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العشهان  8احتياجات تدريب أعزاا هئةاة التادريس بالسؤسداات الجاميياة علا التعلاي اللتترنيا
لتحقئق معايئر الجودة .
السدتتتتتخل

 8ه اادفد الد ارس ااة إلا ا

الوق ااوي علا ا أهسي ااة الت اادريب اللتترنيا ا ألعز ااا هئة ااة

التاادريس بالجامعااات  ،نالتعااري علا الحتياجااات التدريبيااة الواجااب توافرهااا لتاادريب أعزااا هئةااة
التدريس بالسؤسدات الجاميية عل استخدام التعلي اللتترني كدبئل للتجويد العسلية التعليسية ،
نكذلك تحديد معايئر الجودة الت يشبغ أن يتستا بااا التعلاي اللتترنيا حتا

سكشاه ما تحقئاق

مخرجات جئدة .نقد ت التوصل إل يتائج تجانب عل تداؤلت الدراسة .
السقدمة  8بفزل ثاورة السعلوماات نتتشولوجياات التراالت اساتالاس اليداان أن يلغا السداافات
نالسدااافات نيختراار الاازم نيجعاال العااال أااابه بذااااة التترنييااة صااغئرة  ،حئا

أصااب ب مكايااه

الترااال التترنييااا نتبااادل الابااار نالسعلومااات باائ ااابكة الحواساائب ج نهااو مااا أتاااج لااه ساارعة
نساااولة الوصااول إل ا م ارلااز العل ا نالسعرفااة نالسكتبااات نالطااالس عل ا السدااتجدات .نف ا إطااار
الظرني السجتسيية السختلفة الت مر نل يزال سر بااا السجتسا اللئبا نالتا أعاقاد متلقا العلا
عل كافة مدتوياتا نمشا طلبة السؤسدات الجاميية م اللتحاق بسقاعد الد ارساة  ،عاد التعلاي
اللتترني ا أحااد العواماال ال جابي ااة الت ا

سك ا العتس اااد علئاااا ف ا اس ااتسرار هااؤل ف ا العسلي ااة

التعليسياة نتحقئاق جاودة لسخرجاتااا  ،األمار الااذل جعال تادريب أعزاا هئةاة التادريس بالجامعااات
نالدابا الساارات نالخبرات نالسعاري أمر حتس يتاللبه الواق .
مذكلة الدراستة  8مار السجتسا اللئبا بفتارة الش ازعاات السدالحة نيسار حالياا بجائحاة كورنياا األمار
الااذل أدل إل ا اكااالق كافااة السؤسدااات التعليسيااة الجامييااة إسااوة بالسؤسدااات التعليسيااة بالس ارحاال
التعليسية األارى لفترات طويلة نايقالاس العديد م الالالب ع الدراسة  ،نهذا األمار يادعو إلا
ضرنرة العتساد عل تتشولوجياا السعرفاة التعلاي اللتترنيا لاتسك ما اساتسرار العسلياة التعليسياة
بالسؤسدات الجاميية  ،نااصة بالشدبة للاللبة الذي اضالرنا عل الشزنح م أمال اقامتا إل
أمااال يتغاادر فئاااا اللتحاااق بالسؤسدااات الجامييااة لألسااباب مختلفااة .عليااه فا إطااار التوجااه إلا
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التعلي اللتترني نحت تتسك السؤسدات الجاميية م تحقئق هذه الساسة لبد ما العسال علا
تجوياد التعلاي اللتترنيا  ،نالعسال علا تادريب أعزاا هئةااة التادريس بالجامعااات علياه  ،نضا
معااايئر لجااودة الخاادمات التعليسيااة اللتترنييااة السقدمااة  .م ا ث ا ف ا ن مذااكلة الد ارسااة تتسثاال ف ا
الجابة عل التداؤلت التالية8
 .ما ه أهسية التدريب اللتترني ألعزا هئةة التدريس بالسؤسدات الجاميية؟
 .ماه الحتياجات التدريبية الواجب توافرها لتدريب أعزا هئةة التدريس بالسؤسداات الجاميياة
عل استخدام التعلي اللتترني كدبئل للتجويد العسلية التعليسية ؟
 .مااا ه ا معااايئر الجااودة الت ا يشبغ ا أن يتست ا باااا التعلااي اللتترني ا حت ا

سكشااه م ا تحقئااق

مخرجات جئدة؟
أهسية الدراسة 8
 .الا ااارة إلا ا القيسا ااة العلسي ااة لعسلي ااة تااادريب أعز ااا هئةا اة الت اادريس بالجامع ااات علا ا التعلاااي
اللتترني ا  ،نمداااهسه ذلااك ف ا تالااوير األدا نالقاادرات بسااا كدااب السؤسدااات الجامييااة القاادرة
عل زيادة فعالئتاا نالرف م مدتول جودة مخرجاتاا.
 .التألئ ااد علا ا ض اارنرة ت ااوفئر بشي ااة تحتيا اة لتتشولوجي ااا السعرف ااة قائس ااة علا ا الت اادريب السد ااتسر
بالسؤسدات الجاميية.
 .توضي أاكال التدريب اللتترني الواجب تدريب أعزا هئةاة التادريس بالسؤسداات الجاميياة
عليه .
أهداف الدراسة 8
 .الوقوي عل أهسية التدريب اللتترني ألعزا هئةة التدريس بالجامعات.
 .التعااري علا الحتياجااات التدريبيااة الواجااب توافرهااا لتاادريب أعزااا هئةااة التاادريس بالسؤسدااات
الجاميية عل استخدام التعلي اللتترني كدبئل للتجويد العسلية التعليسية.
 .تحديااد مع ااايئر الج ااودة الت ا يشبغا ا أن يتستا ا باااا التعل ااي اللتترنيا ا حت ا
مخرجات جئدة.
السفاهيم اإلجرائية للدراسة 8
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سكش ااه ما ا تحقئ ااق

