
 
 

 
  

 

التدريب النقال في تنمية الكفايات التدريـسية لـدى          يهدف هذا البحث التعرف على فاعلية     
ف البحـث تـم اسـتخدام مـنهج البحـث      معلمي المدارس الحكومية بسلطنة عمان، ولتحقيق هد    

معلـم ومعلمـة مـن     )٣٠(التطويري في تنفيذ إجراءات تجربة البحث، وتكونت عينة البحث من       
معلمي المدارس الحكومية بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان، واسـتخدمت الباحثـة نمـوذج              

وفق التصميم التجريبي   في تصميم بيئة التدريب النقالة، وتم اجراء تجربة البحث          ) ٢٠١٣(الجزار  
،واشتملت أدوات البحث على اختبار تحصيلي لقياس الجوانـب المعرفيـة للكفايـات التدريـسية            

وتوصلت الدراسة إلى فاعليـة     . للمعلمين، وبطاقة مالحظة لقياس الجوانب األدائية لهذه الكفايات       
ارس الحكومية، كمـا توصـلت   البيئة التدريبة النقالة في تنمية الكفايات التدريسية لدى معلمي المد  

نتائجها إلى وجود فرق دال احصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية فـي التطبيقـين               
القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المرتبط بالكفايات التدريسية لدى معلمي المـدارس الحكوميـة      

جـات المجموعـة    لصالح التطبيق البعدي، وأيضا وجود فرق دال احصائيا بـين متوسـطي در            
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة المرتبطة بالكفايات التدريسية لدى معلمي            
المدارس الحكومية لصالح التطبيق البعدي ،وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها ضرورة العمل            

لكترونية، والعمـل علـى     على توظيف التطبيقات المجانية للهواتف الذكية في البيئات التدريبية اال         
تدريب و تنمية كفايات المعلمين التدريسية باستخدام بيئات التدريب النقالة ،نظرا ألهميتها في ظل              
تطورات العصر ومستحدثاته التكنولوجية، وأوصت الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات المتعلقـة   

ين، والعمل على االستفادة من الخـدمات       ببيئات التدريب النقالة في تنمية الكفايات المختلفة للمعلم       
  .التي توفرها الهواتف الذكية في العملية التعليمية والتدريبية 
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إن المجتمع اليوم يواجه مجموعة من      
التحديات التعليمية والتربوية المتعددة، والتي     
شملت النمو المتزايد في حجم المعلومـات،       

قـدم  والطلب المتزايد علـى التـدريب، والت      
المستمر في تقنيات االتصاالت، مما تطلـب       
إعادة النظر في نظم التدريب والكيفية التـي        
يتم بها إيصال المعرفة مـن المـدرب إلـى         
المتدرب، وأصبح الزما على المجتمعات أن      
تطور أنظمتها التدريبيـة وأن تبتعـد عـن         
القوالب الجامدة التقليدية، وأن تفكر بأنمـاط       

 تنـسجم مـع عمليـة       جديدة وأساليب حديثة  
التنمية لتكون بمثابـة اسـتجابة للمتغيـرات        

 ومن هذه البدائل التـدريب عـن        المتسارعة
  .بعد

وتعتبر المؤسـسات التعليميـة مـن       
المؤسسات المهمة في أي مجتمع، ويـشكل       
االرتقاء بها وتطورها مطلبا أساسيا في ظـل   
هذه التغيرات المتالحقة التي يشهدها العـالم       

ــ ــواحي ال ــي الن ــصادية، ف سياسية، واالقت
. واالجتماعية، والتكنولوجية، والمعرفية كافة   

وتــسعى الجهــات المــسؤولة عــن هــذه 
المؤسسات إلى مواكبـة مؤسـساتها لهـذه        
التغيرات مـن خـالل التطـوير المـستمر         
ألنظمتها اإلدارية والفنية والتحـديث الـدائم       
لبرامجها؛ للوصول بها إلى الجودة والتميـز       

