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سياسدات  لقد أدركت القيادة في المملكة العربية السعودية أن جهود التنمية يجب أن ترتكز على إحددا  ودورة فدي الن دات التعليمدي مدم هدية منهجيدة و        

ي ُلدب العمليدة التعليميدة وإعدادة التددريبج و تجعدل منهدا قاعددة         استراتيجيات ُمحكمة واالسدتفادة مدم تيقيقدات تكنولوجيدا المعلومدات و االتصداالت فد       و

هدية عددة    ليرتقاء بالتعليم والتدريب بكافة القياعداتج و أداة لحفدز ادبددا  و التميدزج و قدد تدم تقندي سياسدة وونيدة للتوجدع إلدى مجتمدع المعرفدة مدم              

دة القياندات و المعلومدات مدم هدية الوسد  االلكتروندي بسدرعة فاوقدة و دون         من ومات تدرتق  باألن مدة التعليميدة لتحقيدت التكامدل المعرفدي عقدر تقدا        

ليمدي مدم   عواوتج وانييقا مم منهجية الفكر االستراتيجي لخية التنمية التاسعة تهدف عملية التخيي  للتنمية إلى تحقيت تحوة اقتصادي اجتماعي تع

ة إلددى حالدة أهددرد جديددة تمالهددا اات العوامدل والمتبيددرات ولكدم علددى مسددتويات     حالدة راهنددة تمالهدا عوامددل ومتبيدرات بمسددتويات وارتقاودات معيندد    

يدة الحالدة   وارتقاوات مختلفة تستهدفها هي  التنمية الشاملةج وفت معييات وتحديات داهلية وهارجيةج تحدد وقيعتها ومدد تأويراتها على عملية التنم

عتمد كفاءة عملية التخيي  االستراتيجي على قددرتها علدى التيدور والتجديدد المسدتمر      االقتصادية واالجتماعيةج أي هصوصيات وسمات المرحلةج وت

يدة  للتكيف مع المستجدات والتعامل مع هصوصدية كدل مرحلدة مدم مراحدل التنميدةج وبالتدالي فدلن كدان التخيدي  وسديلة للتنميدة االقتصدادية واالجتماع             

وآلياتها المحققدة لهداج وفدي هدلا السدياق تُمعمدد منهجيدة هيدة التنميدة التاسدعة اسدتمرارا  لمنهجيدة             الهادفةج فلن منهجية التخيي  هي إلى حد كقيرج وليدتها 

خيددة هيدة التنميدة السابعدداة والاامندة بقدددر تشدابع المعييددات وتماودل التوجهددات االسدتراتيجية بينهمدداج فدي حدديم تعكدن جوانددب التيدوير فددي منهجيدة ال          

ياتهاج بادضافة إلى فواود الخقرة والتجربة فاي التخييا  للتنميداة هدية الخيد  السدابقة بشدكل عدات والخيدة        الاامنةج التوجهات الجديدة للمرحلة ومعي

بداعيدة  السابعة بشكل هاصج وكللك الرؤية المستققلية لمنهجية التخيي  بضرورة التحوة إلدى ن دم الدتعلمم القداوم علدى القحدص و تحصديل المعرفدة واد        

ليدددي القدداوم علددى التلقدديم و التفكيددر المسمدديرج فقددد اتخددلت ولارة التربيددة و التعلدديم إجددراءات عمليددة درسدداء قواعددد الددتعلم          بدددال مددم ن ددات التعلدديم التق  

كدة بشدقكة   االلكتروني و توفير المصادر التعليمية و المناهج عقر شقكات المعرفةج كما و تم رب  غالقية ومع م المددار  والجامعدات والكليدات بالممل   

و تم تزويد مع م مدار  المملكة بأجهزة حاسدو  متقدمدةج ولضدمان اسدتخدات هدلق التقنيدات الحديادة فقدد بددأت الدولارة ومندل فتدرة ليسدت              إلكترونيةج 

ن هدلق  بقصيرة بتدريب جميع معلمي و موظفي الولارة على استخدات تقنيات المعلومدات و االتصداالت و اسدتبيلها لتحسديم العمليدة التعليميدةج ومدع أ       

ت بددأت تديتي ومارهدا و لدو بشدكل محددودج إال أن مادل هدلا التبييدر يتيلدب وقتدا و جهددا  و ال يمكدم أن يحدد  بديم عشدية و ضدحاهاج ون ددرا                   الخيدوا 

لسدعودية  ألهمية هلا الموضو  وإيمانا بأن التعلم والتدريب االلكتروني الوس  األمال للدتعلم و تحصديل المعرفدة بسدرعة و يسدرج فقدد تقندت الحكومدة ا        

هرا مشدروعات عديددة دنشداء شددقكة تعليميدة وونيدة عاليدة السدعة باسددتخدات تقنيدة األليداف الضدووية رصددت لهددا مقدال  كقيدرةج و الدك بعدد دراسددة                مدي 

.(90-1ج 2010ولارة االقتصاد والتخيي ج هية التنمية التاسعة مستفيضة أوقتت جدود هلا االستامار على المدد القعيدج 

التدريب االلكتروني - االقتصادية -التوجهات االستراتيجية  -خيي  للتنمية الت

 -مقدمة:  

 :  ُمشكلة البحث

تحددت مشكلة القحص الحالي في ويوة تساؤالت تأسيسا على ما سقت 

عم الواقعج والتحدياتج وآفاق المستققل للدتعلم والتددريب االلكتروندي    

ر اسدتراتيجي لتحقيدت التيلعدات    في المملكة العربيدة السدعوديةك كخيدا   

 الوونية استشرافا للمستققلج  

 أسئلة البحث:  

 حاوة القحص الحالي ادجابة عم األسئلة اآلتية:  

مددا واقددع التعلدديم قددديما وحدددياا بصددفة عامددة فددي المملكددة العربيددة      -1

 السعوديةك

مددا الجهددود واالسددتراتيجيات التنمويددة للتعلدديم والتدددريب الكترونيددا  -2

 لكة العربية السعودية ك بالمم

ما التحديات التي تواجع المملكة العربية السعودية مم وجهة ن ر  -3

القحص مم اجدل تحقيدت اآلمداة والتيلعدات المنشدودة لتعلديم ومسدتققل        

 أفضل استشرافا للمستققلك  

 

 أهـداف البحث:  

 استهدف القحص الحالي التعرُّف على: 

االلكتروندددي بالمملكدددة العربيدددة   الواقدددع الفعلدددي للتعلددديم والتددددريب  -1

 .السعودية
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الجهددود واالسددتراتيجيات فددي المملكددة نحددو تفعيددل وتنميددة التعلدديم     -2

 .والتدريب الكترونيا

معوقدددات وتحدددديات التعلددديم والتددددريب االلكتروندددي فدددي المملكدددة    -3

   .وسقل مواجهتها لتحقيت التيلعات الوونية

 أهمية البحث: 

 لى عدة أسقا  منها: ترجع أهمية القحص الحالي إ

 –ممالدددة  فددي كافددة اجهزتهدددا وقيادتهددا السياسدددية     –توُجددع الدولددة    -1

الستخدات وتوظيف التقنيات االلكتروني ة في التعلديم ومدا واكدب الدك     

 .مم عدت وضوح للرؤية في هلا المجاة

اهتمددددات القحددددص الحددددالي بواقددددع التعلدددديم والتدددددريب االلكترونددددي    -2

وقدددات التدددي قدددد تحدددوة دون االسدددتخدات  ودراسدددتع والقحدددص عدددم المع

األماددددل لتنميددددة المن ومددددة التعليميددددة ومددددم وددددم تحقيددددت اليموحددددات  

 .والتيلعات الوونية

ادفادة مم نتاوج هلا القحص في التخيي  السدليم للتعلديم والتددريب     -3

االلكتروني وسقل تلليل الصدعا  التدي تحدوة دون تحقيدت االسدتخدات      

هلدددت من ومدددة تعليميدددة راوددددة بالمنيقدددة األمادددل للتنميدددة المسدددتدامة و

  .لتحقيت أفاق المستققل الزاهر للملكة

أن التعلديم والتدددريب بصدفة عامددة أهدم الروافددد األساسدية لتخددريج      -4

القوي العاملة الميهلة والمدربة في المملكدة  وهدلا يعندي أن االهتمدات     

بدددالتعلم والتددددريب االلكتروندددي يدددنعكن إيجابدددا  علدددى إعدددداد القدددود      

لقشرية الميهلة للعمل في كافة قياعات التنمية بالمملكة ممدا يضدفي   ا

 .أهمية  كقيرة  على هلا القحص

 

 اإلطار النظري للبحث:  

انييق ا مم أهمية القحص نجد أنع بلمعان الن ر في التجربة السدعودية  

لتفعيدل الدتعلم والتددريب االلكتروندي ج وان كاندت قدد هيدت هيددوات        

حداليج ي هدر مددد تعقيدد األمدور و ع دم حجدم        واسعة هدية العقدد ال  

المهمددة أن اليريدددت مددا لاة ودددويي  والتحددديات كايدددرةج و نتوقدددع أن    

تكتمدل الصدورة الكليددة هدلق فددي هدية هيدة التنميددة العاشدرة للمملكددة       

مدددم هدددية التددددرذ فدددي تنفيدددل المراحدددل المتواليدددة مدددم المشدددروعات  

و الجامعددات و الداعمددة و مددم المن ددور أن تددرتق  شددقكات المدددار   

الكليددات و مراكددز التدددريب المهندديج بحيددص تتددوفر المعرفددة للجميددع      

ببض الن ر عم المكدان و الزمدانج و سديتم ربيهدا فدي مرحلدة تاليدة        

علدى غدرار   –بشقكة الحكومة االلكتروني ة ومراكز المجتمع المحلى 

لتوفير فدرص الدتعلم المسدتمر للجميدع فدي      -شقكة المصارف السعودية

عربية السعوديةج ولين اصدق على الك مم انشداء المركدز   المملكة ال

الددووني للددتعلم االلكترونددي والددلي يعددد راودددا فددي المنيقددة بلمكاناتددع     

ليسدتفادة مدم    ووالدتع العميقةج ليحاكي بللك تجار  عالمية ناجحدة 

التعلم االلكتروندي فدي التعلديم وتيدوير الجامعدات والمراكدز القحايدةج        

(Fung, Heidi N جH ج; Yuen, Allan H جK (2006) ) ج 
اسررررتراتيجيات التنميررررة الترررري تسررررتطدفطا المملكررررة لقطررررا  التعلرررريم    

 والتدريب وتقنية المعلومات:  

تهددددف اسدددتراتيجيات التنميدددة لقيدددا  التعلددديم والتددددريب وتقنيدددة        .1

 Cunha, Maria)المعلومددات إلددى مواكقددة التوجهددات العالميددة  

Manuela; Putnik, Goran Dنحو إيجاد مجتمع  ((2007) ج

 المعلوماتج وبما يعزل التنمية المستدامة في المملكةج  

تيددوير من ومددة التعلدديم والتدددريب بجميددع عناصددرهاج واالهتمددات     .2

بمخرجاتهاج بما يلقدي احتياجداات المجتمداع المتبيدرةج وسدوق العمدلج       

متيلقات التنميةج ويواكب المعارف والتقنيدات الحديادةج مدع االهتمدات     

 ;Naeve, Ambj ;ج Dج Lytras, Mونشدددرها )بالاقافددة  

Pouloudi, Athanasia (2005) ). 

ليددادة مسدداهمة القددود العاملددة الوونيددة فددي القياعددات التنمويددةج       .3

واالهتمددات بتأهيلهددا وتدددريقها لتحسدديم إنتاجيتهددا ورفددع كفدداءة أداوهدداج    

 واالستمرار في إحية العمالة الوونية محل العمالة الوافدةج  

وونيددة للعلدوت والتقنيدة قددادرة علدى االبتكدار والتجديدددج      بنداء قاعددة   .4

والتوسع في استخدامات تقنية المعلومات واالتصداالت وبخاصدة فدي    

 ;Casella, Giovanni)التيدوير التعليمددي وفددت معددايير عالميدة  

Costagliola, Gennaro; Ferrucci, Filomena; 

Polese, Giuseppe; Scanniello, Giuseppe (2007) ج )

   .وتيوير قواعد القيانات بما يدعم االقتصاد الووني ج

إتقدا  سياسدة سددكانية تراعدي المتبيدرات الكميددة والنوعيدة للسددكان       .5

وتوليعدداتهم الجبرافيددةج وتعزيددز العيقدددة بدديم المتبيددرات السدددكانية      

   .وتوجهات التنمية المستدامة

 استراتيجية التعلم االلكتروني في المملكة العربية السعودية:  

قددوت علددى أسددا  االسددتفادة مددم تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت   ت

كقاعدددة للتحددوة إلددى ن ددات الددتعلم والتدددريب االلكترونددي الددلي يعتمددد    

-Lu, Lai) علدددى تيدددوير قددددرة الدددتعلم الدددلاتي و التفكيدددر النقددددي  

Chen; Yeh, Ching-Long (2008)    بددال مدم ن دم التعلدديم )

ل المعلدم بشدكل أساسدي وأن يكدون     التقليدي التي تعتمدد التلقديم مدم ققد    

اليدرف اآلهدر مسدتققي سددلقياج و تركدز االسدتراتيجية علدى ضددرورة       

نشر المعرفدة بديم كدل قياعدات المجتمدع بالمملكدة العربيدة السدعودية         

مدددم هدددية كافدددة التقنيدددات التكنولوجيدددة والمعرفيدددة مدددم اتصددداالت       

وحاسددقات و ومقددررات هادفددة ومخييددة جيددداجومم هددية االسددتفادة 

مددم التقنيددات الحدياددة وصددوال إلددى مجتمددع معرفدديُ يسمددخر المعرفددة       

-Eلتحسدديم اقتصددادق و حياتددع و الرقددي بحضددارتع يشددجع علددى الددك   

Readiness   الجاهزيدددة االلكترونددددي ة المتددددوفرة حاليددددا بالمملكددددة و

الدددوعي العدددات المتزايدددد لشدددقكة االنترندددت والخددددمات االلكتروندددي ةج   

النيداق العدريضج وكاندت جميعهددا    وأجهدزة الكمقيدوتر ونمدو هدددمات    

فددي انخفددال تكلفددة الوصددوة إلددى ادنترنددت ومجموعددة واسددعة مددم     

 Business Monitor International) هددددمات ادنترندددت

(BMI), 2010). 
تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية

  :
 

تمتد جلور ن م التربية والتعليم الحالية بالمملكة إلى أعماق بعيدة فدي  

اريخ ادسيمي ومنل ندزة الدوحي علدى رسدوة اى صدلى اى عليدع       الت

وسلمج وتركزت نشاوات التعليم قدديما بالمسداجد ودم الكتاتيدب أو دور     

تعلدديم القددراءة والكتابددة وقددراءة القددرآنج وقددد شددهد التعلدديم ققيددل بدددء        

 التعليم الن امي في المملكة وي  مراحل تتمال فيما يلي:  

يتمادل فدي الكتاتيدب وفدي حلقدات الددرو        تعليم تقليدي مدورو    .1

  .في المساجد وفي مجالن العلماء في أنحاء القيد

تعلدديم حكددومي يمكدددم أن ييلددت عليددع أندددع تعلدديم ن ددامي باللبدددة        .2

 .التركية في مكة والمدينة

تعلددديم تقليددددي فدددي جدددوهرق ولكندددع يحددداوة التجديدددد عدددم وريدددت   .3

ا التعلديم هاصدة   إستدهاة بعض العلوت الجديدة في مناهجع ويتمال هل

فددي بعددض المدددار  األهليددة الموجددودة بشددكل أكاددر فددي المنيقتدديم       

الشرقية والبربية مم المملكةج )ولارة المعدارفج مركدز المعلومدات    

 – 1412لسددنة  22ج  21والتوويددت التربددويج قسددم ادحصدداء العدددد   

 ( 82 -39ها ص ص  1411

 مرحلة النشأة والتأسيس: 

هددا  1344الن ددامي بالمملكددة كانددت فددي عددات  القدايددة الحقيقيددة للتعلدديم  

( عندددما أنشددأت مديريددة المعددارف العامددة حيددص بدددأ الزحددف   1925)

التعليمي اللي شمل مراحل التعليم وأنواعع إيمانا مم الملك الميسدن  

بددأن التنميددة بعددد توحيددد الددقيد ال تددتم بدددون   -رحمددة اى–عقددد العزيددز 

المعدددارف والدددلي هدددا تدددم إنشددداء مجلدددن   1346التعلددديمج وفدددي عدددات  

بالتعاون مع المديرية الملكورة وضع أوة ن ات تعليمي للدقيد لتبييدر   

شكل التعليم الدلي كدان يعتمدد بشدكل كقيدر علدى الكتاتيدب وبقايدا غيدر          

 .مكتملة لمدار  األتراك والهاشمييم

هددا تددم افتتدداح المعهددد العلمددي السددعودي ومدرسددة     1345وفددي عددات  

هدددا كمدددا 1364ر التوحيدددد فدددي هدددا ودا1355تحضدددير القعادددات فدددي  

هدددا 1370أصدددرت المديريددة عددددا مددم الددن م التعليميددة وفددي عددات         

ت( تأسسدددت اددارة العامدددة للمعاهدددد العلميدددةج وقدددد بلددد  عددددد  1950)

مدرسة ابتداويدة   312المدار  التيُ فتحت في عهد الملك عقد العزيز

 4مدرسة وانويدة حكوميدة و   11مدرسة ابتداوية أهلية و 14حكومية و

مدددار  وانويددة أهليددة ومدرسددة مهنيددة واحدددة وومانيددة معاهددد ألعددداد   

المعلميم وكليدة للمعلمديم وكليدة للشدريعة وسدت مددار  لتعلديم اللبدة         

ادنجليزيددة ومدرسددة مسدداوية واحدددة لتعلدديم اآللددة الكاتقددةج وييحددظ أن  

السددمة السدداودة لهددلق المرحلددة هددي ادنشدداء والتأسددين لهويددة جهددال         

 .معالم سياستعالتعليم وتحديد 

 مرحلة النمو واالنتشار:  
ت( تحولدت مديريددة المعددارف إلددى ولارة  1953هددا ) 1373فدي عددات  

المعارف برواسة هادت الحرميم الشريفيم الملك فهد بدم عقدد العزيدز    
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كدددأوة وليدددر لهدددا فقدددات بتشدددكيل أوة هيكدددل تن يمدددي للدددولارة وأنشدددأ  

وضدددخمة  إدارات وأقسدداما جديددددةج وفدددي هدددلق المرحلدددة بددددأت حملدددة 

للتوسع في فتال المدار  والمعاهد بمختلف فئاتها وأنواعها كما ظلت 

ميزانية هلق الولارة تتزايدد وتتوسدع حتدى أضدحت مدم أهدم ولارات       

الدولة شأنا وفي هلق المرحلة أيضا تدم تأسدين الرواسدة العامدة لتعلديم      

ت( وددم تلتهددا ولارة التعلدديم العددالي فددي  1960هددا ) 1380القنددات عددات 

ت( وأهيدددرا الميسسدددة العامدددة للتعلددديم الفندددي     1975هدددا)1395عدددات 

ت(ج وهددلق المرحلددة   1980هددا ) 1400والتدددريب المهنددي فددي عددات    

تميدددزت بدددالنمو األفقدددي لكافدددة أندددوا  التعلددديم وعلدددى مسددداريع العدددات      

والعداليج كمددا تميددزت بوجددود أهددداف محددددة وضددعتها هيدد  التنميددة  

, )مركررر  لمرحلدددةالوونيدددة التدددي لامندددت الجدددزء الاددداني مدددم هدددلق ا     

 (1412المعلومات والتوثيق التربوي, وزارة المعارف, 

 مرحلة االنتشار الواسع وتنو  المصادر:  

فدددي هدددلق المرحلدددة بددددأت ولارات أهدددرد وجهدددات حكوميدددة وأهليدددة 

تساهم في األشدراف علدى بعدض أندوا  التعلديم مادل ولارات: الددفا         

الجتماعيدددةج والييدددرانج والداهليدددةج والصدددحةج والعمدددل والشددديون ا   

والشددديون القلديدددة والقرويدددةج والحدددر  الدددوونيج والقدددرق والقريدددد     

والهدداتفج والخارجيددةج وكلهددا تسددير حسددب السياسددة التعليميددة التددي       

ترسدمها اللجنددة العليدا للتعلدديم فددي المملكدةج وقددد تميدزت هددلق المرحلددة     

بتشدددعب التوسدددع األفقدددي والعمدددودي فدددي افتتددداح المددددار  والمعاهدددد  

جامعات المتخصصة في كل الفرو  وفي مع دم منداوت   والكليات وال

المملكة وعلى عدة محاور تشمل التعليم العات والتعليم العالي والتعلديم  

الفنددي والتدددريب المهندديج والحقيقددة أنددع ال يسددع المقددات لسددرد القيانددات  

ادحصدداوية حولهدداج وقددد نجددم عددم هددلا التوسددع وبهددلق الكيفيددة بعددض    

سدددتوجقت إنشددداء مرجعيدددة موحددددة لهدددلق    المشددداكل التن يميدددة التدددي ا 

الجهددات المختلفددةج فعلددى الددرغم مددم مرجعيددة الددولارات إلددى مجلددن   

الددولراء إال أن التنسدديت بدديم كددل هددلق الجهددات لتحقيددت المواومددة بدديم   

متيلقددات التنميددة مددم القددود العاملددة المدربددة وبدديم مخرجددات هددلق        

القدود  الجهات استدعى إنشداء عددد مدم المجدالن التن يميدة كمجلدن       

   .العاملة ومجلن التعليم العالي واللجنة العليا لسياسة التعليم

 :  مرحلة المراجعة والتطوير

هدا وتوجدع الدولدة    1412بعد صدور الن ات األساسدي للحكدم فدي عدات     

إلددى مراجعددة كافددة أنشددية ومهددات الجهددات الحكوميددةج فقددد صدددرت       

لتعليم التوجيهدددات إلدددى ولارات الدولدددة ومنهدددا األجهدددزة المعنيدددة بدددا     

ألحدددا  التبييددرات اليلمددة وقددد كددان لهددلا التوجددع أوددرا إيجابيددا علددى  

المسددتود الدددقيت فددي المندداهج والفلسددفة العامددة لتعلدديم الفددردج وعلددى      

المسددتود العددات فددي األداء الددوظيفي للمعلددم والجهددال التربددوي ج وقددد    

تدددزامم هددددلا بيقيعددددة الحددداة مددددع التوجددددع الددددولي للعولمددددة ووددددورة    

التددي اسددتدعت إعددادة الن ددر فددي أسددلو  التعامددل مددع         المعلومددات و

اكتسا  اليالب للمعرفة ووريقدة اسدتفادتع منهدا ووسداول تمكيندع مدم       

التمييدددز بددديم الميودددم منهدددا للقددديم ادسددديمية والعربيدددة وتلدددك التدددي ال  

تيومهاج وبناء على الك فقد تم إعادة الن ر بشكل هاص في التركيقة 

التعلددديم العدددالي وتدددم إيجددداد عددددد مدددم  الهيكليدددة لدددولارتي المعدددارف و

الوظددداوف القياديدددة العليدددا بهمدددا علدددى مسدددتود وكددديء ولارة والدددك     

لمسددداعدة الدددولراء للقيدددات بمهدددامهم وأعقددداء ولاراتهدددم بعدددد التوسدددع    

والتخصيص الجديد لمهدات هداتيم الدولارتيم وهصوصدا بعدد صددور       

لي المراسددديم الميسسدددة لمجلدددن التعلددديم العدددالي ولدددن م التعلددديم العدددا    

والتعلدديم العددات والتدددريبج وقددد تميددزت هددلق المرحلددة بتكددويم أجهددزة   

تيويريددة متخصصددة فددي تلددك الددولارات تعنددى بددالتيوير والتقددويم        

 .المستمر

وقد كدان نصديب الدولارتيم مدم هدلا التيدوير الشديء الكايدرج عديوة          

علدددى إنشددداء وحددددات متخصصدددة بهمدددا للتيدددوير والمتابعدددة وإعدددادة    

يلوبدة علدى السياسدة التعليميدة لكدي الدولارتيم       صياغة التعددييت الم 

مم هدية التنسديت مدع الجهدات المعنيدة األهدرد عقدر مجلدن التعلديم          

العددالي ومجلددن الددولراءج وقددد تميددزت هددلق المرحلددة الحاليددة أيضددا      

بوجود حاجة حقيقية لمراجعة سياسات التعليم مم من دور الضدرورة   

م الحاليددة للمواومددة بدديم   الملحددة دعددادة الن ددر فددي أداء أجهددزة التعلددي    

مخرجات ن دات التعلديم والتددريب بالمملكدة ومتيلقدات التنميدة لعمالدة        

 .مدربة متخصصة في سوق العمل السعودي

 

 واقع و آثار الجطود والخطط التنموية للمملكة:  
ن دددرا لتدددراكم إيدددرادات مقيعدددات الدددنف  التدددي كاندددت تزيدددد بمعدددادالت  

ت(وبصددورة هاصددة 1970) هددا1390ميددردة ابتددداء  مددم أواوددل عددات 

فددي العددات المنصددرتج فقددد قددررت حكومددة المملكددة العربيددة السددعودية    

استعماة تلك الفواوض لتنمية الموارد االقتصدادية اليقيعيدة والقشدرية    

   .في إوار هي  همسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

وقد تم تنفيل ما نخي  هية األعدوات الماضديةج ونحدم اآلن فدي بدايدة      

لخية التاسعةج وفيما يتعلت بمنهج التخيي  وأساليقعج فقدد تدم اهتيدار    ا

المدددددنهج التخيييدددددي الشدددددامل بأبعدددددادق االقتصدددددادية واالجتماعيدددددة     