التدريب  8نسئلة فعالة لتحدئ نتالوير ماارات أعزا هئةة التدريس بالسؤسدات الجاميية عل
التعلي اللتترني م االل الدابا الساارات نالتفا ات التفئلة بذلك.
التعلتتيم االلكترونتتي  8اسااتخدام الوسااائل اللتترنييااة الحديثااة ف ا مج اال التعلااي نالت ا

سك ا م ا

االلا ااا تجا ازي نتجسيا ا السعلا اوات الستعلق ااة ب ااالسواد الد ارس ااية السختلف ااة ج نص ااول لتحقئ ااق التف ااا ة
نالفاعلية السكلوبتئ لشظام التعلي .
االحتياجات التدريبية  8معلومات نماارات تقشية ماللوب تشسئتاا ناحداثاا ف معرفة أعزا هئةة
الت اادريس بالسؤسد ااات الجاميي ااة الساشي ااة بسج ااال التعل ااي اللتترنيا ا ج لتال ااوير العسلي ااة التعليسي ااة
اللتترنيية نتحقئق معايئر جودتاا.
معتتتا ير الجتتته  8مجسوعااة م ا الج ا ار ات ناألسااس السعلشااة قااوم يظااام التعلااي اللتترني ا م ا
االلاا  ،تادي إل أن ف الشاتج التعليس الشاائ لاا.
مشهجية الدراسة8
اعتسدت الدراسة على السشاج الوصاف التحلئلا بوصافه الساشاج السالئا لالبيعاة هاذه الد ارساة
نذلك م االل الطالس على الدراسات الدابقة نالتتب نالادنريات ذات العالقاة بسوضاوس الد ارساة
 ،لستخالص الشتائج نالخرنج بسجسوعة م التوصيات.
الدراسات الدابقة 8
أوال – الدراسات الستعلقة باحتياجات التدريب علي التعليم االلكتروني 8
 .راسة بدسة سليسان الحله (  8 ) 0202بعشوان الستاللبات التربوية للتعلي اللتترني لتحقئق
يا اواتج ال ااتعل فا ا التعل ااي الع ااال  ،حئا ا

ه اادفد الد ارس ااة إلا ا تحدي ااد الستاللب ااات التربوي ااة للتعل ااي

اللتترني لتحقئق يواتج التعل ف التعلي العال  ،نالرد الشتائج إل أن هذه الستاللبات تتسثل
علا ا التا اوال فا ا  8الذ ااسولية فا ا التقا ااوي نبشي ااة السعلوم ااات األساس ااية للتعل ااي نتشفئ ااذ السحتا ااول
اللتترني نالتخاليط الجئد لشواتج التعل .1
 .راسة صفاء دمحم صالح الد ن (  8 ) 0202بعشوان دنر التعلي اللتترني فا تالاوير التعلاي
بجساوريااة مراار العربيااة  ،نالت ا هاادفد إل ا التعااري عل ا الستاللبااات الساد ااة نالبذ ارية للتعلااي
اللتترني ا  ،نالرااد إل ا أياااا تتسثاال فا ا  8إدارة التعلااي اللتترني ا  ،اعااداد الس اواد نالقاا اررات
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بسمة سليمان الحلو (  ، ) 2222المتطلبات التربوية للتعليم االلكتروني لتحييين نيواتل اليتعلم لي التعلييم العيال  ،مةلية كليية التربيية ،
ةامعة عين شمس  ،العدد الرابع واالربعون  ،ص ص . 198 - 159
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الد ارسااية التترنييااا  ،التقشيااات نالوسااائط السدااتخدمة نالتا تذااسل يظا الوسااائط الستعااددة  ،البارامج
التعليسية التسبئوترية  ،البرامج التلفزيويية  ،السكتبة اللتترنيية .1
 .راستتتة حشتتتان عشتتتز أستتتعد التتت ين (  8 ) 0202بعش اوان فاعليااة بريااامج تاادريب لتشسيااة ماااارات
ترسي نإيتاج أدنات التقئي اللتترني لادل أعزاا هئةاة التادريس  ،لتحقئاق الاادي ما الد ارساة
قامااد الباحثااة بترااسي بريااامج تاادريب لتشسيااة الساااارات نترااسي نإيتاااج أدنات التقئااي اللتترنيا
اااسلد ثالثااة أدنات تقاايس الجايااب السعرف ا نالجايااب التعليس ا نالجايااب التقش ا  .نأ ااارت الشتااائج
فاعليا ااة البرياااامج التااادريب ف ا ا تشسيا ااة ماا ااارات ترا ااسي نإيت ا ااج بع ااو أدنات التقئ ااي اللتترني ا ا
نترحيحاا نيذرها التترنييا  ،كسا كذفد الشتائج ارتفاس رضا أعزا هئةة التدريس عل ذلاك
 ،نف ا ضااو الشتااائج أنصااد الد ارسااة بزاارنرة عقااد دنرات تدريبيااة ألعزااا هئةااة التاادريس حااول
استخدام الاتبارات اللتترنيية نالستفادة مشاا ف العسلية التعليسية .2
 .راستة عستار معستتس الدتاعد (  8 ) 0202بعشاوان متاللبااات اساتخدام التعلاي اللتترنيا فا
لليات جامعة ميدان م نجاة يظر أعزا الائةة التدريداية  ،نالتا بئشاد يتائجااا أن متاللباات
اسااتخدام التعلااي اللتترنيا تتسثاال فا  8اثشا نعذاارنن ماللااب للسقاارر اللتترنيا نعذاار مالالااب
للبئةة التعليسية الفئزيقية نأرب نعذرنن ماللب لتدريب أعزا الائةة التدريدية.3
ثانيا – الدراسات الستعلقة بجه التعليم االلكتروني 8
 .راستتة نجتته عستتار جتتام (  8 ) 0202بعش اوان مدااتول جااودة التاادريب اللتترني ا ف ا ضااو
معااايئر نمؤا ارات التعلااي اللتترني ا ف ا جامعااة الزانيااة م ا نجاااة يظاار الستاادربئ  ،نقااد هاادفد
الد ارسااة إل ا جايااب يياااس مدااتول الجااودة ايذااا قائسااة لسعااايئر نمؤا ارات التاادريب اللتترني ا ،
نكذا اافد إل ا ا ارتفا اااس مدا ااتول جاااودة التا اادريب اللتترني ا ا ف ا ا ض ا او معا ااايئر نمؤا ا ارات التعلا ااي
اللتترني ا فا ا جامع ااة الزاني ااة  ، ،تتوي ااد قائسااة لسع ااايئر نمؤااارات الت اادريب اللتترنيا ا ج ااودة
السحتول نالترسي نترسي البريامج التدريب نتقوي السخرجات نتقوي السدرب.4