خـالل البـرامج التدريبيـة،      في االداء، من    

والذي سينعكس إيجابـا علـى مخرجاتهـا        
  ).٢٠١٥فاطمة البلوشية، (التعليمية 

وبما أن المعلم يعتبر أحـد عناصـر        
المؤسسات التربوية، وركيزة أساسـية مـن       
ركائز العملية التعليمية، فإن االهتمام بتدريب      
المعلمين مهنيا وعلميا وثقافيا سيؤدي حتمـا       

ين وتطوير العملية التعليمية، ونتيجة     إلى تحس 
لهذا كان من الضروري االهتمام بنوع المعلم       
والتركيز على تجديد وتطوير برامج التأهيل      

محمـــد (والتـــدريب أثنـــاء العمـــل 
ويسهم تدريب المعلم علـى     ). ١٩٩١فالوقي،

كل جديد أثناء الخدمة سواء كان في مادته أو       
    ا في   في األمور اإلدارية والفنية إسهاما كبير

رفع أدائه ويمكن القول بأن مقـدار العنايـة         
بنوعية تأهيل المعلم وتدريبه إنمـا يعكـس        
اإلحساس بالمسؤولية تجاه مستقبل األجيـال      
ومدى الحرص على توفير الخدمات التعليمية      

ومما الشك فيه    ،)١٩٩٤محمود حسين،   (لها  
أن توجهات كثير من الدول ،خاصـة مـع         

في تكنولوجيا االتـصاالت  التطورات الحادثة  
 والمعلومـات وظهــور الثــورة الرقميــة ، 

أصبحت تؤكد حرصها  على بنـاء مجتمـع         
معرفي حقيقي من خالل اعداد معلم مبتكـر        
متجدد لهذا العالم المتغير الذي تنتـشر فيـه         

عبـد  (المعلومات على نحو مطرد ومتزايـد     
 التــدريب ، ويمثــل)٢٠١٦العزيزطلبــه،



 

 ٨٩٧

 المعلومـات  كنولوجيات باستخدام اإللكتروني

 المهنيـة  مجالًا خصبا للتنميـة  واالتصاالت،

 مـن  يحققـه  لما المستمرة للمعلمين، وذلك

 كبيـر  وتنوع التعلم، وزمان مكان في مرونة

 قـدر  وتـوفير  المتاحة، التدريب مصادر في

  .التدريب أثناء التفاعلية والنشاط من كبير
مما سبق يتـضح أهميـة التـدريب        

لمؤسسات التربويـة، وأنـه     اإللكتروني في ا  
أصبح من النظم المستخدمة بكثرة في مجال        
التنمية المهنية للعاملين بها في كثير من دول        
العالم، وذلك من منطلق حرص هذه الـدول        
على اإلفادة من تقنيات ووسائل تكنولوجيـا        
المعلومات واالتصال فـي تطـوير نظمهـا        
التدريبية بصورة تسمح للعاملين بهـا بـأن        

وا مؤهلين لمسايرة التطور المعلومـاتي      يكون
والمعرفي من ناحية، ومواكبة التغيـر فـي        

  . مجال المهنة من ناحية أخرى
ومن هنا ترى الباحثة ضرورة التوجه     
نحو تطبيق األساليب الحديثـة فـي مجـال         

 تقنيـات  اسـتخدام التدريب، والتي تقوم على  
شبكة االنترنت وأجهزة االتصاالت الحديثـة      

ة التدريبية لتعزيز التواصـل بـين       في العملي 
المدرب والمتدربين، ضمن بيئات افتراضـية    
مزودة بوسائط التعلم المتعددة، وهو ما يمكن       
تحقيقــه عبــر تطبيــق أســلوب التــدريب 
اإللكتروني النقال بـشقيه المتـزامن وغيـر       
المتزامن واستخدامهما كأسلوبين مرنين فـي      

لى تدريب المعلمين؛ مما يساهم في التغلب ع      
تحــديات العــصر المتــسارعة ومعوقــات 
التدريب التقليدية، تماشيا مع الرؤى الحديثـة       

  .للتدريب
 

 

تحددت مشكلة البحـث فـي وجـود        
قصور وضعف في الكفايات التدريسية لـدى       
معلمي المدارس الحكومية بسلطنة عمان وقلة    