والتن يميةج مما أدد إلى التعجيل بنمو القياعدات المختلفدة ليقتصداد    

مددم  -فدي بدايدة عهدد المملكدة بدالتخيي       -الدوونيج والدلي كدان يعداني    

ا  الدنف  بصدفتع مصددرا  وحيددا  للددهل والادروةج       هيمنة واضدحة لقيد  

وافتقار القنية ادنتاجية للتنو ج وضعف الهياكل الميسسدية وادداريدة   

والقنيددداة التحتيددداةج وعددددت كفايدددة أعدددداد المدددوارد القشدددرية الوونيدددة        

الميهلددةج وقددد تبيددر هددلا الوضددع تمامددا  فددي الوقددت الحاضددرج فأصددقال  

ملحدداوف فددي القاعدددة االقتصددادية     االقتصدداد السددعودي يتمتددع بتنددو     

ومصدددادر الددددهلج وتدددم إكمددداة القنيدددة األساسدددية والخددددمات العامدددة     

التعليمياة منها والصحيةج وتيورت الموارد القشرية بدرجدة سدمحت   

بمسددعودة أغلددب الوظدداوف الحكوميددةج وبدددأ التوجددع نحددو المزيددد مددم     

مددل سددعودة وظدداوف القيددا  الخدداصج وتهيئددة االقتصدداد الددووني للتعا 

بمرونددة وكفدداءة مددع المتبيددرات والمسددتجدات علددى األصددعدة المحليددة 

وادقليمية والدوليةج وبصفة هاصة من مة التجارة العالمية التي بدات  

 انضمات المملكة العربية السعودية إليها وشيكا ج  

ومنددل القدددايات األولددى للتخيددي ج وضددعت الخيدد  المتتاليددة لتنميددة        

يددددت وموحاتددددع وتلقيددددة احتياجاتددددع قدددددرات ادنسددددان السددددعودي وتحق

وتحسدديم مسددتود معيشددتع هدددفا  أسددمى للتنميددةج فضددي  عددم الحددرص   

علدددى امتدددداد حركدددة التنميدددة لتشدددمل جميدددع القياعدددات االقتصدددادية      

وزارة االقتصاد والتخطريط,  واالجتماعيةج في جميع مناوت المملكة )

  .(90-1, 2010خطة التنمية التاسعة 

ل استراتيجيتها التنموية علدى المقدادو والقديم    واستندت المملكة في تنفي

ادسدديميةج والحريددة االقتصدداديةج وسياسددة االقتصدداد المفتددوحج كمددا     

ركددزت الخيددة الاامنددة والتاسددعة بشددكل هدداص علددى أهميددة تحقيددت        

 األهداف الايوة التالية:  

تنميدددددة القدددددود القشدددددريةج والدددددك بزيدددددادة الياقدددددات االسدددددتيعابية  .1

عليم األهردج والتددريب المهنديج والكليدات    للجامعاتج وميسسات الت

التقنيدددةج مدددع التركيدددز علدددى النوعيدددة وتيدددوير المنددداهج فدددي جميدددع      

مسددتويات التعلددديم والتدددريب لتواكدددب متيلقددات التنميدددة واحتياجدددات    

  .القيا  الخاص وفت أحد  الن م التعليمية عالميا

تحقيددات الكفدداءة االقتصددادية فددي القيدداعيم الحكددومي والخدداصج        .2

ها شرط أسا  لنجاح سياسات تنويع القاعدة االقتصاديةج وترشديد  ألن

 .ادنفاق الحكومي

تعزيدددز دور القيدددا  الخددداص وتحفيدددزق علدددى االسدددتامار لزيدددادة      .3

إسهامع في عملية التنمية مم هية السياسات والمقادرات التن يميدةج  

وتدة التجار  الدولية فدي مجداة   والقدء في تنفيل برامج التخصيصج 

 ,McGreal, Rory; Andersonة االقتصادية واالجتماعيدة  التنمي

Terry (2007), Bahreininejad, A (2006)ج, Leung, 

Elvis Wai Chung; Li, Qing (2006), Chang, Shi-

Kuo (2005), Lytras, M جD ج; Naeve, Ambjrِn; 

Pouloudi, Athanasia (2005) ) على أن الاروة الحقيقية للدولة

ردها القشرية والمهدارات ادنتاجيدة للقدود العاملدة فيهدا      تتمال في موا

التددي أصددقحت تسددمى بددرأ  المددداة القشددريج لللدداكج أولددت هيددد         

التنمية المتعاققة في المملكة أهمية كقرد لتنمية المدوارد القشدرية مدم    

هية دعمها للنمو المستمر في التعليم االبتداوي والمتوسد  والادانوي   

لفنددي والتدددريب المهنددي ققددال الخدمددة وفددي    والعددالي وكددللك التعلدديم ا 

أوناوهاج وكانت النتيجة ليادة كقيرة فدي توظيدف السدعودييم وارتفاعدا      

منت مددا  فددي مسددتود المهددارات وادنجددالات المهنيددة للقددود العاملددة      

 .السعودية
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 واقع تطورات التعليم )العام والعالي( والتدريب:  

الررررتعلم والترررردريب   * الوضررررع التعليمرررري ومبررررررات الحاجررررة  لررررى     

 االلكتروني بالمملكة:  

حدددوت هددية العقددود الايوددة الماضددية تبيددرات أساسددية فددي الوضددع      

التعليمددي لرسددرة السددعوديةج إن كددان علددى مسددتود انخفددال أعددداد      

األمييم في األسرة أو ليادة أعداد الملتحقيم بالن ات التعليمي وهو مدا  

ة ألفراد األسدرة وهاصدة   انعكن بصورة إجمالية على الهوية التعليمي

ويتضدددال مدددم نتددداوج المسدددال الدددديموغرافي أن  فيمدددا يتعلدددت بادندددا ج 

( سدددنوات فمدددا فدددوق فدددي األسدددر 10مجمدددو  الدددلكور فدددي األعمدددار )

كميشدددر -(2000هدددا )1421المشددمولة بالمسدددال الدددديموغرافي لعددات   

%( يقددددددرؤون 7ج 16%( أميددددددونج و)1ج 11كددددددان ) -اسددددددتييعي

%( 3ج 20التعلددددديم االبتدددددداويج و) %( أكملدددددوا2ج 26ويكتقدددددونج و)

%( التعلدديم 9ج 6%( التعلدديم الاددانويج و)6ج 15التعلدديم المتوسدد ج و)

الجددامعيج ومددم مراجعددة القيانددات المتعلقددة بالقنيددة التعليميددة حسددب        

األعمدار يتضددال التبييددر فددي الهويددة التعليميددة بالنسددقة ألجيدداة األسددرة  

المتعلميم مم الدلكور  مم اللكورج فعلى سقيل المااة كانت نسقة غير 

%(ج فددي حدديم بلبددت   7ج 65( عامددا  فمددا فددوق هددي )   60فددي عمددر ) 

%(ج 9ج 14( عامدداا  فقدددا  ) 44-40النسددقة المماولدددة لفئددات العمدددار )  

(ج بعقددارة 14-10وتقددر  النسددقة مددم الصددفر بالنسددقة لفئددات العمددر ) 

أهددرد هندداك تبييددر جددلري حاصددل )ويحصددل( فددي الهويددة التعليميددة  

يالهدددداج ومددددع االهددددتيف فددددي النسددددب فددددلن اات    لددددر  األسددددرة وأج 

االتجاهدددات اديجابيدددة قاومدددة بالنسدددقة لةندددا  فدددي األسدددرةج وتشدددير      

( سدنوات  10ادحصاءات إلى أن نسقة األمية بديم ادندا  فدي عمدر )    

%(ج 23%(ج واليتدددي يقدددرأن ويكتدددقم )  9ج 28فمدددا فدددوقج كاندددت )  

متوسددية %(ج والشددهادة ال21والحاصدديت علددى الشددهادة االبتداويددة ) 

%(ج والحاصددديت علدددى الشدددهادة  11%(ج والشدددهادة الاانويدددة ) 13)

%(ج وكمدا لرجيداة مدم الدلكور فدي األسدرة فلندع للنسداء         3الجامعية )

( سدنة فمدا فدوق    60اليتي لم ينلم نصيقهم مدم التعلديم فدي األعمدار )    

( 44-40%(ج فددي حدديم أن النسددب المماولددة لفئددات العمددر )     4ج 94)

( 14-10%( فقدد  لفئددات العمددر )  3ونحددو )%( 6ج 55عامددا  نحددو ) 

عاما ج ويمكم االستنتاذ هنا أن الفجوة التعليميدة بديم الدلكور وادندا      

فدي األسدرة السدعودية بددأت تضديت بشدكل جدديج وييكدد هدلا التبييدر           

( 9-6اديجدددابي معددددالت االلتحددداق فدددي التعلددديم االبتدددداوي لرعمدددار )

فددددي المندددداوت  سددددنوات حيددددص إن الفجددددوة اهتفددددت تقريقددددا  وهاصددددة  

الحضريةج مما يعندي أندع علدى مددد السدنوات القليلدة القادمدة سدتتبير         

وبشكل كامل الهوية التعليمية للدزوذ والزوجدة فدي األسدرة السدعودية      

مدم أميددة أو قليلدة التعليددام إلداى متعلمدداةج ومددا إلدى الددك مدم أوددر كقيددر      

إلدى  على التربية والتواصل التعليمي في األسرةج ويجب ادشدارة هندا   

( سدنة للدلكور   15-6قرار مجلن الولراء حوة إلزامية التعلديم مدم )  

وادنددا  ودورق اديجددابي فددي تضددييت الفجددوة التعليميددةج إن التبييددر     

اديجددابي فددي الوضددع التعليمددي فددي األسددرة السددعودية قدداوم ويددزداد        

هددا 1417رسددوها  كمددا يتضددال مددم نتدداوج مسددال صددحة األسددرة لعددات      

%( مددم النسدداء يفضددلم حصددوة بندداتهم 93( التددي تقدديم أن )1996)

على تعلديم جدامعيج فدي الوقدت الدلي بلبدت نسدقة مدم يفضدلم التعلديم           

%(ج مددددع وجددددود اهددددتيف بدددديم المندددداوت    97الجددددامعي لددددروالد ) 

الحضدددرية والقرويدددة فدددي هدددلا المجددداةج إال أن المايدددر لةعجدددا  أن   

لدى  النسب ال تزاة عالية جدا  حتى فدي المنداوت القرويدةج ممدا يشدير إ     

رسددوخ القناعددة لدددد األسددرة فددي األهميددة الميلقددة لحصددوة األوالد      

والقنات على التحصيل الجدامعي وعددت االكتفداء بالتحصديل التعليمدي      

األدنىج وفي الوقت نفسع تقيم نتاوج المسالج كنتيجدة ميلمدة للتيدور    

%( مدددم النسددداء المتزوجدددات  91فدددي القنيدددة التعليميدددة لرسدددرةج أن ) 

%( مددنهم يفضددلم اات  4تهم فددي وظدداوفج و) يفضددلم أن تعمددل بنددا  

األمددر ولكددم بشددروط معينددةج أمددا فددي المندداوت الحضددرية فقددد بلبددت     

%(ج وبلبدددام فددداي 9ج 3نسدددقة اليتدددي رفضدددم هدددلا األمدددر لقنددداتهم ) 

%(ج أي أن األسدرة فدي المملكدة ترغداب فدي      3ج 7المناوت القرويدة ) 

كقيدرج ومدع    تعليم األبناء والقنات وتشبيلهم على نحدو متسداو  إلدى حدد    

األهل في الحسقان الحجم الكقير لرسرة والنسب العالية ألفرادهدا مدم   

الددليم هددم فددي سددم التعلدديم والعمددلج فددلن النتدداوج المشددار إليهددا أعدديقج   

تيكد الضبوط الملحة لتوفير هدمات التعليم وفدرص العمدل للجنسديم    

اد وزارة االقتصر معا  وبيدرق غيدر تقليديدة تعتمدد علدى التكنولوجيداج )      

 (ج  2010خطة التنمية التاسعة,ج والتخطيط

 العالي( والتدريب:   –أهم تطورات التعليم )العام 
ُيعددد التعلدديم أحددد أهددم مكونددات من ومددة العلددوت والتقنيددةج حيددص يماددل     

هريجو المرحلة الاانويدة فدي األقسدات العلميدة مصددر القدود القشدرية        

 بكلياتها التقنية والعلميةج  العلمية والتقنية الداهلة مرحلة التعليم العالي 

وقددد شددهد عدددد هريجددي األقسددات العلميددة للمرحلددة الاانويددة ارتفاعددا         

ملموسدددا  هدددية هيدددة التنميدددة السدددابعةج حيدددص ارتفدددع عدددددهم مدددم        

( إلددددددددى 1999هددددددددا )1419/1420( هددددددددريجيم عددددددددات  72305)

(ج والدادت 2003هدددددا )1423/1424( هريجدددددا  عدددددات 114892)

%( إلددى 9ج 43مرحلددة الاانويددة مددم )نسددقتهم فددي إجمددالي هريجددي ال 

%( هددية المدددة نفسددهاج وعلددى صددعيد آهددرج شددهدت هيددة     4ج 51)

التنمية الاامنةج تقدما  ملحوظا  في إدهداة تقنيدة المعلومدات فدي منداهج      

التعليم ووساولع في مراحل التعليم العدات كلهداج وتمادل الدك فدي تدوفير       

لحكوميددةج ( ألددف جهددال حاسددو  فددي المدددار  ا   23مددا يزيدداد عددم ) 

كخيوة أولى في إوار مقادرة وونية تهدف إلى ربا  جميدع مددار    

   .المملكة بشقكة ادنترنت

 أهم التطورات في قطا  التعليم الفني والتدريب المطني

( كليدة  24: بل  عدد الكليات التقنياة في القيدا  العدات )  الكليات التقنية

( ألف 5ج 39(ج وعدد الملتحقيم فيها )2004ها )1424/1425عات 

( 1ج 10( ألدددف والدددبج والخدددريجيم )2ج 19والدددبج والمسدددتجديم )

%( مددددم هريجددددي 16آالف والدددبج وقددددد ماددددل المسدددتجدون نحددددو )  

المرحلددة الاانويددةج وتقدددت هددلق الكليددات برنامجددا  دراسدديا  لمدددة سددنتيم     

تمنال بعدها للخريجيم شهادة "دبلوت"ج والجدوة يقديم تيدور الكليدات    

 هاج 1430نمية الاامنة وبداية الخية التاسعة التقنية هية هية الت

: تقدت المعاهد الاانويدة المهنيدة برندامج تعلديم     المعاهد الثانوية المطنية

مهني لمدة وي  سنوات لخريجدي المرحلدة المتوسدية فدي المجداالت      

الزراعية والصدناعية والتجاريدة والمراققدة الفنيدةج وقدد بلد  عددد هدلق         

(ج وعددددددد 2004هدددددا )1424/1425( معهددددددا  عدددددات 34المعاهدددددد )

( آالفج 5ج 7( ألددددددددفج والمسددددددددتجديم )7ج 23الملتحقدددددددديم بهددددددددا )

%( 5ج 6( آالفج وقددد شددكل المسددتجدون نسددقة )   9ج 5والخددريجيم )

 مم هريجي المرحلة المتوسية في التعليم العاتج  

( مركدزا  عدات   34: بل  عدد مراكز التدريب المهني )التدريب المطني

( 5ج 13كمددا بلدد  عدددد الملتحقدديم فيهددا ) (ج 2004هددا )1424/1425

( آالف فدددي اات العددداتج وقدددد اسددداتوعقت     3ج 7ألدددفج والخدددريجيم ) 

%( مددددم إجمددددالي 27مراكددددز التدددددريب المهنددددي الحكوميددددة نسددددقة ) 

  .(20/3/3المتقدميم إليها هية العات نفسعج الجدوة )

: يهدف هلا القرنامج اللي برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك

( إلدى تعزيدز الشدراكة    2001هدا ) 1421/1422و في تنفيدلق عدات   ُبد

في التدريب بيم الدولة وميسسات وشركات القيا  الخاصج ويحددد  

القرنامج المهم التي يحتاجها سدوق العمدلج والحقاودب التدريقيدة لتلدك      

المهددمج ويشددمل تنفيددل بددرامج تدريقيددة تشددارك فيهددا الميسسددة العامددة     

لمهندي حيددص تسددهم فدي تنفيددل الشددت الن ددري   للتعلديم الفنددي والتدددريب ا 

واألساسددي فددي عمليددة التدددريبج وتتددولي البددرف التجاريددة الصددناعية 

فددي مندداوت المملكددة تنسدديت الشددت العملددي مددم التدددريب فددي منشدد ت      

القيدددا  الخددداصج ويتدددولى صدددندوق تنميدددة المدددوارد القشدددرية تمويدددل 

ربيم النشدداط وادشددراف علددى جددودة التدددريبج وقددد بلدد  عددادد المتددد     

(ج ويهددددف هدددلا  2004هدددا )1424/1425( متددددر  عددداات  4225)

( ألددف متدددر  هددية هيددة التنميددة  56القرنددامج إلددى تدددريب نحدداو ) 

  .الاامنة في جميع مناوت المملكة

هددددا 1416: ُأقددددار هددددلا القرنددددامج عددددات برنررررامج الترررردريب التعرررراوني

يدة  (ج وأصقال جزءا  مم الخي  التدريقية الجديدة للكليات التقن1996)

والمعاهد الاانوية الفنية ومراكز التدريب المهنيج ويتضدمم القرندامج   

تخصيص فصل تدريقي واحدد للتددريب التعداونيج تتداح فيدع الفرصدة       

للمتدر  بمعايشة بيئة العمدل الحقيقيدة وممارسداة األعمدااة التيقيقيدة      

في شركات القيا  الخاص والعاتج ويستفيد مدم هدلا القرندامج سدنويا      

( ألف مم وي  ومتددربي الميسسدة العامدة للتعلديم     30عم )ما يزيد 

  .الفني والتدريب المهني

: بصدددور الموافقددة السددامية رقددم  برنررامج الترردريب العسرركري المطنرري 

( أولدت برندامج تددريب    2003ها )24/9/1424( وتاريخ 45721)
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عسكري مهنيج ُينفل بالتعاون بديم القياعدات العسدكرية واألمنيدة فدي      

  الدوونيج وولارتدي الددفا  والييدرانج والداهليدة مدم       رواسة الحدر 

جهددةج والميسسددة العامددة للتعلدديم الفنددي والتدددريب المهنددي مددم جهددة       

أهردج ويهدف هلا القرنامج إلى تدريب الشقا  القاحايم عدم عمدلج   

وإمددادهم بمهدارات مهنيدة فدي شددتى المجداالت التدي يحتاجهدا القيددا         

تدددريب سددنة واحدددة مددم ويوددة العسددكري وسددوق العمددلج وتقلدد  مدددة ال

فصددوةج يتضددمم الفصددل األوة تدددريقا  عسددكريا  أساسدديا ج والفصددين   

اآلهران تدريقا  فنيا  بادضافة إلدى التددريب العسدكريج وقدد بددأ تنفيدل       

(ج وتقلدد  واقتددع الحاليددة نحددو    2004هددا ) 1425هددلا القرنددامج عددات   

%( 30( آالف متدر  سنويا ج يستوعب الحر  الدووني نسدقة )  10)

%(ج وولارة الداهليدة  50مم المتدربيمج وولارة الددفا  والييدران )  

(20)%. 

 :  نشاط خدمة المجتمع

تنفددل الميسسددة العامددة للتعلدديم الفنددي والتدددريب المهنددي برنددامج هدمددة  

المجتمع مدم هدية وحدداتها التدريقيدةج فتقديم دورات تددريب وتأهيدل        

قددد اسددتفاد مددم لمختلددف فئددات المجتمددعج وتدددريب صدديفي لليدداي ج و 

( ألددف متدددر  هددية هيددة التنميددة السددابعةج 40هددلا القرنددامج نحددو )

ويشمل نشاط هدمة المجتمدع برنامجدا  للفحدص المهندي للعمالدةج وفدي       

إوددار تيقيددت ن ددات تددرهيص المهددم لضددمان كفدداءة العمالددة المهنيددة       

والفنيددة سددتقوت الميسسددة بالتعدداون مددع القيددا  الخدداص بوضددع ن ددات   

 .المهنية ووني للميهيت

 معطد اإلدارة العامة:  

يهدددف التدددريب فددي معهددد اددارة العامددة إلددى رفددع كفدداءة مددوظفي         

الخدمددة المدنيدددة بمدددا يكفدددل االرتقدداء بمسدددتود األداءج ويددددعم عمليدددة   

التنميةج وقد شهد نشاط التدريب في المعهد نمدوا  ميدردا  هدية هيدة     

( مجاال  تحتوي 15) التنمية السابعة إا يقدت المعهد التدريب مم هية

( برنددامج تدددريقيج إضددافة إلددى بددرامج هاصددة  300علددى أكاددر مددم )

موجهة لقعض الجهدات الحكوميدة لتلقيدة متيلقدات ربمدا ال تتدوفر فدي        

   .برامج التدريب

وقدددد دأ  معهددددد اددارة العامددددة علددددى مراجعددددة برامجددددع التدريقيددددة  

هدزة  وتيويرها بشدكل دوري لتتناسدب مدع متيلقدات واحتياجدات األج     

الحكوميددددة ولددددتعكن التيددددورات فددددي الفكددددر ادداري والممارسددددة      

ادداريددةج كمددا وددور إجددراءات الترشدديال لقرامجددع حيددص قددات المعهددد      

بتصميم ن ات آلي متكامل يتم مم هيلع الترشيال علدى بدرامج المعهدد    

عم وريت الشدقكة العنكقوتيدة )ادنترندت( ممدا ييسدر للمسدتفيديم مدم        

   .ات الترشيال والققوة واالستفساراألجهزة الحكومية إجراء

وينقسدددم نشدددااط التددددريب فددداي المعهدددد إلدددى ندددوعيم أساسدددييم همدددا:     

التدريب ادعدادي )تأهيل المتدر  لشبل الوظيفدة(ج والتددريب أونداء    

الخدمددة )تيددوير مهددارات وقدددرات الموظددف(ج كمددا يددن م العديددد مددم  

تشدددارات النددددوات وورل العمدددل اات العيقدددة بددداددارةج ويقددددت االس 

للجهدددات الحكوميدددة فدددي الشدددايون ادداريدددةج بادضدددافة إلدددى إعدددداد      

   .األبحا  والدراسات في مواضيع اات صلة بجوانب اددارة

 الجطات الحكومية األخرى: 

تتددولى العديددد مددم الجهددات الحكوميددة تدددريب منسددوبيها فددي مجدداالت   

العمل المختلفةج ومدم هدلق الجهدات: رواسدة الحدر  الدوونيج ولارة       

الددددفا  والييدددرانج ولارة الداهليدددةج الهيئدددة الملكيدددة للجقيدددل وينقدددعج    

ميسسة القريد السدعوديج ولارة الزراعدةج ولارة الميداق والكهربداءج     

ولارة العمددددلج هيئددددة الييددددران المدددددنيج مستشددددفى الملددددك فيصددددل     

التخصصي ومركز األبحا ج مستشفى الملك هالد للعيونج الميسسدة  

العامة للخيوط الحديديدةج الميسسدة العامدة    العامة للموانئج الميسسة 

للخيدوط الجويددة السعوديدداةج الميسسددة العامدة لتحليددة الميدداق المالحددةج   

الشدددركة السدددعودية للصدددناعات األساسدددية )سدددابك(ج شدددركة أرامكدددو    

السدددعوديةج الشدددركة السدددعودية للكهربددداءج وميسسدددة النقدددد العربدددي      

( ألددف والددب 2 ج96السددعوديج وقددد بلدد  عدددد الملتحقدديم فيهددا نحددو )  

 .( ألف هريج8ج 40ومتدر ج فيما بل  عدد الخريجيم نحو )

 اآلثار التنموية للتعليم في المملكة العربية السعودية:  

لقددد تددرك التعلدديم بصددمات واضددحة علددى هاروددة المملكددة السياسددية      

واالجتماعيددة واالقتصددادية والتنمويددة يشددكل عددات ولعلنددا نأهددل بعددض    

 :بهلااألمالة ديضاح ما نعني 

 

 :  البعد االجتماعيج 1

تعتقددر عمليددة التعلدديم حددافزا كقيددرا ليسددتقرار حيددص يتولددد لدددد أفددراد  

المجتمع إحسا  باألمم الوظيفي المأموة واللي ينشأ غالقدا لددد مدم    

يلتحدددت بقدددرامج التعلددديمج ويدددلكر بعدددض التربدددوييم أن هنددداك حقيقدددة    

إلددى أن واضدحة مفادهددا أن األفددراد وعلددى األهددص الددلكور ين ددرون  

التعليم وسيلة أساسية للحصوة على عملج وبعد فشل المرء فدي ندو    

العمل اللي بني عليع آمالدع بعدد عمدل شداق وتضدحيات عديددة سدوف        

يشددعر بادحقدداط والمددرارةج بحيددص يصددقال الن ددات االجتمدداعي هدددفا         

 التجاهاتع العداويةج  

 :  البعد االقتصاديج 2

اشدر للتعلديم والتددريب علدى     يتضال مما سدقت أن المدردود العملدي المق   

المستود الفردي هدو اقتصدادي بحدتج حيدص يتوقدع لكدل مدم يحصدل         

على تعليم وتدريب متخصدص بمهدارات محدددق ويجتدال االهتقدارات      

المقدددررة لنيدددل الددددرجات الجامعيدددة أو الشدددهادات المختلفدددة أن تدددزداد 

قدرتدع االقتصدادية علددى الكسدب ويصدقال ميلوبددا بمهاراتدع فدي سددوق       

ج وهددلا مددا أشددار لددع علمدداء االقتصدداد حيددص تتعدددد قيمددة هددلق  العمددلج 

القدرات الشخص نفسع إلى كونها وروة األمة التي ينتمي إليها الفدردج  

فيمددا ييكددد بعددض الخقددراء علددى أهميددة التعلدديم الفنددي باعتقددارق وسدديلة  

فعالددة لتخددريج اليددد العاملددة الفنيددة التددي تمددار  كددل عمليددات ادنتدداذج  

