموافقة =نسبة متوسط شدة 

 عدد البدائل                                                          
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                                         3-1 
 0و67=                =                          

                                     3 
بالنسبة لمتوسط شدة الموافقة عمى كل عبارة من  يتقدير الخطأ المعيار  تم   -

 ( 431م: 1979ي )فؤاد البيي السيد،من القانون التال ةنستباعبارات اال
 

 ب    xأ           )خ.م( =    يالخطأ المعيار 
 ن                                           

 0.67حيث أ = نسبة متوسط شدة الموافقة عمى العبارة = 
  0.33= 0.67 -1ب =

 =عدد أفراد العينة. ن
( كذلػؾ مػف القػانكف 2.73ف كدكد اللقة بنسبة متكسط االستجابة عنػد درجػة لقػة  يتعي
 (62ـ:0756 سميثك

 الخطأ المعيارم(  0.74  2.45كدكد اللقة ككؿ الكزف النسبي =  
تعيػػيف مػػدل إدراؾ أفػػراد العينػػة بأهميػػة المنػػكالت التػػي تعػػكؽ أدام األكاديميػػة المهنيػػة 

مجتمػػل المعرفػػةك كذلػػؾ بترتيػػب األكزاف لممعممػػيف لتطبيػػؽ التػػدريب المػػدمج فػػي وػػكم متطمبػػات 
 ا لكدم اللقة كذلؾ كما بالنكؿ.النسبية ألفراد العينة كفقن 

                                                   
 
 (سمبي) غير محققة       محققة )إيجابي( متوسطة  

 ي  لتالويتضح ذلك من الجدول ا، حساب حدود الثقة لمعينة بالنسبة لالستبانة
 ( حسبة حذود انضمخ نهؼُُخ ثبنُسجخ نالسزجبَخ 0عذول )

 انخطأ انًؼُبسٌ ػذد أفشاد انؼُُخ َىع انؼُُخ
 حذود انضمخ

 انحذ األػهً انحذ األدًَ

 2,41 2,60 2,201 042 يذسثٍُ يٍ انًؼزًذٍَ

  2,206 =2,40 0,74 - 2,45الكد األدنى= 
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 2,206 =2,50 0,74+  2,45عمى= الكد األ
كقد راعى الباكػث عنػد كسػاب التكميػؿ اإلك ػااي ككسػاب كػدكد اللقػة كتكميػؿ النتػااج 

 التي تـ التك ؿ إليها ما يمي:
 مكققة.  عدٌ ( تي 2,50نسبي أكبر مف أك يساكم الكد األعمى   لها كزفالعبارات التي  -

يير  عدٌ ( تي 2,40نسبي أقؿ مف أك يساكم الكد األدنى   فلها كزالعبارات التي  -
  .مكققة

( كالكد األدنى 2,50نسبي ينك ر بيف الكد األعمى   لها كزفالعبارات التي  -
 .عبارة يير كاوحتيعٌد ( 2,40 

 ىتائج الدزاسة امليداىية وتفسريٍا.

 :التالية تاتبل الباكث اإلجرامااكث الجزم تفسير نتااج االستبانةك ك تناكؿ الب
( مدربان بمختمؼ 052تطبيؽ االستبانة عمى عدد مف المدربيف كبمغ عددهـ   تـٌ  -

 ؛ميفعيؽ األكاديمية المهنية لممعمِّ لى كاقل المعكقات التي تي إؼ المكافظات لمتعرٌ 
ي بات مجتمل المعرفةك بما يعمؿ عمى تبنٌ لتطبيؽ التدريب المدمج في وكم متطمٌ 

رات العالمية في نفس ى مل تطكٌ نمية المهنية بما يتمنٌ ظـ التاألكاديمية تكديث ني 
 المجاؿ.

 األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً اسزغبثبد أفشاد انؼُُخ انكهُخ نهذساسخ (7عذول )

 د َسجخ يزىسظ االسزغبثخ انًحبوس

 7 2.61 .: انًؼىلبد اإلداسَخأواًل 

 0 2.40 .: انًؼىلبد انزكُىنىعُخًُبصبَ

 0 2.46 .ششَخانًؼىلبد انج :بصبنضً 

 3 2.63 .: انًؼىلبد انضمبفُخبساثؼً 

 1 2.44 .: يؼىلبد يبنُخبخبيسً 

 كيتوح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
بدرجػػة لميدانيػػة نكػػك المعكقػػات اإلداريػػة جػػامت اسػػتجابة أفػػراد العينػػة الكميػػة لمدراسػػة ا

فػػػراد العينػػػة ( بالنسػػػبة لأل2.462إدراؾ ييػػػر كاوػػػكةك فػػػي المرتبػػػة  الرابعػػػة( كبػػػكزف نسػػػبي  
كمنهػا معكقػات ييػر  المكجػكدةكالكميةك كيرجل هذا العينة أقركا بأف هناؾ العديد مػف المعكقػات 

مكجكدة عمى أرض الكاقلك كلهذا جامت المعكقات اإلداريػة ييػر كاوػكة بالنسػبة ألفػراد العينػة 
 الكمية.
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لتكنكلكجيػة بدرجػة جامت استجابة أفراد العينة الكمية لمدراسػة الميدانيػة نكػك المعكقػات ا
( بالنسػػػبة لألفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك 2.50إدراؾ مكققػػػةك فػػػي المرتبػػػة  اللاللػػػة( كبػػػكزف نسػػػبي  

كيرجل هذا العينة أقركا بأف هناؾ العديد مف المعكقات التكنكلكجية المكجكدة عمػى أرض الكاقػل 
ربمػا يرجػل إلػى ك ك ميفعمى تطبيؽ التدريب المدمج مف قبؿ األكاديمية المهنية لممعمِّ  بنار سمتؤلٌ 

ا  ل ػعكبة تطبيػؽ التػدريب نظػرن  ؛أف أفراد العينة يستخدمكا التدريب التقميدم في الكقت الكاور
مػػا دفػػل العينػػة إلػػى أف المعكقػػات التكنكلكجيػػة مكجػػكدة عمػػى م كاإللكتركنػػي فػػي الكقػػت الػػراهف

نػػة الكميػػة فػػي المرتبػػة بػػالكاقلك كلهػػذا جػػامت المعكقػػات التكنكلكجيػػة مكققػػة بالنسػػبة ألفػػراد العي
 اللاللة.

جػػامت اسػػتجابة أفػػراد العينػػة الكميػػة لمدراسػػة الميدانيػػة نكػػك المعكقػػات البنػػرية بدرجػػة 
( بالنسػػػبة لألفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك 2.54إدراؾ مكققػػػةك فػػػي المرتبػػػة  اللانيػػػة( كبػػػكزف نسػػػبي  

لبنػرية المكجػكدة عمػى العينػة أقػركا بػأف هنػاؾ العديػد مػف المعكقػات اأفػراد  كينير ذلؾ إلى أف
مػػيفك بػػؿ األكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّ عمػػى تطبيػػؽ التػػدريب المػػدمج مػػف قً  ار سػػمبن أرض الكاقػػل تػػؤلٌ 

بػػة عمػػى تكظيػػؼ لبنػػرية المدرٌ الػػديهـ الػػكعي بأهميػػة القػػكل العينػػة ربمػػا يرجػػل إلػػى أف أفػػراد ك 
قػػات البنػػرية معك مػػا دفػػل العينػػة إلػػى أف الدريب اإللكتركنػػي فػػي الكقػػت الػػراهف؛ متطبيػػؽ التػػ

ك كلهػػذا جػػامت المعكقػػات البنػػريةك مكققػػة بالنسػػبة ألفػػراد العينػػة الكميػػة مكجػػكدة عمػػى بػػالكاقل
ألهميتها لتطبيؽ اسػتراتيجيات التػدريب المػدمجك كهػذا يػدؿ عمػى مػدل  اكفي المرتبة اللانية نظرن 

كاسػتخداـ الكاسػب كعي أفراد العينة بأهمية القكل العاممػة المدربػة عمػى تكنكلكجيػا المعمكمػات 
 رة في تكظيفها في تطبيؽ استراتيجيات التدريب المدمج.اآللي كالبرمجيات المتطكٌ 

جػػامت اسػػتجابة أفػػراد العينػػة الكميػػة لمدراسػػة الميدانيػػة نكػػك المعكقػػات اللقافيػػة بدرجػػة 
 ( بالنسبة لألفػراد العينػة الكميػةك2.43إدراؾ يير كاوكةك في المرتبة  األخيرة( كبكزف نسبي  

كمنهػا معكقػات  المكجػكدةكأقركا بأف هناؾ العديد مػف المعكقػات  كينير ذلؾ إلى أف أفراد العينة
كلهػذا جػامت المعكقػات اللقافيػة ييػر كاوػكة بالنسػبة ألفػراد  ؛ييػر مكجػكدة عمػى أرض الكاقػل

 العينة الكميةك كفي المرتبة األخيرة.
نكك المعكقػات الماليػة بدرجػة إدراؾ جامت استجابة أفراد العينة الكمية لمدراسة الميدانية 

نػير ذلػؾ كيي ( بالنسبة لألفراد العينػة الكميػةك 2.55مكققةك في المرتبة  األكلى( كبكزف نسبي  
أقػركا بػأف هنػاؾ العديػد مػف المعكقػات الماليػة المكجػكدة عمػى أرض الكاقػل  إلى أف أفػراد العينػة
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مػيف ربمػا يرجػل إلػى ديميػة المهنيػة لممعمِّ بػؿ األكار سمبان عمى تطبيؽ التػدريب المػدمج مػف قً تؤلٌ 
لػػديهـ الػػكعي بأهميػػة النػػكاكي الماليػػة فػػي تػػكفير التكنكلكجيػػا كنػػرام األدكات  العينػػة أف أفػػراد
هػذا مػا دفػل العينػة إلػى أف المعكقػات ك لتطبيؽ التػدريب اإللكتركنػي فػي الكقػت الػراهف  ؛الالزمة

بػػؿ األكاديميػػةك كلهػػذا جػػامت لمػػدمج مػػف قً تطبيػػؽ اسػػتراتيجيات التػػدريب ادكف الماليػػة  تكػػكؿ 
ا ألهميتهػػا المعكقػػات الماليػػةك مكققػػة بالنسػػبة ألفػػراد العينػػة الكميػػة كفػػي المرتبػػة األكلػػى نظػػرن 