1

صفاء دمحم صالح الدين (  ، ) 2219دور التعليم االلكترون ل تطوير التعليم بةمهورية مصر العربية  ،مةلة كلية البنيات  ،ةامعية
عين شمس  ،العدد الرابع واألربعون  ،ص ص .446 – 597
2
حنان بنت أسعد الزين (  ، ) 2217لاعلية برنامل تدريب لتنمية مهارات تصميم وإنتيا أدوات التييييم االلكتروني ليدع أع ياء ي ية
التدريس  ،مةلة الةامعة اإلسالمية بغزه  ،العدد الثالث  ،ص ص .45 – 1
3
عمييار طعمييس السيياعدع (  ، ) 2213متطلبييات اسييت دام التعليييم االلكتروني لي كليييات ةامعيية ميسييان ميين وةهيية ن يير أع يياء الهي يية
التدريسية  ،أعمال المؤتمر اإلقليم الثان للتعليم االلكترون بالكويت.
4
وء معايير ومؤشرات التعليم االلكتروني لي ةامعية الزاويية
نةوع عمار قةام (  ، ) 2219مستوع ةودة التدريب االلكترون ل
من وةهة ن ر المتدربين  ،بحث منشور عل شبكة االنترنت . 2221 . 6 . 5 ،
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 .راستتة ستتسير الشجتتد ( 8 ) 0202بعش اوان تقااوي جااودة التعلااي اللتترني ا ف ا جامعااة القاادس
السفتوحاة فا ضاو السعااايئر الجاودة  ،نقااد هاادفد إلا الوقااوي علا ماادى مالابقاة جااودة معااايئر
التعل ااي اللتترنيا ا السقبول ااة لسع ااايئر الج ااودة العالسي ااة فا ا مج ااالت التربوي ااة نالفشي ااة نالداري ااة ،
نكذا اافد الشتا ااائج أن معا ااايئر جا ااودة السحتا ااول نالترا ااسي التعليس ا ا للسقا اارر اللتترني ا ا نمدا ااايدة
الدارسئ نالخدمات الدارية موجودة.1
 .راسة الديد عبد السهلي أعه خطته (  8 ) 0200بعشاوان معاايئر الجاودة فا تو ياض أعزاا
هئةة التدريس للتعلي اللتترني  ،الت استادفد تحديد معايئر الجودة فا تو ياض أعزاا هئةاة
التدريس للتعلاي اللتترنيا الراد أن هاذه السعاايئر ها  8تحلئال مشظوماة التعلاي اللتترنيا ،
ترسي مرادر التعلي اللتترني

 ،ايتاج مرادر التعلي اللتترني  ،تقوي التعلي اللتترنيا

 ،استخدام التعلي اللتترني  ،إدارة التعلي اللتترني  ،أاالييات التعلي اللتترني .2
ثالثا  -الدراسات الستعلقة عدور التعليم االلكتروني في تطهير العسلية التعليسية8
 .راستتتة صتتتالح عبدالدتتتالم لتتته وستتتالسة مفتتتتاح السرتتتراتي (  8) 0202بعشا اوان الت اادريب
اللتترنيا ا كس اادال لتال ااوير العسلي ااة التعليسي ااة فا ا مؤسد ااات التعل ااي الع ااال  ،نق ااد ه اادفد إلا ا
التعري ااض بسفا ااوم الت اادريب اللتترنيا ا نالتع ااري علا ا الحتياج ااات الالزم ااة لشجاح ااه فا ا تال ااوير
مشظوم ااة التعل ااي الع ااال فا ا لئبي ااا  ،نالر ااد الشت ااائج إلا ا أن الت اادريب علا ا التعل ااي اللتترنيا ا
ألعزااا هئةااة التاادريس بالجامعااات عتباار نساائلة تعليسيااة متالااورة عس ال عل ا تحقئااق جسلااة م ا
األهاداي مثال رفا نبشاا القادرات نتالااوير السااارات التالبيقيااة التا ساتعكس علا تالاوير العسليااة
التعليسية ف مؤسدات التعل العال .3
 .راستتتة صتتتالح التتتد ن حدتتتن صتتتال (  8 ) 0202بعشا اوان اتجاهااات الست اادربئ يحااو الت اادريب
اللتترني ا – د ارسااة اسااتالال ية ف ا مركااز التعلااي  ،نالت ا هاادفد إل ا التعااري عل ا اتجاهااات
الستادربئ فا مركااز التعلاي السداتسر التاااب للجامعاة العرايياة يحااو التادريب اللتترنيا  ،توصاالد
إل ا عاادة يتااائج  8أهساااا أباادل كافااة أف اراد العئشااة ركبااتا بتالااوير ماااارة التاادريب لااديا م ا اااالل
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يوء المعيايير الةيودة  ،بحيث منشيور علي