ا  رأ  المداة قيمدة هدو رأ  المداة الدلي يسدتامر       ويرد أن أبلد  أندو  

في ادنسانج والتعلديم يكدون اسدتامارا  منتجدا  لدرؤو  األمدواة عنددما        

يتجدداو  حقددا  مددع حاجددات التنميددةج ويكفينددا مادداال علددى مددا نقددوة أن       

المملكة تستقدت مم العمداة المداهرة والمدربدة عدددا كقيدرا جدداج حتدى        

 27هدا  1429 -1416رة بديم عدامي   أن نسقة الوافديم بلبت فدي الفتد  

% مم سكان المملكةج ولهدلا آودارق السدلقية علدى االقتصداد والمجتمدع       

ممددا يددنعكن علددى أمددم الددقيدج كمددا أن وجددودهم فددي الددقيد يسددتنزف    

مقال  ضخمة كان بادمكان توفيرها وصرفها بالمملكدة لدو كاندت اليدد     

ج وال سدقيل إلدى   العاملة الوونية المدربة متوفرة بكميدة ونوعيدة كافيدة   

الدددك إال بدددالتعليم والتددددريب المتخصدددص حتدددى تدددتم عمليدددة السدددعودة  

الكاملددددددة لسددددددوق العمددددددل وتخفيددددددف العددددددبء االقتصددددددادي علددددددى      

 .(المصدر: مصلحة اإلحصاء العامة والمعلوماتالدولة)

 , البعد المعرفي والتقني:  3

التددزامم بدديم اكتسددا  المعرفددة كنتيجددة وقيعيددة للتعلدديم و المهددارة فددي  

قل التقنية إلدى الدقيد أمدر مهدم وحيدوي وهدلا مدا أكددت عليدع سياسدة           ن

التعليم في المملكة   حيص تنص المادة الخامسة عشر منها علدى ربد    

التربية والتعليم في جميع المراحل بخية التنمية العامة للدولدةج حيدص   

أن تحقيت التنمية ال يتوقف عند تدوافر المدوارد اليقيعيدة وال األن مدة     

انيم بل ال بد مدم بنداء وتنميدة القدود القشدرية المنتجدة وهدلا لدم         والقو

يتم بمعزة عم التعليم لللك فالعيقدة بديم التعلديم والتنميدة قويدةج وفدي       

تقريرا  لرمم المتحدة يشير إلى أن التعليم يمكم أن يديدي وظيفتدع فدي    

التنمية حيص يساعد على اكتشاف وتنمية األفراد ويهيدئ سدقل التفكيدر    

ضدددوعي ويزيدددد قددددرتهم علدددى الخلدددت واالبتكدددارج وبدددللك تكدددون  المو

الميسسددة هددي المسددئولة بشددكل أساسددي عددم إعددداد ادنسددان للتنميددة       

وتددوفير الخقددرات التنمويددة بشددتمى مجاالتهدداج لددلا فددلن تخلمددف ميسسددة    

التربية والتعليم العلمي والتخييييج وعددت مواكقتهدا لمسديرة المدنيدة     

عكن علدى تيدومر األمدة وقددرتها التنمويدةج      والتقدمت التقني والعلمدي يدن  

ووضدعها الحضداريج ويمكددم لندا مقارندة وضددع المملكدة الدراهم فددي       

تعامددل سددكانها بمختلددف شددراوحهم مددع المعلومددات ولددو علددى مسددتود  

مستخدمي شقكة ادنترنت والقريد االلكتروندي علدى سدقيل الماداة مدع      

معلوماتي للتعلديم  ماييتها في دوة العالم لنعرف المدلوة المعرفي وال

  .في المملكة

وبيقيعة الحاة هناك ميشدرات غيدر مقاشدرة لدللك منهدا عددد أجهدزة        

الحاسب اآللي الشخصية بالمملكة وتلك التي بالمدار ج وكدللك عددد   

   .المشتركيم بخدمة ادنترنت وعدد ساعات استخدات الشقكة

لك هناك أيضا التقدت في المجاة العلمدي والصدحفي ودور النشدر وكدل    

الصدناعات الوونيدة االلكتروندي ة الدقيقدة والحاسدقات اآلليدة وغيرهدا        

مم رمول التقنية والتدي ظلدت المملكدة لمندا ودويي تسدتوردهاج وفدي        

اعتقادندا أن األمددر أوضددال مددم أن نزيددد فيددع قددوال واالتفاقيددات العلميددة  

بدديم جامعاتنددا ومعاهدددنا ومراكددز القحددص العلمددي الدوليددة هيددر شدداهد    

  .على الك
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 E- Trainingفلسفة وطبيعة ومفطوم التعلم والتدريب االلكتروني 

E-Learning  : 

 المحور األول: التعليم االلكتروني   

شددددهدت السددددنوات القليلددددة الماضددددية تيددددورا  سددددريعا  فددددي ظهددددور       

المستحدوات التكنولوجية المرتقية بالتعليمج والتي غيرت دور المعلدم  

مددم مرسددل للمعلومددات إلددى دور المتابعددة وادرشدداد والتوجيددع حتددى     

تتحقددت األهددداف الميلوبددة ج كمددا تبيددر دور المددتعلم نتيجددة ل هددور        

المسدددتحدوات التكنولوجيدددة فلدددم يعدددد سدددلقيا  بدددل أصدددقال إيجابيدددا  نشددديا    

ومتفدداعي  مددع المعلومدداتج ويقحددص التربويددون باسددتمرار عددم أفضددل  

يئة تعليمية تفاعليع تجل  اهتمدات المتعلمديم   اليرق والوساول لتوفير ب

و تيدددوير التعلددديم عدددم وريدددت االسدددتفادة القصدددود مدددم إمكانيدددات        

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحدياة وتيقيقاتها في التعليمج  

ويعدددد التعلددديم االلكتروندددي أكادددر المفددداهيم التدددي تناولتهدددا الدراسددداتج  

الددتعلم والتعلدديم وقددد تعددددت والتعلديم االلكترونددي أسددلو  مددم أسداليب   

المفاهيم حولع إا يوجد العديد مم التعريفات المتنوعدة والمتقايندة لهدلا    

المفهوت لللك مم الصعب وضع تعريف محددد وندورد عدددا مدم هدلق      

 التعريفات علي النحو التالي:  

  ( بأنددددع تقددددديم محتددددوي 21ج 2005يعرفددددع )حسددددم ليتددددونج ج

علددي الكمقيددوتر وشددقكاتع إلددى   )إلكترونددي( عقددر الوسدداو  المعتمدددة   

المتعلم بشكل يتيال لع إمكانية التفاعل النش  مدع هدلا المحتدويج ومدع     

المعلدددم ومدددع أقراندددع سدددواء أكدددان الدددك بصدددورة متزامندددة أو غيدددر       

متزامنةج وكلا إتمدات هدلا الدتعلم فدي الوقدت والمكدان وبالسدرعة التدي         

م أيضددا تناسدب ظروفدع وقدراتددعج فضدي عددم إمكانيدة إدارة هددلا الدتعل     

   .مم هية هلق الوساو 

    ( بأندع الدك الندو  مدم التعلديم       4ج 2006وتعرفع )نهلدع الخييدبج

اللي يعتمد في إيصاة المادة التعليميدة علدي آليدات االتصداة الحديادة      

كالحاسددددو  وادنترنددددت واألقمددددار الصددددناعية والفيددددديو التفدددداعلي     

تزامندة  واألقراص المضبووة وغيرها وقد يتم هدلا الدتعلم بيريقدع م   

 أو غير متزامنة وقد يكون مكمي للتعليم التقليدي وداعما لعج 

    ( بأندع عمليدة تعلدم مقصدودة     41ج  2010ويعرفع )محمدد همدينج

ومحكومدةج يمددر فيهددا المددتعلم بخقددرات تعليميددة مخييددة ومدروسددةج  

مدددم هدددية تفاعلدددع مدددع المحتدددوي االلكتروندددي ج باسدددتخدات مصدددادر  

إجراءات تعليمية من مدةج وفدي بيئدات    ووساو  تعلم إلكترونيةج وفت 

تعلددم إلكترونيددة قاومددة علددي الكمقيددوتر والشددقكات اليكترونيددة تدددعم       

 عمليات التعليم وتيسر حدووع في أي وقت ومكانج 

      ( 221ج 2011كما يري )مصديفي عقدالسدميع وسدهات الشدافعيج

أنددع التعلددديم المعتمددد علدددي األجهددزة االلكتروندددي ة متعددددة الوسددداو      

تضددمم المحتددوي الدراسددي واألنشددية المصدداحقة التددي تددم       والددلي ي

إعدادها وتصميمها وإنتاجها في صورة برنامج إلكتروني فدي ضدوء   

معددايير مقننددةج وأغددرال تعليميددة محددددةج ترتكددز بالدرجددة األولددي     

 علي التفاعل اديجابي للمتعلمج  

وييحظ مم التعريفات السدابقة أن هنداك أربدع ركداوز أساسدية ينيلدت       

 مفهوت التعلم االلكتروني وهي:  منها

 الوساول واألجهزة االلكتروني ة المستخدمة.   

 القعد الزماني.  

 القعد المكاني. 

 القيئة التعليمية وكيفية التفاعل.  

فهندداك مددم يحصددر مفهددوت التعلدديم االلكترونددي بددالتعليم المقنددي علددي   

ادنترنددت ووسدداولعج والددقعض اآلهددر يددري أن اسددتخدات أي وسدداول      

ترونيددة أو تكنولوجيددع فددي عمليددة التعلدديم ماددل الحاسددب والفيددديو       إلك

التفددداعلي أو ادااعدددة ينددددرذ تحدددت مسدددمي التعلددديم االلكترونددددي ج       

والددقعض يددري فددي هددلا النددو  أن يكددون تعلمددا عددم بعدددج ومددنهم مددم  

يددري أنددع قددد يكددون مكمددي  للتعلدديم التقليدددي وداعمددا  لددع فددي البرفددة        

يمكم أن يحد  في أي وقت متدزامم   الصفيةج بينما يري القعض أنع

مهما  في بيئدة   أو غير متزامم ومم أي مكان وهناك مم يضيف بعدا 

الددتعلم االلكترونددي بأنهددا بيئددة تفاعليددة بدديم المعلددم والمتعلمدديم وبدديم      

  .المتعلميم أنفسهم

 

 

 أهمية التعليم االلكتروني : 

التدي ظهدرت   يعتقر التعليم االلكتروني أحدد المسدتحدوات التكنولوجيدة    

في اآلونة األهيرة وأوقتت فعالية كقيرة في إكسا  اليدي  المعدارف   

والمهدددارات واالتجاهدددات التعليميدددة المختلفدددة ج فدددالتعليم االلكتروندددي   

يعيددي للمتعلمدديم شددعورا  بالمسدداواةج وسددهولة الوصددوة إلددى المعلددمج   

وإمكانية تحدوير وريقدة التددرينج وميومدة أسداليب الدتعلم المختلفدةج        

المساعدة ادضافية علي التكدرارج واالسدتمرارية فدي الوصدوة إلدى      و

المحتويدددات التعليميدددةج وسددددهولة وتعددددد وددددرق التقدددويم واالسددددتفادة     

القصددود مددم الددزممج وتقليددل األعقدداء ادداريددة بالنسددقة إلددى المعلددمج     

 ( 21ج  2011وتقليل حجم العمل ككلج )وليد الحلفاوي ج 

االلكترونددي بددالن م التعليميددة مددم    ويمكددم القددوة أن توظيددف التعلدديم   

الممكددم أن يدديدي إلددى ليددادة مسددتود التعدداون بدديم المعلددم واليددي ج 

تعلددم اليالددب بشددكل مسددتقل عددم اآلهددريمج ليددادة الحصدديلة الاقافيددة      

لليالبج تحوة اليالب مم التعلم بيريقة االستققاة السلقي إلدى الدتعلم   

يل الدلاتي بيريقدة   عم وريت التوجيع اللاتيج ارتفا  مسدتود التحصد  

كقيدددرةج تنمدددي روح المقدددادرة واتسدددا  أفدددت التفكيدددرج حدددل مشدددكيت   

اليدددي  الدددليم يتخلفدددون عدددم لميوهدددم ل دددروف قددداهرة كدددالمرل   

وغيددرقج مددم هددية المرونددة فددي الوقددت والمكددان ج ) حسددات مددالن ج    

: 59ج  2009( كمددا أشددار كددي مددم )البريددب لاهددر:     154ج 2010

( إلدددددى أن أهميدددددة التعلددددديم   155ج  2010(و ) حسدددددات مدددددالن ج 62

االلكتروني ترجع إلى كوندع النمدواذ الجديدد الدلي يعمدل علدي تبييدر        

الشدددكل العدددات للتعلددديم التقليددددي بالميسسدددة التعليميدددةج ليهدددتم بدددالتعليم     

التعدداوني العددالمي والتعلددديم المسددتمر والتددددريب المسددتمرج وتددددريب     

وتتضدددال تلدددك المحتدددرفيم فدددي جميدددع المجددداالت التعليميدددة والعمليدددةج 

 األهمية مم النقاط اآلتية:  

يعتمدددد علدددي سدددرعة اليالدددب اللاتيدددة فدددي الدددتعلم وتفاعلدددع مدددع      .1

  .عناصر الموقف التعليمي االلكتروني 

يوفر هقرة التدرين الموحددة بمدا لهدا مدم دور إيجدابي وفعداةج        .2

فالمحاكدداة تسدداعد اليددي  علددي تعلددم المهددارات دون التعددرل  

الملحدددة لتعلمهدددا أو الدددتعلم فدددي  للمواقدددف الخيدددرة اات الحاجدددة

المواقدددف الحقيقيدددة أو الندددادرة أو اات التكلفدددة المرتفعدددة والتدددي 

   .يصعب ممارستها في الواقع

يسهم في جعدل عمليدات الدتعلم أكادر تشدويقا فالوسداو  المتعدددة         .3

تلجدددأ إلدددى اسدددتخدات العديدددد مدددم أشدددكاة عدددرل المعلومدددات        

رة لددي اليدي    المتنوعة مما ييسر جل  االهتمات بصورة كقيد 

   .نحو المعلومات

يتدديال وسدداول فعالددة مددم هددية تعلددم قدداوم علددي التجربددة النشددية    .4

يشارك فيع المتعلم بنفسع في التفاعل المعلوماتي بموقدف الدتعلم   

بعيدا  عم التعليم التقليدي حيص يكدون فيدع المدتعلم سدلقيا  ويعتمدد      

 .عضو هيئة التدرين فيع علي ادلقاء 

إدارة تعلمدع وباليريقدة التدي تناسدقعج حيدص       يشجع المدتعلم علدي   .5

يعرل أساليب تعلدم متنوعدة مادل القدراءة والمراققدة والفحدص       

واالستكشدداف والقحددص واالتصدداة والمناقشددة وتنفيددل التجددار      

   .إلكترونيا 

يساعد علي االستفادة مم الوقت وسدرعع الدتعلم وارتفدا  كفداءة      .6

ممدا يديور علدي    التعلمج وتخفيض لمدم الدتعلمج وتشدويت الدتعلمج     

المرتقدددات والحدددوافز والمددددهرات وتكددداليف الفرصدددة القديلدددةج   

وارتفدددا  أداء العدددامليم والتندددافن فدددي سدددوق العمدددل باسدددتخدات  

 المستحدوات التكنولوجية الميومة للتيقيت بالعملج  

يعمددل علددي تنميددة قدددرات المددتعلم ودافعيددع للمقددادرة واالعتمدداد     .7

مقادرة للحصوة علي الدتعلم  علي النفن في التعليم المستمرج فال

الددلاتي والقحددص عددم وسدداول لتنميددة هددلق المقددادرة تعددد مددم أهددم    

مهددددارات وسددددمات عصددددر تكنولوجيددددا المعلومدددداتج وتكددددرار   

الممارسة العملية مم أهم الخصداوص التدي يعتمدد عليهدا التعلديم      

االلكترونددددي ج فالمتدددددر  يمكنددددع الرجددددو  إلددددى العديددددد مددددم     

يكتسددب المهددارات والمعددارف  المجدداالت فددي أي وقددت إلددى أن  

التي يحتاذ إليها مم هية استخدات القرامج التعليميدةج وبالتدالي   

تضدمم وصدوة التعلدديم لكدل مددتعلم حسدب سددرعتع وقدراتدع فددي      

   .التعليم



153-134, صفحة: 1, عدد 3, مجلد 2016أكتوبر   6ة العلمية لجامعة ,المجل ياسر سعد  
 

140 
 

 أهداف التعليم االلكتروني : 

تتشددابع كايددر مددم األبحددا  المتخصصددة فددي التعلدديم االلكترونددي فددي      

قهدا مدم هدية اسدتخدامع ج اوضدال      عرضها لرهداف التدي يجدب تحقي  

( ج )هندددداويج ج إبدددراهيم و محمدددودج  47ج 2006كدددي مدددم )أحمددددج  

-92ج 2012(ج )شدددددوقي حسدددددانيج 439-437ج 2009إبدددددراهيم ج 

( أن مدددددم أهدددددم   883 -881:  2015()احمددددددج و عقدالمجيددددددج  93

   -األهداف التي يجب تحقيقها مم هية التعليم االلكتروني ما يلي : 

 

تعليميدددة وريدددة ومتعدددددة المصدددادر تخددددت العمليدددة     تدددوفير بيئدددة   .1

 التعليمية بجميع جوانقهاج  

إيجدداد بيئددة تفاعليددع وتعزيددز العيقددة بدديم الميسسددات التعليميددة       .2

والقيئدددة الخارجيدددة وتدددوفير مصدددادر متعدددددة للتعلددديم تتددديال الفرصدددة   

   .للمناقشة والمقارنة والتحليل والتقييم

لمتعلمج الميسسدة التعليميدةج   توعية المن ومة التعليمية )المعلمج ا .3

القيتج المجتمعج القيئة( بأهمية وكيفيدة وفعاليدة التعلديم االلكتروندي ج     

   .لخلت التفاعل بيم هلق المن ومة

نملجة التعليم وتقديمع في صدورة معياريدة ج حيدص تقددت الددر        .4

 في صورة نمواجيةج  

إعداد جيل مم المعلمديم واليدي  قدادر لدي التعامدل مدع التقنيدة         .5

 ومهارات العصر والتيورات الهاولة التي يشهدها العالمج  

تقددديم التعلدديم الددلي يناسددب فئددات عمريددة مختلفددة مددع مراعدداة          .6

   .الفروق الفردية بينهم

لددلا نجددد أن تحقيددت ماددل هددلق األهددداف يسدداهم بفاعليددع فددي االرتقدداء   

بالعمليدددة التعليميدددة ج ولتحقيدددت الدددك البدددد أن تتحدددوة المدرسدددة إلدددى   

ليمية متميزة قدادرة علدي تخدرذ افدرادا لدديهم القددرة علدي        ميسسة تع

مواجهع االنفجار المعرفي والدياد المعلوماتج واكتسدا  المهدارات   

فددي مجتمددع العولمددة ونشددر م لددة التعلدديم والتدددريب ج كمددا أن تقنددي      

هيدددار التعلددديم االلكتروندددي فدددي الميسسدددة التعليميدددة علدددى اهدددتيف     

 .مراحلها يمكم أن يحقت عاود جيد

 األسس التي يقوم عليطا التعليم االلكتروني : 

( أن التعلددديم االلكتروندددي  71-65ج  2009يدددرد )البريدددب لاهدددرج   

 يقوت علي عدة أسن مم أهمها: 

التعليم االلكتروني هو احد وسداول تكنولوجيدا التعلديم التدي تهدتم       .1

بتنفيددل التعلدديم لكنهددا تختلددف كليددة عددم الوسدداول التقليديددة لكونهددا  

اوت ووسداول تكنولوجيدة حديادة تسدتخدت فدي عدرل       تتضمم أد

المحتوي بيرق مختلفةج ويتم تيقيقع باستخدات ودرق وأسداليب   

والدتعلم   (جFace to Faceالتعلم المختلفة كالتعلم وجها لوجدع ) 

كمدددا يدددتم تنفيدددل التعلددديم  ( distance educationعدددم بعدددد )

االلكتروندددي بتيقيدددت العديدددد مدددم ن ريدددات الدددتعلم ومدددم أهمهدددا 

 behaviorism andلن ريددددات السددددلوكية والقناويدددددة   ا

constructivism      لكونددع نقيددة التقدداء بدديم مختلددف الفلسددفات

ون ريددات الددتعلم فهددو يتدديال الفرصددة للمتعلمدديم لقندداء معددارفهم    

 وفهمهم بأنفسهمج  

األهم مم اهتيدار األدوات والوسداول التكنولوجيدة االلكتروندي ة      .2

ب الدتعلم المناسدقةج حيدص إن    هو كيفيدة توظيفهدا باسدتخدات أسدالي    

توظيددددف الوسدددداول التكنولوجيددددة أهددددم مددددم نوعيددددة الوسدددداول       

التكنولوجيدددة المسدددتخدمةج ألندددع ممدددا ال شدددك فيدددع أن التوظيدددف  

الضدعيف للتكنولوجيددا يعكددن وراوددع تعلدديم ضددعيف وبندداء عليددع  

فان فشل ن ات التعلم االلكتروني يقع علي عاتت المسئوليم عدم  

 ول التكنولوجية المستخدمةج  اهتيار األدوات والوسا

يمكم استخدات تكنيكات وأدوات التعلم االلكتروندي فدي كدي مدم      .3

أو االتصداة غيددر المقاشددر   on lineالدتعلم باالتصدداة المقاشدر   

off line     مددع مراعدداة أهميددة اهتيددار األدوات المناسددقة لكددل

 منهماج 

الممارسددات الفعالددة للتعلدديم االلكترونددي تعتقددر السددقيل األماددل        .4

 دلحاق مم أتموا تعليمهم بفرص التعليم المستمر المتاحة لهمج 

 اللكترونددي الفعالددة ال يددتم إال فددي   تنفيددل مددداهل وأسدداليب التعلدديم ا    .5

ضددوء اسددتخدات أسدداليب تدريسددية متميددزةج ومددم هددلا المنيلددت فددلن       

المتخصصيم في تكنولوجيا التعليم وورق التدرين هم األقددر علدي   

 .تعلم أفضل مم هية التعليم االلكتروني قيادة المتعلميم لتحقيت 

 أنوا  التعليم االلكتروني   -

 يمكم تقسيم أنوا  التعليم االلكتروني علي النحو التالي:  

 أوال: أنوا  التعليم االلكتروني من حيث النقل والتغذية:  

وهنددداك نوعدددان للتعلددديم االلكتروندددي حسدددب النقدددل والتبليدددة )وليدددد        

 penو)( 28ج 2007رق عدددامرج ( و)ودددا64ج 2006الحلفددداوي 

porn p & jermy p, 2, 2006)  

الدتعلم  التعليم االلكتروني غير المعتمرد علري الشربكات ويشرمل:      .1

المعتمددد علددي الحاسددو  وبرمجياتددع وهددو التعلدديم الددلي يددتم بواسددية   

الحاسددو  وبرمجياتددع المختلفددة وكددللك برمجيددات الوسدداو  المتعددددة  

التعليمدي فدي العدادة مخزندا  علدي       والوسداو  الفاوقدة ويكدون المحتدوي    

وساو  تخزيم مال األقراص المدمجةج اسديوانات الفيدديوج القدرص    

  .الصلبج ااكرة هارجيةج ااكرة الهاتف المحموة

وفدي هدلا الندو  مدم     التعليم االلكتروني المعتمد علي الشبكات:  .2

التعلدديم توظددف إحدددد الشددقكات فددي تقددديم المحتددوي التعليمددي ويتدداح   

لتفاعدددل النشددد  مدددع المحتدددوي ومدددع المعلدددم ومدددع الدددزميء    للمدددتعلم ا

 وبصورة تزامنية وال تزامنية وينقسم أيضا إلى: 

  التعليم المعتمد علي الشبكة المحليةLAN:    حيص توظدف هدلق

الشقكة في تقديم المحتوي التعليمي للمتعلم وتتديال لدع فرصدة التفاعدل     

   .التزامني واليتزامني مع المعلم والزميء

 م المتعمررد علرري الشرربكة العنكبوتيررة  التعلرريWAN : حيددص توظددف

هددلق الشددقكة فددي تقددديم المحتددوي التعليمددي للمددتعلم وتتدديال لددع فرصددة     

التفاعددل التزامنددي واليتزامنددي مددع معلمددع ومددع لميوددع وهنددا يددتم         

توظيف شقكة ادنترنت وتيقيقاتها مال )القريد االلكتروندي ج غدرف   

تقديم المحتوي بصورة تزامنيدة  الحوارج مجموعة األهقارج ج ج ( في 

أوال تزامنية وتتم علي شقكة ادنترنت أنماط مختلفة مم التفاعل بديم  

 أوراف العملية التعليميةج ومم بيم هلق األنماط التفاعلية:  

   التفاعل بيم المعلم واليالب 

   التفاعل بيم اليي  أنفسهم 

   التفاعل بيم اليالب والمحتوي 

 حتوي التفاعل بيم المعلم والم 

  التفاعل بيم المعلم والمعلم 

ثانيررا : أنررروا  التعلرريم االلكترونررري مررن حيرررث الترر امن فررري االتصرررال     

 والتفاعل:  

وهنددداك تصدددنيف حسدددب التدددزامم فدددي االتصددداة والتفاعدددل )علدددي         

(ج و)عقددددد اى 51ج2008( )مهددددا السددددفيانيج 24ج 2009األلمعدددديج 

 (  19ج 2009الموسىج 

 :التعليم االلكتروني المت امن -1

 Synchronous E-learning 

وهو تعليم إلكتروني يجتمع فيع المدتعلم والمعلدم فدي وقدت واحدد ليدتم        

بينهمدددا اتصددداة مقاشدددر بدددالنص أو الصدددوت أو بالصدددوت والصدددورة   

ويتضددمم هددلا النددو  مدديتمرات الفيددديو التفاعليددة والمحادوددة الفوريددة   

 وغيرها وال يشترط تواجد المتعلم في قاعات الدراسةج  

 ليم االلكتروني غير المت امن :التع -2

 Asynchronous E-learning  
وفي هلا النو  يتم تقدادة المعلومدات وتفاعدل المتعلمديم عقدر وسداو        