ـ       ه الفرص التدريبية للمعلمين لمعالجـة أوج
القصور؛ وقد استشعرت الباحثة المشكلة من      
خالل عملها كمـشرفة فـي وزارة التربيـة         
والتعليم، حيث الحظت وجود قـصور فـي        
بعض الكفايات التدريـسية لـدى معلمـات        

 االطالعالمدارس الحكومية وكذلك من خالل      
على توصيات ونتائج الدراسـات الـسابقة،       
حيث  أكدت أغلب الدراسات علـى أهميـة         

امج التدريبية أثناء الخدمـة، وضـرورة       البر
تفعيل أساليب التدريب الحديثة للتغلب علـى       
األساليب التقليدية فـي التـدريب وحـددت        
متطلبات تفعيل هذا النوع من التدريب مثـل        

، ودراسـة   )٢٠٠٦حمد المورعي،   (دراسة  
صـفوت عبـد    (، ودراسة   )٢٠٠٧بتروفا،  (

سارة (، ودراسة   )٢٠١٦العزيز وهناء خادم ،   
خليل السعادات،  (، ودراسة   )٢٠١٤الغامدي،

؛ )٢٠١٥مروة الخياري،   (، ودراسة   )٢٠١٠
لذا يسعى البحث الحالي إلى معالجـة هـذا         
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القصور من خالل بناء برنامج تدريبي نقـال       
بهدف تنمية الجوانـب المعرفيـة واألدائيـة       
للكفايات التدريسية لدى معلمـي المـدارس       

  .الحكومية
 

بحث الحالي التغلـب علـى      يحاول ال 
المشكلة من خالل اإلجابـة علـى الـسؤال         

  :الرئيسي اآلتي
ما فاعلية تصميم بيئة تدريب نقالـة فـي         "

  تنميــة الكفايــات التدريــسية لــدى    
ــسلطنة   ــة ب ــدارس الحكومي ــي الم   معلم

  "عمان؟
وبصورة أكثر تحديدا تحاول الباحثة اإلجابة       

  :على األسئلة الفرعية التالية 
يات التدريسية الالزمة لمعلمـي     ما الكفا  - ١

المدارس الحكوميـة وفـق احتياجـاتهم       
 التدريبية؟

ما معايير تصميم بيئة تدريب نقالة لتنمية      - ٢
الكفايات التدريسية لمعلمـي المـدارس      

 الحكومية في سلطنة عمان؟
ما التصميم التعليمي لبيئة تدريب نقالـة        - ٣

لتنميـة الكفايــات التدريــسية لمعلمــي  
 ة؟المدارس الحكومي

ما فاعلية بيئة التدريب النقالة في تنميـة         - ٤
الجوانب المعرفية للكفايـات التدريـسية      
لمعلمي المدارس الحكومية في سـلطنة      

 عمان؟

ما فاعلية بيئة التدريب النقالة في تنميـة         - ٥
الجوانب االدائية للكفايـات التدريـسية      
لمعلمي المدارس الحكومية في سـلطنة      

  عمان؟

 

  : الحالي التوصل إلىيهدف البحث
تحديد قائمة بالكفايات التدريسية الالزمة      - ١

  .لمعلمي المدارس الحكومية
تحديد قائمة بمعايير تصميم بيئة التدريب       - ٢

 .النقالة

بيئة تـدريب نقالـة لتنميـة الكفايـات          - ٣
  .التدريسية للمعلمين

قياس مدى فاعلية البيئة التدريبية النقالـة    - ٤
فايـات  في تنمية الجوانب المعرفيـة للك     

التدريسية لمعلمي المدارس الحكومية في     
 .سلطنة عمان

قياس مدى فاعلية البيئة التدريبية النقالـة    - ٥
في تنمية الجوانـب األدائيـة للكفايـات        
التدريسية لمعلمي المدارس الحكومية في     

  .سلطنة عمان
 

مواكبة التطورات التكنولوجية واالتجاهات     -
ء التطـور   الحديثة في التدريب في ضـو     

السريع لتكنولوجيـا االتـصال الالسـلكي       
ــي   ــدريب االلكترون ــة الت ــشر ثقاف   ون