سمير النةدع ( ، ) 2218تيويم ةودة التعليم االلكترون ل ةامعة اليدس المفتوحة ل
شبكة االنترنت .2221 ، 7 .25 ،
2
السيييد عبييد المييول أبييو طييوة (  ، ) 2212معييايير الةييودة ل ي تو يييه أع يياء ي يية التييدريس للتعليييم االلكتروني  ،المةليية العربييية
ل مان ةودة التعليم االلكترون  ،العدد العاشر  ،ص ص
3
صييالح عبدالسييالم ييو وسييالمة مفتيياح المصييرات (  ) 2222التييدريب االلكترون ي كمييد ل لتطييوير العملييية التعليمييية ل ي مؤسسييات
التعليم العال  ،بحث منشور عل شبكة االنترنيت  ،بتاريخ .2212 .7 .21

5

السسازجه بئشه نبئ التدريب اللتترنيا  ،كساا كذافد الشتاائج تفاا نإدراا ناضا لادل السبحاوثئ
ألهسية التدريب اللتترني ف زيادة السعرفة نرف مدتوى الساارات نالقدرات لدل الستدربئ .1
 .راسة بدام عبدالرحسن هستف دمحمدمحم مرتطفي حدتين (  8 ) 0202بعشاوان إمكايياة السوا ماة
باائ السرتت ازات التعليسيااة نالسدااتلزمات التقشيااة للتعلااي اللتترني ا  ،نهاادفد الد ارسااة إل ا التعااري
عل ا مدااتوى جاهزيااة عشاصاار العسليااة التعليسيااة الائةااة التدريدااية نالاللبااة  ،نأاااارت الشتااائج إل ا
ايخفاض السقدرات التقشية حول استخدام البرمجيات السكتبية نالبرياد اللتترنيا  ،ننجاود مؤاارات
سالبية تتعلاق باساتخدام الحواسائب الذخراية نملحقاتااا بدابب محدند اة السعااري التقشياة  ،فزااال
عا قلااة الحاجااة لسااتخدام موسا لتلااك التقشيااات فا العسليااة التعليسيااة  ،ننجااود يداابة مرتفعااة ما
السواد الدراسية تتد بوجود تالبيقات عسلية تدتلزم مختبرات الت تعد أقل ايدجام م طبيعة يظام
التعلي اللتترني .2
ثالثتا – التعقيتب 8تا تشاانل ثاالث محاار تسثال السحاور األنل فا احتياجاات التادريب علا التعلااي
اللتترني  ،حئ

تشانلد هذه الدراسات أها الستاللباات التا يشبغا توفرهاا حتا

للتعلااي اللتترني ا  ،ف ا حاائ تشااانل السحااور الثاااي جااودة التعلااي اللتترني ا حئ ا

سكا التأسايس
تذااترا تلااك

الدراسات م الدراسة الحالية ف سعئاا لتأسايس معاايئر لجاودة التعلاي اللتترنيا  ،نأائا ار تشاانل
السحور الثال

دنر التعلي اللتترني ف تالوير العسلية التعليسية  ،حئا

تذاترا الد ارساات التا

تشااانل هااذا السحااور م ا الد ارسااة الحاليااة ف ا أن تاادريب أعزااا هئةااة التاادريس بالجامعااات عل ا
التعلاي اللتترنيا

عتباار نسائلة تعليسيااة متالاورة تعساال علا تحقئاق جسلااة ما األهااداي مثال رفا

نبش ااا الق اادرات نتال ااوير السا ااارات التالبيقي ااة التا ا س ااتعكس علا ا تال ااوير العسلي ااة التعليسي ااة فا ا
مؤسدات التعل العال  ،نيسكشاا السداهسة ف مواجاة الزمات.
أهسية التدريب االلكتروني ألعزاء هيئة التدريس بالسؤسدات الجامعية 8
أدت التالااورات السذهلااة ف ا عراار السعلومااات نالتتشولوجيااا نالتقشيااات الحديث اة إل ا احااداث
تغئئ اار ج اادرل فا ا جواي ااب الحي اااة نااص ااة الجاي ااب التعليسا ا  ،نأص ااب ما ا الب ااديا أن تبحا ا
السؤسدااات التعليسيااة ع ا أفزاال الوسااائل ناألسااالئب السعرصيااة نجعاال الوصااول الئاااا أماار مسك ا

1

صالح الدين حسن صالح (  ، ) 2218اتةا ات المتدربين نحو التيدريب االلكتروني – دراسية اسيتطالعية لي مركيز التعلييم  ،مةلية
الدنانير ن العدد الثالث عشر  ،ص ص .374 – 345
2
بسام عبدالرحمن يوسه ودمحم مصيطف حسيين (  ، ) 2212إمكانيية المواءمية بيين المرتكيزات التعليميية والمسيتلزمات التينيية للتعلييم
االلكترون  ،مةلة تنمية الرالدين  ،العدد الما ة  ،المةلد الثالث والعشرين .