اتصدداة متعددددة ماددل القريددد االلكترونددي ولوحددات ادعينددات وقددواوم    

النقال والمنتديات وغيرها وييحظ أن هلا النو  قاوم علدي أدوات ال  

نفدن الدزمم فديمكم للمعلدم أن يضدع مصدادر مدع        تتيلب التواجدد فدي   

هية التدرين وتقويمع علي الموقع التعليمي وم يدهل اليالب فدي أي  

 وقت ويتقع إرشادات المعلم في إتمات عملية التعلم

 مبررات انتقال المملكة  لى التعليم والتدريب االلكتروني :  -
رة توجدددد العديدددد مدددم األسدددقا  والمقدددررات التدددي تددددعو إلدددى ضدددرو  

 استخدات القرامج االلكتروني ة وهى:  

: وكمددا أسددلفنا فددان   المعرفرري وترردفق المعلومررات   االنشررطارج 1-2-1

سدددمة هدددلا العصدددر والدددلي سدددمى بعصدددر المعلومدددات هدددو تضددداعف  

المعادداارف بصددورة ضددخمةج ممددا يسدداتدعى إلددى القحددص عددم وسدديلة    

للحفددداف علدددى هدددلق المعدددارف واسدددترجاعها عندددد الحاجدددةج وتقنيدددات    

 ;, Shelley, Daniel J وتر هددي أنسددب اآلليددات لددللك  الكمقيدد

Swartz, Louis B ,; Cole, Michele T ,(2008) ج 
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الحاجررررة  لررررى السرررررعة فرررري الحصررررول علررررى المعلومررررات    ج 1-2-2

: و هدددي أيضدددا إحددددد أهدددم سدددمات عصدددر المعلومددداتج     ومعالجتطرررا

فالحاجددددة ماسددددة إلددددى معالجددددة هددددلا الكددددم الضددددخم مددددم المعددددارف      

ت قصدير دتاحدة الفرصدة أمدات معالجدة المعدارف       والمعلومات في وق

 ,Lam, Paul; Csete, Josephine; McNaught بصورة مفيدة

Carmel (2009) ج 

: حيدص تتميدز   الحاجة  لى المطارة واإلتقان في أداء األعمالج 1-2-3

بددرامج التعلدديم االلكترونددي بقدددرتها الفاوقددة علددى المسدداعدة فددي إتقددان   

 ;Hu, Dawei قلدديص األهيدداء بهددا األعمدداة وسددرعة أداوهددا وت 

Chen, Wei; Zeng, Qingtian; Hao, Tianyong; Min, 

Feng; Wenyin, Liu (2008) ج 

: حيدص إن   يجاد الحلول المناسبة لمشكالت صعوبات التعلمج 1-2-4

بددرامج التعلدديم االلكترونددي تسدداهم بحددد كقيددر فددي التبلددب علددى أوجددع    

 ;Dietze, Stefanيددةليدالتقالقصددور التددي توجددد بقددرامج التعلدديم   

Gugliotta, Alessio; Domingue, John (2009) ج 

: والك بتهيئدة اليدي  إلدى    تحسين فرص العمل المستقبليةج 1-2-5

حاجددات عصددر المعرفددة و المعلومددات ممددا يسدداهم فددي هلددت كددوادر      

 Ying-Hong; Lin, Chih-Hao ميهلددة لحاجددة سددوق العمددل

ang, (2008  

 كتروني : ممي ات التعليم االل -

للتعلدددديم االلكترونددددي عددددددا مددددم المزايددددا المفيدددددة للمددددتعلم والمعلددددم    

والميسسة التعليمية علي حد سواء وقد تناوة عدد مم القداحايم مدنهم   

( 27: 22ج 2010( و)ولقدددددددة ج 440: 439ج 2009و)هندددددددداويج 

 وهي كما يلي : 

 بالنسبة للمتعلم :  -

 ارق و بالسرعع التي تناسقع  يتعلم ما يريد تعلمع في الوقت اللي يخت -

يستييع أي والب أن يختار ما يحتاجع فعدي ج كمدا يمكندع أن يددر       

في الوقت اللي يناسقع ويحدد أوقات بدء الدراسة في يدرتق  بمواعيدد   

 .محددة لقداية الدراسة أو نهايتها 

 يتعلم ويتدر  في جو مم الخصوصية   –

ال اليالددب الفرصددة  يمكددم أن يددتم بمعددزة عددم اآلهددريم بحيددص يمددن      

 للتجربة والخيأ في جو مم الخصوصية دون أي شعور بالحرذ ج 

 يمكنع تخيي بعض المراحل التي يراها سهلع أو غير مناسقة   –

يمكم أن يتخيي اليالب بعض المراحل فدي يحتداذ حضدور بدرامج      

بأكملها و هو في غني عنها ج ويمكندع تدرك أجدزاء بسديية يدرد أنهدا       

 .ية فاودة لم تعود عليع بأ

 يمكنع ادعادة واالستزادق بالقدر اللي يحتاجة   -

يمكم لليالب ادعادة حتى يتأكد مدم إتقاندع واسدتيعابع للمدادة العلميدة       

ج ممددا يزيددد وقتددع بنفسددع ويجعلددع يتقدددت بخيددي وابتددة الددي المسددتويات      

  .األعلي

 بالنسبة للمعلم :  -2

 ال يضير الي تكرار المعلومة عدة مرات  -

ص يكددون الشددرح ميروحددا للتددداوة ج وكددللك االهتقددارات فيأهددل    حيدد 

منهددا حسددب رغقتددع وقدرتددع ج وال يرجددع الددي المعلددم إال فددي النقدداط        

 الصعقة ج  

 يمنال الوقت للمعلم دعداد برامج أكار  -

نتيجة لما سدقت يتدوافر للمعلدم الوقدت لكدي يسدتبل هقراتدع فدي إعدداد           

 .ع عدد أكقر مم القرامج التعليمية لييب

التركيددز علددي التبليددة الراجعددة للمددتعلم وهددو مدداال يسددمال بددع وقددت      -

 المعلم في التعليم التقليدي : 

حيددص أن التبليددة الراجعددة تعتقددر مددم أهددم دعدداوم التعلدديم الفعدداة التددي   

تقيم للمدتعلم مددد االسدتفادة الحقيقيدة وتوجهدع نحدو المسدار الصدحيال         

 اللد يجب أن يتخلق ج 

 ر لتنمية قدرات مختلفة للمعلم تتاح لع فرصة أكق -

حيص يساعد المعلم علي تنمية قدرات أهري غير إلقاء المحاضدرات   

والقيددات بالترتيقددات داهددل قاعددة الدراسددة ج ويفددتال لددع آفاقددا جديدددة مددم    

أجل أن ينمي مهارات التفاعل مع التكنولوجيدا ومهدارات االتصداالت    

ة الدددي تعميدددت  الفعالدددة ومهدددارات التفاعدددل مدددع االهدددريم ج بادضددداف    

  .مهارات تصميم القرامج 

تبيير دور المعلم مم الملقدى و الملقدم ومصددر المعلومدات الوحيدد       -

 .الى دور الموجع والمرشد 

 بالنسبة للمؤسسة التعليمية :  -3

التقليل مدم التكلفدة يقلدل مدم التكلفدة كلمدا لاد عددد المتعلمديم ج          -3-1

 ة في بعض التخصصات  در األكاديميوكللك يتبلب علي نقص الكوا

سددددرعع تيددددوير المندددداهج: سددددرعع تيددددوير وتبييددددر المندددداهج   -3-2

 والقرامج دون تكاليف اضافية باه ة ج 

 معوقات التعليم االلكتروني  

وهناك مجموعة مم المعوقات التي تعوق تيقيت التعليم االلكتروندي   

علي الوجع األمال أو تعوق تحقيت االستفادة القصوي مندعج وأشدارت   

ي هددددلق المعوقددددات بعددددض الدراسددددات ماددددل دراسددددة )الموسددددىج     الدددد

( 21ج 2007( و)الشددددددمريج  62ج2004( و)لكدددددديج  181ج2002

 ( منها ما يلي : 52ج2008و)محمديج 

مشدددكلة الفجدددوة العلميدددة بددديم القلددددان الناميدددة والمتقدمدددة وتتمادددل فدددي  

فجدوات علميددة وتقنيددة وأهيقيددة ووقافيدة ودينيددة وتاريخيددة ومجتمعيددة   

   .وقيمية

معوقددات ماديددة ماددل صددعوبة تبييددة ادنترنددت وبيئهددا فددي بعددض          

  .المناوت وارتفا  تكلفتها لدي بعض األفراد

غالقددا مددا تيهددل مع ددم القددرارات فددي هددلا النددو  مددم التعلدديم مددم ققددل    

التقنيددديم أو الفنيددديم معتمدددديم فدددي الدددك علدددي هقدددراتهم وتجددداربهم        

ليالدب والمعلدمج   الشخصيةج وغالقا ال ين ر بعيم االعتقدار لمصدلحة ا  

لللك يجب وضع هيدة ومعيدار التخداا القدرارات فدي هدلا الندو  مدم         

التعليم ألن هلق القدرارات تديور بشدكل مقاشدر علدي اليالدب والمعلدمج        

للا فمم األهميدة بمكدان أن يكدون التربويدون والمعلمدون هدم األسدا         

   .في اتخاا القرارات الخاصة بهلا النو  مم التعليم

مم المعلميم علي استخدات هلا النو  مم التعليم وما  عدت قدرة الكاير

يتيلقدددع مدددم اسدددتخدات الكمقيدددوتر وادنترندددت وتيقيقاتهمدددا المتعدددددةج   

ولللك يجب العمل علي استمرار دعم وتدريب المعلميم علدي تيقيدت   

   .هلا النو  مم التعليمج والتمكم مم استخدات الكمقيوتر واالنترنت

 يق نظام التعلم االلكتروني : , المشكالت القائمة في تطب
السددعي المسددتمر ديجدداد الحلددوة المناسددقة للمشدداكل والعققددات التددي        

تواجدددع هدددلا الندددو  الحدددديص مدددم التعلددديم وتدددوفير جميدددع متيلقاتدددع         

واحتياجاتددع مدددم تقنيددات ووسددداول اتصدداة وأدوات تعليميدددة متيدددورة    

 ومنددداهج الدددتعلم االلكتروندددي التدددي يدددتم باهدددا عقدددر شدددقكة المعلومدددات  

 .العالمية

إنَّ مشددكلة جددودة التعلدديم المقدددت عقددر الددتعلم االلكترونددي تعددد مددم          -

األمددور الصددعقة التددي يواجههددا الددتعلم االلكترونددي حاليددا ج إا تحتدداذ       

بدددرامج الدددتعلم االلكتروندددي إلدددى الخضدددو  لمعدددايير قويدددة مدددم ققدددل      

ميسسددات التعلدديمج والتأكددد مددم مدددد قدددرتها علددى تلقيددة احتياجددات        

تمشددديها مدددع التيدددورات والتبييدددرات المسدددتققليةج ون دددرا    المجتمدددع و

للمرونددة التددي يقددديها الددتعلم االلكترونددي اتجدداق المتعلمدديم الملتحقدديم       

بقرامجع والتسهييت المقدمة لهمج يققى مم الضروري إهضدا  هدلق   

   .القرامج للتقويم المستمر حتى تصقال اات جودة نوعية

  تعليمدي معاصدر ووسديلة فعالدة     بما انَّ التعلم االلكتروندي اسدتحدا   -

في التعليم عم وريدت االستكشدافات التقنيدة المعلوماتيدة واالتصداالت      

االلكتروندددددي ة الحديادددددةج فلندددددع لدددددم يصدددددل إلدددددى معدددددايير مدروسدددددة 

واستراتيجيات واضحة مم ققل الميسسات التعليميدة السدتخدات الدتعلم    

لتدي تتيدور   االلكتروني ج كما أنَّ أنماوع متيورة ومتبيرة بالسدرعة ا 

فيهدا التكنولوجيدا واالتصداالت المعلوماتيدة االلكتروندي ة فلدين هنداك        

نمواذ واضال المعالم للتعلم االلكتروني ن درا  لحداوتدعج وكدللك تقدايم     

رؤيددة المتعلمدديم والمعلمدديم وجميددع العددامليم فددي سددلك التعلدديم فيمددا       

يددة  يتعلت باستخدات ان مة التعلم االلكتروني أدد إلى هلت عواودت عد 

  .في هلا المجاة

كما أنَّ مشدكلة جدل  المدتعلم وإوارتدع عقدر الدتعلم االلكتروندي علدى          -

الددرغم مددم تددوافر عنصددر ادوددارة فددي مقددررات الددتعلم االلكترونددي        

وأساليقع الجديدة الحتواوها على الصدوت والصدورة المتحركدةج تققدى     

وندي  قضية تيرق ن م التعلم االلكتروني فمهما حداوة المقدرر االلكتر  

إودددارة المدددتعلم فلندددع يققدددى ضدددعيفا  أمدددات المعلدددم الدددلي يسدددتخدت أندددوا   

الوسدداول والتكنولوجيددا والتفاعددل المتواصددل مددع المددتعلم فددي الصددف      

   .الدراسي في التعليم وفت المناهج الدراسية المتيورة
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القضية األكار أهمية هي تعلديم المدرسديم الدليم يقومدون باسدتخدات       -

لم االلكتروندي وإدارة التعلديم مدم هدية هدلق      االنترنت ألغدرال الدتع  

الشددددقكة حيددددص يكددددون باسددددتياعتهم اسددددتخدات هددددلق األداة بالفاعليددددة    

الميلوبدددة بمدددا فدددي الدددك القددددرة علدددى إجدددراء القحدددو  بواسددديتها         

والحدددرص علدددى التمييدددز بددديم مدددا هدددو صدددالال ومدددا هدددو ودددالال مدددم      

المعلومددددات الموووقددددة والخاوئددددة وكددددللك بدددديم المعلومددددات القديمددددة 

   .الحدياةو

والعققة األكادر أهميدة بالنسدقة للدتعلم االلكتروندي تتمادل باالفتقدار إلدى         

المدرسددديم والتربدددوييم الدددليم يتمتعدددون بقددددر كددداف مدددم التددددريب        

السددتخدات االنترنددت بكفدداءة وتيددوير مهدداراتهم التربويددة والتقويميددة      

 وفقا  لللك  

و هلدت بيئدة   إن مم أكقر تحديات تيقيت ن ات التعلم االلكتروني هد    -

تعليمية الكترونية مقنية على وقافة واسعة ون رة شاملة لمفهوت الدتعلم  

االلكترونددي ج فضددي  عددم الددك فددلن تيددوير رؤيددة لتدددريب المتعلمدديم   

والمعلمدديم وجميددع العددامليم فددي سددلك التعلدديم علددى اسددتخدات ان مددة       

 .التعلم االلكتروني تمال عاوقا  قويا 

 الدراسات السابقة

الدراسدددات السدددابقة المتعلقدددة    ن أهرررداف البحرررث نعرررر   انطالقرررا مررر 

بموضو  التعلم والتدريب االلكتروني ج القديمة منها والحدياة مرتقدة  

 مم األقدت إلى األحد :  

هددددفت الدراسدددة إلدددى تعدددرُّف الدددرؤد     (2014دراسدددة الشدددهريج ) -

الفلسفية والفكرية نحو مفهوت التعلم االلكتروندي ج وأهدم إسدهاماتع فدي     

العاليج وأبرل معوقات تيقيقعج وآلية تفعيلع في التعلديم العدالي    التعليم

السددعوديج ولتحقيددت الددكج اعتمدددت الدراسددة علددى المددنهج الوصددفي     

السدددتقراء وتحليدددل ومناقشدددة األدبيدددات الن ريدددة والدراسدددات القحايدددة 

المرتقيددة بموضددو  الددتعلم االلكترونددي وآليددات توظيفددع فددي بددرامج      

بالممارسدددات الميققدددة فدددي التعلددديم العدددالي  التعلددديم العدددالي ومقارنتهدددا

السددعوديج وقددد هلصددت الدراسددة إلددى أن مفهددوت الددتعلم االلكترونددي      

مدالاة فدي ودورق التكدويني ولدم يسددتقر بعدد علدى حداة لددد منسددوبيع          

والمسددددئوليم عنددددع والمسددددتفيديم منددددع ممددددم يقومددددون علددددى تيقيددددت  

قدل  مخرجاتع بحسب وقيعة التخصص واالهتمدات الدلي حددد بدع مدم ق     

المعرفيم لدعج وإن كدان هنداك رؤيدة مجمدع عليهدا نحدو هدلا المفهدوتج          

فهي تكمم فدي وصدفع بالوعداء التقندي لكدل أندوا  الدتعلم القاومدة علدى          

استخدات التقنيات كالحاسدو  والشدقكات والوسداو  المتعدددة وبوابدات      

تعلُّميدة غيدر تقليديدة تعتمدد     -ادنترنت اللي يتم مدم هدية بيئدة تعليميدة    

او  تقنيددة متعددددةج لتقددديم محتددود تعليمددي رقمددي عقددر هددلق   علددى وسدد

الوساو  المتعددة على الحاسو  وشقكاتع إلدى المدتعلم بشدكل يتديال لدع      

إمكانية التفاعل النش  مع هلا المحتود ومع المعلم ومع أقرانع سدواء  

كان الك بصورة متزامنة أو غير متزامنةج كما أن لدتعلم االلكتروندي   

تعلُّميدة  -لتعليم العاليج منها: أنع يدوفر بيئدة تعليميدة   إسهامات جلية في ا

غنيدددة ومتعدددددة المصدددادرج ويشدددجع علدددى التواصدددل بددديم أودددراف        

المن ومة التعليميةج ويشدارك فدي نملجدة التعلديم وتقديمدع فدي صدورة        

معياريةج ويعد جيدل قدادر علدى التعامدل مدع التقنيدة متسدلحيم بأحدد          

لصدت إلدى أن توظيدف الدتعلم     المهارات العصريةج كما أن الدراسدة ه 

االلكتروني في التعليم العدالي السدعودي يواجدع جملدة مدم المعوقداتج       

منهددا: قلددة الددوعي بهددلق التقنيددة وعجددز فددي تددوافر المعلددم الميهددل فددي   

اسددتخدامهاج وأهيددرا ج ناقشددت الدراسددة اآلليددة المقترحددة لتفعيلددع فددي        

 رحاتج  التعليم العالي السعوديج ومجموعة مم التوصيات والمقت

واقدع التعلديم االلكتروندي    ( اسدتهدفت بحدص   2012دراسة الخصاونةج 

في الجامعدات األردنيدة والتركيدز علدى أهدم القضدايا والتحدديات التدي         

تيددوير وددرق التعلدديم    يواجههددا وسددقل تعزيددز اسددتخداماتع مددم أجددل    

وأصددوة التدددرين إضددافة إلددى أنددع يعتقددر مددم أهددم العوامددل لتتخفيددف   

د القشدددددرية والقنيدددددة التحتيدددددة للجامعددددداتج    األعقددددداء علدددددى المدددددوار  

القحص إلالة اللقن حوة مفهوت التعلديم االلكتروندي باعتقدارق     ويحاوة

أداة لتيددوير اليالددب عقددر تعلدديم ااتددي وتعزيددز التفكيددر النقدددي لديددع      

ممارسدتع وتوليدد المقددرة لديدع علدى التفاعدل        بحيص ينعكن الك علدى 

تمكم مدددم التقنيدددات  مدددع محييدددع واكتسدددا  المعرفدددة والمهدددارة والددد    

بعدد الدك عقدر الدتعلم      واألدوات أوناء تواجدق على مقاعد الدراسة ومدا 

مدد الحياةج ويخلص العمدل إلدى ضدرورة وضدع اسدتراتيجية وونيدة       

تهدددددف إلددددى تيددددوير الن ددددات التعليمددددي فددددي الجامعددددات األردنيدددددة        

تنافسيتها إقليميدا  وعالميدا  واعتمداد التعلديم االلكتروندي محدورا         لتعزيز

أساسيا  مم محاور االستراتيجية وتصميم برنامج لقنداء قددرات الهيئدة    

المعلومدات وعلدم أصدوة التددرين والتربيدة       التدريسية في تكنولوجيدا 

 .كونها مكونات التعليم االلكتروني األساسية

( هدف القحص الحدالي إلدى بنداء نمدواذ فدي      2014دراسة عقدالقادر )

حدل المشدكيت يتكدون مدم ودي       التعلم االلكتروني قاوم على أسدلو   

موديوالت ج كما استهدف القحص التأكدد مدم فاعليدة النمدواذ المقتدرح      

فددي تنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري ومهددارات حددل المشددكلة لدددد     

والقدددات كليدددة التربيدددة بجامعدددة نجدددران حيدددص تدددم اسدددتخدات النمدددواذ   

والدك  والقدة   125المقترح في التعلم االلكتروني مع عينة مكونة مم 

هداج  1432/1433هية الفصل الدراسدي الاداني مدم العدات الجدامعي      

وقدددد تدددم تيقيدددت أدوات الدراسدددة ققليدددا  وبعدددديا  وإجدددراء المعالجدددات       

ادحصدداوية والتددي أوضددحت وجددود فددروق اات داللددة إحصدداوية فددي     

المتوسيات الحسابية لصدالال التيقيدت القعدديج ممدا أكدد مددد فاعليدة        

ة مهارات التفكير االبتكاري ومهدارات حدل   النمواذ المقترح في تنمي

   .المشكلة لدد اليالقات عينة الدراسة

( هدددفت الدراسددة إلددى معرفددة أوددر اسددتخدات   2013دراسددة الحوالدددة )

أسلو  التعلم االلكتروني على تحصيل ولقة الصف الاالدص األساسدي   

في مادة التربية االجتماعيدة والوونيدة فدي األردن واتجاهداتهم نحدوقج      

( والقدا  ووالقدةج تدم اهتيدارهم قصدديا       90ندت عيندة الدراسدة مدم )    تكو

مددم أربددع مدددار ج وتددم تقسدديمهم إلددى مجمددوعتيمج ضددابية وتكونددت 

( والقدا  واألهدرد   25مم مدرستيم األولى لللكور وبل  عدد ولقتها )

( والقةج ومجموعة تجريقية كانت مم 25لةنا  وبل  عدد والقاتها )

( والقددا  واألهددرد  20وبلدد  عدددد ولقتهددا ) مدرسددتيم األولددى للددلكور  

( والقددددددة للعددددددات الدراسددددددي   20لةنددددددا  وبلدددددد  عدددددددد والقاتهددددددا )   

(ج وقد تم تدرين ولقدة المجموعدة التجريقيدة الوحددة     2008/2009)

األولدددى مدددم كتدددا  التربيدددة االجتماعيدددة والوونيدددة للصدددف الاالدددص        

األساسددددي بيريقددددة الددددتعلم االلكترونددددي ج بينمددددا تددددم تدددددرين ولقددددة    

جموعدددة الضدددابية الوحددددة ااتهدددا باليريقدددة االعتياديدددةج ولبايدددات  الم

تحقيدددت أهدددداف الدراسدددة قدددات القاحدددص بقنددداء أداتدددي الدراسدددة وهمدددا:    

االهتقدددددار التحصددددديلي ومقيدددددا  االتجاهددددداتج واسدددددتخدت القاحدددددص     

المعالجددات ادحصدداوية اآلتيددة: المتوسدديات الحسددابية واالنحرافدددات      

والمشتركج وقدد أظهدرت النتداوج    المعيارية وتحليل التقايم المصاحب 

ما يلي: وجود فروق اات داللة إحصداوية فدي مسدتود التحصديل بديم      

المجموعتيم الضابية والتجريقية وكاندت هدلق الفدروق لصدالال أفدراد      

المجموعدة التجريقيدةج كمدا أكددت النتداوج تحسدنا  فدي اتجاهدات اليلقدة          

تجربددة  نحددو أسددلو  الددتعلم االلكترونددي ج وأوصددى القاحددص بتعمدديم        

استخدات التعلم االلكتروني اللي تدم تيقيقدع علدى ولقدة الصدف الاالدص       

األساسددي فددي مدينددة عمددان علددى مدددار  أهددرد فددي مندداوت تعليميددة  

 .أهرد في األردن

( ركددزت الدراسددة علددى اهددم   2012دراسددة الفددواعرةج و الشددرمان ) 

المميدددزات التدددي يجدددب ان تيهدددل بعددديم االعتقدددار عندددد تصدددميم هدددلق    

ل: الحدددددددددداالت النفسدددددددددية لرفدددددددددراد وعدددددددددداداتهم   األن مدددددددددة ماددددددددد  

واألعراف االجتماعيةج والحوافز والددوافع غيدر التعليميدةج     وتقاليدهم

والشددعور بالملددل عنددد اسددتخدات الن دداتج لددلا تعتقددر االسددتمرارية فددي       

مدم أكقدر التحدديات التدي تواجههدا فدي        استخدات األن مة االلكتروني ة

ت اسدتخدات التفاعدل الجدلا     المستققلج فالجمود اللي صدممت بدع وعدد   

عددزوف الكايددر مددم  والمدديور فددي تصددميمع قددد يدديدي فددي النهايددة إلددى 

المسددتخدميم عددم االسددتمرار فددي اسددتخدات الن ددات بالشددكل الميلددو ج  

لددددللك أصددددقال مددددم الضددددروري دراسددددة مميددددزات األن مددددة التددددي       

وعيقتهددا فددي تصددميم وبندداء أن مددة الددتعلم االلكترونددي لزيددادة   يقدددمها

مسدددتخدميم علدددى االسدددتمرارية فدددي الدددتعلم مدددم هدددية هدددلق  تحفيدددز ال

 .األن مة

( اسدددتهدفت الدراسدددة تقدددويم تجربدددة جامعدددة  2011دراسدددة البيددددان )