 . النقال
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ستثري الدراسة الحالية الحقل التربوي بما       -
تتضمنه مـن معلومـات عـن التـدريب         
االلكتروني النقال ومتطلبات تطبيقـه مـع       
المعلمين، وسوف تفتح المجـال إلجـراء       
ا المزيد من الدراسات والبحوث فـي هـذ       

 .المجال
تزويد المـسؤولين وصـانعي القـرارات        -

التربوية وخاصة ما يتعلق بالتدريب عـن       
أهمية تطبيق التدريب النقال وفاعليته فـي       
التنمية التدريسية باستخدام بيئات التـدريب      

  .النقالة
 

عينة من معلمـي المجـال       :حدود العينة  -
الثاني بالمدارس الحكومية بمحافظة شمال     

نة بسلطنة عمان ممن تكـون لـديهم        الباط
الخبرة الكافية فـي التعامـل مـع جهـاز      
الكمبيوتر واالنترنت وتطبيقات الهواتـف     

 .الذكية
 :حدود موضوعية  -

  تطبيقات الهواتف الذكية) :Mobizen, 
Google Drive, Instagram, 

facebook, twitte, Whatsap(. 
        الكفايات التدريـسية الالزمـة لمعلمـي

لحكومية وفـق احتياجـاتهم     المدارس ا 
 )كفايات(التدريبية 

  بيئة التدريب النقالة. 

الفصل الدراسي األول للعام    : حدود زمانية  -
  .م٢٠١٨/٢٠١٩

 

 استخدام هذا البحث طريقة البحـوث      
التطويرية القائمة على استخدام منهج أسلوب      
تطوير المنظومات وذلك بتطبيق نموذج عبد      

ــزار  ــف الج ــتخدمت )٢٠١٣(اللطي ، واس
الباحثة كال من المنهج الوصفي التحليلي، وتم       
االستعانة به أثناء تحليل مـصادر اشـتقاق        
الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي ومعلمات     
المـدارس الحكوميــة، ومعـايير التــصميم   
الخاصة بالبرنامج التعليمية الخاصة ببرنامج     
التدريب المتنقل الجزء الخـاص بالدراسـة       

ة واألدبيات والبحوث السابقة المرتبطة     النظري
بالمحاور العلميـة التـي اشـتملت عليهـا         

كما اعتمدت الدراسة على المـنهج      . الدراسة
شبه التجريبي في عملية التطبيـق للتعـرف        
على مدى فاعلية بيئة التدريب النقالة علـى        

  .تنمية الكفايات التدريسية للمعلمين
  

 

قائمة بالكفايـات التدريـسية لمعلمـي        -
 .المدارس الحكومية

قائمة بمعايير تـصميم بيئـة التـدريب         -
  .اإللكتروني النقال

 

لقيــاس الجوانــب : اختبــار تحــصيلي -
المعرفية للكفايات التدريسية لدى معلمي     

 .المدارس الحكومية
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لقياس الجوانب األدائية   : بطاقة مالحظة  -
لكفايات التدريسية لدى معلمي المدارس     ل

 .الحكومية
 

بيئة تدريب نقالة قائمة علـى توظيـف         -
تطبيقات الهواتف الذكية لتنمية الكفايات     
ــدارس  ــي الم ــدى معلم ــسية ل التدري

 . الحكومية
 

 

 .بيئة التدريب النقالة -
 

التحصيل المعرفي المـرتبط بالكفايـات       -
ــدارس  ــي الم ــدى معلم ــسية ل التدري

 .الحكومية

األداء المهارى للكفايات التدريسية لـدى      -
 .معلمي المدارس الحكومية

 

ــة   ــى عين ــة عل ــصرت الدراس   اقت
من معلمي المجال الثاني بالمدارس الحكومية      

  بـسلطنة عمـان    بمحافظة شـمال الباطنـة      
  ممن تكـون لـديهم الخبـرة الكافيـة فـي           
التعامل مع جهـاز الكمبيـوتر واالنترنـت        
وتطبيقات الهواتف الذكية، وعدد أفراد العينة      

ــصورة   ) ٣٠( ــارهم ب ــم اختي ــة ت   معلم
 .عشوائية

 
 

 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد        - ١
بين متوسطي درجات   ) ٠,٠٥(مستوى  