الق كلك كقمة المخ  ات المالية مف قبؿ الكككمػة التػي تػدعـ بهػا األكاديميػةك مػل العمػـ أف 
ي أم مسػاعدات مػف دكف تمٌقػ اذاتينػتػدعـ نفسػها  ـ0205/0206األكاديمية مف العػاـ المػالي 

 كزارة المالية.
 :ننياسرتاتيجيات التدزيب املدمج املستددمة باألنادميية املَيية للنعلِّ أواًل :

 مػػيف عمػػىانػػتممت اسػػتراتيجيات التػػدريب المػػدمج المسػػتخدمة باألكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّ 
جلــة ىتائجــُ إحصــائًيا ننــا باجلــدول معا اســرتاتيجيات وبعــد التطبيــل وتفسيــب االســتجابات ّم( 6)

 :التالي

 (3عذول )

 ًٍُاألوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً اسزشارُغُبد انزذسَت انًذيظ انًسزخذيخ ثبألكبدًَُخ انًهُُخ نهًؼه   

 بسادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانؼج و
َسجخ يزىسظ 

 االسزغبثخ
 د

1 
يااغ انزاذسَت اإلنكزشوَاٍ رجبدنُابً فااٍ  َزشابسن انزاذسَت انزمهُاذٌ

 رذسَجبد األكبدًَُخ انًهُُخ داخم انزذسَت انىاحذ.
2,31 7 

0 

فُهب رذسَت يىضىع  يب أو أكضش يٍ خالل أسابنُت انزاذسَت  َزى  

انزمهُاااذٌت وراااذسَت يىضاااىع ثخاااش أو أكضاااش ثاااأدواد انزاااذسَت 

 اإلنكزشوٍَ.

2,13 1 

0 
يٍ خالل أسابنُت انزاذسَت فُهب رذسَت يىضىع  يب أو أكضش  َزى  

 االنكزشوٍَت ورذسَت يىضىع ثخش أو أكضش انزذسَت انزمهُذٌ.
2,47 0 

7 
َزُاابوة انزااذسَت ثااٍُ انزااذسَت انزمهُااذٌ وانزااذسَت اإلنكزشوَااٍ 

 .انزذسَت انىاحذأكضش يٍ يشح داخم 
2,34 3 

3 
ساازشارُغُخ انزااذسَت انًااذيظ انًمهااىة فااً رااذسَجبد اساازخذو ر  

 .ئذكمب ُخ نهًؼهًٍُ انًذسةاألكبدًَُخ انًهُ
2,12 0 

6 
ساازشارُغُخ انزااذسَت انًااذيظ انًمهااىة فااً رااذسَجبد اساازخذو ر  

 .انًهُُخ نهًؼهًٍُ انًزذسة  كمبئذاألكبدًَُخ 
2,74 6 

 يتوح مف الجدكؿ السابؽ:
بة السػػتجابة أفػػراد ( ييػػر مكققػػة بالنسػػ2,36( جػػامت بػػكزف نسػػبي  0أف العبػػارة رقػػـ  

لمرتبػػة الرابعػػةك كهػػذا يػػدؿ عمػػى أف أفػػراد العينػػة لػػديهـ كعػػي بػػأف  التػػدريب فػػي ا العينػػة الكميػػة
مػػيف يسػػير تقميػػديانك بعيػػدان عػػف التػػدريب اإللكتركنػػيك كلهػػذا الكػػالي باألكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّ 



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

- 724 - 

جامت استجابة أفراد العينة سػمبية نكػك تنػارؾ التػدريب التقميػدم مػل التػدريب اإللكتركنػي فػي 
 .باألكاديمية م يتـٌ نفس التدريب الذ

( كهػي مكققػة بالنسػبة 2,63( فػي المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي  0  كقد جامت العبػارة
أفػػراد العينػػة لػػديهـ كعػػي بأهميػػة اسػػتخداـ  تنػػير إلػػى أفالسػػتجابة أفػػراد العينػػة الكميػػةك كيػػث 

أدكات سػتراتيجية إجػػرام التػػدريب مػػف خػػالؿ أسػػاليب التػدريب التقميػػدمك لػػـ اسػػتكماؿ التػػدريب بػػا
ألنػه مػف خػالؿ التػدريب اإللكتركنػي  ؛لمتػدربر كقػت كجهػد االتدريب اإللكتركنػيك كهػذا قػد يػكفٌ 

سػػيختار الكقػػت المناسػػب لظركفػػه المتاكػػةك كأقػػؿ تكمفػػة ماليػػةك كاسػػتراتيجية مػػف اسػػتراتيجيات 
 التدريب المدمج.

سػتجابة ( مكققػة بالنسػبة ال2,52( فػي المرتبػة اللاللػة بػكزف نسػبي  1جامت العبارة  
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.
( ييػػر مكققػػة بالنسػػبة 2,35( فػػي المرتبػػة الخامسػػة بػػكزف نسػػبي  2جػػامت العبػػارة  

سػػتراتيجية لمتػػدريب لعينػػة الكميػػةك ألف أفػػراد العينػػة يرفوػػكف التعامػػؿ بهػػذع االالسػػتجابة أفػػراد ا
 التناكب بيف التدريب التقميدم كاإللكتركني أكلر مف مرة داخؿ التدريب الكاكد. ك المدمجك 

( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,62( فػي المرتبػة اللانيػة بػكزف نسػبي  3جامت العبارة  
سػػتراتيجية التػػدريب اأفػػراد العينػػة يفوػػمكف اسػػتخداـ ا يػػدؿ عمػػى أف كهػػذأفػػراد العينػػة الكميػػةك 

 .قاادناالمدمج المقمكب بكيث يككف المدرب 
( ييػػػر مكققػػػة 2,25( فػػػي نفػػػس المرتبػػػة السادسػػػة بػػػكزف نسػػػبي  4جػػػامت العبػػػارة  

أف أفػػػراد العينػػػة يرفوػػػكف اسػػػتخداـ كهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى بالنسػػػبة السػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك 
جية التدريب المقمكب بكيث يككف المتدرب هك القاادك كهػذا يؤكػد تفوػيؿ المػدرب بػدكرع ستراتيا

 كقااد كليس المدرب.
 .نني: معوقات استدداو التدزيب املدمج باألنادميية املَيية للنعلِّاثاىًي

 :احملوز األول: املعوقات اإلدازية -0

 (تقكيـكالمتابعة كالتنفيذ الـ ك تنظيالخطيط ك اإلدارية  الت المنكالت المرتبطة بالعنا ر"
مػػػػف عبػػػػارات االسػػػػتبانة كبعػػػػد التطبيػػػػؽ كتفريػػػػغ  (02كانػػػػتمؿ هػػػػذا المكػػػػكر عمػػػػى   

 معالجة نتااجه إك ااينا كما بالجدكؿ التالي:                 االستجابات تـٌ 
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 األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً انًؼىلبد اإلداسَخ وانفشوق ثُُهب (6عذول )

 د َسجخ يزىسظ االسزغبثخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسادانؼجــــــــ و

 7 2,40 جم األكبدًَُخ نؼًهُخ رطجُك انزذسَت انًذيظ.ضؼف انزخطُظ يٍ ل   1

 0 2,40 جم األكبدًَُخ نألخز ثبنزذسَت انًذيظ.ظء ارخبر انمشاس اإلداسٌ يٍ ل  ث   0

0 
سازشارُغُخ انزاذسَت انًااذيظ اضاؼف اسازخذاو انًاذسثٍُ ثبألكبدًَُاخ 

 فٍ انُشبطبد انزذسَت انًخزهفخ.
2,60 1 

7 
ضااؼف دوس األكبدًَُااخ فااٍ رصااًُى يىالااغ عذَااذح عبرثااخ رساازخذو 

 سزشارُغُخ انزذسَت انًذيظ.ا
2,47 0 

3 
ثظء األكبدًَُخ فٍ يُح سخصخ نهًذسثٍُ نكٍ َزحىناىا إناً انزاذسَت 

 انًذيظ.
2,64 6 

6 
انسُبسااابد انًالئًاااخ نزطاااىَش انزكُىنىعُاااب  افزمااابس األكبدًَُاااخ رُفُاااز

 ثجشايظ انزشثُخ وانزؼهُى.
2.60 1 

4 
ػغااض األكبدًَُااخ ػااٍ رطااىَش َظاابو انزااذسَت انًااذيظ اناازٌ َسااًح 

 ثبسزمجبل انزغزَخ انشاعؼخ يٍ انًزذسثٍُ.
2,46 1 

1 
ثبنزااذسَت  ضااؼف لااذسح األكبدًَُااخ ػهااً رمُااُى انااذوساد انزااٍ راازى  

 انًذيظ.
2,61 12 

 4 2,63 خ رمُُى أصش انزذسَت نذي انًشبسكٍُ ثجشايظ انزذسَت انًذيظ.صؼىث 1

12 
لهاااخ أػاااذاد انًاااذسثٍُ ياااٍ روٌ انكفبَااابد انًزخصصاااخ فاااٍ رطجُاااك 

 انزذسَت انًذيظ.
2,40 3 

 يتوح مف الجدكؿ السابؽ: 
( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,50( فػي المرتبػة الرابعػة بػكزف نسػبي  0جامت العبارة  

بػؿ األكاديميػة د أف أفراد العينة لديهـ كعػي بوػعؼ التخطػيط مػف قً ة الكميةك كهذا يؤكٌ أفراد العين
نمػا نير أنه ال تطبٌ لعممية تطبيؽ التدريب المدمجك كالكاقل يي  ؽ األكاديمية التدريب اإللكتركنػي كا 

تطبيػػؽ التػػدريب التقميػػدم فػػي البػػرامج الترقػػي أك التنميػػة المهنيػػة فػػي التخ ػػص ألعوػػام  يػػتـٌ 
  ة التعميـ. هيا

( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,51( فػي المرتبػة اللاللػة بػكزف نسػبي  0جامت العبارة  
أفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك كمػػػف الكاوػػػح أف المػػػدربيف لػػػديهـ كعػػػي كػػػاؼ بػػػأف األكاديميػػػة ال تتخػػػذ 