ادمدددات محمدددد بدددم سدددعود ادسددديمية للدددتعلم مدددم هدددية ن دددات الدددتعلم   

االلكترونددي مددم وجهددة ن ددر اليددي  واليالقدداتج وقددد تددألف مجتمددع   

المقيمدديم فددي مدينددة الريددال  الدراسددة مددم جميددع اليددي  واليالقددات

قج / بقددرامج الددتعلم االلكترونددي فددي تخصصددات:    1430والملتحقدديم 

الشددريعة والدددعوة واالقتصدداد وإدارة األعمدداةج فددي الفصددل الدراسددي  

( والق دا ووالقدةج وقدد تدم اهتيدار       628والقال  عددهم )  1429األوة 
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هم ( والقددا ووالقددةج ولعددت علددي   150عينددة عشددواوية مكونددة مددم )   

(ج إسدتقانة بعدد تعقئتهدا     142ادستقانةج وقد تمكم القاحص مم تسدلم )  

مددم ققددل أفددراد العينددةج وقددد بينددت نتدداوج الدراسددة أن أكاددر مددم نصددف  

% لديهم هقرة قليلدة فدي اسدتخدات الحاسدب اآللدي       8ج 52أفراد العينة 

% مددم اليددي    9ج 78وادنترنددتج وقددد أظهددرت النتدداوج أيضددا أن    

يكدم لدديهم هقدرة سدابقة فدي الدراسدة عدم وريدت الدتعلم          واليالقات لم 

% مدم أفدراد العيندة     5ج 77االلكتروني ج ومم النتاوج أيض ا أن نسقة 

يدددرون أن الدددتعلم االلكتروندددي فدددي جامعدددة ادمدددات محمدددد بدددم سدددعود    

ادسدديمية يعتمددد علددى وسدداول االتصدداة والتقنيددة المتيددورةج ويددرد      

وات الددتعلم االلكترونددي فددي % مددم اليددي  واليالقددات أن أد 6ج 66

جامعددة ادمددات محمددد بددم سددعود ادسدديمية تددوفر لليالددب واليالقددة         

مرونددة فددي الوقددت والمكددان فددي عمليددة التعلدديمج كمددا أن غالقيددة أفددراد   

% يدددرون أندددع يجدددب تددددريقهم علدددى كيفيدددة اسدددتخدات     9ج 86العيندددة 

تخدات برنامج )تدار ( ققل القدء الفعلي في الدراسةج أما بالنسدقة السد  

القريدد االلكتروندي فددي اسدتققاة الواجقددات مدم هيلددع وادجابدة عليهددا      

وإرسدالها لعضددو هيئددة التدددرين بشددكل متكددررج فقددد أجددا  أكاددر مددم  

%ج بعددت الموافقدةج ومدم ناحيدة      9ج 52نصف أفراد العينةج ونسقتهم 

أهددرد أظهددرت نتدداوج التحليددل ادحصدداوي وجددود فددروق اات داللددة      

 ددر أفددراد العينددة فددي درجددة الموافقددة علددى     إحصدداوية فددي وجهددات ن  

محدداور الدراسددة تعددزد الهددتيف هقددرتهم فددي الدراسددة عقددر الددتعلم     

االلكتروني ج والك لصالال الليم لديهم هقرة في الدراسدة عقدر الدتعلم    

 .االلكتروني 

( واستهدفت التعرف على مددد فعاليدة   2009دراسة )عقد الراضيج 

ندددي فدددي تنميدددة المكدددون المعرفدددي برندددامج قددداوم علدددى الدددتعلم االلكترو

ومهارة اتخاا القرار واالتجاق نحو الدتعلم االلكتروندي ج لددد اليدي      

المعلمدديم تخصددص الفيزيدداءج وقددد توصددلت نتدداوج الدراسددة إلددى أن        

للتعلم االلكتروني فعالية في تنمية كل مم: المكون المعرفيج ومهدارة  

دد وددي  شددعقة  اتخدداا القددرارج واالتجدداق نحددو الددتعلم االلكترونددي لدد     

  .وقيعة وكيمياء )مجموعة الدراسة(

( بدراسددة تناولددت واقددع التعلدديم االلكترونددي فددي   2008قددات الحجايددا )

الجامعدددات واسدددتهدفت معرفدددة درجدددة تدددوافر القنيدددة التحتيدددة للتعلددديم    

االلكترونددي ودرجددة معرفددة أعضدداء هيئددة التدددرين فددي الجامعددات        

كددددللك معرفددددة( درجددددة بمتيلقددددات اسددددتخدات التعلدددديم االلكترونددددي )و

اسدتخدامهم للتعلديم االلكتروندي ج وقددد سدعت الدراسدة لتحقيدت أهدددافها       

مدم هددية توليددع اسدتقانة علددى أعضدداء هيئدة التدددرين فددي جددامعتيم    

هما جامعة اليفيلة التقنية وجامعة الحسيم بم ويةج وقد بلبت عيندة  

( أعضاء مدم هيئدة التددرين وقدد أشدارت النتداوج إلدى        110الدراسة )

أن القيئدددة التحتيدددة للتعلددديم االلكتروندددي مدددا لالدددت فدددي أدندددى درجدددات  

( مددم سددلم الدددرجات 57ج2المتوسدد ج حيددص بلدد  المتوسدد  الحسددابي )

(ج أمدددا درجدددة معرفدددة أعضددداء هيئدددة التددددرين بمتيلقدددات التعلددديم  5)

االلكترونددي فقددد كانددت بدرجددة مرتفعددة وقددد بلدد  المتوسدد  الحسددابي       

ا درجددة ممارسددة أعضدداء هيئددة  (ج أمدد5( مددم سددلم الدددرجات )76ج3)

التدرين في الجامعات األردنية للتعليم االلكتروندي فقدد كاندت بدرجدة     

  .43ج3متوسية وقد بل  المتوس  الحسابي 

( دراسددة اسدددتهدفت التعددرف علددى واقدددع    2008وأجددرد الحددالمي )  

استخدات التعليم االلكتروني في عدد مم المددار  الخاصدة فدي مديندة     

المعلمديم واليدي ج ومددد فاوددة هدلا الندو         الريال مم وجهة ن ر

مدم التعلدديم فددي العمليددة التعليميدةج ومعوقددات اسددتخدامع فددي المدددار    

مم وجهة ن ر المعلميم واليي ج وتوصلت الدراسة إلدى مجموعدة   

مددم النتدداوجج أهمهددا أن الخلفيددة المعرفيددة للمعلمدديم فددي مجدداة التعلدديم    

يدة المعرفيدة لليدي  فدي     االلكتروني جاءت بدرجدة متوسديةج والخلف  

مجددداة التعلددديم االلكتروندددي جددداءت بدرجدددة عاليدددةج وأن اسدددتجابات       

 المعلميم حوة المعوقات جاءت بيم درجة متوسية وعاليةج  

( بدراسدة اسدتهدفت تقدويم تجربدة التعلديم      2007وقامت العقد الكريم )

االلكترونددي بمدددا  القيددان النمواجيددة للقنددات بجدددةج وشددملت العينددة      

القددات ومعلمددات الفصددوة االلكترونددي ة فددي مدددار  القيددان    جميددع و

( والقددددة 162( معلمددددة و)41النمواجيددددة للقنددددات والقددددال  عددددددهم )

يدرسم بيريقدة التعلديم االلكتروندي وبيندت نتداوج الدراسدة أن وريقدة        

التعلددديم االلكتروندددي تسددداهم فدددي ليدددادة قددددرة المعلمدددة علدددى اتصددداة    

   .المعلومات لليالقات

( فقددد أجددرد دراسددة اسددتهدفت تحديددد ميالددب   2006)وأمددا الحربددي 

استخدات التعليم االلكتروني لتدرين الرياضيات في المرحلدة الاانويدة   

( 86مم وجهة ن ر الممارسديم والمختصديمج وتكوندت عينتهدا مدم )     

( معلمدددا وتوصدددلت الدراسدددة إلدددى أن جميدددع ميالدددب 30مختصددداج و)

عتقددر ميالددب اللمددة   المددنهج االلكترونددي الددواردة فددي أداة الدراسددة ت   

لتخيددي  وتنفيددل وتقددويم المددنهج االلكترونددي ج وجميددع ميالددب إعددداد    

  .المعلم وتدريقع الواردة في أداة الدراسة تعتقر ميالب اللمة

( فقد أجدرت دراسدة اسدتهدفت التعدرف علدى قددرة       2006أما يماني )

التعلديم االلكتروندي علدى مواجهدات تحدديات التعلديم العدالي السددعودي        

وء عصر تقانة المعلومداتج وكاندت عيندة الدراسدة مكوندة مدم       في ض

( عضددو هيئددة تدددرين مددم جامعددة أت القددرد وجامعددة الملددك        152)

هالدددج ومددم أبددرل نتدداوج الدراسددة أن العينددة تييددد بشددكل كقيددر تيقيددت   

التعلدديم االلكترونددي لمواجهددة تحددديات التعلدديم العدداليج ويشددجع أفددراد    

الخقرات بيم األسداتلة داهدل الجامعدة     العينة استخدات ادنترنت لتقادة

وهارجهدداج كمددا أن اسددتخدات شددقكة ادنترنددت فددي اسددتيت الواجقددات       

المنزلية وتصحيحها وإعادتها لليالدب يخفدف مدم عدبء عضدو هيئدة       

التددددرينج وأن غيدددا  األن مدددة واللدددواوال المتعلقدددة بمدددنال الددددرجات    

أويرا  علددى العلميددة ليددي  التعلدديم االلكترونددي يعددد المعددوق األعلددى تدد 

النجدداح فددي تيقيددت التعلدديم االلكترونددي ج وأن ضددعف إعددداد وتيددوير  

مهددارات هيئددة التدددرين فددي مجدداة اسددتخدات التقنيددة الحدياددة والتعلدديم    

 .االلكتروني ييور على تيقيقع بفاعلية

ييحدددظ القاحدددص مدددم هدددية االودددي  علدددى الدراسدددات السدددابقة أنهدددا  

وندي فدي عددد مدم الجامعدات      ركزت على دراسة واقع التعلديم االلكتر 

والمدددار  والتجددار  العالميددة المختلفددة ج وتختلددف الدراسددة الحاليددة   

عم الدراسات السابقة في أنهدا ركدزت علدى وضدع رؤد إسدتراتيجية      

للتعلدديم االلكترونددي بالمملكددة مددم أجددل النهددول بالعمليددة التعليميددة        

تج والتربويددة واستشددراف المسددتققل فددي الجامعددات العربيددة بشددكل عددا  

 .والجامعات السعودية بشكل هاص 

 التدريب االلكتروني  

شهد العصر الحالي ودورة معلوماتيدة فدي مجدالي العلدم والتكنولوجيداج       

وتيقيقاتها في الحيداة العمليدةج ولعدل فدي مقدمدة الدك ظهدور الحاسدب         

اآللددي وتقنياتددع العاليددة التددي أوددرت فددي عمليددة التعلدديم وبخاصددة فيمددا      

لتدددرين وأسدداليب التدددريبج وأصددقال التدددريب  يتعلددت باسددتراتيجيات ا

فدددي ظدددل هدددلق الادددورة وسددديلة للتسدددابت والتندددافن لمواكقدددة عصدددر         

المعلوماتيددددة األمددددر الددددلي أدد إلددددى مراجعددددة مع ددددم الميسسددددات      

المجتمعيدددة ألهددددافها وأنشددديتها المتعلقدددة بلعدددداد وتددددريب الكدددوادر     

قيدة  القشرية على مختلف المستويات مم هدية تزويددها بقدرامج تدري   

لرفددع كفاءتهددا ادنتاجيددةج وتحسدديم أداء العددامليم فيهدداج وهددلا مددا دفددع    

بعض المهتمتديم فدي مجداة التددريب علدى توظيدف تلدك التقنيدات فدي          

تيددوير القددرامج التدريقيددةج ف هددر مددا يعددرف بالتدددريب القدداوم علددى       

ج ومدع ظهدور   Training Computer Based (CBT) الكمقيدوتر 

مدددات باسدددتخدات هدددلق الشدددقكة فدددي تيدددوير  شدددقكة االنترندددت الداد االهت

برامج التدريبج وظهر ما يعرف بالتدريب عقر االنترندت )التددريب   

محمددد علدديج Web Based Training (WBT) االلكترونددي (

2010.)  

متطلبرررات الترررردريب   – أنواعررر   – مفطومرررر )التررردريب االلكترونررري    

 : (مراحل تصميم التدريب االلكتروني  –االلكتروني 

 :  E-Training Meaningالتدريب االلكتروني مفطوم 

يعددرف بأنددع "تدددريب تسددتخدت فيددع شددقكة االنترنددت ومحيددات التلفددزة  

الفضاوية واألرضية والميتمرات التليفزيونيدة والهاتفيدة وغيرهدا مدم     

الوساو  التقنية الميومة لتدريب األفراد فدي مواقدع جبرافيدة متقاعددة     

اعدات ومشداغل تدريقيدة محدددة"     وفي أوقدات مختلفدة دون االلتدزات بق   

 (2008ج  189)إبراهيمج 

كما يعرف بأنع: "من ومة لتقديم القرامج االلكتروني ة للمتدربيم فدي  

أي وقددت وفددي أي مكددان باسددتخدات تقيددات المعلومددات واالتصدداالت       

لتوفير بيئة تدريقية تفاعليدة متعدددة المصدادر بيريقدة متزامندة وجهدا        

مندة عدم بعدد دون االلتدزات بمكدان محددد       لوجعج أو بيريقدة غيدر متزا  

اعتمدددادا  علدددى التددددر  الدددلاتي والتفاعدددل بددديم المتددددر  والمددددر "   

(Krajka, J ج ج& Kleban, M (106- 96 2014)ج)ج. 
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( إلى أن التدريب االلكتروني هدو  158ج 2010ويشير )محمد عليج 

تمدددة "العمليدة التدي يدتم فيهددا تهيئدة بيئدة تفاعليددة غنيدة بالتيقيقدات المع       

علدددى تقنيدددة الكمقيدددوتر وشدددقكاتع ووسددداويع المتعدددددةج التدددي تمكدددم       

المتدددر  مددم بلددوف أهددداف العمليددة التدريقيددة مددم هددية تفاعلددع مددع      

مصادرهاج والك في أقصر وقت ممكمج وبأقل جهد مقلوةج وبدأعلى  

مسددتويات الجددودة مددم دون تقيددد بحدددود المكددان والزمددانج وبعقددارة       

لتدريقيدددة عقدددر وسددداو  متنوعدددة تشدددمل أهدددردج هدددو تقدددديم القدددرامج ا

األقدددراص المدمجدددة وشدددقكة االنترندددت بأسدددلو  متدددزاممج أو غيدددر      

متددددزامم وباعتمدددداد مقدددددأ التدددددريب الددددلاتيج أو التدددددريب بمسدددداعدة   

 ."مدر 

( التدددريب االلكترونددي "بأنددع  2010ويعددرف )السددعيد عقددد الددرالقج  

غيددر تقليدددي يعتمددد علددى  Active Training ن ددات تدددريب نشدد 

اسددددتخدات مواقددددع شددددقكة االنترنددددت لتوصدددديل المعلومددددات للمتدددددر   

واالستفادة مم العملية التدريقية بكافة جوانقها دون االنتقاة إلى موقدع  

التدددريب ودون وجددود المدددر  والمتدددربيم فددي نفددن الحيددز المكدداني  

 –مدددع تحقيدددت التفاعدددل ويودددي األبعددداد )المحتدددود التددددريقي الرقمدددي  

المتدددربيم( وإدارة العمليددة التدريقيددة بأسددر    المدددر  و –المتدددربيم 

 ."وقت وأقل تكلفة

وللتدددددريب االلكترونددددي أهميددددة فددددي العمليددددة التعليميددددةج ومقددددررات   

الستخدامع في تدريب المعلميم واليي  المعلميمج تتضال مم هدية  

الفرق بيم التدريب التقليدي والتدريب االلكتروندي ج والجددوة التدالي    

 2013)ج Virvou, M &ج ج Chrysafiadi, Kيوضددال الددك ) 
385-392-( . 

 (: 266 -229ج 2012)آة مسعدج أنوا  التدريب االلكتروني 

  :Supplementary Model النموذج المساعد أو المكمل (1
وهو عقارة عم تعليم الكتروني مكمل للتعليم التقليددي الميسدن علدى    

وعدرول   مجالفصل حيص تخدت الشقكة هلا التعليم بما يحتاذ مم برا

مسدداعدةج وفيددع توظددف بعددض أدوات التعلدديم االلكترونددي جزويددا  فددي     

دعددم التعلدديم الصددفي )التقليدددي( وتسددهيلع ورفددع كفاءتددعج ويددتم هددلا         

التوظيف هارذ ساعات الدراسة الرسمية بالمدرسدة وهدارذ الصدف    

الدراسيج وإاا تم أوناء الدراسدة يشدترط وجدود جهدال كمقيدوتر واحدد       

 تفعيلع داهل حجرة الصفج  على األقل حتى تتم 

ويدددتم اسدددتخدات القريدددد االلكتروندددي ج وتصدددفال مواقدددع ادنترندددت ققدددل  

عدددرل الددددر ج واسدددتخدات أدوات التددددريب والممارسدددة كدددأدوات      

 .(2005مساعدة للمعلمج )ليتون 

 ومم أمالة تيقيقات النمواذ المساعد ما يلي:  

  علدى  توجيع اليي  إلى تحضير الدر  القادر مم هدية ادودي   -

 بعض المواقع على شقكة ادنترنت أو على قرص مدمجج 

قيات المعلم بتكليف اليي  بالقحص عم معلومات معينة علدى شدقكة    -

 .االنترنت

توجيع اليي  بعد الدر  للدهوة على موقع على ادنترندت وحدل    -

   .األسئلة الميروحة على هلا الموقع اات الصلة بالدر 

دنترندددت فدددي تحضدددير دروسدددع وفدددى تعزيدددز اسدددتفادة المعلدددم مدددم ا -

 .المواقف التدريسية التي سيقدمها اليي 

  :Blended Model )المم وج( النموذج المدمج (2
وفيع ييقدت التعلديم االلكتروندي مددمجا  مدع التعلديم الصدفي )التقليددي(         

في عمليتي التعلديم والدتعلمج بحيدص يدتم اسدتخدات بعدض أدوات التعلديم        

ء مم التعليم داهل قاعات الدر  الحقيقيةج ويدتحمن  االلكتروني لجز

كايددر مددم المتخصصدديم لهددلا النمددواذ ويرونددع مناسددقا  عنددد تيقيددت       

التعلدددديم االلكترونددددي ج باعتقددددار أنددددع يجمددددع مددددا بدددديم مزايددددا التعلدددديم  

االلكترونددي ج ومزايددا التعلدديم الصددفيج وقددد تتضددمم بددرامج التعلدديم         

علديم: مادل بدرامج التعاونيدة أو     الممزوذ أشكاال  متعدددة مدم أدوات الت  

االفتراضددية المقاشددرةج والمقددررات االلكترونددي ة المعتمدددة السددرعة     

على اليالب نفسعج وأن مة دعم األداء االلكتروني الملحقدة فدي القيئدة    

المقنيدددة علدددى مهدددات العمدددلج وأن مدددة إدارة الدددتعلمج وييلدددف الدددتعلم        

ميدةج بمدا فدي الدك     الممزوذ أنشية مختلفة تعتمد علدى األحددا  التعلي  

الفصوة التقليدية)وجها  لوجع( والتعليم االلكتروني المتزاممج والدتعلم  

 ,AFAR)  اللاتي السرعة )المعتمد في سرعتع على اليالب نفسع(ج

A جH (2012)ج.  

وفى أبس  المسدتويات تجمدع تجربدة التعلديم الممدزوذ مدا بديم أشدكاة         

وعدادة مدا يعندى التعلديم      التعلم المقاشر على ادنترنت وغير المقاشدرج 

االلكتروني المقاشر على ادنترنت " استخدات ادنترنت واالنتراندت"  

في حيم أج التعليم غير المقاشر هدو الدلي يحدد  فدي إودار الصدفوف       

( أندع يمكدم االسدتعانة    ج(2012)ج Hج SAFAR, Aالتقليديةج ويري 

اء بالياقددات التقنيددة لةنترنددت لتوسدديع حدددود الصددف الدراسددي وإوددر     

   .الخقرات التعليمية

 ويمكم تحديد أهم مميزات التعليم والتدريب الممزوذ في: 

          يحسم مم فاعليدة التعلديم: والدك مدم هدية تدوفير تنداغم وانسدجات

أكاددر مددا بدديم متيلقددات اليالددب والقرنددامج التعليمددي المقدددتج والددك       

يحقت سهولة التواصل مع المدتعلم وتزويددق بالمدادة التعلميدة بصدورة      

 .حةواض

    توسدديع مدددد الوصددوة: إن اتقددا  أسددلو  تقددديم واحددد فقدد ج يحدددد

حتما  صور وأنماط الوصوة إلى القرنامج التعليمي أو نقل المعرفدةج  

فيمدددا يتددديال نمدددواذ التعلددديم المخلدددوط صدددورا  متعدددددة للوصدددوة إلدددى 

 .اليي 

      ليادة فاعلية االستفادة مم برامج التعلديم المكلفدة: إن دمدج أسداليب

لفددة يدديدد إلددى االسددتفادة مددم القددرامج المقدمددةج فالقرنددامج   تقددديم مخت

االلكتروندددي يحتددداذ إلدددى تكددداليف باه دددة ولكدددم تقديمدددع مدددم هدددية   

الجلسات التعليمية االفتراضية ودمجع بمدواد ااتيدع السدرعة وبسديية     

ماددددل الوودددداوتج ودراسددددة الحدددداالتج والوقدددداوع المسددددجلة للتعلدددديمج        

 ميةج قد يوالد نفن التكلفةج  والتعيينات النصيةج والعرول التقدي

( إلددى أن التعلدديم المدددمج 2009مندداة عامددانج 0كمددا أشددارت دراسددة 

يعد أحد صي  التعليم التدي ينددمج فيهدا التعلديم االلكتروندي مدع التعلديم        

الصدددفي التقليدددددي فددددي إوددددار واحددددج حيددددص توظددددف أدوات التعلدددديم   

علددى  االلكترونددي سددواء المعتمدددة علددى الحاسددب اآللددي أو المعتمدددة     

ادنترنددت فددي الدددرو  والمحاضددرات وجلسددات التدددريب التددي تددتم      

غالقددا  فدددي الفصدددوة الدراسدددية الحقيقيددة المجهدددزة بلمكانيدددة االتصددداة   

بالشددقكات مددم هددية وسدداول اتصدداة مختلفددة لتعلدديم مددادة معينددةج وقددد  

تتضددددمم هددددلق الوسدددداول مزيجددددا  مددددم ادلقدددداء المقاشددددر فددددي قاعددددة      

 نترنتج والتعلم اللاتيج  المحاضرات والتواصل عقر اد

( فدددي دراسدددتع أن التعلددديم  25ج 2011ويضددديف )عقدددد اى العدددادلىج  

المدمج يعمل على توسيع فرص الوصوة للتعلمج حيدص يتديال وصدوة    

أفضدددل لمجموعدددة فرديدددة وشخصدددية مدددم مصدددادر التعلددديم والدددتعلم       

المناسددقةج بعكددن أسدداليب الددتعلم التددي تقتصددر علددى وسدديلة واحدددةج        

إمكانات الوصوة لقرندامج الدتعلم أو المعدارف المهمدة     والتي تحد مم 

في موضو  التعلمج فعلى سدقيل الماداة تقتصدر إمكانيدة الوصدوة فدي       

برامج التدريب في الفصوة الدراسة التقليدية علدى المشداركيم الدليم    

يتواجددددون فدددي مكدددان ولمدددان محددددديمج فدددي حددديم تشدددمل الفصدددوة   

فدي أمداكم متقاعددةج ويمكدم     االفتراضية الفئات المستهدفة التي توجدد  

تجدداول مشددكلة الوقددت المحدددد للتدددريب إاا تددوفرت إمكانيددة تسددجيل       

مجريدددات الفصدددل االفتراضددديج وإتاحدددة الوصدددوة إليهدددا مدددم ققددددل        

 المتعلميم اللليم لم يتمكنوا مم المشاركة في التدريب الفوريج  

والتعليم المدمج يشتمل على مجموعة مم الوساو  التي يتم تصدميمها  

مددل بعضددها الدددقعضج ويمكددم أج يشددتمل علدددى العديددد مدددم أدوات      لتك

التعليمجمادددل برمجيدددات التعلددديم التعددداوني االفتراضددديج والمقدددررات     

المعتمدة على ادنترنت ومقدررات التعلديم الدلاتي وأن مدة دعدم األداء      

 (2003جHarveyااللكتروني وإدارة ن م التعليم )

  :Solitary Model )المنفرد( النمواذ الخالص (4
هددو عقددارة عددم بيئددة افتراضددية تزامنيددة أو التزامنيددة يتدددر  فيهدددا         

المتدددر  ااتيددا ج حيددص يوظددف التدددريب االلكترونددي وحدددق فددي إنجددال  

عمليددة التعلدديم والددتعلمج وتعمددل الشددقكة كوسددي  أساسددي لتقددديم كامددل     

عمليددة التعلدديمج ويددتم التدددريب المنفددرد عددم وريددت اسددتخدات أدوات        

 .ي المختلفةالتدريب االلكترون

 ومم أمالة تيقيقات النمواذ الخالص ما يلي: 

أن يتدر  المتددر  علدى المحتدود االلكتروندي بمفدردةج ويدتم الدك         -

 عقر الشقكة العنكقوتية ادنترنت أو الشقكة المحليةج  

أن يددتعلم المتدددر  تشدداركيا  مددم هددية مشدداركتع مددع المتدددربيمج         -

عديددد مددم الخقددرات التعليميددة   واكتسددا  المهددارات المختلفددةج ونقددل ال  

والتدريسددية بيدددنهم الددقعضج ويدددتم الدددك عددم وريدددت اسدددتخدات أدوات    
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التدريب االلكتروني المختلفة سواء المتزامنة)غرف الحدوار المقاشدر   