ـ   ة التجريبيـة فـي     متدربي المجموع
التطبيقين القبلي والبعـدي لالختبـار      
التحصيلي المرتبط بالجوانب المعرفية    

 .لصالح التطبيق البعدي

يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد        - ٢
بين متوسطي درجات   ) ٠,٠٥(مستوى  

متدربي المجموعـة التجريبيـة فـي       
التطبيقين القبلـي والبعـدي لبطاقـة       

ألدائيـة  المالحظة المرتبطة بالجانب ا   
  .لصالح التطبيق البعدي

 

  :تم اتباع االجراءات التالية
دراسة تحليلية شاملة للبحوث واألدبيات     - ١

 .المرتبطة بموضوع البحث ومتغيراته

إعداد اإلطار النظري الخاص بالبحـث     - ٢
واالستفادة منه فـي بـاقي خطـوات        

 .البحث

إعداد قائمة بالكفايات التدريـسية مـن        - ٣
 على األدبيات الـسابقة     االطالعالل  خ

وعرضها علـى المختـصين لتحديـد       
الكفايات التدريسية المراد تنميتها وفق     
آرائهم للوصول إلى الصورة النهائيـة      

 .لقائمة الكفايات
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إعداد قائمة بمعـايير تـصميم بيئـة         - ٤
التدريب اإللكتروني النقال من خـالل      

.  علــى األدبيــات الــسابقةاالطــالع
لمختصين لتحديد قائمة   وعرضها على ا  

المعايير وفق آرائهم للوصـول إلـى       
 .الصورة النهائية لقائمة المعايير

إعداد اختبار تحصيلي لقياس الجانـب       - ٥
المعرفي للكفايـات التدريـسية لـدى       
المعلمين وعرضـه علـى المحكمـين     
والتعديل وفق آرائهم للوصـول إلـى       

 .لالختبارالصورة النهائية 

قياس الجانـب   إعداد بطاقة المالحظة ل    - ٦
األدائي للكفاية المختارة وعرضها على     
المحكمــين والتعــديل وفــق آرائهــم 

 .للوصول إلى الصورة النهائية للقائمة

ــة  - ٧ ــسيناريو الخــاص بالبيئ إعــداد ال
ــى  ــة وعرضــه عل ــة النقال التدريبي
المحكمــين والتعــديل وفــق أرائهــم 
ــة  ــصورة النهائي ــى ال للوصــول إل

 .للسيناريو

يبية وعرضها علـى   تصميم البيئة التدر   - ٨
المحكمــين والتعــديل وفــق أرائهــم 
للوصول إلى الصورة النهائيـة للبيئـة       

 .التدريبية

إجراء التجربة االسـتطالعية للبحـث       - ٩
لضبط وتقنين األدوات، ومعرفة مـدى      
مناسبة المعالجة التجريبية بهدف قياس     

صدق وثبات تلك األدوات، ومعرفـة      
الصعوبات التي قد تواجة الباحثـة أو       

 .نة البحثعي

اختيار عينة البحث من معلمي المجال       -١٠
الثاني بالمدارس الحكومية بالمديريـة     
العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال     
الباطنة في هيئة مجموعة واحدة وفق      

 .التصميم التجريبي للبحث

بطاقة المالحظة  (تطبيق أدوات البحث     -١١
قبليا على عينـة    )  اختبار تحصيلي  -

 .البحث

جربة األساسية مـن خـالل      إجراء الت  -١٢
للمتغيـر  (تقديم المعالجـة التجريبيـة    

 .للمجموعة التجريبية) المستقل
بطاقة المالحظة  (تطبيق أدوات البحث     -١٣

بعديا على عينـة    )  اختبار تحصيلي  -
 .البحث

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها في      -١٤
ضوء اإلطار النظري ونتائج البحوث     

 .المرتبطة وفروض البحث

وصيات والمقترحات والبحوث   تقديم الت  -١٥
المستقبلية في ضوء ما أسفرت عنـه       

  .نتائج البحث
 

  :بيئة التدريب النقال
يعرف التدريب االلكترونـي النقّـال      

شكل من أشكال التدريب عن بعـد       "على أنه   
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يتم من خالل استخدام األجهـزة الالسـلكية        
الصغيرة والمحمولة يـدويا مثـل الهواتـف        