 ميـ.اإلجرامات اإلدارية لألخذ بالتدريب المدمج لدعـ التنمية المهنية المستدامة لمعامميف بالتع

( ييػػػر مكققػػػة بالنسػػػبة 2,40( فػػػي المرتبػػػة اللامنػػػة بػػػكزف نسػػػبي  1جػػػامت العبػػػارة  
لػـ  الستجابة أفراد العينة الكميةك كهذا يؤكد بأف أفراد العينة نتيجة لعممهػـ كمػدربيف باألكاديميػة

 باألكاديمية. ستراتيجيات التدريب المدمج في النناطات التدريب التي تتـٌ ال استخدامهـيقركا 

( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,52( فػي المرتبػة اللانيػة بػكزف نسػبي  2جامت العبارة  
 مكاقػل ت ػميـفػي  أقػركا وػعؼ دكر األكاديميػةكهذا يؤكد بػأف أفػراد العينػة أفراد العينة الكميةك 

 تستخدـ استراتيجية التدريب المدمج. جاذبة جديدة
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( ييػػر كاوػػكة بالنسػػبة 2,45 ( فػػي المرتبػػة السادسػػة بػػكزف نسػػبي 3جػػامت العبػػارة  
أفػراد العينػة لػـ تكػف اسػتجابتهـ كاوػكة نكػك ممػا يينػير إلػى أف  الستجابة أفراد العينػة الكميػةك

 منح رخ ة لممدربيف لكي يتككلكا إلى التدريب المدمج.
( ييػػر مكققػػة بالنسػػبة 2,40( فػػي المرتبػػة التاسػػعة بػػكزف نسػػبي  4جػػامت العبػػارة  
أف أفراد العينة لديهـ قدر مف المعرفة نكػك افتقػار كيدؿ ذلؾ عمى لكميةك الستجابة أفراد العينة ا

األكاديميػػة إلػػى تنفيػػذ السياسػػات المالامػػة لتطػػكير برامجهػػا التدريبيػػة المعتمػػدة كتككيمهػػا إلػػى 
 إلكتركنية. 

( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,54( فػي المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي  5جامت العبارة  
أفػػراد العينػػة بعجػػز األكاديميػػة عػػف تطػػكير نظػػاـ ممػػا ينػػير إلػػى أف إقػػرار كميػػةك أفػػراد العينػػة ال

 التدريب المدمج الذم يسمح باستقباؿ الت ذية الراجعة مف المتدربيف.
( ييػػر مكققػػة بالنسػػبة 2,40( فػػي المرتبػػة العانػػرة بػػكزف نسػػبي  6جػػامت العبػػارة  

لعينػة عمػى أف األكاديميػة لػيس لػديها القػدرة الستجابة أفراد العينة الكميػةك كهػذا مػا أكػدع أفػراد ا
ـٌ  عمى  .عف طريؽ استراتيجيات التدريب المدمجتقييـ الدكرات التي تت

( ييػػر مكققػػة بالنسػػبة 2,43( فػػي المرتبػػة السػػابعة بػػكزف نسػػبي  7جػػامت العبػػارة  
يػاس ألػر كاجػه  ػعكبات قالستجابة أفراد العينة الكميةك كيث أنه لديهـ الكعي بأف األكاديميػة تي 

ؿ اسػػتراتيجيات التػدريب المػػدمج مػػف خػال  التػدريب لػػدل المنػاركيف بػػالبرامج التدريبيػة التػػي تػتـٌ 
 متزامف.اليير 

( ييػر مكققػػة بالنسػػبة 2,50( فػي المرتبػػة الخامسػػة بػكزف نسػػبي  02جػامت العبػػارة  
يميػة  لػديها وػعؼ أفراد العينػة بػأف األكادمما يينير إلى أف إقرار الستجابة أفراد العينة الكميةك 

 في اعتماد مدربيف تخ ص استراتيجيات تدريب مدمج. 
 تهيولوجية:العوقات احملوز الجاىي: امل -8

  "     ؿ العممية التدريبية اإللكتركنيةالمنكالت التكنكلكجية التي تستخدـ في تقديـ كنق" 
مػػػػف عبػػػػارات االسػػػػتبانة كبعػػػػد التطبيػػػػؽ كتفريػػػػغ  (02كانػػػػتمؿ هػػػػذا المكػػػػكر عمػػػػى  

 معالجة نتااجه إك ااينا كما بالجدكؿ التالي:                 االستجابات تـٌ 
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 وانفشوق ثُُهب زكُىنىعُخانًؼىلبد األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً ان (4عذول )

 انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد و
َسجخ يزىسظ 

 االسزغبثخ
 د

سَجُااخ انًغهااضح الساازخذايهب فااٍ لهااخ أػااذاد انمبػاابد نهزذ 1

 نهزذسَت انًذيظ ثبألكبدًَُخ.

2,47 7 

اَمطابع االرصابل ػُاذ رماذَى انزاذسَت انًاذيظ ػجاش انشاجكخ  0

 انؼبنًُخ نهًؼهىيبد)االَزشَذ(.

2,40 4 

لهاااخ أػاااذاد انفُُاااٍُ انًزخصصاااٍُ ثبألكبدًَُاااخ فاااٍ يغااابل  0

 َزشَذ.انحبست اِنٍ واإل

2,43 7 

خ فاااٍ راااىفُش ثاااشايظ انحًبَاااخ ياااٍ ضاااؼف دوس األكبدًَُااا 7

 انفُشوسبد واالخزشاق اإلنكزشوٍَ.

2,40 6 

انزكهفاااخ انًبدَاااخ انكجُاااشح السااازخذاو انزكُىنىعُاااب ورغهُاااض  3

 انمبػبد انزذسَجُخ.

2,12 1 

 0 2,46 غُبة انجُُبد األسبسُخ انًزًضهخ فٍ شجكبد االرصبالد. 6

َظًااخ شاد انسااشَؼخ فااٍ أضااؼف يزبثؼااخ األكبدًَُااخ نهزغُ اا 4

انزذسَت انًذيظ  يٍ رطجُك ركُىنىعُب انًؼهىيبد انزٍ رحذ  

 ثهب.

2,31 1 

ضاؼف ايازالن األكبدًَُااخ نهجاشايظ انزذسَجُااخ انزاٍ رزُبساات  1

 سزشارُغُخ انزذسَت انًذيظ.ايغ 

2,41 0 

افزمبس األكبدًَُخ إنً رىافش انخصىصُخ وانسشَخ فاٍ حفاع  1

 ت انًذيظ.انجُبَبد وانًؼهىيبد ضًٍ رطجُمبد انزذسَ

2,31 12 

نزغُااشاد ضااؼف رحااذَش ثااشايظ انزااذسَت ثًااب َزُبساات يااغ ا 12

 .انًغزًؼُخ وانزكُىنىعُخ

2,42 1 

 يتوح مف الجدكؿ السابؽ: 
( مكققة بالنسبة السػتجابة 2,52( في المرتبة الخامسة بكزف نسبي  0جامت العبارة  

كاديميػة إلػى القاعػات التدريبيػة المجهػزة أفػراد العينػة تفتقػر األ كهذا ما أكدع  أفراد العينة الكميةك
 الستخدامها في لمتدريب المدمج المتزامف.

(  مكققػػػة بالنسػػػبة 2,50( فػػػي المرتبػػػة السادسػػػة بػػػكزف نسػػػبي  0جػػػامت العبػػػارة  
فػي  أفراد العينة بوػعؼ اإلنترنػت فػي كليػر مػف األكقػات كيث أقر الستجابة أفراد العينة الكميةك
 تراتيجيات التدريب المدمج المتزامف.كاؿ تطبيؽ األكاديمية اس

(  مكققة بالنسػبة السػتجابة 2,53( في المرتبة الرابعة بكزف نسبي  1جامت العبارة   
 مجػاؿ فػيباألكاديميػة  متخ  يفال فنييفال أعداد قمةأكد أفراد العينة كيث  أفراد العينة الكميةك

امج التدريبيػة إلػى إلكتركنيػة فػي ر عمػى وػعؼ تككيػؿ البػر ك كهػذا يػؤلٌ نترنػتكاإل  اآللػي الكاسب
 متزامف.اليير يجيات التدريب المدمج كاؿ تطبيؽ األكاديمية استرات
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(  مكققػػػة بالنسػػػبة 2,51( فػػػي المرتبػػػة السادسػػػة بػػػكزف نسػػػبي  2جػػػامت العبػػػارة   
السػػتجابة أفػػراد العينػػة الكميػػةك كيػػث أكػػد أفػػراد العينػػة وػػعؼ دكر األكاديميػػة فػػي تػػكفير بػػرامج 

 جيات التػدريب المػدمجفػي كػاؿ تطبيػؽ اسػتراتيف كف الفيركسات كاالختراؽ اإللكتركنػيالكماية م
ممػا يسػبب خسػاار ماديػة كمعنكيػة  ؛قد تتعرض البرامج اإللكتركنية لمتػدمير بسػبب الفيركسػات

 لممستفيديف مف هذا الدعـ في مجاؿ التنمية المهنية المستدامة.
(  مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,62نسػبي  ( في المرتبة األكلى بػكزف 3جامت العبارة  
 اسػػتخداـلقيػػاـ األكاديميػػة ب الماديػػة التكمفػػةأفػػراد العينػػة ارتفػػاع  كيػػث أقػػر أفػػراد العينػػة الكميػػةك

كتجهيز القاعات التدريبية في كاؿ التدريب المدمج المػزمفك ككػذلؾ ارتفػاع التكمفػة  التكنكلكجيا
 لكتركنية في كاؿ التدريب المدمج يير المتزامف.المالية في كاؿ تجهيز البرامج التدريبية اإل 

( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,54( فػي المرتبػة اللاللػة بػكزف نسػبي  4جامت العبارة  
 نػػػبكات فػػػي مػػػةالمتملٌ  األساسػػػية البنيػػػات ييػػػابأفػػػراد العينػػػة كيػػػث أقػػػر  أفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك

األكاديميػػة اسػػتراتيجيات التػػدريب ألنػػام تطبيػػؽ فػػي فػػي معظػػـ األمػػاكف التدريبيػػة  االت ػػاالت
 المدمج المتزامف.