 Video Conferenceالمددديتمرات المتزامندددة عقدددر ادنترندددت   –

ريدة  اللوحدات ادهقا  –بأنواعها(ج أو اليمتزامندة )القريدد االلكتروندي    

صدفحات الويدب    – Bج Bulletin Boards (B)لوحدة ادعيندات(   

Web Pages –  القريدددد االلكترونددديE-mail –  القدددواوم القريديدددة

Matting Lists).   
والمتدددر  يتدددر  علددى القرنددامج التدددريقي )المحتددود االلكترونددي ( 

هية التفاعل بينع وبيم المدر  أو بينع وبيم المحتود أو بيندع وبديم   

ودددع المتددددربيمج والدددك باسدددتخدات أدوات االتصددداة االلكتروندددي     لمي

  .المختلفة والمتاحة لكل متدر 

 متطلبات التدريب االلكتروني  

(Papathanassiou, N ج, Pistofidis, P ج, & 

Emmanouilidis, C 511-497 :2013ج ) 

 توافر مصادر تدريب مقروءة الكترونيا ج  ·

المناسدددقة للتددددريب   (Simulation) ةالمحاكدددااسدددتخدات بدددرامج ·

 االلكتروني ج 

لتفعيددل المحاكدداة فددي   (Animation) اسددتخدات الحركددة المناسددقة ·

 التدريب االلكتروني ج  

ليتصدداة بمواقددع   (…WWW) ةاسددتخدات الددرواب  االلكترونيدد  ·

 تدريب اات عيقةج  

 Hall Video) تدددوافر قاعددددات فيددددديو كددددونفرنن مجهددددزة ·

Conferencing)  ج 

 ى العمل والتواصل مع اآلهريم وتقادة الرأي معهمج القدرة عل·

تدددوافر مهدددارات عاليدددة لددددد المددددربيم علدددى اسدددتخدات الحاسدددو         ·

   .وبرمجياتع الموجهة للتدريب

 الدراسات السابقة المتعلقة بالتدريب االلكتروني : 
( بحدددص فاعليدددة أنمدددواذ  1428اسدددتهدفت دراسدددة سدددهيل الحربدددي )  

علمي ومعلمات التربية الفنية الكفايات للتدريب االلكتروني دكسا  م

ج ج ومدم أهدم   Eج Aج Bج D الفنية اليلمة في ضوء االتجاق التن يمي

النتاوج التي توصل إليها القاحص بعد تيقيت القرنامج التددريقي وجدود   

فدددروق اات داللدددة إحصددداوية فدددي متوسددد  تحصددديل المتددددربيم بددديم    

  .هتقار القعدياالهتقار الققلي واالهتقار القعدي لصالال اال

( فعاليددة وسدداو  التعلدديم   2006وبينددت نتدداوج دراسددة كددوور سددالم )    - 

القدداوم علددى االنترنددت فددي تنميددة بعددض كفدداءات تدددرين العلددوت لدددد     

اليالقات المعلمات بكلية التربيدة للقنداتج وقدد أسدفرت نتداوج الدراسدة       

عددم أن اسددتخدات وسدداو  التعلدديم القدداوم علددى االنترنددت اا فاعليددة فددي     

 .نمية الكفاءات التدريسية لمادة العلوت لدد اليالقات المعلماتت

( اسدددددتهدفت مراجعدددددة دور 2007دراسدددددة مدددددريم صدددددالال )-وفدددددي 

تكنولوجيدددا المعلومدددات فدددي تحسددديم األداء التن يمدددي والقشدددري فدددي   

ميسسدددات التعلددديم والتددددريبج كمدددا تسدددعى الدراسدددة إلدددى استقصدددار    

يم فددي منيقددة الخلدديج   مسددتققل تعلدديم وتدددريب اليددي  غيددر التقليدددي    

العربي في مختلف مراحل التعليم العات والجامعيج أو الليم يرغقدون  

فددي مواصددلة التعلددديمج أو الحصددوة علدددى بددرامج تدريقيدددة فددي أونددداء      

العملج أو لتحسيم مهاراتهمج بعمليات تعليمهم وتدريقهم في ظل بيئدة  

ت المكتددب االلكترونددي ج ومددم أهددم نتدداوج الدراسددة وتوصددياتها تيقيدد     

فكرة المكتب االلكتروني للمساعدة للتحوة إلدى عدالم الدتعلم المفتدوحج     

كما أن تيقيت تكنولوجيا المكتب االلكتروني يسداعد فدي ربد  منداهج     

وحدددددزت التددددددريب والتعلددددديم عدددددم بعدددددد باحتياجدددددات وواقدددددع حيددددداة    

اليي /المتدربيمج كما أنع يزيد مم األداء المهني لرفراد مدم هدية   

  .التقويم المستمر

( اسدتهدفت تعدرف أودر توظيدف     2009وفي دراسة أكرت مصيفى )-

التدريب االلكتروني عقر شقكة االنترندت فدي تنميدة كدل مدم: الجاندب       

المعرفددي للمواصددفات القناويددة ليهتقددارات االلكترونددي ةج ومهددارات   

تصميم االهتقارات االلكتروني ة لدد أعضاء هيئة التددرين بجامعدة   

نتاوج القحص إلى فعالية استخدات القرنامج  جنو  الواديج وقد أشارت

التددددريقي المقتدددرح فدددي تنميدددة بعدددض مهدددارات تصدددميم االهتقدددارات   

 االلكتروني ة لدد أعضاء هيئة التدرين بجامعة جنو  الواديج  

( الكشددف عددم فاعليددة  2009بينمددا اسددتهدفت دراسددة )ليلددى أحمدددج    -

عي ودافعيدة  برنامج تدريقي في تنمية بعض مهدارات التددرين ادبددا   

ادنجددال لدددد اليددي  معلمددي العلددوت بكليددة التربيددةج ومددم أهددم نتدداوج   

التدددي توصدددلت إليهدددا الدراسدددة فاعليدددة القرندددامج المقتدددرح فدددي تنميدددة   

مهددارات التدددرين ادبددداعي ودافعيددة ادنجددال لدددد اليددي  معلمددي     

  .العلوت )مجموعة القحص(

عدرف فاعليدة   ( ت2009وقد ستهدفت دراسة محاسم إبراهيم شدمو )  -

فدددي إودددراء برندددامج التددددريب   E-mailهدمدددة القريدددد االلكتروندددي  

الميدانيج وحل بعض مشدكيتعج وتنميدة االتجداق نحدوق لددد اليالقدات       

المعلمات بكلية التربية والعلوت ادنسانية فدي جامعدة ويقدةج واشدتملت     

( والقدة مدم جميدع التخصصدات فدي الكليدةج       45عينة الدراسدة علدى )  

ج الدراسدة فاعليدة هدمدة القريدد االلكتروندي فدي إودراء        وأوضحت نتاو

القرنامجج والك بلمداد العيندة بنصدوص فدي موضدوعات أساسدية فدي       

التدددريب الميدددانيج ووجددود اتجاهددات إيجابيددة لدددد أفددراد العينددة نحددو  

 استخدات هدمة القريد االلكتروني في برنامج التدريب الميدانيج  

( فعاليدددة برندددامج 2009لمج وأكددددت نتددداوج دراسدددة )يحيدددى بدددم سدددا  -

تددددريقي فدددي تنميدددة بعدددض الكفايدددات المهنيدددة لددددد معلمدددي التربيدددة       

ادسيمية بالحلقة الاانية مم التعليم األساسي في سلينة عمدانج وبعدد   

إعددداد أداتددي القحددص )اهتقددار تحصدديليج بياقددة ميح ددة( وتيقيدددت        

 30)القرنامج التدريقي توصل الدراسدة إلدى عددت تمكدم أفدراد العيندة       

%( فدي  80معلما ( مم الوصوة إلى حد التمكم الدلي حدددق القاحدص )   

وي  كفايات رويسة وهي: كفايدة الوسداو  التعليميدةج وكفايدة التفاعدل      

الصددفيج وكفايددة التقددويم ممددا جعددل القاحددص يقتصددر علددى تنميددة هددلق     

الكفايات الاي  لدد عينة القحص ج وقدد أوصدى القحدص بدالتركيز فدي      

لددم التربيددة ادسدديمية علدى تنميددة الكفايددات أكاددر مددم  بدرامج إعددداد مع 

   .التركيز على اهتزان المعارف والمعلومات

( الكشدف عدم فاعليددة   2010واسدتهدفت دراسدة )غدالي بددم هليدلج      -

القرنددامج التدددريقي باسددتخدات اسددتراتيجيات الددتعلم النشدد  فددي تنميددة       

دد الجانددب األداوددي( لدد –بعدض مهددارت التدددرين )الجانددب المعرفددي  

اليددي  المعلمدديم تخصددص علددوت وقيعددة بجامعددة أت القددردج وبعددد      

إعدددداد أدوات الدراسدددةج وتيقيدددت القرندددامج التددددريقي علدددى اليدددي   

توصددلت الدراسددة إلددى فاعليددة القرنددامج التدددريقي فددي تنميددة كددل مددم    

التحصددديل المعرفددديج واألداء التدريسدددي للمهدددارات التدريسدددية لددددد    

   .وي  المجموعة التجريقية

( الكشدف عدم فاعليدة    2010بينما استهدفت دراسدة )فاومدة أحمددج     -

القرنددامج التدددريقي القدداوم علددى الددتعلم االلكترونددي المدددمج فددي تنميددة     

مهارات تدرين التربية األسرية واالتجاق نحو التعلم االلكتروني لدد 

اليالقدات المعلمدداتج وبعددد االنتهدداء مددم تدددرين القرنددامج علددى عينددة  

تددا عشددرة والقددة مددم شددعقة االقتصدداد المنزلددي بكليددة        بلدد  عددددها اون 

التربيددة للمعلمددات كشددفت نتدداوج الدراسددة عددم تحسددم األداء القعدددي       

لليالقددات المعلمددات فددي كددل مددم: اهتقددار القدددرة علددى التصددرف فددي    

المواقدف الخاصدة بقيدا  الجاندب المعرفدي لمهدارات تددرين التربيدة         

ومقيدا  االتجداق لصدالال     األسريةج وبياقة ميح ة األداء التدريسديج 

  .درجات التيقيت القعدي

( اقتدددراح برندددامج عقدددر   2010واسدددتهدفت دراسدددة محمدددد علدددي )   -

االنترنت استهدف تنمية كفايات التددريب لددد مدوجهي التعلديم العداتج      

ولتحقيت الك قدت القاحص تصورا  ن ريا  دعداد برندامج تددريقي عقدر    

 االنترنتج  

ج ج ElNahry, Aج ج Sharaf Eldin, Aوهدددددفت دراسددددة 

Elsayed, A ج ج& Ibrahim, R الدى تصدميم برندامج     ج(2014)ج

تدريقي الكتروني لدتعلم أدوات ن دم المعلومدات الجبرافيدة مدم هدية       

أسدداليب اسددتخدات التدددريب االلكترونددي عقددر شددقكات الويددب وبينددت       

نتاوج الدراسة الفعالية العالية للتدريب االلكتروني فدي اكتسدا  العيندة    

   .لمهارات استخدات أن مة المعلومات الجبرافية

 Tan &ج ج Hج Ahmad, Nج ج Ramayah, Tوأكددت دراسدة   

Say, H على فعالية التددريب االلكتروندي فدي الشدركات      ج(2012)ج

 ,Chrysafiadiالمتعدددة الجنسديات فدي ماليزيداج واشدارات دراسدة       

K ج ج& Virvou, M الدددى أهميدددة أن مدددة التددددريب   ج(2013)ج

 ج لدد وي  الجامعةCاللكتروني في برمجة الحاسو  واللبة ا

 ,Pangilج ج Aج Bhatti, Mج ج Zainab, B وأكدت نتاوج دراسدة 

F جB ج ج& Battour, M جM فعاليددددة التدددددريب  - (2015)ج

االلكترونددي باسددتخدات أدوات الددتعلم االلكترونددي فددي تدددريب العددامليم  

 .تهم نحو المهنعبقيا  الخدمات المدنية بنيجريا واتجاها
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 التوج  نحو مجتمع المعلومات:  

تكافت هية هية التنمية الاامنة وامتداد اات المنهجية االسدتراتيجية  

فددي هيددة التنميددة التاسددعة والتددي نعاصددرها علددى نحددو جدداد الجهددود      

الهادفة إلى توفير القيئة التن يمية والتشريعية المحفزة ليعتمداد علدى   

ومدددددات والقددددددء بدددددالتحوة إلدددددى مجتمدددددع   االتصددددداالت وتقنيدددددة المعل 

المعلوماتج أسهمت فيهدا الجهدات الحكوميدة والخاصدة اات العيقدةج      

وفي هلا ادوارج تم إكماة عدد مم األن مة المتعلقة بتن ديم اسدتخدات   

االتصددداالت وتقنيدددة المعلومددداتج ومنهدددا األن مدددة والقواعدددد المتعلقدددة 

امج الحاسدددقات بحمايدددة الملكيدددة الفكريدددةج بمدددا فدددي الدددك حمايدددة بدددر     

مدددم جهدددة أهدددردج يجدددري العمدددل علدددى إعدددداد األن مدددة     ون مهددداج 

واللددواوال الهادفددة إلددى حمايددة شددقكات االتصدداالت مددم الدددهوة غيددر      

المشدرو  إليهددا والعقددص بهدداج وتقددلة جهددود مشددتركة فددي هددلا المجدداة  

تسددهم فيهددا ولارة الداهليددة وولارة االتصدداالت وتقنيددة المعلومدداتج     

تقنيدددة المعلومدداتج ومدينددة الملدددك عقددد العزيدددز    وهيئددة االتصدداالت و  

للعلددوت والتقنيددةج وقددد ُقيددع شددوط ملمددو  فددي إعددداد ن ددات لتصددنيف     

المعلومددات والمحاف ددة علددى سددريتهاج وقددد قامددت ولارة االتصدداالت  

وتقنية المعلومات بلعداد مشدرو  ن دات التعداميت االلكتروندي ة بمدا      

تصديتج ويتوقع إقرار هدلا  في الك التواقيع االلكتروني ة وشهادات ال

الن ات قريقا ج كما قامت ميسسة النقدد العربدي السدعودي بوضدع ن دات      

 المعاميت المصرفية عقر الشقكة العنكقوتية )ادنترنت(ج  

وسعيا  لتحقيت هدف التحوة نحو مجتمع معلوماتيج وتضدييت الفجدوة   

الرقميدددددةج تقدددددوت ولارة االتصددددداالت وتقنيدددددة المعلومددددداتج وهيئدددددة    

صددداالت وتقنيدددة المعلومددداتج بتقنمدددي المقدددادرة الوونيدددة للحاسدددب    االت

المنزلي في المملكة بدعم مم القيا  الخاصج والك بتدوفير الحاسدب   

الشخصدديج والتدددريب المناسددابج والددرب  الميسددر بشددقكة ادنترنددتج    

والخدمات الفنية المساندةج كما قامت ولارة المعدارف بلنشداء مراكدز    

 ي مم أهدافها نشر التعلم االلكتروني ج التقنيات التربوية والت

وعلى صعيد التيقيتج قامت العديد مم الجهات الحكومية والشدركات  

العامددة بلنشدداء مواقددع لهددا علددى شددقكة ادنترنددتج كمددا اتخددلت بعددض    

الجهات الحكومية الخيوات األولى نحدو تقدديم الخددمات االلكتروندي     

وتج وإصدددددار  ة ماددددل تقددددادة القيانددددات والمعلومدددداتج ودفددددع الرسدددد     

 التأشيراتج وإصدار القياقة اللكيةج  

وفي قيا  الخدمات الصحيةج تستخدت العديد مدم المستشدفيات العامدة    

والخاصددددة تيقيقددددات االتصدددداالت وتقنيددددة المعلومددددات فددددي اددارة      

والتشددبيلج وتشددهد المملكددة توجهددا  واضددحا  نحددو أنمدداط العمددل عقددر      

ت الصدحةج والصدحافة   الشقكات )العمل عم ُبعد(ج هاصدة فدي قياعدا   

والنشددرج وأعمدداة التصددميمج كمددا تقدددت مع ددم المصددارف فددي المملكددة  

 .الخدمات المصرفية عقر شقكة الهاتف وادنترنت

هددا 1425وقددد قامددت ولارة االتصدداالت وتقنيددة المعلومددات فددي عددات   

ت( بلنشاء "برنامج الحكومة االلكتروني ة"ج بمشاركة ولارة 2004)

الت وتقنيددددة المعلومدددداتج لتمكدددديم وتحفيددددز الماليددددةج وهيئددددة االتصددددا

الجهددددات الحكوميددددة مددددم تيقيددددت مفدددداهيم الحكومددددة االلكترونددددي ة      

وأسددداليقهاج إضدددافة إلدددى تيدددوير بوابدددة وونيدددة للخددددمات الحكوميدددةج  

والعمددل علددى إيجدداد القنيددة التحتيددةج ووضددع السياسددات والمواصددفات   

 المشدددتركة لمشددداريع الحكومدددة االلكتروندددي ةج والدددك ببدددرل رفدددع    

إنتاجيددة القيددا  العددات ورفددع كفدداءة أداوددعج وتقددديم الخدددمات بيددرق         

ميسددرة لرفددراد وقيددا  األعمدداةج وتددوفير المعلومددات الميلوبددة بدقددة  

عالية في الوقت المناسبج كما قامت مدينة الملك عقدد العزيدز للعلدوت    

والتقنيددة بلنشدداء المركددز الددووني للتصددديت الرقمددي لبددرل تحديددد        

ديتج وآليددددة إصدددددار الشددددهادات الرقميددددةج   متيلقددددات جهددددات التصدددد 

والمواصفات الفنية للتواقيدع االلكتروندي ةج وقدد انتقلدت مهدات المركدز       

الووني للتصدديت الرقمدي إلدى ولارة االتصداالت وتقنيدة المعلومدات       

)برنددامج الحكومددة االلكترونددي ة(ج كمددا تقددوت ميسسددة النقددد العربددي      

كل آمددم مددم هددية السددعودي بتيددوير ن ددم المدددفوعات للتحصدديل بشدد

   .ةيالوساول االلكترون

ومدددا يدددزاة هنددداك مجددداة واسدددع لتيقيدددت التجدددارة االلكتروندددي ة فدددي    

المملكةج فقاسدتاناء الشدركات الكقدرد مادل شدركة أرامكدو السدعوديةج        

والشركة السعودية للصناعات األساسدية )سدابك(ج والخيدوط الجويدة     

ال تسدددتخدت العربيدددة السدددعودية )السدددعودية(ج فدددلن مع دددم الشدددركات    

التعداميت االلكتروندي ة بالقددر المرغددو ج وقدد قامدت لجندة التجددارة       

االلكترونددي ة برواسددة ولارة االتصدداالت وتقنيددة المعلومددات بتحديددد     

المعوقددات والعققددات أمددات تيقيددت التجددارة االلكترونددي ةج ودعددت إلددى  

التركيز على توعية المستهلكج ونشر وقافة التجارة االلكتروندي ة فدي   

 .تمع األعماةمج

 التحديات

مددم الواضددال أن التحددديات تددرتق  ارتقاوددا وويقددا بالمتيلقددات اليلمددة 

لتحقيددت الهدددفج إال أننددا آورنددا فصددلها ليددتم توضدديحها و ادفددادة مددم       

التجربة المتواضعة التي قدد مررندا بهداج و فيمدا يلدي تقسديم للتحدديات        

 حسب وقيعتها:  

 التحديات التقنية: 
ديات التددي واجهددت المملكددة العربيددة السددعودية فددي إن مددم أكاددر التحدد 

مجددداة الدددتعلم االلكتروندددي فدددي القدايدددة تمالدددت فدددي محدوديدددة قددددرة       

الشركات المحلية علدى إنشداء شدقكات واسدعة الرقعدةج وتدوفير أعدداد        

كقيدددرة مدددم األجهدددزة و المعدددداتج و لكدددم مدددم هدددية الشدددراكة بددديم    

ونية تم التنسديت و  القياعيم الحكومي و الخاص لتحقيت األهداف الو

التعاون و تقسيم العمل إلى مراحل لتمكديم الشدركات المحليدة تنفيدلها     

و الددتعلم منهدداج و قددد أدد هددلا إلددى إوددراء تجربددة الشددركات المحليددة و  

تيددوير قدددراتها بحيددص تجدداولت هددلا العدداوتج و أضددحت قددادرة علددى  

التعامدددل مدددع شدددقكات كقيدددرة متراميدددة األودددرافج أمدددا مدددم ناحيدددة         

جيدداتج فقددد شددكل عدددت تددوفر تيقيقددات تعلددم إلكترونددي باللبدددة         القرم

العربية تحديا لم يكم مم الممكم تجاولق إال مم هية االعتماد علدى  

الدلات و تشددجيع شدركات القرمجددة المحليدة للخددول فدي هددلا المجدداة     

مع صعوبتع و محاولة إنتاذ ما نحتاذ إليع في هلا المجاةج و بدالرغم  

اوتج إال أن التجار  الوونيدة أوقتدت قددرتها    مم وجود العديد مم العو

علددى إنتددداذ تيقيقدددات تعلدددم إلكترونددي تضددداهي بكفاءتهدددا و فاعليتهدددا   

أفضددل القرمجيددات العالميددة المسددتخدمة لهددلا البددرلج كمددا نجحددت      

العديد مم التجار  أيضا في تيوير تيقيقدات تعليميدة متخصصدةج و    

لعربية لمجموعدة  حولت بعض المناهج إلى محتود إلكتروني باللبة ا

مم الصفوف بخقرات عالمية ورؤية وعيون وونية تراعي وقافة هلا 

المجتمددع ووقيعتددع األصدديلةج ج وسددوف تددتمكم كايددر مددم المدددار         

الحصوة على المناهج إلكترونياج بل سوف تكدون قدادرة علدى تعدديل     

المندداهج حسددب حاجتهددا فددي المدددد المن ددورج و سدديتم إدهدداة أن مددة    

فددي المسددتققل القريددب   (Interactive Learning) للددتعلم التفدداعلي

لتشجيع ادبدا  و التفكير المستقلج وتوجد لهدا تجدار  راوعدة ولكنهدا     

مالالددت فددي مراحددل التيددوير والمواومددة بمددا يخدددت العمليددة التعليميددة    

 .وأهدافها المنشودة

 تحديات البيئة التشريعية: 
نددي ج ال بددد مددم   لضددمان سيسددة التحددوة إلددى ن ددات الددتعلم االلكترو      

تيويع القوانيم و التعليمات بشكل يضمم ديناميكية الن دات التعليمديج   

ج Kج Adcock, P ليددواوم التيددورات العصددرية سددريعة الددوتيرة    
ج و يجددب أن تددوفر القددوانيم البيدداء الدديلت لحمايددة حريددة   ج (2014)

التفكيددر و تحصدديل المعرفددة و األهددم مددم الددك توليدددهاج ممددا يتيلددب     

القوانيم التي تقف عققة فدي وريدت التعامدل االلكتروندي      تعديل بعض

ج و قد تم تعديل الكاير مدم القدوانيم فدي المملكدة العربيدة السدعودية و       

اسدددتحدا  أهدددرد لضدددمان القيئدددة المشدددجعة علدددى اسدددتخدات تقنيدددات     

المعلومدددات واالتصددداالتج بادضدددافة إلدددى الدددك تدددم تعدددديل تعليمدددات   

مليددة التبييددر و إنجدداح مشددرو    الترقيددات و أن مددة الحددوافز لدددعم ع  

 .التعلم االلكتروني 

 تحديات الموارد البشرية: 
شكلت حركة التبيير في القداية تحديا للكاير مم اوي الصلة بالعمليدة  

التعليميددة والتدريقيددةج الددليم تعددودوا علددى الن ددات التقليددديج و بددددت        

و  م دداهر مقاومددة التبييددر جليددة فددي القدايددةج إال أن سياسددة التوعيددة      

التحفيددز و الحددزت فددي تنفيددل هيددوات التبييددر أدت إلددى تققددل تدددريجي   

للن ات الجديدج و بدأت عيمات التبيير ت هر و لكنهدا تفاوتدت حسدب    

 .(2012)ج Hج SAFAR, Aالمنيقة و القيئة المحيية) 
و لكم ال لالت هناك حاجة لنشر وعدي أكادر و متابعدة حايادة لخيدة       

تقار إرهاصات هلا التبييدرج فعلدى سدقيل    التبييرج مع األهل بعيم االع

الماددداةج تققدددل بعدددض المعلمددديم المجدددديم الن دددات الجديدددد و ودددوروا     

كفدداءاتهم باسددتخدات تكنولوجيددا المعلومددات و االتصدداالت ووجدددوا أن   
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فرصهم المهنية قد تحسنت و أنهم تمكنوا مم الحصدوة علدى رواتدب    

بعضددا   أفضددل فددي القيددا  الخدداص أو حتددى هددارذ الددوومج ممددا دعددا 

مدددنهم لتدددرك الوظيفدددةج و هدددلا بالمقابدددل يتيلدددب وعيدددا  و سدددرعة فدددي   

االستجابة لمال هلق ال واهر و معالجتهاج و قد تم تيقيت ن ات تحفيدز  

للمعلمدديم يتناسددب و الكفدداءة التددي يتمتعددون بهدداج ممددا أوجددد جددوا مددم    

 .التنافن اديجابي اللي سيدعم بالتأكيد عملية التبيير

 التمويل:  
تامار المقدوي دنشاء من ومدة المعرفدة و تجهيدز المددار  و     إن االس

الجامعددات ومراكددز التأهيددل والتدددريب علددى السددواء بادضددافة إلددى       

تكلفة التشبيل و الصيانة و التجديد و تكلفة إنتداذ المحتويدات العربيدة    

اليلمددة للعمليددة التعليميددة والتدريقيددة لددم تعددد تشددكل تحددديا حقيقيددا و      

المدوارد و الادروات اليقيعيدة مادل المملكدة العربيدة       هاصة لقلد ع يم 

السددددعوديةج إال أن التدددددرذ فددددي تنفيددددل مراحددددل المشددددرو  و الدددددعم   