ــة ــساعدات Mobile Phones النقال ، والم
، والهواتف الذكية   PDAsالرقمية الشخصية   
Smart phones  والحاسـبات الشخــصية ،

، لتحقيـق المرونـة   Tablet PCsالصغيرة 
والتفاعل في عمليتي التدريس والتعلم في أي       

جمال الدهشان ومجدي   (وقت وفي أي مكان     
  ).٢٠٠٩يونس، 

وعليه عرفت الباحثة بيئة التـدريب      
نقال اجرائيا بأنها بيئـة تدريبيـة تعليميـة         ال

ــا   ــن خالله ــتم م ــة، ي ــة إلكتروني   تفاعلي
  البـرامج التدريبيـة عبـر الهواتـف      تقديم

الذكية باالستعانة بالتطبيقات الموجودة علـى      
ــدريب  ــة الت ــي عملي ــة ف   الهواتــف الذكي
والتي تعمل عن طريق ربطهـا باإلنترنـت        

 ,Mobizen, Google Drive)(كتطبيــق 
Instagram, facebook, twitte, 

Whatsapp       ويتم من خالل هذه البيئة تقديم ،
المواد التعليمية والتدريبية إلكترونيا من قبـل      
المدرب أو المعلم والذي يـسمح للمتـدربين        
بالتفاعل معها ومتابعة التمـارين التعليميـة       

وتمكن هذه البيئـة    . والتدريبية والتعلم الذاتي  
ل من أي مكان وفي     المدرب والمتدرب التفاع  

  .أي وقت
  

    :تطبيقات الهاتف النقال
هي نوع من البرمجيـات المـصممة     
لتعمل على األجهزة النقالـة، عـن طريـق         
ربطها بخدمة اإلنترنت، وتهدف إلى مساعدة      
األساتذة والطلبة في عملية التعلم؛ فتتيح لهـم       
االستخدام من أي مكان، وأي وقـت، ممـا         

وى اإللكترونـي   يوفر لهم فرصة تبادل المحت    
ويمكـن أن تـأتي   . المنشور، والتفاعل حوله  

هذه التطبيقات محملة مسبقاً على األجهـزة،       
أو يمكن تحميلها من مخـازن التطبيـق أو         
اإلنترنت كما عرفته االء الجريسي وآخرون      

)٢٠١٥.(  
ــا  ــا بأنه ــة اجرائي ــا الباحث وتعرفه
برمجيــات مــصممة مــن قبــل شــركات 

بيقـات أو   متخصصة في صناعة هـذه التط     
أفراد متخصصون، وهي احـدى الخـدمات       
التي تقدمها الهواتف الذكية ويمكن للمتـدرب     
  تنزيلهــا مــن متــاجر التطبيقــات، وذلــك 
على حسب نوع نظام تشغيل الهاتف، وتقـدم    
  هذه التطبيقات خـدمات متعـددة للمتـدرب        
  منهـا خـدمات تعليميـة كبـرامج تحميـل      

ـ      رامج الملفات وبرامج تشغيل الفيديوهات وب
التواصل االجتماعي، وتتيح هذه البرمجيـات      
ــشور،  ــادل المحتــوى اإللكترونــي المن تب
والتفاعل حوله والتواصل بـين المتـدربين       
والمدرب بسرعة من أي مكـان وفـي أي         

  .وقت
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  :الكفايات التدريسية
بأنها ) ٢٠١٣(عرفتها حمدة المعمري    

ــارات،  ــارف، والمه ــن المع مجموعــة م
ت، التي يمتلكها المعلم    واالتجاهات، واالمكانا 

ويمارسها في المواقف التعليمية؛ لتمكنه مـن      
القيام بمهامه التعليمية بفاعلية واتقان لتحقيق      
األهداف المعرفيـة والحركيـة والوجدانيـة       

  . وتقاس بمعايير معينه
وتعرفها الباحثة اجرائيا بأنها القدرات     
التي يجب أن يمتلكها المعلمين من معـارف        

اهيم واتجاهات، ويمارسـونها    ومهارات ومف 
تدريـسهم الـصفي، والتـي      عملية أثناء  في 