( ييػػر مكققػػة بالنسػػبة 2,37( فػػي المرتبػػة التاسػػعة بػػكزف نسػػبي  5جػػامت العبػػارة  
السػػتجابة أفػػراد العينػػة الكميػػةك كيػػث أف أفػػراد العينػػة لػػديهـ كعػػي كػػاؼ بمػػدل وػػعؼ متابعػػة 

مػف تطبيػػؽ  التػػدريب  التػػي تكػػدٌ  رات السػػريعة فػي أنظمػػة تكنكلكجيػػا المعمكمػاتاألكاديميػة لمت ٌيػػ
تجػػاع مسػػتكدث لتطػػكير منظكمػػة التنميػػة المهنيػػة المسػػتدامة ألعوػػام هياػػة إالمػػدمج بهػػاك ك

 التعميـ.
( ييػػػر مكققػػػة بالنسػػػبة 2,56( فػػػي المرتبػػػة اللانيػػػة بػػػكزف نسػػػبي  6جػػػامت العبػػػارة  

 التدريبيػة ديميػة لمبػرامجامتالؾ األكا أفراد العينة بوعؼكيث أقٌر الستجابة أفراد العينة الكميةك 
 المدمج. ستراتيجية التدريبا مل تتناسب التي

( ييػػر مكققػػة بالنسػػبة 2,36( فػػي المرتبػػة العانػػرة بػػكزف نسػػبي  7جػػامت العبػػارة   
الستجابة أفراد العينة الكميةك كأكد أفراد العينة افتقار األكاديمية إلى تكافر الخ ك ػية كالسػرية 

 ت ومف تطبيقات التدريب المدمج.في كفظ البيانات كالمعمكما
( ييػػر كاوػػكة بالنسػػبة 2,52( فػػي المرتبػػة اللامنػػة بػػكزف نسػػبي  02جػػامت العبػػارة   

 الستجابة أفراد العينة الكمية.



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

- 700 - 

 احملوز الجالح: املعوقات البشسية:

 ـ عممية التدريب المدمج"قدٌ كيي  " المنكالت المرتبطة بالكادر البنرم الذم ييعدٌ 
( مف عبػارات االسػتبانة كبعػد التطبيػؽ كتفريػغ االسػتجابات 4ككر عمى  كانتمؿ هذا الم

 معالجة نتااجه إك ااينا كما بالجدكؿ التالي:                 تـٌ 
 األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً انًؼىلبد انجششَخ وانفشوق ثُُهب. (1عذول )

 د َسجخ يزىسطخ االسزغبثخ بسادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانؼج و

1 
لهخ ػذد انًذسثٍُ انخجشاء ثبألكبدًَُخ فٍ يغبل انزذسَت 

 انًذيظ.
2,43 3 

0 
انحبعخ إنً ولذ كجُش نزهُئخ انًزذسثٍُ السزخذاو 

 انزذسَت انًذيظ.
2,11 0 

0 
يمبويخ انمبئًٍُ ػهً انزذسَت نهزغُُش َحى اسزخذاو 

 انزكُىنىعُب اإلنكزشوَُخ.
2,31 6 

7 
انذافؼُخ نذي انؼبيهٍُ ثبألكبدًَُخ َحى رطجُك  لهخ

 انزذسَت انًذيظ.
2,41 0 

3 
لهخ ػذد انًىظفٍُ ثبألكبدًَُخ انًخزصٍُ فٍ يزبثؼخ 

 صُبَخ يؼذاد انزذسَت انًذيظ.
2,17 1 

6 
ضؼف رذسَت انكىادس األكبدًَُخ وانفُُخ انزٍ رُبط ثهب 

 يهًخ إَزبط انجشايظ انزذسَجُخ نهزذسَت انًذيظ.
2,41 7 

 يتوح مف الجدكؿ السابؽ:
( مكققة بالنسبة السػتجابة 2,53( في المرتبة الخامسة بكزف نسبي  0جامت العبارة  

د أف أفراد العينة الكمية لديهـ كعي بأهمية إعداد الكػكادر التدريبيػة كهذا يؤكٌ  أفراد العينة الكميةك
قمػػة عػػدد كلهػػذا أقػػركا ب ؛دمجذات الخبػػرة فػػي اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات تكقػػؽ أهػػداؼ التػػدريب المػػ

 .المدمجالمدربيف الخبرام باألكاديمية في مجاؿ التدريب 
( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,60( فػي المرتبػة اللانيػة بػكزف نسػبي  0جامت العبارة  

الكاجػػة إلػػى كقػػت كبيػػر لتهياػػة المتػػدربيف السػػتخداـ أفػػراد العينػػة الكميػػةك كلهػػذا أقػػركا بأهميػػة 
مػيف بتقػديـ الػدعـ بػد مػف قيػاـ األكاديميػة المهنيػة لممعمِّ  كلكي يتكقػؽ ذلػؾ ال المدمجكالتدريب 

المعنػػكم أك المػػادم ألعوػػام هياػػة التعمػػيـ الػػذيف يعتمػػدكا عمػػى اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات التػػدريب 
 المدمج لدعـ التنمية المهنية المستدامة.

قػػة بالنسػػبة ( ييػػر مكق2,37( فػػي المرتبػػة السادسػػة بػػكزف نسػػبي  1جػػامت العبػػارة  
مقاكمػػة القػػااميف عمػػى السػػتجابة أفػػراد العينػػة الكميػػةك كمػػف الكاوػػح أف أفػػراد العينػػة رفوػػكا 
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د أف األكاديميػػػة المهنيػػػة ك كهػػػذا يؤٌكػػػالتػػػدريب لمت ييػػػر نكػػػك اسػػػتخداـ التكنكلكجيػػػا اإللكتركنيػػػة
ك كأيوػػان ا مػػف خػػالؿ تػػكفير المكقػػل اإللكتركنػػيه نكػػك التكنكلكجيػػمػػيف ربمػػا بػػدأت التكٌجػػلممعمِّ 

 .سارعت بتكفير خدمة الدفل اإللكتركني لممتعامميف مل األكاديمية
( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,57( فػي المرتبػة اللاللػة بػكزف نسػبي  2جامت العبارة  
قمػة الدافعيػة لػدل العػامميف باألكاديميػة نكػك بأفػراد العينػة الكميػة كيػث أقػر أفراد العينة الكميةك 
 مج.المدتطبيؽ التدريب 

( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,62( فػي المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي  3جامت العبارة  
قمة عػدد المػكظفيف باألكاديميػة كنظران لقرب أفراد العينة مف األكاديمية أكدكا  ؛أفراد العينة الكمية

يػة المدمجك كهذا كاقػل ممككظػة باألكاديميػة المهنيف في متابعة  يانة معدات التدريب المخت ٌ 
كلكنهػا  كميف ندرة العامميف الذيف لديهـ القدرة عمى إجػرام ال ػيانة لمتجهيػزات التكنكلكجيػةلممعمِّ 

تعتمػػد عمػػى نػػركات خا ػػة فػػي مجػػاؿ ال ػػيانة الػػذم يمكػػف أف يكمػػؼ األكاديميػػة مبػػالغ ماليػػة 
 فت بعض العامميف المهرة في هذا المجاؿ.تفكؽ بكلير لك أنها كظٌ 
( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,56رتبػة الرابعػة بػكزف نسػبي  ( فػي الم4جامت العبارة  
 مػػيف ال تممػػؾأفػػراد العينػػة الكميػػة بػػأف األكاديميػػة المهنيػػة لممعمِّ كيػػث أقػػر أفػػراد العينػػة الكميػػةك 

التػي تخػدـ اسػتراتيجيات إنتاج البرامج التدريبية  المدربة ذات المهارة كالقدرة عمىالفنية  الككادر
 .المدمجلتدريب ا
 وز السابع: املعوقات الجكافية:احمل

"المنكالت اللقافية مف أفكار كمعتقدات كاتجاهات كقيـ تعكؽ عممية التدريب 
 اإللكتركني "

( مف عبػارات االسػتبانة كبعػد التطبيػؽ كتفريػغ االسػتجابات 4كانتمؿ هذا المككر عمى  
 معالجة نتااجه إك ااينا كما بالجدكؿ التالي:                 تـٌ 
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 األوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً انًؼىلبد انضمبفُخ وانفشوق ثُُهب (1ذول )ع

 د َسجخ يزىسطخ االسزغبثخ انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد و

1 
سهى فٍ َشش صمبفخ انزذسَت ضؼف ثنُبد األكبدًَُخ انزٍ ر  

 .انًذيظ ثٍُ انًذسثٍُ
2,47 1 

0 
سهى فٍ َشش صمبفخ انزذسَت ًَُخ انزٍ ر  ضؼف ثنُبد األكبد

 انًذيظ ثٍُ انًزذسثٍُ.
2,66 0 

0 

صؼىثخ رحذَذ يؼبَُش صبثزخ ثبألكبدًَُخ رذل ػهً عىدح 

انًحزىي وهُكهخ انذوساد انزذسَجُخ اإلنكزشوَُخ ألػضبء 

 هُئخ انزؼهُى.