و  -والددلد توليددع المملكددة اهتمامددا كقيددرا     –السياسددي واالسددتراتيجي  

اللي أولى مشرو  التعلم االلكتروني أولوية وونية شدجع الكايدر مدم    

عددم هددلا التوجددع مددم هددية   الددولارات و الميسسددات الداعمددة علددى د  

شدددراكة حقيقدددة مدددع الميسسدددات الوونيدددة المعنيدددة والمهتمدددة بدددالتعلم     

االلكتروني ج بادضافة إلى الكج فلن تمكيم القيدا  الخداص المحلدي    

و مسدداعدتع علددى اكتسددا  التجربددة فددي هددلا المجدداة سيسدداعد بشددكل     

كقيددر علددى تخفدديض تكدداليف المشددرو ج كمددا أسددهم فددي تنشددي  قيددا    

ت و تكنولوجيا المعلومات اللي سيصقال عمدا قريدب لاهدرا     االتصاال

 .بالخقرات في مجاة أن مة التعلم االلكتروني 

رؤية استراتيجية للتعليم والتدريب االلكترونري فري المملكرة العربيرة     

 السعودية:  

 الرؤية المستقبلية للتعليم والتدريب الكترونيا: 

تددريب االلكتروندي بصدورة    تعتمد الرؤية المستققلية لقيدا  الدتعلم وال  

رويسداة علدى بنداء ن دات قدادر علددى إعدداد قدود عاملدة وونيدة ميهلددة          

اات كفدداءة عاليددة تددتيءت مددع احتياجددات سددوق العمددل كمددا  وكيفددا  فددي    

مختلددف التخصصددات والمهددارات التددي يحتاجهددا االقتصدداد الددووني      

لمواكقددة التيددور التقنددي والفنددي المتيحددتج والددك عددم وريددت)ولارة  

 خيي ج هية التنمية العاشرة(:  الت

  تكايف االستامار في التعلم والتدريب االلكتروني ج وتفعيل دور

 .القيا  الخاص وإسهامع في الك

         تقني ن ات تددريقي وتعليمدي يتسدم بالمروندةج وفدتال قندوات جديددة

   .للتعليم والتدريب االلكتروني في المجاالت التي تتيلقها التنمية

  ي وادقليمدددي والددددولي فدددي مجددداة الدددتعلم   تفعيدددل التعددداون المحلددد

والتدريب االلكتروني لمواكقة المتبيدرات والمسدتجدات بالمجداة بمدا     

 .يعود بالنفع على المجتمع

         تشجياع القيداا  الخدااص علداى إنشدااء الكليدات التقنيدة والمعاهدد

  .الفنية ومراكز التدريب وبرامج التعلم عم بعد

 فددددي تيددددوير التعلدددديم الفنددددي   االسددددتفادة مددددم االتفاقيددددات الدوليددددة

نلمددن كيددف تتعدداظم سددرعة التيددور وكيددف أن     والتدددريب المهندديج  

التعلم االلكتروني بدأ في التسدعينات مدم القدرن العشدريمج وكيدف أن      

الواليدددات المتحددددة وأوروبدددا أسدددرعتا إلدددى وضدددع الخيددد  التربويدددة  

ليسددتفادة مددم هددلق التكنولوجيددا المتيددورة لمواجهددة تحددديات القددرن     

دي والعشدريم ممدا يددفعنا إلدى وضدع هيد  اسدتراتيجية لتحديددد        الحدا 

الفددرص والتهديدددات وقضددايا المسددتققل بمددا يكفددل اسددتمرارية الققدداء     

واضعيم في االعتقار أنع ال يمكم ليستراتيجية أن يكتب لها النجداح  

إاا كانت منيلقة مم النقدل عدم تجدار  أهدرد وتقليددهاج فدلاا كاندت        

لعالمية ضرورية فلنها يجب أال تكدون واقعدا   االستفادة مم التجار  ا

للتخلدددي عدددم أصدددالة التجربدددة المزمدددع هوضدددها وأن يسدددير التيدددور 

حسدب عيقدة يتجددد عزمهدا باسدتمرارج مدع تجددد الحاجدات وتيدور          

المجتمع وسعيا لقلوف األهداف بعد دراسة الواقدع دراسدة مستفيضدةج    

صدرنا هدو   ودراسة حركة التبير وسرعتها والمدوارد المتاحدة وأن ع  

 عصر المعلومات واالتصاالتج  

كدان مدم المحدتم أن يستشدرف التعلديم مسدتققل األمدةج الدك أمدر مسددلم          

بعج لكم القضية هي فدي القددرة علدى التعامدل الرشديد مدع الدزمم مدم         

هددية هددلق األبعدداد الايوددة هصوصددا وأننددا نعلددم جميعددا أن العمليددة         

الايويةج فهدي تنقدل    التعليمية هي في جوهرها تتعامل مع أبعاد الزمم

إلى األجياة الجديدة ما تم التوصل إليدع مدم تدرا  علمدي عقدر جهدود       

)الماضي( وهدى تجدد مدم الضدروري أن تأهدل متبيدرات )الحاضدر(        

بيم االعتقار على أسا  أن المدتحكم فدي حركدة التعلديم مناهدا وإدارة      

 .وتمويي وسياسةج وألننا نعلم أبناءنا لزمان غير لماننا

 

 ـات:  التوصي

بنرراء  علررى كررل مررا تررم عرضررة فرري هررذو المسررحية ف ننررا ومررن خررالل       

وتجررارا اآلخرررين  –تحليررل )الواقررع, التحررديات, وآفرراق المسررتقبل(   

لتطرروير منظومررة الررتعلم والترردريب االلكترونرري واالرتقرراء بمسررتواها  

ف ن  يمكرن أن نلخرب بعرل التوصريات المستسرقاة      وزيادة فعاليتطا,

بطررا المملكررة العربيررة السررعودية فرري النقرراط  مررن التجربررة الترري مرررت 

 التالية:  

    مددم المهددم تددوفير دعددم علددى المسددتود الجمدداعي ألهميددة من ومددة

الدتعلم والتددريب االلكتروندي لضدمان نجداح التحدوة إلدى ن دات الدتعلم          

االلكتروندددي و وضدددعع علدددى سدددلم األولويدددات الوونيدددة الحقيقدددة دون  

 ةج  تجميل أو تزييف للواقع والحقاوت المحيي

      ال يمكم إنجال ن ات ووني للدتعلم االلكتروندي دون وجدود شدراكة

حقيقيدددة بددديم قياعدددات التعلددديم و الجهدددات اات العيقدددة مادددل ولارة    

االتصاالت و تكنولوجيدا المعلومدات )إن وجددت(ج ومعاهدد األبحدا       

 والجامعاتج و القيا  الخاصج و الميسسات الداعمةج و غيرهاج  

 ة المدمد تضمم استمرارية الن دات و عددت   ال بد مم تقني رؤية بعيد

تضدددخم تكلفدددة التشدددبيل هصوصدددا فدددي ظدددل التيدددورات والتبيدددرات   

المسددددتمرة و السددددريعة فددددي التقنيددددات الحدياددددةج وتددددوويم كوادرهددددا  

 الوونيةج  

   يجددب وضددع اسددتراتيجية محكمددة و هيددة تنفيددل واقعيددة و مرحليددة

محليددة و بعددد ضددمان التمويددل مددع االعتمدداد علددى الياقددات القشددرية ال 

تدريقها إن تيلب األمدر دون تدقم أعمدى السدتراتيجيات تدم تيويرهدا       

 ضمم ظروف و بيئة مبايرقج أي لدوة أهردج  

       مددم الضددروري وضددع نقدداط مراجعددة و تمحدديص ليسددتفادة مددم

التجددددار  السددددابقة و تعددددديل المسددددارج حيددددص أن الددددتعلم والتدددددريب    

لتبيدرج و تحتداذ   االلكتروني يعتمد على تكنولوجيا سريعة التيور و ا

 إلى متابعة مستمرةج و ديناميكية في التفكير و العمل تواكب الحد ج  

        يجب االنتقاق إلى أهميدة العنايدة بدالموارد القشدرية و ضدمان تنميدة

قدراتها ووعيها بما يتناسب متيلقات الدتعلم االلكتروندي ج فمهمدا بلد      

كددددم تيددددور التجهيددددزات و الوسدددداولج و مهمددددا بلبددددت تكلفتهدددداج ال يم

االسددتفادة منهددا إن لددم يتددوافر العنصددر القشددري الددووني القددادر علددى    

اسددتبيلها بالشددكل األماددلج و مددم المهددم هنددا التركيددز علددى ضددرورة   

تنمية الموارد القشرية في هلا المجداة بخد  متدوال مدع تأسدين القنيدة       

التحتيدددةج بحيدددص يتدددزامم االسدددتخدات مدددع تدددوفر الوسددداول و التقنيدددات   

مدددا يسددداعد علدددى ضدددمان تدددوالي تيدددور القددددرات    االلكتروندددي ة  م

 القشرية مع تيور التقنيات التعليمية االلكتروني ة و مواكقتهاج 

         مددم المفيددد جدددا  تقددادة الخقددرات و التجددار  مددع دوة الجددوار و

الدوة التي تشقع ظروفهدا و مقوماتهدا ال دروف و المقومدات المحليدة      

ة واللبددة والددديم وبخاصددة دوة الجددوار التددي تشددترك معنددا فددي الاقافدد  

عمي بقولع تعالى )واعتصموا بحقل اى جميعا وال تفرقوا( في إودار  

 تعاون جدي يضمم الفاودة للجميعج  

      ال بدددد مدددم تنميدددة وتيدددوير قددددرات الخقدددراء المحليددديم وتجندددب

االعتماد الكلي على الخقراء األجانب وضمان نقل المعرفة و الخقدرة  

صدا  فدي القدرامج و المشداريع     مم هديالء للخقدراء المحليديم )و هصو   

التي تشارك فيها جهدات دوليدة( لضدمان اسدتمرارية عمليدة التنميدة و       

التيددددوير بسددددواعد وونيددددة و هصوصددددا  فددددي مجدددداالت التخيددددي        

 و غيرهاج   جاالستراتيجي للتعليم والتدريب و التقنيات المرتقية بها

       اات اسدتقيليع  –أن يتم تشدكيل لجندة عليدا مدم الخقدراء والمهتمديم 

للمعلومدات التربويدة والتدريقيدة تتدولى     -تامة عم الميسسدة الحكوميدة  

مسدددددئولية وضدددددع سياسدددددات واسدددددتراتيجيات المعلومدددددات التربويدددددة 

والتدريقية وتخيييهدا وادشدراف عليهدا فضدي عدم تيويرهدا ورفدع        

 .مستود هدماتها وتزيد الجهات األهارد بها

   ة و هددلا اسددتحدا  جهددال مركددزي للمعلومددات التربويددة والتدريقيدد

الجهددال يددرب  بدديم المكتقددات وإدارات المعلومددات والحاسددب اآللددي       
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للتنسدديت فيمددا بينهمددا وتحديددد اهتصاصددات ومسددئوليات كددل منهددا فددي  

نياق متكامل يضمم توحيد الجهودج وعدت تكرارهدا فدي سدقيل تقدديم     

   .برنامج موحد للمعلومات التربوية

 لتربوية المقترحج  إنشاء قاعدة بيانات تربوية بجهال المعلومات ا 

          إنشاء شدقكة للمعلومدات التربويدة علدى المسدتود العربدي ومدم ودم

شددقكة عربيددة للمعلومددات التربويددة والتدريقيددة تتعدداون مددع الشددقكات     

الخارجيدة والدوليدة عدم وريدت االتفاقيدات الاناويدة لتقدادة المعلومددات        

   .والقيانات الققليوغرافية والخقرات الفنية والتقنية

 مم إمكانات تكنولوجيدا المعلومدات المتقدمدة فدي تخدزيم       االستفادة

واسترجا  المعلوماتج وباهداج وتددريب المسدتفيديم علدى اسدتخدامها      

   .في الحصوة على المعلومات

    التعددداون مدددع شدددقكات المعلومدددات التربويدددة الخارجيدددةج القوميدددةج

ادقليميةج الدولية عم وريت االتفاقيات الاناوية بيم جهدال المعلومدات   

   لوالقيانات الققليوغرافيةج الخقرات الفنية

     أن تقددادر الجامعددات السددعودية إلددى القيددات مقاشددرة بوضددع الخيدد

التربويددة والتكنولوجيددة لرفددع التحدددي واالسددتفادة مددم هددلق التحددوالت  

العلميدة فدي التنميدة القشدرية الشداملةج وفدى ن رنداج تدتلخص مقومددات         

 أي هية ناجحة في ما يأتي:  

لجامعات السعودية إلدى إعيداء أهميدة قصدود لتكنولوجيدا      )أ( تقادر ا

المعلومات واالتصاةج واستخدامها فدي تدوفير الدتعلم االلكتروندي فدي      

 .عدد مم المواد الدراسية يزداد تدريجيا

) ( تسددداعد الجامعدددات ولارات المعدددارف والتعلددديم العدددالي علدددى      

هم تدريب معلميها ومدرسديها وأعضداء هيئدات التددرين بهدا وتزويدد      

بالمهددارات اليلمددة لتعلدديم تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداة الفعدداة    

فتعمددددل ولارات المعددددارف والتعلددددديم العددددالي علدددددى محددددو األميدددددة     

المعلوماتيددة التكنولوجيددة فددي المدددار  والجامعددات ومراكددز التأهيددل   

 .والتدريبج وتيوير مناهجها ومقرراتها التدريقية

العربيدة والمحليدة والعالميدة     )ذ(تقوت مشاركة حقيقيدة بديم الجامعدات   

والشركات والميسسدات االقتصدادية الوونيدةج لتددريب منسدوبي هدلق       

الشددركات والميسسددات وتنميددة معددارفهم المهنيددة وتحدددياها مددم أجددل   

 .االستجابة لمتيلقات سوق العمل والتحوالت التقنية السريعة

   االهتمدددات بلقامددددة دورات تدريقيددددة ليددددي  الجامعددددات والمعاهددددد

كددز ومعاهددد التدددريب لتمكيددنهم مددم إتقددان القحددص وتكنولوجيددا       ومرا

 .المعلومات المتاحة على ادنترنت

       االهتمددات بالمكتقددات المتخصصددة بالجامعددات ودعمهددا وتزويدددها

بأحدد  التقنيددات المسدتخدمة فددي مجدداة المكتقدات بمددا فدي الددك إنشدداء     

( تمهيدددا دتاحتهددا عقددر   CD- ROM)مكتقددة لرقددراص المدمجددة   

 .نتادنتر

   االهتمددات بادفددادة مددم مصددادر المعلومددات الدوليددة المتددوافرة علددى

ادنترنددت هاصددة فددي مجدداة القحددص العلمدديج وإييوددع األهميددة التددي       

% مدددم 3-2يسدددتحقها وحدددص الميسسدددات الوونيدددة علدددى تخصددديص  

ج 2ميزانيتهددا للقحددص العلمددي فددي مجدداة تخصصددها أسددوة بلسددراويل      

  .%68ج 2يسرا % وسو3% واليابان 12ج 3% والسويد 35

   أن تقددوت فلسددفة التعلدديم الجددامعي والعددالي علددى جملددة مددم المقددادو

واالتجاهددددات المنقاقددددة مددددم القسددددمات األساسددددية لمسدددديرة النهضددددة    

 المجتمعية المعاصرةج بحيص تعمل على: 

)أ( ابتعدددا  ادرادة الوونيدددة عدددم وريدددت مبالقدددة الصدددعا  وابتكدددار   

دة تسددتوعب مددا تددأتى بددع   الحلددوة المناسددقةج مددع مرونددة إيجابيددة رشددي   

المتبيددرات مددم تحددوالتج التنميددة القشددريةج بحيددص يصددقال ادنسددان         

محدددور عمليدددة التنميدددةج اكدددرا وأنادددىج فدددي غلاودددع وصدددحتع وتعليمدددع  

 .وترفيهع وبيئتعج وحقع في المشاركة في بناء مجتمعع

) ( المساهمة في بناء مجتمع معرفي بحيص نكدون منتجديم للمعرفدة    

ج بجهدددد متواصدددل تشدددارك فيدددع مختلدددف المعاهدددد بأدواتهدددا ومحتواهدددا

التعليمية والقحاية وادنتاجيةج علدى أسدا  أن التعلديم هدو وعداء القديم       

والمادددلج ومصدددنع المهدددارات والفندددون والمعدددرفج وضددداب  اديقدددا    

   .لحركة العناصر المجتمعية

)جا( التنو  الفكريج بحيص ال يتاح لتيار منفردج سدواء أكدان آتيدا مدم     

 الخارذج أن يزعم لنفسع امتيك الحقيقة ويفرل وصايتعج   الداهل أت

الحفاف على الهويدة الاقافيدة كسدقيل لعددت الدلوبان فدي اآلهدر فدي ظدل          

الن دددات العدددالمي الحددداليج مدددع المشددداركة معدددع فدددي صدددنع الحضدددارة   

  .واستهيك مفرداتها

)د( رب  الميسسات الجامعية وميسسات التعليم العالي معا في شقكة 

لمعلوماتج مما يزود مخييي سياسات التعلديم العدات والعدالي    قومية ل

ومتخلي القرار فدي ميسسدات هدلا التعلديمج وكدللك تزويدد المسدئوليم        

التنفيددلييم واألسدداتلة القدداحايم بالمعلومددات اليلمددة دنجدداح أعمددالهم    

وإدارتهدا وتنفيددلها ضددمم الخيددة الموضدوعة وتقادلهددا مددع ميسسددات   

 .التعليم في دوة أهرد

 

(الفرق بيم التدريب التقليدد والتدريب االلكترونى 1دوة )ج    

( 201466-90) s&Tccor,T,see,A  
 التدريب االلكترونى التدريب التقليدد

المدر  هو المتحكم فى العملية 

 التدريقية وهو الناقل للمعلومة  للمتدر 

المتدر  هو المتحكم فى العملية التدريقية أما 

 المتدر  المدر  فيكتفى بتوجيع

المدر  هو المصدر األساسى 
 للتعلم

المدر  يكون موجها ومسهي لمصادر 
 التعلم

 التدريب عم وريت التوجع اللاتى التدريب بيريقى االستققاة السلقى

 الزمان والمكان محدديم مسققا
المتدر  يتلقى المعلومة باليريقة التى 

 يريدها وفى الوقت والزمان المناسقيم لع

ي التقليدية فى تقديم القرامج االسالق
 التدريقية

أساليب المشاركة الفعالع واالنشية الخيقة 
 االبتكارية باستخدات شقكة االنترنت

المتعلم يستققل أو يتلقى المعرفة مم 

 المدر 
 التعلم عم وريت الممارسة والقحص اللاتى

كل المتعلميم يتعلمون ويعملون 
 نفن الشيئ

مستقلع عم االهريم يتعلم المتعلم بيريقة 
 وحسب ظروفع

 تفاعل قود بيم المتدربيم والمدر  تفاعل قليل بيم المتدربيم والمدر 

استخدات عدد قليل مم الوساول 

 المساعدة واالكتفاء بالشرح اللف ى

استخدات كل ما هو متاذ مم وساول 

 المساعدة واستخدات أنماط تدريب مختلفة

سمال بزيادة عدد المتدربيمي ال يسمال بزيادة عدد المتدربيم  

 

 -:الطوامش والمراجع
 : العربيةبالغة المراجع 

(ج االحتياجدددات التدريقيدددة ألعضددداء هيئدددة  1434أبدددا حسددديمج ممددددوحج )  .1

التدرين بجامعة المجمعة مم وجهة ن رهمج رسدالة ماجسدتيرج كليدة العلدوت     

  .االجتماعيةج جامعة ادمات محمد بم سعود ادسيميةج الريال

ج يمج حمددددادق محمدددد مسددددعودج و ابدددراهيم يوسددددف محمدددد محمددددود   إبدددراه  .2

(ج فاعلية التفاعل الفردي و االجتماعي بمواقع التدريب االلكتروندي  2010)

فددي تنميددة المهددارات المهنيددة ألهصدداوي المكتقددات و المعلومددات بالمعاهددد        

 .60 -3ج 2ج ذ20مصرج  -األلهريةج تكنولوجيا التعليم

(ج فاعليددة 2013ج فقرايددرج 7-4السدديدج ) أبددو هيددوةج السدديد عقددد المددولى  .3

برنددامج مقتددرح قدداوم علددى التدددريب االلكترونددي عددم بعددد فددي تنميددة بعددض       

مهارات التعليم االلكتروني لدد أعضاء هيئة التدرين في الجامعة الخليجية 

بمملكة القحريمج بحدص مقددمت فدي المديتمر الددولي الاالدص للدتعلم االلكتروندي         

رسدددة و األداء المنشدددود" فنددددق الريتدددز كدددارلتونج     والتعلددديم عدددم بعد"المما 

 .الريال

(ج األهيدداء اليقيددة و دور التدددريب  2010ج )أبددو سددعدقج إبددراهيم محمددد  .4

االلكتروني عم بعد في الحد منها: دراسة تيقيقية على الهيئة العامة للتدأميم  

  .182 -143ج 2   ,50الصحيج اددارة العامة )السعودية(ج   

(ج برندددامج تددددريقي قددداوم علدددى التصدددميم    2009) أبدددو سدددويرحج أحمددددج  .5

التعليمي في ضوء االحتياجات التدريقية لتنمية بعض المهارات التكنولوجية 

لدددد معلمددي التكنولوجيددا ببددزةج رسددالة ماجسددتيرج كليددة التربيددةج الجامعددة        

 .ادسيمية في ببزةج فلسييم 

 تصدميم  مهدارات  لتنميدة  مقتدرح  (ج برندامج 2013أبو شاويشج عقداىج ) .6

 بجامعدة  التعلديم  تكنولوجيدا  والقات لدد عقر الويب االلكتروني ة المقررات

 , ببدزة  ادسديمية  الجامعدة  في التربية ببزةج رسالة ماجستيرج كلية األقصى

 .فلسييم 

(ج 2011ج )أحمددددج ابدددراهيم سدددليمانج و فكدددري عابدددديم حسدددم إبدددراهيم    .7

بة العربية بمركز اللبات و تيقيقات التعليم االلكتروني في تدريب أساتلة الل

التنميدددة العلميدددة: مجموعدددات األهقدددار نمواجددداج مجلدددة الدراسدددات اللبويدددة     

 -194ج عددد هداصج   2ماليزيداج    -الجامعدة ادسديمية العالميدة    -واألدبيدة 

211.  

(ج فعاليددة إسددتراتيجية مقترحددة  2011ج )أحمدددج حمدددي أحمددد عقدددالعزيز  .8

عليددة فددي تنميددة مهددارات التدددريب     قاومددة علددى األنشددية االلكترونددي ة التفا   

االلكتروني وادتجاق نحو التدريب لدد المدربيم بوحددات التددريب والتقدويم    

 ج ج 87 -39ج 3ج  21مصرج مج-بالتعليم الفني التجاريج تكنولوجيا التعليم
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ت(ج فعاليدة برندامج الكتروندي مقتددرح    2006أحمددج ياسدر سدعد محمددودج )    .9

تنميددة التندور التكنولددوجي واالبددا  التقنددي    لتكنولوجيدا التقريدد والتكييددف فدي   

لددددي ودددي  التعلددديم الادددانوي الصدددناعي شدددعقة التقريدددد والتكييدددفج رسدددالة    

  .دكتوراقج كلية التربية: جامعة الزقاليت

(ج اسدتخدات الحاسدب فدي التعلديم )طج     2011أحمدج ياسر سعد محمودج ).10

  .(ج الريال: دار الزهراء للنشر والتوليع1

(ج فعاليدة برندامج الكتروندي مقتدرح     2012عد محمودج )أحمدج ياسر س .11

في المستحدوات التكنولوجية لتنمية بعض الكفايدات المهنيدة اليلمدة ليدي      

التربية الخاصة بكلية التربيةج مجلة كلية التربيدة جامعدة بندي سدويفج العددد      

   .370-302ج 2ج ذ64

أحمددددج ياسدددر سدددعد محمدددودج ج و عقدالمجيددددج أشدددرف عدددوين محمددددج   .12

(ج فاعلية برنامج قاوم على أدوات الويب الداللي فدي تنميدة مهدارات    2015)

اسددددتخدات أن مددددة أدوات الددددتعلم مفتوحددددة المصدددددر واالتجدددداق نحددددو الددددتعلم   

االلكترونددي لدددد أعضدداء هيئددة التدددرين بجامعددة القصدديمج المدديتمر الدددولي   

 2015ابريددل  15-12األوة لكليددة التربيددة بجامعددة القاحددة فددي الفتددرة مددم      

 908 -881التربية أفاق مستققليةج

(ج اسددتخدات الحاسددب اآللددي فددي    2012سددعد محمددودج )  أحمدددج ياسددر .13

  .(ج الريال: دار الزهراء للنشر والتوليع1التعليم)طج 

(ج تكنولوجيددا 2007اسددتيتيةج دالة ملحددنج وسددرحانج عمددر موسددىج )  .14

 ج (عممان: دار واول للنشرج 1التعليم والتعليم االلكتروني )طج 

(ج دراسدة تحليليدة   2009عامانج مناة بنت محمد بم عقدد العزيدزج )  آة .15

لرساول الماجستير والددكتوراق فدي مجداة التعلديم االلكتروندي بجامعدة الملدك        

رسدددالة  1427هدددا إلدددى  1414سدددعود فدددي مديندددة الريدددال هدددية الفتدددرة      

 ماجستيرج كلية التربيةج جامعة الملك سعودج المملكة العربية السعودية

(ج الحاجات التدريقية ألعضاء هيئدة التددرين   2012أحمدج )آة مسعدج .16

العلددوت -للتدددرين فددي بيئددة الددتعلمم االلكترونددي ج مجلددة جامعددة الملددك سددعود      

 .266-229(ج 2ج )24السعوديةج -التربوية والدراسات ادسيمية

(ج الحاجدات التدريقيدة   2012آة مسعدج احمد بدم ليدد بدم عقددالعزيزج )    .17

للتدرين فدي بيئدة الدتعلم االلكتروندي ج مجلدة جامعدة       ألعضاء هيئة التدرين 

ج 1ج   24مج  السعودية-العلوت التربوية والدراسات االسيمية-الملك سعود

229 – 266 

(ج احتياجدات األسدتاا الجدامعي التدريقيدة فددي     2011القحيدريج محمددج )  .18

مجدداة الددتعلمم االلكترونددي كمددا يراهددا أعضدداء هيئددة التدددرين بكليددة التربيددة      

  . 160-135ج 115مصرج -عة الملك هالدج مجلة القراءة و المعرفة جام

(ج برندامج تدددريقي مقتددرح قداوم علددى ن ددم إدارة   2010بددويج محمدددج ) .19

التعلمم االلكتروني عقر الشقكات ألعضاء هيئة التدرين بكليات التربية وفدت  

 ج144مصدرج   -احتياجاتهم التدريقيةج مجلة كلية التربيدة )جامعدة األلهدر (    

73-129 . 