6

للجسيا ا ج نذل ااك بالعتس اااد علا ا التتشولوجي ااا نالسعلوم ااات نالتقشي ااات الحديث ااة نالوس ااائط الستع ااددة
نابتتاار األيظسااة التا تخادم العسليااة التعليسيااة .نالتغئارات الجدريااة التا افرزتااا تتشولوجيااا السعرفااة
فا مختلااا جوايااب الحياااة لبااد لقالاااس التعلااي عامااة نالعااال بذااكل ااااص السااتجابة لاااا  ،ذلااك
ألن مخرج ااات التعل ااي م ااا ها ا إل م ااداالت لقالاع ااات أا اارى األم اار ال ااذل د ااتدع التوسا ا فا ا
استخدام التعلي اللتترني

نالذل ل سك استخدامه إل ما ااالل تاوفئر تادريب ألعزاا هئةاة

التدريس عل استخدام تتشولوجيا التعلي اللتترني .1
لاك أن تالوير القدرات الساشية ألعزا هئةاة التادريس بالسؤسداات الجاميياة علا التعلاي
اللتترنيا

ذااكل عشراار حاسا فا جاااود تحداائ التعلااي  ،كسااا أن تالااوير قاادراتا الساشيااة فا

التعلااي اللتترني ا ل ا يتاارا أل أثاار مااال يركااز عل ا تغئئ ا ارت محااددة ف ا ساالوا أعزااا هئةااة
التدريس بالجامعات داال القاعات نااصة ف حال مواصلة تالوير القدرات الساشياة ما تغئئارات
اااارل ض اس الشظااام التعليس ا الجااامع سااييا إل ا يااوس م ا الجااودة .نيعتباار دنر أعزااا هئةااة
التدريس ف بئةة تتشولوجيا السعرفة التعلي اللتترني ميدر للعسلية التعليسية األمار الاذل يتاللاب
أن يتااوفر لااديا ماااارات جئاادة للتعاماال ما ااابكة اليتريئااد نالتقشيااات الحديثااة  ،ما ثسااة ضاارنرة
التحاق كل عزو هئةة تادريس بادنات تدريبياة ننرش عسال لفاا فلدافة تتشولوجياة السعرفاة نكياض
تالبيقاا بسا يتشاسب م سياسة الجامعة نحاجات متعليساا.2
عد تدريب أعزا هئةة التدريس عل تو ياض تتشولوجياا السعرفاة بكافاة أااكالاا ما أها
السؤا ارات عل ا تحااول السؤسدااات الجامييااة إل ا مؤسدااات تعليسيااة معلوماتيااة متالااورة  ،تداااعد
عل إمكايية العتساد عل التتشولوجيا الستالورة ف تبادل السعلومات نالتعانن العلس نالسدااهسة
فا رفا السدااتول الثقاااف نالسعرفا نالعلسا لاادل كافااة عشاصاار العسليااة التعليسيااة نمااشا أعزااا
هئةة التدريس الذي سئوفر لا التدريب ناستس ارريته8
 .معالجااة الااشقص نترااحي األاالااا الت ا أحاادتاا مؤسدااات التاادريب التقلئاادل م ا اااالل تقااد
ب ارامج نتخررااات جدياادة تذااب حاجااات عشاصاار العسليااة التعليسيااة نالسجتس ا  ،بالضااافة إل ا
الستفادة م مرادر السعرفة الستاحة عل ابكة اليتريد.

1

لييراس عييودة (  ، ) 2214التييدريب االلكتروني وتنمييية الرأسييمال الفكييرع  ،المةليية اإللكترونييية لمراكييز التمييييز والتعليييم المسييتمر ،
الةامعة اإلسالمية بغزه  ،ص.54
2
عبييد المحسيين الغ ي يان (  ، ) 2214مبييررات اسييت دام التييدريب اإللكترون ي  ،بحييث منشييور عل ي شييبكة االنترنييت  ،بتيياريخ . 7 . 7
.2212
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 .زيادة التفا ات ف يقل الساارات نتشسية التجاهات يحو التعلي اللتترنيا لادل أطاراي العسلياة
التعليسة أعزا هئةة التدريس نالاللبه نالسحتول التعليس الرقس .
 .التحاادي

الستدااارس ف ا السشاااهج نالسق ا اررات الد ارسااية نترااسيساا بأسااالئب تتااي السرنيااة نتتااي

لاللبة العسل ف العسلية التعليسية ف

ل الثورة السعلوماتية نتالوير قدراتا .1

احتياجات تدريب أعزاء هيئة التدريس بالسؤسدات الجامعية علي التعليم االلكتروني 8
إن دمااج تقشيااة التعلااي اللتترني ا ف ا السؤسدااات الجامييااة لتاادريب أعزااا هةيااة التاادريس
بالجامع ااات علئا ااا يتالل ااب ت ااوفئر الحتياج ااات الز اارنرية الالزم ااة لتالبيقا ااا  ،حئا ا