2,40 0 

7 
ضؼف انزىعُه واإلسشبد ثبألكبدًَُخ نُشش أهًُخ انزذسَت 

 ػضبء هُئخ انزؼهُى.انًذيظ أل
2,63 7 

3 
سهى فٍ َشش صمبفخ انزذسَت ضؼف ثنُبد األكبدًَُخ انزٍ ر  

 انًذيظ ثٍُ انًذسثٍُ وانًزذسثٍُ.
2,30 6 

6 
ضؼف اهزًبو إداسح األكبدًَُخ فٍ ثُبء وَشش صمبفخ 

 انزذسَت انًذيظ.
2.31 3 

 يتوح مف الجدكؿ السابؽ: 
( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,52زف نسػبي  ( فػي المرتبػة األكلػى بػك 0جامت العبارة  
وػػعؼ آليػػات األكاديميػػة التػػي كهػػذا يؤكػػد كعػػي أفػػراد العينػػة الكميػػة بمػػدل  أفػػراد العينػػة الكميػػةك

 .بيف المدربيف المدمجسهـ في ننر لقافة التدريب تي 
( ييػػػر مكققػػػة بالنسػػػبة 2,44( فػػػي المرتبػػػة اللاللػػػة بػػػكزف نسػػػبي  0جػػػامت العبػػػارة  

وػعؼ آليػات األكاديميػة كمػف الكاوػح أف أفػراد العينػة لػـ يقػركا ب د العينة الكميػةكالستجابة أفرا
ك كيرجػػل ذلػػؾ إلػػى أف األكاديميػػة المتػػدربيف بػػيف المػػدمجسػػهـ فػػي ننػػر لقافػػة التػػدريب التػػي تي 

تمتمؾ القدرة اإللكتركنية عمى تبمغ أعوام هياة التعميـ بأماكف كمكاعيد بػرامج التنميػة المهنيػة 
 لترقي. الخا ة با

(  مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,50( في المرتبة اللانية بػكزف نسػبي  1جامت العبارة  
أقػركا مػيف؛ لػذا أفراد العينة الكميةك نظران لتعامؿ أفراد العينػة الكميػة مػل األكاديميػة المهنيػة لممعمِّ 

التدريبيػػة  الػػدكرات كهيكمػػة ػػعكبة تكديػػد معػػايير لابتػػة باألكاديميػػة تػػدؿ عمػػى جػػكدة المكتػػكل ب
 اإللكتركنية ألعوام هياة التعميـ.

( ييػػر كاوػػكة بالنسػػػبة 2,43( فػػي المرتبػػػة الرابعػػة بػػكزف نسػػػبي  2جػػامت العبػػارة  
أهميػة  وػعؼ التكجيػه كاإلرنػاد باألكاديميػة لننػرمما يينير إلػى الستجابة أفراد العينة الكميةك 

 ألعوام هياة التعميـ. المدمجالتدريب 
( ييػػر مكققػػة بالنسػػبة 2,31فػػي المرتبػػة السادسػػة بػػكزف نسػػبي  ( 3جػػامت العبػػارة  
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وػػعؼ آليػػات أفػػراد العينػػة الكميػػة لػػـ يقػػركا بممػػا يينػػير إلػػى أف السػػتجابة أفػػراد العينػػة الكميػػةك 
د أف ك كهػذا يؤٌكػبػيف المػدربيف كالمتػدربيفالمدمج سهـ في ننر لقافة التدريب األكاديمية التي تي 

يمية لديها إمكانات كقدرات كآليات تستطيل مف خاللها ننػر لقافػة لديهـ كعي بأهمية أف األكاد
تجػاع مسػتكدث لػدعـ التنميػة المهنيػة المسػتدامة بػيف أعوػام إاستراتيجيات التػدريب المػدمج ك
 هياة التعميـ العاـ كاألزهرم.

( ييػػر مكققػػة بالنسػػبة 2,37( فػػي المرتبػػة الخامسػػة بػػكزف نسػػبي  4جػػامت العبػػارة  
كنظػػران لطبيعػػة عمػػؿ أفػػراد العينػػة الكميػػة باألكاديميػػة لػػـ يقػػركا  ؛العينػػة الكميػػة السػػتجابة أفػػراد

كيرجػػل ذلػػؾ إلػػى أف  .المػػدمجوػػعؼ اهتمػػاـ إدارة األكاديميػػة فػػي بنػػام كننػػر لقافػػة التػػدريب ب
 ػػػدرت العديػػػد مػػػف القػػػرارات اإلداريػػػة الداعمػػػة لػػػدعـ تكظيػػػؼ أاألكاديميػػػة فػػػي الفتػػػرة الكاليػػػة 

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

 معوقات ماليةاحملوز اخلامس: 

 "المدمج" المككنات المالية التي تعكؽ تطبيؽ التدريب 
سػتجابات مػف عبػارات االسػتبانة كبعػد التطبيػؽ كتفريػغ اال (7انتمؿ هذا المككر عمػى  

 معالجة نتااجه إك ااينا كما بالجدكؿ التالي:                 تـٌ 
 وانفشوق ثُُهب يؼىلبد يبنُخاألوصاٌ انُسجُخ انذانخ ػهً  (12عذول )

 د َسجخ يزىسطخ االسزغبثخ انؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساد و

1 
َت انًذيظ يٍ انؼغض انًبنٍ انًخصص نزطىَش انزذس

 جم األكبدًَُخ.ل  
2,10 1 

 1 2,41 َزشَذ ثفشوع األكبدًَُخ.اسرفبع ركهفخ رضوَذ خذيخ اإل 0

0 
 صَبدح ركهفخ إَزبط انًىاد وانزغهُضاد انزٍ رخص  

 يحزىي انزذسَت انًذيظ ثبألكبدًَُخ.
2,41 0 

7 
اسرفبع ركهفخ رشكُت انًؼذاد انزكُىنىعُخ انزؼهًُُخ 

 انًذيظ ثبألكبدًَُخ. انًسبَذح نهزذسَت
2.40 4 

3 
صَبدح ركهفخ انصُبَخ انذوسَخ نألعهضح وانًؼذاد راد 

 انؼاللخ ثبنزذسَت انًذيظ.
2,44 3 

6 
َذسح وعىد كىادس يذسثخ ثبألكبدًَُخ نصُبَخ نألعهضح 

 وانًؼذاد انًسزخذيخ فٍ انزذسَت انًذيظ.
2,40 1 

 0 2,12 .انًذيظ نهزذسَت انًبنُخ انًخصصبد ضؼف 4

1 
 نزطجُك انجشيغُبد ثؼض ششاء اسرفبع ركبنُف

 .انًذيظ انزذسَت
2,41 7 

1 
ضؼف انحىافض انًبدَخ ثبألكبدًَُخ نهًذسثٍُ السزخذاو 

 انزذسَت انًذيظ.
2,47 6 

 يتوح مف الجدكؿ السابؽ: 
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(  مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,61( في المرتبة األكلى بػكزف نسػبي  0جامت العبارة  
 المػدمجلتطكير التػدريب في المخ  ات المالية عجز مما يينير إلى كجكد  الكميةكأفراد العينة 

 بؿ األكاديمية.مف قً 
( ييػػػر مكققػػػة بالنسػػػبة 2,50( فػػػي المرتبػػػة اللامنػػػة بػػػكزف نسػػػبي  0جػػػامت العبػػػارة  

بفػػػركع  نترنػػػتاإل ارتفػػػاع تكمفػػػة تزكيػػػد خدمػػػة  ممػػػا يينػػػير إلػػػىالسػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة الكميػػػةك 
 ة.األكاديمي

( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,57( فػي المرتبػة اللاللػة بػكزف نسػبي  1جامت العبارة  
مكتػػكل  التػػي تخػػٌص  تكالتجهيػزازيػػادة تكمفػة إنتػػاج المػػكاد ممػا يينػػير إلػػى  أفػراد العينػػة الكميػػةك

 باألكاديمية. المدمجالتدريب 
ة بالنسػػبة (  ييػػر كاوػػك2,47( فػػي المرتبػػة السػػابعة بػػكزف نسػػبي  2جػػامت العبػػارة  

ارتفاع تكمفة تركيب المعدات التكنكلكجيػة التعميميػة مما يينير إلى  الستجابة أفراد العينة الكميةك
 باألكاديمية. المدمجالمساندة لمتدريب 

( مكققة بالنسبة السػتجابة 2,55( في المرتبة الخامسة بكزف نسبي  3جامت العبارة  
تكمفة ال ػيانة الدكريػة لألجهػزة كالمعػدات ذات العالقػة  زيادةمما يينير إلى  أفراد العينة الكميةك

 .المدمجبالتدريب 
( ييػػر مكققػػة بالنسػػبة 2,37( فػػي المرتبػػة التاسػػعة بػػكزف نسػػبي  4جػػامت العبػػارة  

نػػدرة كجػػكد كػػكادر مدربػػة باألكاديميػػة ل ػػيانة ممػػا يينػػير إلػػى السػػتجابة أفػػراد العينػػة الكميػػةك 
 .المدمجلتدريب لألجهزة كالمعدات المستخدمة في ا

( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,62( فػي المرتبػة اللانيػة بػكزف نسػبي  5جامت العبارة  
 .المدمج لمتدريب المالية المخ  ات وعؼمما يينير إلى  أفراد العينة الكميةك

( مكققػة بالنسػبة السػتجابة 2,57( فػي المرتبػة الرابعػة بػكزف نسػبي  6جامت العبارة  
 التػدريب لتطبيػؽ البرمجيػات بعػض نػرام ارتفػاع تكػاليؼممػا يينػير إلػى  يػةكأفػراد العينػة الكم

 المدمج
(  مكققػػػة بالنسػػػبة 2,52( فػػػي المرتبػػػة السادسػػػة بػػػكزف نسػػػبي  7جػػػامت العبػػػارة  

وػػعؼ الكػػكافز الماديػػة باألكاديميػػة لممػػدربيف ممػػا يينػػير إلػػى  السػػتجابة أفػػراد العينػػة الكميػػةك
 المدمج.الستخداـ التدريب 
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 "بعيواٌ "االسرتاتيجية املكرتحة ح اخلامساملبخ

 مفَوو اإلسرتاتيجية:

ر الرؤل المستقبمية لممؤسسة التعميمية كرسـ تيعٌرؼ اإلستراتيجية بأنها: "ت كٌ  
عة بينها كبيف كتكديد ياياتها عمى المدل البعيدك كتكديد أبعاد العالقات المتكقٌ رسالتها 

زة لهاك اطر المكيطة بها كنقاط القكة كالوعؼ المميٌ سهـ في بياف الفرص كالمخالمجتمل بما يي 
رة عمى المدل البعيد كمراجعتها كتقكيمها" كذلؾ بهدؼ اتخاذ القرارات اإلستراتيجية المؤلٌ 

 (.11ـك ص0223 الم ربيك 
 ا: مجمكعة األفكار كالمبادئ التي تتناكؿ ميدانن كما يينير مفهـك االستراتيجية إلى أنها

اإلنساني ب كرة ناممة كمتكاممةك كتككف ذات داللة عمى كسااؿ العمؿ مف مياديف النناط 
إلى أهداؼ مكددةك كما أنها  بق د إكداث ت ييرات فيه ك كالن  ؛باته كاتجاهات مساراتهكمتطمٌ 