(ج التعلددددديم 2005بددددددويج محمدمحمدددددد عقددددددالهاديج حامدددددد عمدددددارج ).20

االلكتروندي عقدر شددقكة االنترندتج سلسدلة آفدداق تربويدة متجدددةج القاهااددارة:       

 .الدار المصرية اللقنانية

(ج مددد تدوافر كفايدات الدتعلمم االلكتروندي لددد       2010القيشديج عدامرج )  .21

ومددد ممارسدتهم لهداج مجلدة      أعضاء هيئة التددرين فدي جامعدة الملدك هالدد     

  .31عالم التربيةج 

(ج تصددور مقتددرح لقرنددامج تدددريقي ألعضدداء    2012القيشدديج عددامرج ) .22

هيئددة التدددرين بجامعددة الملددك هالددد علددى اسددتخدات مسددتلزمات بيئددة التعلدديم      

االلكتروني في ضوء احتياجاتهم التدريقيدةج رسدالة دكتدوراق ج كليدة التربيدةج      

 مكة المكرمةج  -ينج جامعة أت القردقسم المناهج وورق التدر

الجرجيرج الجوهرة عقدداى راشددج مصديفى عقدالسدميع محمددج حسديم       .23

(ج برندددامج تددددريقي  2013محمدددد ناصدددر السدددقيعيج )  andبشدددير محمدددودج 

إلكترونددي لتنميددة مهددارات اسددتخدات المقددررات االلكترونددي ة لدددد معلمددات    

  .األحياء بالمملكة العربية السعوديةج القاهرة

(ج والاا : تقرير عم منتددد التددريب   2010) الحارويةج عفت بنت عقداى.24

ت(ج ادداري )سدلينة عمدان(ج   2010أبريدل   14 -11االلكتروني : المنامة )

 .151 -146ج 121   ,32  

(ج التدريب االلكتروندي للمعلمديم   2013ج )الحقشيج مجدي علي حسيم.25

أحد نمااذ التجديدد التربدوي   أوناء الخدمة في ضوء نمواذ المدار  اللكية ك

في التعليم ققل الجامعي: دراسة مستققليةج دراسات عربية فدي التربيدة وعلدم    

  .154 -85ج 4ج ذ34السعوديةج   -النفن

حقيشدديج داليددا هيددري عمددرج محمددد محمددد رفعددت القسدديونيج و السددعيد   .26

(ج فاعلية بيئة مقترحدة للدتعلم االلكتروندي    2012ج )السعيد محمد عقدالرالق

لتيوير التددريب الميدداني لددد     2التشاركي قاومة على بعض أدوات الويب 

مصددرج   -اليددي  معلمددي الحاسددب اآللدديج مجلددة كليددة التربيددة بالمنصددورة 

  .758 -705ج 1ج ذ 79

(ج تجربة الميسسدة العامدة للتعلديم    2005ج )الحربشج جاسر بم سليمان.27

روندي ج الملتقدى العربدي    الفني والتدريب المهني في التعلديم والتددريب االلكت  

لقندددانج بيدددروت: -الاددداني للتربيدددة والتعلددديمج التعلددديم العدددالي: رؤد مسدددتققلية  

  .626 -621ميسسة الفكر العربيج 

(ج فاعليددة أنمددواذ للتدددريب االلكترونددي  1428الحربدديج سددهيل سددالمج ).28

دكسا  معلمي ومعلمدات التربيدة الفنيدة الكفايدات الفنيدة اليلمدة فدي ضدوء         

ج ج دكتددوراق غيددر منشددورةج كليددة التربيددةج   Eج Aج Bج Dالتن يمددي االتجدداق 

  .جامعة أت القرد

(ج أودددر التددددريب  2012ج )الحربددديج ودددية بدددم وليحدددان بدددم سدددعيدن    .29

االلكتروني على األداء الوظيفي للعامليم بالتيقيت على شركات االتصاالت 

 -والتجدارة  المتنقلة في المملكة العربيدة السدعوديةج المجلدة العلميدة ليقتصداد     

  .590 -533ج 4مصرج  

حسددديمج هشدددات بركدددات بشدددرج و محمدددد عقددددالرحمم هليدددل السدددعدنيج    .30

(ج فعاليددة برنددامج تدددريقي مقتددرح فددي تحقيددت االحتياجددات المهنيددة       2011)

ألعضدداء هيئددة التدددرين بالجامعددات العربيددة فددي عصددر المعلوماتيددةج مجلددة  

  .64 -31ج 11   مصر -كلية التربية بقورسعيد

(ج أودددر اهدددتيف نمدددااذ التددددريب 2011ج )ج أحمدددد سدددالم عدددوينحمددداد.31

االلكترونددي فددي تنميدددة مهددارات تصدددميم المواقددع التعليميدددة لدددد أهصددداوي      

تكنولوجيدددا التعلددديم بالمددددار  الاانويدددة العامدددة واتجاهددداتهم نحدددو التددددريب      

 ج ج 465 -441مصرج  -دراسات وبحو  -االلكتروني ج تكنولوجيا التربية

علم االلكتروندي علدى   أور إستخدات أسلو  الدت (ج 2013) الخوالدة ج مييد.32

تحصيل ولقة الصف الاالص األساسي في مادة التربية االجتماعية و الوونية 

ج مجلددة دراسددات فددي العلددوت التربويددةج العدددد   فددي األردن و إتجاهدداتهم نحددوق 

  .387 – 371ج ص ص 40

(ج دور مشددرو  التدددريب علددى ن ددم 2009ج أج )رضددوانج حنددان أحمددد.33

بنهدددا فدددي التنميدددة المهنيدددة ألعضددداء هيئدددة   وتكنولوجيدددا المعلومدددات بجامعدددة

-التدرين في ضوء متيلقدات التعلديم االلكتروندي ج مسدتققل التربيدة العربيدة      

  43407ج 94 -9ج 59   ,16مصرج مج 

(ج تيقيقدددددات المكتدددددب االلكتروندددددي  2007) الركدددددفج مدددددريم صدددددالال .34

واستقصددار مسددتققل التعلدديم والتدددريب للدارسدديم غيددر التقليدددييم فددي منيقددة   

ج 123مصددرج   -لدديج العربدديج دراسددات فددى المندداهج ووددرق التدددرين   الخ

 . 18166ج 272 -238

(ج اتجاهات اليي  نحو تجربة التعلديم  2006ج )الزاملج لكريا عقداى.35

االلكتروندي فددي الميسسدة العامددة للتعلديم الفنددي والتددريب المهنددي والجامعددة     

علددوت التربويددة  ال -العربيددة المفتوحددة بالريددالج مجلددة جامعددة الملددك سددعود    

 .698 -655ج 2   ,18السعوديةج مج -والدراسات االسيمية

(ج تصدددددميم 2013ج )الشدددددرقاويج جمددددداة مصددددديفي عقدددددد الدددددرحمم    .36

إسددتراتيجية قاومدددة علددي التفاعدددل االلكتروندددي بدديم إسدددتراتيجيتي المشددداريع    

والمناقشددة وأورهددا علددي تنميددة مهددارات إنتدداذ بيئددات التدددريب االلكترونددي ة  

دراسات العليا بكلية التربيةج دراسات عربية فدي التربيدة وعلدم    لدد وي  ال

  .69 -12ج 3ج ذ 35السعوديةج    -النفن

الشمريج مريم محمد عقدالعاليج فتحي عقدالقادر صدالالج حمددي أحمدد    .37

ج فاعليددة التدددريب االلكترونددي (2011)ج عقدددالعزيزج و أحمددد محمددد النددوبي

لعلوت في التعامل مع المستحدوات الفردي والتعاوني على مهارات معلمات ا

ج جامعدددة (رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منشدددورة)التكنولوجيدددة وتفكيدددرهم الناقدددد 

 .الخليج العربيج القحريم

(ج فاعليددة هدمددة القريددد االلكترونددي 2009ج إج )شددموج محاسددم إبددراهيم.38

في إوراء برنامج التددريب الميددانيج وحدل بعدض مشدكيتعج وتنميدة االتجداق        

القحدريمج  -القات بجامعة ويقةج مجلة العلوت التربوية والنفسدية نحوق لدد الي

  .144 -115ج 1   , 10مج 

(ج تقويم التعلم االلكتروني 2014الشهري ج ظافر بم فراذ بم هزا ج ).39

 ج 80- 63 6ذ  3في التعليم العالي السعوديج مجلة التربيةج العدد 

و التددريب   (ج إويق برامج التعلم2010ج )الشهريج عجين بم محمد.40

ج 3   ,50االلكتروندددي : نمدددواذ مقتدددرحج اددارة العامدددة )السدددعودية(ج     

357- 421.  

(ج اتجاهات اليي  و المشرفيم 2011ج )صالالج أحمد فاروق محمدج .41

نحو التدريب االلكتروني في الخدمة االجتماعيةج مجلة دراسات في الخدمدة  

 ج ج 5751 -5695ج 12ج ذ 31مصرج    -االجتماعية والعلوت االنسانية

(ج تيقيقدات الدتعلم و التددريب االلكتروندي     2013ج )صياتج محمد وحيدد .42

االفتراضددددي فددددي الجامعددددات االلكترونددددي ة االفتراضددددية نمددددواذ الجامعددددة  

االفتراضية السورية في التعلم و التدريب االلكتروني : تجربة الواقع و آفاق 

سدورياج مدج    -وعلدم الدنفن  التيويرج مجلة اتحداد الجامعدات العربيدة للتربيدة     

  .208 -190ج 4   ,11

(ج اوددر اهددتيف أنمدداط  2014ج )اليقدداخج حسددناء عقدددالعاوي إسددماعيل .43

الشقكات االجتماعية في بيئات التدريب االفتراضية القاومة على إسدتراتيجية  

العلدددم التشددداركي علدددى تنميدددة مهدددارات التقدددويم االلكتروندددي لددددد ودددي         

ج 46السدعوديةج    -بية في التربية وعلم النفنالدراسات العلياج دراسات عر

 .145 -83ج 4ذ
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(ج فاعليددة نمددواذ قدداوم علددى التعلدديم    2011العددادليج عقددد اى حسدديمج )  .44

المدمج في إكسا  وي  المرحلة الاانوية مهارات تصميم واستخدات قواعد 

 القياناتج رسالة ماجستيرج كلية التربيةج جامعة حلوانج 

(ج مراحدددل وهيدددوات تصدددميم 2010لسدددعيدج )عقدددد الدددرالقج السدددعيد ا.45

وتنفيل التدريب االلكتروني على شقكة االنترنتج مجلة التعليم االلكتروندي ج  

 .العدد السابعج جامعة المنصورة

نمدواذ مقتدرح فدي الدتعلم     (ج 2014ج )عقد القدادر ج ناديدة محمدد شدريف    .46

االلكترونددي قدداوم علددى حددل المشددكيت لتنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري و  

ج رسددالة مهددارات حددل المشددكلة لدددد والقددات كليددة التربيددة بجامعددة نجددران     

  .121 -101ج ص ص  44التربية وعلم النفن   

(ج 2012) عقدددد المعيدددىج احمدددد حسددديمج و احمدددد لار  احمدددد لار     .47

التدددريب االلكتروندددى ودورق فددى تحقيدددت التنميددع المهنيدددع لمعلددم الدراسدددات     

األماراتج    -االجتماعيع: دراسع تقويميعج المجلة الدولية لربحا  التربوية

  .323 -285ج 31

قدالتوا ج عقدالتوا  عقدادلعج أحمد حسيم عقددالمعييج و مصديفى   ع.48

(ج التدريب االلكتروندي كمددهل للتنميدة المهنيدة     2013) محمد محمد مرسي

لمعلمددي المرحلددة الاانويددة فددي ضددوء معددايير الهيئددة القوميددة لضددمان جددودة     

 ج ج 40 -21ج 70   ,14مصرج   -التعليم واالعتمادج الاقافة والتنمية

(ج اهتيف أنماط التفاعل في 2011ج )رالقج السعيد السعيد محمدعقدال.49

بيئددات التددددريب االفتراضددي باسدددتخدات الشدددقكات االجتماعيددة و أودددرق علدددى    

اكتسا  الجوانب المعرفية و األداوية لقعض مهارات التحضدير االلكتروندي   

للتدددرين لدددد معلمدددي الحاسددب اآللدددي بمدددار  التعلددديم العدداتج تكنولوجيدددا      

  .261 -211ج 2ج ذ21مصرج  -مالتعلي

(ج مدد وعدي أعضداء هيئدة    2012العسافج جماةج الصرايرةج هالدج ).50

التددددرين فدددي جامعدددة القلقددداء التيقيقيدددة بمفهدددوت الدددتعلم االلكتروندددي وواقدددع   

-191(ج 102)26الكويددتج -اسددتخدامهم لددع فددي التدددرينج المجلددة التربويددة

253 . 

مدد وعدي أعضداء هيئدة    (ج 2012العسافج جماةج الصرايرةج هالدج ).51

التددددرين فدددي جامعدددة القلقددداء التيقيقيدددة بمفهدددوت الدددتعلم االلكتروندددي وواقدددع   

-191(ج 102)26الكويددتج -اسددتخدامهم لددع فددي التدددرينج المجلددة التربويددة

253 . 

(ج التعلديم االلكتروندي وتكنولوجيدا    2008ج )عيارج عقد اى بدم اسدحاق  .52

لسددددنوي الحددددادي عشددددر  التعلدددديم )تدددددريب وتجددددار (ج المدددديتمر العلمددددي ا  

)تكنولوجيدددا التعلددديم ادليكتروندددي وتحدددديات التيدددوير التربدددوي فدددي الدددووم  

  44913ج 137 -127ج القاهرة: اج 18مصرج مج  -العربي(

(ج برنددامج الكتروندددي لتددددريب معلمدددي  2012ج )عدديتج عقدددا  راغدددب .53

الدراسدددددات االجتماعيدددددة أونددددداء الخدمدددددة علدددددى اسدددددتخدات االسدددددتراتيجيات   

و أوددددرق فددددي تنميددددة وعدددديهم بهددددا و اتجدددداههم نحددددو التدددددريب   الميتامعرفيددددة

ج 45مصدرج    -االلكتروني ج مجلة الجمعية التربوية للدراسدات االجتماعيدة  

163- 208.  

(ج برنددامج الكترونددي لتدددريب معلمددي  2012عدديتج عقددا  راغددبج ج ) .54

الدراسدددددات االجتماعيدددددة أونددددداء الخدمدددددة علدددددى اسدددددتخدات االسدددددتراتيجيات   

أورق في تنمية وعيهم بها واتجاههم نحو التدريب االلكتروني الميتامعرفية: و

 -163ج 45مصددر:   –مجلددة الجمعيددة التربويددة للدراسددات االجتماعيددة  ج "

208. 

(ج أوددددر توظيددددف التددددددريب   2009ج )علدددديج أكددددرت فتحددددي مصددددديفى   .55

االلكترونددددي عقددددر شددددقكة ادنترنددددت فددددي تنميددددة بعددددض مهددددارات تصددددميم   

عضاء هيئة التدرين بجامعة جنو  الواديج االهتقارات االلكتروني ة لدد أ

 -ادتاحدة  -الميتمر الدولي السدابع )التعلديم فدي ميلدع األلفيدة الاالادةج الجدودة       

ج القاهرة: جامعة القاهرةج معهد الدراسات 3مصرج مج  -التعلم مدد الحياة(

 .1127 -1040التربويةج 

معدددةج عمدددادة الدددتعلمم االلكتروندددي والتعلددديم عدددم بعدددد فدددي جامعدددة المج     .56

مددم موقددع جامعددة   2014أكتددوبرج 29(ج تددم اسددترجاعها فددي تدداريخ  1436)

 .المجمعة الرسمي

(ج اور برنامج تددريقي عدم تقنيدات    2011عماشعج محمد عقدق راغبج ).57

اللكيددة للددتعلم االلكترونددي علددى اسددتخدامها فددي تصددميم وبددص   00ج 2الويددب 

ياجدداتهم الدددرو  االلكترونددي ة لدددد أعضدداء هيئددة التدددرين فددي ضددوء احت   

 ج 323 -273دراسات وبحو ج مصر:  -التدريقيةج تكنولوجيا التربية

(ج متيلقات توظيف الدتعلم االلكتروندي فدي    2015ج )عمرج حسات سمير.58

تدددريب معلمددات ريددال األوفدداة لمواجهددة تحددديات تكنولوجيددا المعلومدداتج  

 -قاحدة جامعدة ال  -كليدة التربيدة   -الميتمر الدولي األوة: التربية آفاق مستققلية

 -1316ج القاحددةج السدعودية: كليدة التربيددةج جامعدة القاحددةج    3السدعوديةج مدج  

1329.   

ج (2013)ج العمريج محمد بدم سدعيد محمددج و حسدم علدي بندي دومدي       .59

فاعليدة اسدتخدات ملدف االنجدال االلكتروندي فدي بقداء أودر تددريب المعلمدديم و          

 ةج القاحةج ج جامعة القاح(رسالة ماجستير غير منشورة)اتجاهاتهم نحوق 

(ج قيدا  أودر   2008ج )البامديج بندرج محمد األحمدج و فولي البامددي .60

التدريب في تحسيم نم  التفكير مم هية مقيا  الققعات الست االلكتروني 

مركددز ديقونددو لتعلدديم  -ج اللقدداء العربددي الادداني لتعلدديم التفكيددر وتنميددة ادبدددا 

  .73 -63لتفكيرج األردنج عمان: مركز ديقونو لتعليم ا -التفكير

الددتعلم االلكترونددي : ( ج 2011ج )البددديان ج عقددد المحسددم عقددد الددرلاق .61

دراسة تقويمية لتجربة جامعة ادمدات محمدد بدم سدعود ادسديمية مدم وجهدة        

مجلددة العلددوت ادنسددانية والدراسددات االجتماعيددةج    ن ددر اليددي  و اليالقددات 

 .164- 97ص ص  20العدد 

تروني (ج دور القريد االلك2008ج )البديانج عقدالمحسم بم عقدالرلاق.62

و غددرف المحادوددة فددي تدددريب المعلمدديم عددم بعددد مددم وجهددة ن ددر مددديري     

المددددار  و المشدددرفيم التربدددوييمج مجلدددة جامعدددة ادمدددات محمدددد بدددم سدددعود  

 ج ج 283 -220ج 4السعوديةج    -العلوت ادنسانية واالجتماعية -ادسيمية

(ج التعلم االلكتروني 2006ج )البرا ج إيمان محمدج و علي محمد علي.63

   ,26مصدددرج    -مدددهل إلددى التدددريب غيددر التقليددديج التنميددة ادداريددة       

 .37 -36ج 112

(ج جدودة أن مدة إدارة   2012الفدواعرة ج حامدد جو الشدرمان ج رافدت ج )    .64

الددتعلم االلكترونددي مددم من ددور المتيلقددات االجتماعيددة ج للهندسددة القرمجيددة   

  81 - 73ص ص  1مجلة المعلوماتية الدولية العربيج عدد 

(ج أور التدريب االلكتروندي عدم بعدد فدي     2010) لماجدج صقر بم سعدا.65

تحسيم درجة اهتقدار القددرات العامدة مدم هدية موقدع قيدا  أون اليدم فدي          

المملكة العربية السعوديةج الميتمر العلمي العربي السابع لرعاية الموهوبيم 

ربددي  المجلددن الع -أحيمنددا تتحقددت برعايددة أبناونددا الموهددوبيم     -والمتفددوقيم

ج عمددان: المجلددن العربددي للموهددوبيم 1األردنج ذ  -للموهددوبيم والمتفددوقيم

 ج 302 -273والمتفوقيم وواجهة األردن للتعلم والتقادة الاقافيج 

المدددير ج عقددداى عقدددالعزيزج أمددل مقددارك الحمددارج و رابحددة سددالميم   .66

(ج قيدددا  أودددر إدهددداة منهجيدددة الدددتعلم التعددداوني و الملدددف    2012ج )مقدددارك

جالي االلكتروني على مقرر التدريب الميداني لقسم تكنولوجيا التعليمية ادن

ببدرل تحسدديم مخرجدات القسددم و التكيدف مددع احتياجدات سددوق العمدل فددي      

جامعدددة  -دولدددة الكويدددتج مجلدددة اليفولدددة والتربيدددة )كليدددة ريدددال األوفددداة   

  .401 -335ج 9   ,4مصرج مج  -ادسكندرية(

وظيدددف تكنولوجيدددا المعلومدددات    (ج ت2006ج )مدددزرو ج فددداتم إبدددراهيم  .67

واالتصاالت في تدريب المعلميم التجارييم على التعليم االلكتروني لتيوير 

مسددتود جددودة أداوهددم بمددا يتفددت مددع احتياجددات القددرن الواحددد والعشددريمج         

الميتمر العلمي السابع )ميسسات إعداد المعلم في الووم العربي بيم الواقع 

 -507جامعدددة الفيدددوتج  -كليدددة التربيدددةج الفيدددوت: 2مصدددرج مدددج  -والمدددأموة(

  44191ج 529

 النحيددددفج مجدددددي حسدددديم السدددديدج و رمضددددان عقدددددالرحمم رمضددددان  .68

(ج فاعلية أن مة التعلم االلكتروني التفاعلية كأداة تعليميدة فدي مجداة    2012)

التدددريب لرفددع كفدداءة التعلدديم والتدددريب لتكنولوجيددا إنتدداذ الروتوجرافيددورج    

 .252 -235ج 1   ,24مصرج مج  -وبحو  دراسات -مجلة علوت وفنون

(ج التدددددريب االلكترونددددي مددددم ادهددددتيف إلددددى    2008ج )نددددداج محمددددد .69

مصرج  -ج إدارة االعماة“ ادحتراف: " مفهوت جديد لتنمية الموارد القشرية

  .29 -24ج 123  

 النفيسددةج هالددد بددم عقدددالرحمم إبددراهيمج و عقددداللييف بددم حسدديم فددرذ .70

مشرفيم التربدوييم للتعلديم ادلكتروندى فدى تددريب      ج واقع استخدات ال(2007

ج جامعة أت القردج مكة (رسالة ماجستير غير منشورة)المعلميم بمدينة جدة 

  .المكرمة

(ج واقع 2008ج )النفيسةج هالد بم عقدالرحمم إبراهيمج و هيئة التحرير.71

ندة  استخدات المشرفيم التربوييم للتعليم االلكتروني في تدريب المعلمديم بمدي 

ج 1   ,2السددعوديةج مددج   -جدددةج دراسددات عربيددة فددي التربيددة وعلددم الددنفن    

 ج ج 186 -185

(ج القنيدة األساسدية التكنولوجيدة المتيلقدة     2011ج )الهاديج محمد محمد.72

مصددرج     -لتيددوير الددتعلم والتدددريب االلكترونددي ج مجلددة المدددير العربددي      

  73197ج 63 -46ج 194

دريب االلكتروندي : مفهدوت جديدد    (ج التد 2007) الهولج ابوبكر محمدود .73

المركز العدالمي لدراسدات وأبحدا      -لتنمية الموارد القشريةج مجلة دراسات

 ج ج 28 -9ج 29   ,8ليقياج    -الكتا  األهضر

(ج التددددريب االلكتروندددي 1431الهياجندددةج جمددداة بدددم عقدددد الدددرحممج ) .74

الاامم  هدماتج ج وحلوةج متيلقات وتحديات التدريب االلكتروني ج الملتقى

لمسيولي التدريب في القياعيم الحكومي والخاصج جامعة ادمات محمد بم 

 .سعود

(ج اجتمدددا  الخقدددراء ادقليمدددي حدددوة توظيدددف   2011هيئدددة التحريدددرج ).75

تكنولوجيدددا المعلومدددات فدددي التددددريب االلكتروندددي لدددةدارات التعليميدددة فدددي   

 2011قر سدقتم  15 -12القداهرة   -المناوت الناوية: جمهورية مصر العربية

 ج ج 53ج 15عمانج   -تج تواصل

(ج اجتمدددا  الخقدددراء ادقليمدددي حدددوة توظيدددف   2011هيئدددة التحريدددرج ).76

تكنولوجيدددا المعلومدددات فدددي التددددريب االلكتروندددي لدددةدارات التعليميدددة فدددي   
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 2011سدقتمقر   15 -12القداهرة   -المناوت الناوية: جمهورية مصر العربية

  .53ج 15عمانج   -تج تواصل

لعربيدة السدعوديةج ولارة االقتصداد و التخيدي ج هيدة التنميدة       المملكة ا.77

(ج فلسدفة التددريب االلكتروندي ومتيلقاتدع     2011وهقدةج  ج صج )   التاسدعة 

للتنميددة المهنيددة المسددتدامة لمعلمددي التعلدديم الاددانوي العددات: دراسددة    –كمدددهل 
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