يشبغا ا ت ااوفر

عوامل يجاح حاسسة تتسثل ف الحتياجات التالية 8
 .تخال اايط الت اادريب اللتترنيا ا  8نيتالل ااب ذل ااك تق اادير الحتياج ااات السد ااتقبلية ألعز ااا هئة ااة
الت اادريس الست اادربئ للعس اال علا ا اا ااباعاا  ،نتحدي ااد األه ااداي العام ااة نالخاص ااة للت اادريب ننضا ا
السااتراتجيات نالج ا ار ات الالزمااة لتالااوير أدا أعزااا هئةااة التاادريس الستاادربئ  ،نهااذا يتاللااب
توفئر االط ناضحة السعال تبئ كياض سكا دماج هاذه التقشياة نماا ها مراحلااا نكا تحتااح ما
موارد مالية لتذغئلاا.
 .ترا ااسي التا اادريب الثقا اااف  8قرا ااد با ااه التي يا ااة الت ا ا يا اات م ا ا االلاا ااا ترجسا ااة السا ااتراتجيات
نالج ار ات الت ت نضعاا ف مرحلة التخاليط لتحقئق التادريب  ،بالضاافة إلا تراسي أيذاالة
الدنرات التدريبئية نترسي السشاج التدريب ناعداد تقد سه عل ابكة اليتريد .نهذا يتاللب 8
 تااوفئر احتياجااات نأيظس ااة نل اوائ تق اايس عسليااة التعل ااي اللتترني ا تواف ااق التوجاااات نالخال ااطالتشسوية نتتتساا م أهدافاا العامة نالخاصة.
 تأساايس بشي اة تحتيااة للس اوارد التتشولوجيااة ذات سااعة يظاااق عاليااة ناااادم قااول  ،بالضااافة إل ابرامج إدارة السق اررات نإدارة السحتويات.
 تواجد يخبة م اب ار التدريب نالتشظي نالتقشية مس لاس القدرة عل التعامل م عسلية التعلياللتشرني .2
 .تشظي التدريب  8نتتسثل االواته ف 8

1

شوق دمحم حسن (  ، ) 2229التدريب االلكترون وتنمية الموارد البشرية  ،مةلة التعليم االلكترون  ،العدد الرابع  ،ص.87
2
مصطف يوسه كال (  ) 2221التعليم االلكترون واالقتصاد المعرل  ،دار ومؤسسة رسالن  ،دمشن  ،ص . 54
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 -تحديااد الساادة الزمشيااة للتاادريب بحئ ا

يتزااس كاال أساابوس الس اواد ناأليذااالة التدريبيااة الخاصااة ،

لالسحتول التدريب نموضوعات السحادثة اللتترنيية نالاتبارات التدريبية نالسرادر الثرائية.
 الا اراي التاادريب نالااذل يتزااس السوق ا نيظااام فعااال لحا اراي عل ا التاادريب يتااي للساادربمتابعة العسل التدريب نالحرول عل التغذ ة الراجعة ناستخراج البيايات نكتابة التقارير.
زااس السوقا ادمااة الاادع نالسدااايدة لزااسان اسااتس اررية عساال الشظااام

 الاادع نالسدااايدة بحئاب اادنن أل مذ ااكالت  ،حئا ا

ي اات الس ااتفادة ما ا التغذ ااة الراجع ااة لتال ااوير السحت ااوى التعليسا ا ما ا

الشاحيااة العسليااة نالتدريبيااة  ،بالضااافة إل ا تالااوير األهااداي ناأليذااالة ناألسااالئب .نتتسثاال طاارق
الدع الستاحة بالسوق ف الدع بالااتا نالدع بالبريد اللتترني نالسحادثة اللتترنيية .
 .تشفئااذ التاادريب اللتترني ا التفاااعل  8م ا اااالل التحااول إل ا يظااام التاادريب اللتترني ا نتشفئااذ
سئشاريو التدريب كسا ت نضعه ف مرحلة الترسي .
 .تق ااوي الت اادريب اللتترنيا ا بالس ااتشاد علا ا األس ااس نالسع ااايئر التا ا

سكا ا ما ا االلا ااا اجا ا ار

التعد الت لتالوير يظام التدريب نرس استراتيجياته السدتقبلية.1
معا ير الجه حدب السعا ير العالسية  8تتسثل معايئر جودة يظام التعلي اللتترني ف 8
 .الدارة الستراتيجية للشظام  8تعش أن كون لدارة يظام التعلي اللتترنيا سياساات اساتراتيجية
تالويريااة نتشفئذ ااة متتاملااة ضااس يظااام التعلااي ككاال  ،تأاااذ بعاائ العتبااار البشيااة التحتيااة نمااا
تحتاج ااه ما ا مع اادات نبا ارامج نت اادريب نبح ااوث نمتابع ااة التال ااورات التتشولوجي ااة لتحقئ ااق األه ااداي
ضس جدنل زمش معل نناض .
 .إ رال السقرر  8قرد به ناجه العرض الشاائية للسقرر التعليس الت يدار م االلاا عسليات
التعلي للستعلسئ  ،نتذسل القدرة عل تقد السحتول العلس التربول بالريقة تقشية تادع األهاداي
التربوية السعلشة للسحتول العلس  ،نالت تت ف بئةة افتراضية أمشة نميدرة تتي فرصاة للشقاااات
نالتواصل بئ السعل نالستعلسئ م القدرة عل رصد أدائا  ،إضافة إل توفئر ق ار ات إحرائية
لشذاطاتا السختلفة.
 .تراسي السحتاول التعليسا  8ختلاا تراسي السحتاوى التعليسا فا التعلاي اللتترنيا عشاه فا
التعلي التقلئدل  ،حئ

1

فترض أن جس بئ السرنية ف الوقد نالسكان دنن السداس بسدتويات

أحمد السيد الكردع (  ، ) 2213أ مية التدريب االلكترون ل تنمية الموارد البشرية  ،دار الهدع  ،بغداد  ،ص ص .77 – 76
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السعرفااة نالساااارات الت ا تعالجاااا أهااداي السحتااوى  ،كسااا يشبغ ا أن ي ارع ا ف ا ترااسيساا فرنقااات
الستعلسئ الفرد ة نالستشوعة  ،نأن تتون مشظسة ف تدلدل ان هرمية تدئر التعلي .