هدؼ إلى تكقيؽ األهداؼ المرسكمةك ككيث إف أفعاؿ أك مجمكعة مف األفعاؿ التي تى 
تأخذ بعيف االعتبار اكتماالت إلكداله كتككف قابمة  االستراتيجية معنية بالمستقبؿ فإنها

 (2ـك ص 0200 إبراهيـك  .لممستجدات المتعديؿ كفقن 
 َات االسرتاتيجية املكرتحة:أواًل: موّج

ميف مات المعنية بعممية التنمية المهنية لممعمِّ ينطمؽ تطبيؽ التدريب المدمج في المنظٌ 
وافة إلى تكٌجه كلير مف المجتمعات إلى إك ملمجتالمف منطمؽ المستكدلات التكنكلكجية في 

ر الك كؿ عمى المعرفة الكياتيةك إوافة إلى تيس   أننطتهاتبٌني مجتمل المعرفة في جميل 
الرقمية عف طريؽ نبكات اإلنترنت كتكظيفها في العممية التعميميةك التي يمكف إيجازها فيما 

 يمي:
 ميف.ية باألكاديمية المهنية لممعمِّ االستخداـ األملؿ لإلمكانيات المادية كالمال -أ 

في مجاؿ إتاكة كاستخداـ كسااؿ تكنكلكجيا  ميفاألكاديمية المهنية لممعمِّ زيادة قدرة  -ب 
رة ميف متكفٌ في األكاديمية المهنية لممعمِّ الرقمية  المعرفةالمعمكمات كاالت االتك كيث إف 

البنية التكتيةك كالمعرفةك يف مكيث تمتمؾ األكاديمية المهنية لممعمِّ زيادة مستمرةك كفي 
لتطبيؽ  ميفباألكاديمية المهنية لممعمِّ كالجكدةك كاالستخداـك ككمها تجعؿ الظركؼ مهيأة 

 تكظيؼ التكنكلكجيا في عممية التدريب.له في ظؿ التكجٌ  التدريب المدمج

 ميف.تفعيؿ تكظيؼ التكنكلكجيا في عممية التدريب داخؿ برامج األكاديمية المهنية لممعمِّ  -ج 
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كتكظيفها ميف تفعيؿ استلمار اإلمكانيات البنرية المتاكة داخؿ األكاديمية المهنية لممعمِّ  -د 
 لتكقيؽ الفعالية في تكظيؼ التدريب المدمج. ؛إيجابي بنكؿو 

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

 ؼ التدريب المدمج.كظٌ تكفير برامج "كقااب" تدريبية تي   -ك 

كتكفير بياة  كميفالعمؿ عمى تطكير طرؽ كأساليب التدريب داخؿ األكاديمية المهنية لممعمِّ  -ز 
 ميف.رة لمتكا ؿ مل المستفيديف مف برامج األكاديمية المهنية لممعمِّ تدريبية افتراوية متطكٌ 

العامة لمتدريب المدمج بمكتكل استراتيجي يعكس رؤية كرسالة  استخداـ الفمسفات  -ح 
ز في تنفيذ ميفك كيعتمد عمى فمسفة التكسيف المستمر كالتميٌ األكاديمية المهنية لممعمِّ 
 يومف جكدة العممية التدريبية. البرامج التدريبية بنكؿو 

 : وظائف االسرتاتيجية:ًياثاى

اممه اإليجابية كالسمبية المبانرة كيير تنخيص الكول الراهف كتكديد عنا رع كعك  -
 .اكسمبن  بناالمبانرة بيف هذع العكامؿ إيجا

 تكديد القكل كالكسااؿ المتاكة كاختيار األكلر مالممة مف بينها. -
 تعباة ككند القكل كالمكارد الالزمة. -
تاكة الظركؼ المناسبة لنمكها. -  است الؿ العكامؿ اإليجابية كا 
 ول الخطط كالظركؼ المالامة لك رها.تكديد العكامؿ السمبية كك  -
 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  -

 (3ـك ص 0200عة كافية.  إبراهيـك ركة الكاسعة بسر الك
 نني.لبات تيفير اإلسرتاتيجية املكرتحة لتطبيل التدزيب املدمج باألنادميية املَيية للنعلِّ: متّطاثالًج

بؿ يرل الباكث أنه لتكفير مقكمات النجاح إلستراتيجية تطبيؽ التدريب المدمج مف قً  -ط 
 ي االكتياجات التدريبيةيمبٌ  ؛تجاع مستكدثإنفيذها كاألكاديمية كرسـ السياسة العامة لت

قؿ التدريب ألعوام هياة التعميـك مف خالؿ است الؿ اإلمكانات التكنكلكجية المتاكةك كن
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في الكقت المناسب له مف الالـز تكديد كتقييـ االكتياجات  إلى المتدرب أينما يتكاجد
 :زمة التي يمكف تكويكها فيما يميالال 

بات المنافسة كالريادة العالمية ميف نكك تكقيؽ متطمٌ ألكاديمية المهنية لممعمِّ ه ادعـ تكجٌ  -م 
ي مبادئ االستفادة مف التكنكلكجيا مف خالؿ اإلطالع عمى التجارب الناجكة لمجهات كتبنٌ 

 اإلقميمية العالمية ذات ال مة.

يير كالتكسيف تسعى لمت بد أف تككف تكاممية متطكرة  ال ستراتيجية لمتدريب المدمجا إتباع -ؾ 
 .ز في األدامك مل االلتزاـ بتككيد الجكدة كالنفافية كتكقيؽ التميٌ المستمر

ميف كمراكز التنمية المهنية بفركع األكاديمية المهنية لممعمِّ  التدريب المدمج ننر لقافة -ؿ 
  .تطبيؽ فمسفته كأدكاته كآليات تنفيذعالمعتمدة مف خالؿ 

كاالنتمام كزيادة الروام الكظيفي كالكالم ماعي كاللقة ؽ بالعمؿ الجتنمية القيـ التي تتعمٌ  -ـ 
 .أعوام هياة التعميـ العاـ الم رملدل جميل 

كالعمؿ عمى تنمية تمؾ  اة التعميـكتكديد المهارات كالقدرات الالـز تكافرها في أعوام هي -ف 
ع ر تتبناتجاع متطكٌ إالمدمج ك طريؽ التدريب يات المطمكبة عفالمهارات كالقدرات لممستك 

 .األكاديمية لدعـ التنمية المهنية المستدامة

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

 ام.إجرامات ت كيكية عند كجكد انكرافات في األد

نظاـ لمتنجيل كالمكافأة ألعوام هياة التعميـ في كالة لممعمِّميف تتبنى األكاديمية المهنية  -ع 
داريان.   استخداـ التدريب المدمج كاتجاع لدعمهـ مهنيان كا 

لتكقيؽ االستمرارية في جهكد لممعمِّميف بؿ األكاديمية المهنية تكفير الدعـ الالـز مف قً  -ؼ 
 االتجاهات العالمية المتطكرة في مجاؿ تخ  ها.لمكاكبة  ؛التكسيف كالتطكير

 لتطبيل اسرتاتيجية التدزيب املدمج: الساًٍ الواقع تشديصزابًعا : 

التػي تكػيط باألكاديميػة المهنيػػة لممعممػيف كالتػي تػػؤلر  تهعػد عمميػة إدراؾ الظػركؼ البيايػػة      
ةك كالتػػي تػػنعكس عمػػى تبنػػي رؤل مسػػتكدلة تسػػهـ بػػدكرها فػػي دعػػـ منظكمػػة التنميػػة المهنيػػ

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 
 لمتاكة لتمبي متطمبات أعوام هياة التعميـ ك كتكقيؽ األهداؼ المننكدة.ا

الػذم يعمػؿ باألكاديميػة المهنيػة لممعممػيفك كمػف كفي وكم المالكظات الميدانية لمباكث       
ػػا مػػف خػػالؿ التقػػارير التػػي تعػػدها األكاديميػػة  كعينػػة البكػػثخػػالؿ التعامػػؿ المبانػػر مػػل  كأيون

أمكػف التك ػؿ إلػى عنا ػر تكميػؿ لروػا كتكميمهػا تكمػيالن كمينػا ككيفينػا لتفريغ استمارات قياس ا
تطبيػػؽ  لمػػدل إمكانيػػة تبنػػي األكاديميػػة المهنيػػة لممعممػػيفالبياػػة الداخميػػة كالبياػػة الخارجيػػة 

 :التدريب المدمجك كاتجاع مستقبمي لدعـ أعوام هياة التعميـ
 :Enternal Environment  حتليل البيئة الداخلية -1

لمدل تطبيؽ التدريب المدمج مػف قبػؿ االكاديميػة المهنيػة  ؼ تكميؿ البياة الداخمية يهد
ك كنقػاط القػكة  Weaknesses كنقػاط الوػعؼStrengths متعرؼ إلى نقػاط القػكة لممعمميف ل

كالوػػػعؼ هػػػي عكامػػػؿ يمكػػػف الػػػتككـ فيهػػػاك كتعكػػػس نقػػػاط القػػػكة تمػػػؾ اإليجابيػػػات المكجػػػكدة 
باألكاديميػة التػي تػؤلر عمػي ؼ فهي عبارة عف السػمبيات المكجػكدة ك أما نقاط الوعباألكاديمية

 .تبني تطبيؽ التدريب المدمج بالتعميـ الم رم
 :Strengths عوامل الكوة -)أ( 

تزايػػد أعػػداد أعوػػام هياػػة التعمػػيـ بػػالمجتمل الم ػػرم الػػذيف يسػػتطيعكا التعامػػؿ مػػل أجهػػزة  -
 الكاسب اآلليك كبرامج تطبيقاته.

 كاديمية المهنية لممعمِّميف عمى مستكل مكافظات م ر. انتنار فركع األ  -
لممعمِّميف نكك اعتماد مراكز التنمية المهنية الكككميػة كالخا ػة ؛ المهنية تكٌجه األكاديمية  -

 لتقديـ خدمات التنمية المهنية.
اعتماد مدربيف تخ ص تكنكلكجيػا تعمػيـ عمػى مسػتكل مكافظػات م ػر لػديهـ القػدرة عمػى  -

 جيات التدريب المدمج.تكظيؼ استراتي
 امتالؾ األكاديمية المهنية لممعمِّميف مكقل إلكتركني ذم مكا فات عالية. -

 :Weaknesses عوامل الطعف -)ة(

قمػػة اإلمكانيػػات الماديػػة المخ  ػػة لػػدعـ مجػػاالت كخػػدمات التنميػػة المهنيػػة باألكاديميػػة  -
 المهنية لممعمميف
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 .تطبؽ استراتيجيات التدريب المدمجوعؼ الككادر المؤهمة الفنية كاإلدارية التي  -
 قمة الكقااب التدريبية اإللكتركنية التي تمبي اكتياجات أعوام هياة التعميـ . -
 قمة أساليب التقكيـ كبنؾ االختبارات اإللكتركنية. -
ك  وػػعؼ خدمػػة اإلنترنػػت فػػي القاعػػات التدريبيػػة المتػػكفرة باألكاديميػػة المهنيػػة لممعممػػيف -

 .التطكير التكنكلكجي باإلدارات كالمديريات التعميمية كالقاعات التابعة لمركز
قمة عدد المعامؿ المجهزة بالكاسبات اآللية المتقدمة ذات السػرعات العاليػة فػي المؤسسػات  -

 كاإلدارات التعميمية.

 :External Environment حتليل البيئة اخلازجية -0

كالفكااػػد كالمكاسػػب المكجػػكدة  كيػػث أف البياػػة الخارجيػػة تملػػؿ تكديػػد الفػػرص المتاكػػة       
بالمجتمل المكيط باألكاديمية المهنية لممعمميف كالتػي يمكػف االسػتفادة منهػا فػي تبنػي كتطبيػؽ 

التدريب المدمج ك ككذلؾ البياة الخارجيػة تملػؿ  ك ػر التهديػدات التػي يمكػف الكػد استراتيجية 
 منها أك تجنبها 

 :Opportunities الفسص -()أ 

تبنػػػي منظكمػػػة تعميميػػػة متطػػػكرة ك تعتمػػػد عمػػػى تكظيػػػؼ  فػػػي كالتعمػػػيـ ربيػػػةالت كزارة ريبػػػة -
المسػػتكدلات التكنكلكجيػػة كالتػػي يمكػػف تكظيفهػػا فػػي تطبيػػؽ اسػػتراتيجية التػػدريب المػػدمج 

 كاتجاع لدعـ التنمية المهنية ألعوام هياة التعميـ.
 اكف مػػػلتعػػػ تلعقػػػد برتككػػػكال مػػػف قبػػػؿ األكاديميػػػة المهنيػػػة لممعممػػػيف كبيػػػرة ريبػػػة كجػػػكد -

المهتمػة  المػدني المجتمل منظماتهياات ك الجامعات الم رية الكككمية كالخا ةك ككذلؾ 
 .بمجاالت التنمية المهنية المستدامة ألعوام هياة التعميـ الم رم

تريػػب فػػي دعػػـ مجػػاالت التنميػػة المهنيػػة  التػػيك  كنػػركات التػػدريب الخا ػػة مراكػػز انتنػػار -
 .بالمجتمل الم رم

لػكزارة التربيػة كالتعمػيـك لػدعـ التنميػة  مسػاعداتالك  لمػنحا الدكلية الهياات مف العديد تقديـ -
 .كاليكنيسيؼ كاليكنسكك الدكلي البنؾ ملؿ المهنية

 :Threats  التَديدات -()ة 
 .باألكاديمية المهنية لممعمميف العمؿ تنظـ التي كالمالية اإلدارية التنريعات مركنة وعؼ -
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  . المدني المجتمل كمؤسسات ميـالتع مؤسسات بيف النراكة ق كر -
 .التدريب المدمج استراتيجية تطبيؽ تكاليؼ كارتفاع الدكلة مكارد وعؼ -
تطبيؽ المستكدلات التكنكلكجية  لفكرة العاـ الرأمتطبيؽ أفكار مستكدلة مف  قبؿ عكبة ت -

 التي يقـك عميها التدريب المدمج
 ب املدمج:: أٍداف اإلسرتاتيجية املكرتحة لتطبيل التدزيخامًسا

 تستهدؼ اإلستراتيجية ما يمي:
بات استخداـ التدريب المدمج كمدخؿ لمتنمية المهنية المستدامة ألعوام تكديد متطمٌ  -

 هياة التعميـ العاـ الم رم.
كاجه العامميف تجاع مستكدث في الكد مف المعكقات التي تي إتقديـ التدريب المدمج ك -

ية مستدامة في أماكف تكاجدهـ أك في أم كقت بالتعميـ العاـ في الك كؿ عمى تنمية مهن
 ب ذلؾ.يتطمٌ 

سهـ ي بعض استراتيجيات التدريب المدمج كتطبيقها ألعوام هياة التعميـك التي تي تبنٌ  -
 عة.كفامتهـ كقدراتهـ في مجاؿ تخ  اتهـ المتنكٌ  لرففي بدكرها 

تجاع مستكدث إها كرة بالبياة التعميمية كخارجاالستفادة مف التكنكلكجيا الرقمية المتكفٌ  -
 لتقديـ خدمات التنمية المهنية بأماكف تكاجدهـ كاألكقات التي تناسبهـ.

 تطبيل التدزيب املدمج: سرتاتيجيةاسًا: الفلسفة اليت تكوو عليَا ساد

تقـك هذع اإلستراتيجية عمى أساس االستفادة مف تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات  
كتطكير مهاراتهـ المهنيةك  عوام هياة التعميـ العاـككاالت اؿ في مجاؿ التنمية المهنية أل

كتكظيؼ التكنكلكجيا الرقمية المتاكةك مل الطرؽ التقميدية القاامة كاليان مف خالؿ الدمج بيف 
كذلؾ الستيعاب األعداد المتزايدة مف أعوام هياة التعميـ  ؛التدريب اإللكتركني كالتقميدم

رة تتمنى مل التقدـ يجيات تدريبية مستكدلة متطكٌ العاـك كفي نفس الكقت تطبيؽ استرات
الهااؿ في هذا المجاؿك كمف هنا تأتي فمسفة اإلستراتيجية مف منطمؽ تطبيؽ نظاـ مستكدث 

تجاع لتطكير آليات التنمية المهنية في ظؿ إيجمل بيف التدريب التقميدم القااـ كاإللكتركني ك
ستراتيجية اماتك كمف هذا المنطمؽ تقـك فمسفة ل الهااؿ في استخداـ تكنكلكجيا المعمك التكسٌ 

ك عمى المسممات كالمنطمقات لممعمِّميفبؿ األكاديمية المهنية تطبيؽ التدريب المدمج مف قً 
 التالية:
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سهـ أف عممية الدمج بيف التدريب التقميدم كاإللكتركني هي بملابة أكد البدااؿ التي تي  -
 لمستدامة ألعوام هياة التعميـ.بدكرها في تطكير آليات التنمية المهنية ا

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

سهـ في كؿ العديد مف المعكقات كالزماف كالمكاف كالجهد أف استخداـ التدريب المدمج يي  -
 كاجه العامميف بالتعميـ.ؼ المادية التي تي كالكقت كالتكالي

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. 
بات ع ر كاإللكتركني مف ال يغ التي تكاكب متطمٌ  لتقميدمعممية الدمج بيف التدريب ا -

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

 ًا: أساليب تيفير إسرتاتيجية تطبيل التدزيب املدمج:سابع

 التالية:يمكف تنفيذ اإلستراتيجية مف خالؿ تكافر األساليب 
 بؿ األكاديميةلتطبيؽ التدريب المدمج مف قً  ةسف التنريعات القانكنية كاإلدارية الالزم -

 .لممعمِّميف
نكا مف كتى يتمكٌ لممعمِّميف إعداد كتأهيؿ الككادر الفنية كاإلدارية لمعامميف باألكاديمية  -

 تطبيؽ استراتيجيات التدريب المدمج.
عة في الكقااب التدريبية اإللكتركنية المعتمدة كالمتنكٌ يف لممعمِّمر األكاديمية المهنية تكفٌ  -

 لتمبي االكتياجات التدريبية ألعوام هياة التعميـ بالمجتمل الم رم. ؛نتى التخ  ات
 ؛استراتيجيات التدريب المدمج كالمعينات المساعدةلممعمِّميف األكاديمية المهنية تكٌفر  -

 لتكقيؽ أهدافه.
بنؾ اختبارات إلكتركنية لمكقااب ك أساليب التقكيـ اإللكتركنيةك ميف لممعمِّ األكاديمية تكٌفر  -

 التدريبية اإللكتركنية المعتمدة.
 .برمجيات التن يؿ كالمعالجة كالتك يؿ كمكركات البكث اإللكتركنية كييرهاتكٌفر  -
 .لممعمِّميفرة تخدـ التدريب المدمج بمكقل األكاديمية المهنية تكافر نبكة إنترنت متطكٌ  -



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

- 701 - 

افر معامؿ مجهزة بالكاسبات اآللية المتقدمة ذات السرعات العاليةك عمى مستكل تك  -
 المؤسسات التعميمية كاإلدارات. 

بؿ األكاديمية المهنية تكافر البياة المناسبة ال الكة لتطبيؽ التدريب المدمج مف قً  -
 .لممعمِّميف

 التدزيب املدمج:  سرتاتيجيةابات اخلاصة باجلواىب اإلدازية لتطبيل : املتطّلاثامًي

ل عمى بما ينجٌ لممعمِّميف ت يير اللقافة التنظيمية كاإلدارية داخؿ األكاديمية المهنية  -
 تطبيؽ التدريب المدمج.