1

 .دعا الساو فئ  8قراد باه دعا السذارفئ الستفاركئ نكئار الستفاركئ نالعااملئ بشظاام التعلااي
اللتترني للوصول إل يظام تعليس ذل جودة عالية  ،نهو يشقد إل 8
 ال اادع التقشا ا  8قر ااد ب ااه تا اوافر الس ارف ااق نال اادع التتشول ااوج فا ا جسيا ا األنق ااات للسذا ارفئالستفااركئ نكئاار الستفااركئ علا حااد ساوا ما كئاار السالالبااة بااان راابحوا ابا ار فا تتشولوجيااا
السعلومات نالترالت  ،آاذي بعئ لعتبار العب اللاد س نحقوق السلتية الفترية.
 الاادع التربااول  8جااب أن ياادرب السذارفون فا يظااام التعلااي اللتترنيا علا أسااالئب نأصااولالتدريس التربوية الخاصة باذا الشظام بالرق فرد ة مباارة أن عبر مجسوعات ماشية متقاطعة.
 الاادع الدارل  8يشبغ ا تااوفئر الاادع الفعااال لجسي ا السااو فئ السذاااركئ ف ا تالااوير مقاارراتنبرامج التعلي اللتترني  ،نتشفئذها نتوفئر الخدمات الدارياة التا تداال التفاعال ما الستعلسائ
عبر اليتريئد بسا يتال م م أ با العسل.
 .دع ا الاللبااة  8تعااد ااادمات دع ا الاللبااة التقشيااة عل ا ماادار األساابوس ناااالل األربعااة نالعذ اري
ساااعة ف ا بئةااة التعلااي اللتترنيا عااامال جوهريااا ليجاااح هااذا الشظااام الااذل عساال ضااس جاادانل
زمشياة مرياة  ،علساا بااأن هاذه الخادمات قاد تتااون آلياة أن بذارية  ،كساا يشبغا أن يازند الساتعل فا
بئةااة الااتعل اللتترنيا باادلئل ذاارح لااه ما االلااه بالتفراائل مااا يتوقا مشااه  ،نمااا الساااارات الت ا
جااب أن يتقشاااا م ا أجاال الشجاااح  ،كسااا يشبغ ا تااوفئر ادمااة الااداول إل ا السكتبااات اللتترنييااة
نالتتب العلسية نتاوفئر اادمات استذاارية نإدارياة لسعالجاة أ اة صاعوبات قاد تشذاأ نحلااا  ،نتاوفئر
مذري دائ يتاب معاه االاة د ارساته نيقادم لاه الشرا نالسذاورة بذاأن ااتياار السقاررات يبئال جااد
عزم (  ، ) 2886تتشولوجيا التعلي اللتترني  ،دار الفتر العرب  ،القاهرة.2
الشتائج 8
 .6تتس أهسية التدريب اللتترني ألعزا هئةة التدريس بالسؤسدات الجاميية ف 8
 .أن التاادريب اللتترني ا

عااد اساالوب عتسااد عل ا السدااتحدثات التتشولوجيااة ف ا تالااوير السااورد

البذ اارل  ،نالسؤسد ااات الجاميي ااة التا ا ل اادياا توج ااه يح ااو التعل ااي اللتترنيا ا  ،س ااوي ك ااون لا ااا

1

وليد سالم الحلفاوع (  ، ) 2211التعليم االلكترون  2تطبييات متحدية  ،دار الفكر العرب  ،اليا رة  ،ص154
2
نبيل ةاد عزم (  ، ) 2228تكنولوةيا التعليم االلكترون  ،دار الفكر العرب  ،اليا رة  ،ص.165

12

الفرصة الت تتفل عوامل يجاح جاهزيتاا للتعلي اللتترني نالت أهساا نجود بشية تحشية للتعلاي
اللتترني .
 .تالوير القدرات الساشية ألعزا هئةة التدريس بالسؤسدات الجاميية عل التعلي اللتترني
 .أيااا تعاد ما أها السؤاارات علا تحااول السؤسداات الجاميياة إلا مؤسداات تعليسياة معلوماتيااة
متالاورة  ،تداا فا رفا السداتول الثقااف نالسعرفا نالعلسا لادل كافاة عشاصار العسلياة التعليسيااة
أعزا هئةة التدريس نالاللبة نالسحتول اللتترني .
 .2تتسثا اال الحتياجا ااات التدريبيا ااة الواجا ااب توافرها ااا لتا اادريب أعزا ااا هئةا ااة التا اادريس بالسؤسدا ااات
الجاميية عل استخدام التعلي اللتترني كدبئل للتجويد العسلية التعليسية ف 8
 .تخاليط التدريب اللتترني .
 .ترسي التدريب الثقاف عبر تاوفئر احتياجاات نأيظساة نلاوائ تقايس عسلياة التعلاي اللتترنيا ،
نتأسيس بشية تحتية للسوارد التتشولوجية  ،نتوفئر يخبة م اب ار التدريب نالتشظي نالتقشية.
 .تشظي التدريب م االل تحديد السدة الزمشية للتدريب نالااراي علياه  ،نتقاد الادع نالسداايدة
لزسان استس ارريته.
 .تشفئذ التدريب اللتترني التفاعل .
 .تقوي التدريب اللتترني .
 .9تتسثاال معااايئر الجااودة الت ا يشبغ ا أن يتست ا باااا التعلااي اللتترني ا حت ا
مخرجات جئدة ف 8
 .الدارة الستراتيجية للشظام.
 .إ رال السقرر.
 .ترسي السحتول التعليس .
 .دع السو فئ م االل الدع التقش نالتربول نالدارل.
 .دع الاللبة

التهصيات 8
 .6العسل عل تأسيس بشية تحتية التعلي اللتترني ف الجامعات اللئبية.
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سكشااه م ا تحقئااق

 .2العسل عل تدريب أعزا هئةاة التادريس بالجامعاات اللئبياة علا اساتخدام التعلاي اللتترنيا
الرقس .
السراجع 8
.6
.2

.9

أحسااد الداائد التااردل (  ، ) 2869أهسيااة التاادريب اللتترني ا ف ا تشسيااة الس اوارد البذ ارية ،
دار الادل  ،بغداد.