لتطبيؽ التدريب المدمج  ؛رؤية مستقبمية كاوكةلممعمِّميف ى األكاديمية المهنية تتبنٌ  -
 عامميف بالمنظكمة التعميمية.ر يكقؽ أهداؼ التنمية المهنية المستدامة لمتجاع متطكٌ إك

في سف القرارات اإلدارية لألخذ بالتدريب المدمج؛ لممعمِّميف تسرع األكاديمية المهنية  -
 هات الداعمة لمتنمية المهنية المستدامة.لوماف تطبيقه كأكد التكجٌ 

 استراتيجيات التدريب المدمج في النناطات التدريبلممعمِّميف ؼ األكاديمية المهنية كظٌ تي  -
ؽ ببرامج التنمية المهنية المستدامة ألعوام هياة التعميـ العاـ طبٌ المختمفة التي تي 

 الم رم.
مزاكلة  تمنكهـ رخ ةزيادة أعداد المدربيف التي للممعمِّميف تسعى األكاديمية المهنية  -

 مهنة التدريب المدمج.
 العامميف بها.ميف السياسات المالامة لتطكير أدام تنفذ األكاديمية المهنية لممعمِّ  -
 ي أساليب تقكيمية إلكتركنية م اكبة لمدكرات التدريبية التي تتـٌ تعمؿ األكاديمية عمى تبنٌ  -

 باستراتيجيات التدريب المدمج.
 سرتاتيجية التدزيب املدمج:اأو التكيية لتطبيل  تهيولوجيةال باتتاسعًا: املتطّل

ستخدـ في تدريبية مجهزة تي  اعتماد قاعاتميف عمى تعمؿ األكاديمية المهنية لممعمِّ  -
التدريب المدمجك عمى مستكل المؤسسات التعميمية كاإلدارات التعميمية عمى مستكل 

 مكافظات م ر.
ذات قدرة  نترنتإ نبكةمل كزارة االت االت لربطها بلممعمِّميف تتعاكف األكاديمية المهنية  -

 عالية.
 اآللي الكاسب مجاؿ في متخ  يفال فنييفمل اللممعمِّميف تتعاقد األكاديمية المهنية  -
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 .نترنتكاإل كالبرمجة كالنبكات 
مل نركات متخ  ة في تكفير برامج الكماية مف لممعمِّميف تتعاقد األكاديمية المهنية  -

 الفيركسات كاالختراؽ اإللكتركني.
رات السريعة في لت يٌ التكاكب  ؛ظـ متابعة إلكتركنيةني لممعمِّميف تتبنى األكاديمية المهنية  -

 مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات لوماف لتطبيؽ التدريب المدمج.
بالتعاكف مل الهياات الكككمية كهياات المجتمل لممعمِّميف تسعى األكاديمية المهنية  -

التدريبية اإللكتركنية كاعتمادها في وكم المعايير  المدني المتخ  ة في إعداد البرامج
 ة ألعوام هياة التعميـ العاـ الم رم.مبي االكتياجات التدريبيالخا ة بذلؾك كتى تي 

أكدث البرمجيات إلى تكافر الخ ك ية كالسرية في كفظ  لممعمِّميف تتبنى األكاديمية -
ألنام  تطبيقات استراتيجيات التدريب المدمج بالمنظكمة في البيانات كالمعمكمات 

 التعميمية.
نظاـ إدرة ـك ك يب كالتعمٌ التدر نظاـ الدارة ك ك E-Course لكؿ مادة(  تدريبيتكفير مقرر  -

 التدريبية.المكتكيات 
مجاؿ التدريب كالتعميـ فى خارج لكتركنى لمتكاكر مل الخبرام فى تكفير مكاقل التكاكر اإل  -

 مستنارل المكاد.سيما  م ر كداخمها ال
 سرتاتيجية التدزيب املدمج:البات البشسية لتطبيل عاشسًا: املتّط

لممعمِّميف المهنية األكاديمية تسعى  :ريب المدمجلمتخ  يف فى مجاؿ التدالخبرام كا -
 ؛-نظـ المعمكمات -ات المتخ  ةلعقد برتكككالت تعاكف مل المراكز البكلية كالكمي

 .المدمجالتدريب ستراتيجيات افي مجاؿ  الخبراملتستفيد مف جهكد 
في تتعاقد األكاديمية مل نركات متخ  ة كالبرمجيات: مهندسي ال يانة لألجهزة  -

 . المدمجالتدريب كاألجهزة المعاكنة لتطبيؽ ابعة  يانة معدات مت
ناط بها مهمة إنتاج البرامج التي تي  لممعمِّميفالمهنية تدريب ككادر األكاديمية  :المدربيف -

 .المدمجالتدريبية لمتدريب 
الدكرات  كهيكمةجكدة المكتكل لمعايير  لممعمِّميفتول األكاديمية المهنية  :المتدربيف -

 ريبية اإللكتركنية ألعوام هياة التعميـ.التد
لتطبيؽ التدريب  ؛كول معايير كمؤنرات عممية الختيار المدربيف كمهندسي ال يانة -
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 ميف.كاديمية المهنية لممعمِّ المدمج باأل 
 سرتاتيجية التدزيب املدمج:اعشس: املتطلبات املالية لتطبيل  احلادي

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

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

  اإلنترنت.مكافآت المدربيف القااميف عمى التدريب المدمج عبر نبكة  -
يف عمى  يانة أجهزة الكمبيكتر كنبكات االنترنت مكافآت مهندسي ال يانة القاام -

 بمختمؼ الفركع كمراكز التمنية المهنية.
 مكآفات المنرفيف كالمساكليف عف التدريب المدمج  الجانب الخاص بالتدريب التقميدم(. -

 سرتاتيجية التدزيب املدمج:اعشس: املتطلبات الجكافية واإلعالمية لتطبيل  الجاىي

 . مممعمِّميفل المدمجأهمية التدريب ننرة دكرية تكوح لممعمِّميف مهنية ت در األكاديمية ال -
لننر لقافة  ؛إمكاناتها مف خالؿ مكقعها اإللكتركنيلممعمِّميف ؼ األكاديمية المهنية كظٌ تي  -

 .بيف العامميف بالمنظكمة التعميمية بأهمية التدريبات اإللكتركنيةلتهياة ا
العامميف بالتعميـ بيف  المدمجننر لقافة التدريب في عقد تعاكف مل الكسااؿ اإلعالـ  -

 .العاـ الم رم
 سرتاتيجية التدزيب املدمج:اعشس: املشازنوٌ يف تطبيل  الجالح

 كزارة التربية كالتعميـ كالمراكز البكلية التابعة لها. -
 كزارة االت االت كالمعمكمات. -
 هياات المانكة المهتمة بالتنمية المهنية.ال -
 اإلدارة.جهاز التنظيـ ك  -
دارات التدريب ككدات التدريب كالجكدة بالمدارسك كأقساـ التدريب باإل - داراتك كا 

 بالمديريات.
 مراكز التنمية المهنية الكككمية كالخا ة. -
 مراكز التطكير التكنكلكجي. -
 .مة فى كميات التربيةك كالتربية النكعيةك المراكز البكليةكزارة التعميـ العالي مملٌ  -
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 سرتاتيجية التدزيب املدمج:اتابعة والتكويه لتطبيل عشس: امل بعاالس

 متابعة مراكؿ تطبيؽ االستراتيجية.كول خطة ل -
 كات المتابعة.دتكديد أ -
 تكديد فريؽ المتابعة كتكزيل المهاـ عميهـ. -
 لكتركني لتكميؿ التقارير كالك ؿ لمنتااج.إكول برنامج  -
 معالجة نقاط الوعؼ كدعـ نقاط القكة. -
 ف المستمرة.كول خطط التكسي -
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 :عـــــاملساج

 أواًل: املساجع العسبية:

المجموعة  القاىرة: .التدريب عف بيعد بكاتؾ لمستقبؿ أفوؿ .(م2017) .مدحت محمد ،أبو النصر
 العربية لمتدريب والنشر.

 .محمد نبيل نوفل :ترجمة .إعداد التالميذ لمقرف الكادم كالعنريف (.م1998. )وآخرون ؛دونا ،أوتشيدا
 مشق: المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر.د

. اإلسكندرية: االستراتيجية تعريفها كظاافها أنكاعها أسس بنااهام(. 2011) محمد نصحي.إبراىيم، 
 دار اإلسكندرية لمنشر والتوزيع.

طالب أثر استخدام التدريب المدمج في التحصيل المعرفي لم .(م2007وليد يوسف محمد. ) ،إبراىيم
المعممين بكمية التربية لمقرر تكنولوجيا التعميم ومياراتيم في توظيف الوسائل التدريبية واتجاىاتيم 

الجمعية المصرية لتكنولوجيا  .مجمة تكنكلكجيا التعميـنحو المستحدثات التكنولوجية التدريبية. 
 (.17) ع .(2) مج . التعميم

مهارات مديرم المدارس اللانكية في مكافظات يزة  تطكير .(م2010يسري رسمي عبد العزيز. ) ،بدر
 فمسطين.   .غزة .الجامعة اإلسالمية غير منشورة. رسالة ماجستير .في وكم مفهـك إدارة المعرفة

نمكذج مقترح لبرامج التدريب المدمج لمعاكنى أعوام هياة  .(م2012منال صبحى عمى. ) ،البمقاسي
 .كمية التربية غير منشورة. رسالة دكتوراه .فاعميتهالتدريس فى وكم معايير الجكدة كقياس 

 جامعة حموان.
تصميم بيئة تعميمية قائمة عمى نمط التدريب  .(م2009أحمد مصطفى. ) ،عصر ؛منى محمد ،الجزار

المدمج لتنمية ميارات استخدام نظم إدارة بيئات التعمم اإللكترونية لدى اعضاء ىيئة التدريس 
 أكتوبر. .(60ع ). (16مج ) .التربية العربية مجمة مستقبؿ .ومعاونييم

ألر التدريب المدمج عمى المهارات القيادية كالدافعية نككع  م.2010) .شيخة حمد سميمان ،الحضرمي
جامعة  .كمية الدراسات العمياغير منشورة.  رسالة ماجستير .لدل مدرام المدارس بسمطنة عماف

 الخميج العربي.
المؤتمر الدكلي  .م والتدريب لمجتمع المعرفةالتنمية المينية لممعم   .(م2010محمد سعيد. ) ،حمدان

لمركز ا .الخامس  مستقبؿ إ الح التعميـ العربي لمجتمل المعرفة تجارب كمعايير كرؤل(
 يوليو. .الجزء الثانى .( والجامعة العربية المفتوحة بالقاىرةالعربي لمتعميم والتنمية )أسد

المؤتمر العممي بعنوان  .إصالح التعميم في غيبة الرؤية الكمية (.م2008) .محمد صبري ،الحوت
مركز  .جامعة الزقازيق .كمية التربية الزقازيق .الرؤية الكمية اإلسالمية وانعكاساتيا التربوية
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 الدراسات المعرفية.
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