الد اائد عب ااد الس ااول أب ااو اال ااوة (  ، ) 2862مع ااايئر الج ااودة فا ا تو ي ااض أعز ااا هئة ااة
الت اادريس للتعل ااي اللتترنيا ا  ،السجل ااة العربي ااة لز ااسان ج ااودة التعل ااي اللتترنيا ا  ،الع اادد

العاار.

مر ا ااالف حد ا اائ (  ، ) 2868إمكايي ا ااة السوا م ا ااة ب ا اائ

بد ا ااام عب ا اادالرحس يوس ا ااا

السرتتزات التعليسية نالسدتلزمات التقشية للتعلي اللتترني  ،مجلاة تشسياة ال ارفادي  ،العادد

.9

السائة  ،السجلد الثال

نالعذري .

بدااسة سااليسان الحلااو (  ، ) 2828الستاللبااات التربويااة للتعلااي اللتترني ا لتحقئااق ي اواتج

الا ااتعل ف ا ا التعلا ااي العا ااال  ،مجلا ااة كليا ااة التربيا ااة  ،جامعا ااة عا اائ اا ااسس  ،العا اادد ال ارب ا ا
نالربعون.

.7

حشان بشد أساعد الازي (  ، ) 2865فاعلياة برياامج تادريب لتشسياة مااارات تراسي نإيتااج
أدنات التقئااي اللتترني ا لاادل أعزااا هئةااة التاادريس  ،مجلااة الجامعااة السااالمية بغ ازه ،

العدد الثال .
.4

سسئر الشجدل ( ، ) 2866تقوي جودة التعلي اللتترني ف جامعة القدس السفتوحة فا

.5

اوق

حدا (  ، ) 2887التادريب اللتترنيا نتشسياة الساوارد البذارية  ،مجلاة التعلاي

.6

ص ا اافا

ص ا ااالح ال ا اادي (  ، ) 2867دنر التعل ا ااي اللتترنيا ا ا فا ا ا تال ا ااوير التعل ا ااي

ضو السعايئر الجودة  ،بح

مشذور عل ابكة اليتريد.

اللتترني  ،العدد الراب

بجساوريا ااة مرا اار العربيا ااة  ،مجلا ااة كليا ااة البشا ااات  ،جامعا ااة عا اائ اا ااسس  ،العا اادد ال ارب ا ا

ناألربعون.
.7

صااالح الاادي حدا صااال (  ، ) 2866اتجاهااات الستاادربئ يحااو التاادريب اللتترنيا –
دراسة استالال ية ف مركز التعلي  ،مجلة الديايئر ن العدد الثال

عذر.

 .68صالح عبدالداالم ضاو نساالسة مفتااح السرارات (  ) 2828التادريب اللتترنيا كسادال
لتالوير العسلية التعليسية ف مؤسدات التعلي العال  ،بح

مشذور عل ابكة اليتريئد.

 .66عبااد السحدا الغااذ ان (  ، ) 2869مبااررات اسااتخدام التاادريب اللتترنيا  ،بحا
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مشذااور

عل ابكة اليتريد.

 .62عس ااار طعس ااه الد اااعدل (  ، ) 2869متاللب ااات اس ااتخدام التعل ااي اللتترنيا ا فا ا كلي ااات
جامعاة ميداان ما نجاااة يظار أعزاا الائةاة التدريدااية  ،أعساال الساؤتسر القليسا الثاااي

للتعلي اللتترني بالتويد.

 .69ف ا ا اراس عا ا ااودة (  ، ) 2869التا ا اادريب اللتترني ا ا ا نتشسيا ا ااة ال أرسا ا ااسال الفتا ا اارل  ،السجلا ا ااة
اللتترنيية لسرالز التسئئز نالتعلي السدتسر  ،الجامعة السالمية بغزه.

 .69مرالف يوساا كااف (  ) 2886التعلاي اللتترنيا نالقترااد السعرفا  ،دار نمؤسداة
.67

رسالن  ،دمذق.

محس ااود زيا ا ال اادي (  ، ) 2888تال ااوير كفا ااات السعلا ا للتعل ااي عب اار الذ اابكات فا ا

مشظومة التعلي عبر الذبكات  ،عال التتب  ،القاهرة.

 .64يبئل جاد عزم (  ، ) 2886تتشولوجيا التعلي اللتترني  ،دار الفتر العرب  ،القاهرة.
 .65يج ااول عس ااار قج ااام (  ، ) 2867مد ااتول ج ااودة الت اادريب اللتترنيا ا فا ا ض ااو مع ااايئر
نمؤارات التعلاي اللتترنيا فا جامعاة الزانياة ما نجااة يظار الستادربئ  ،بحا

عل ابكة اليتريد.

مشذاور

 .66نلئ ااد س ااال الحلف ااانل (  ، ) 2866التعل ااي اللتترنيا ا – تالبيق ااات متحدت ااه  ،دار الفت اار
العرب  ،القاهرة.
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