على تمكنهم من أداء المهام الموكلـة إلـيهم         
  .أكمل وجه، وفي أسرع وقت وبأقل جهد

 

  :تعريف التدريب اإللكتروني المتنقل 
هناك الكثيـر مـن المفـاهيم التـي         

م عرضها المفكرون والباحثون لتعريف مفهو    
  :التدريب اإللكتروني المتنقل ومنها اآلتي

ــدريب   ــصطلح الت ــاول م ــدأ تن ب
اإللكتروني، أو التدريب عبر شبكة االنترنت،      
في نهاية القرن التاسع عشر، وذلك لتمكـين        
المتدربين من الدراسة والتعلم بغض النظـر       
ــالتهم   ــة، أو ح ــواقعهم الجغرافي ــن م ع

، حيث عرفه علـي     واالجتماعية االقتصادية
عملية منظومية  "على أنه   ) ٢٠١٠(لموسوي  ا

تتم في بيئة تفاعلية متنقلة مشبعة بالتطبيقات       

التقنية الرقمية المبنية على اسـتخدام شـبكة        
االنترنــت والحاســوب متعــدد الوســائط، 
واألجهــزة المتنقلــة بعــرض البرمجيــات 
والحقائب والدورات التدريبية اإللكترونيـة،     

ج التد ربيبـة    لتصميم وتطبيق وتقويم البرام   
التزامنية والغير تزامنية ،من خـالل اتبـاع        
أنظمة التدريب الذاتي والتفـاعلي والمـزيج       
لتحقيق األهداف التدريبية واتقان المهـارات      
بناء على سـرعة المتـدربين فـي الـتعلم          
ومستوياتهم الفكرية وظروف عملهم وحياتهم     

  .ومواقعهم الجغرافية
 )٢٠١٤" (فيليب وآخـرون "وعرفه 
Philip et al  بأنه طريقة تعلم تتم فـي أي ،

مكان وغير مرتبط بموقع مـا مـن خـالل          
الهواتف الذكية، حيث أنها تساعد المتـدربين       
الغير قادرين على التواجد بموقع الدراسة في       
تعلم وتطبيق ما يسند لهم مـن مهـام فـي           

  . المحتوى التعليمي بصورة سلسة
وتعرفه الباحثة اجرائيا على أنه شكل      

 أشكال التدريب عن بعد يتم من خاللـه          من
تقديم المادة التدريبية المـصممة الكترونيـا       
للمعلمين، والتدريب عليها من خالل استخدام      
الهواتــف الذكيــة وتطبيقاتهــا، كتطبيقــات 
التواصل االجتماعي والحوسـبة الـسحابية،      
ويتم رفعها على موقع عبر صفحات الويب،       

بية لكل معلـم    وذلك لتلبية االحتياجات التدري   
يرغب في التدريب من أي مكـان وفـي أي    
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ويتم تقديم هذه األنشطة بصورة منظمة . وقت
ومخططة مسبقًا، بهـدف رفـع كفـاءة أداء        
المعلم في مجال عمله، واكسابه مجموعه من       

  .المهارات والمعارف المختلفة
الفوائــد التعليميــة للتــدريب اإللكترونــي 

   :المتنقل

مات واالنتـشار   مع تزايد كمية المعلو   
السريع لشبكات االنترنت والهواتف النقالـة،      
نشأت فكرة التدريب عـن بعـد والتـدريب         
االلكتروني واالستفادة من اإلمكانيات الهائلة     

ولوجيا المعاصرة مما ادي الى التغير في       نللتك
نظم التدريب وتطويرها، ويتميـز التـدريب       
االلكتروني المتنقل بالعديد من المزايا التـي       
يقدمها للمتدربين، ومن هـذه المزايـا كمـا         

، )٢٠٠٢(عبد اهللا الموسـى     : ذكرها كال من  
، ورشـيدة الـسيد     )٢٠٠٣(وايمان الغراب   

، ومنـال بـن     )٢٠١٢(ورضى عبد الباقي    
  ): ٢٠١٥(حمود ووفاء مصطفى 

تجاوز حدود الزمان والمكان في عملية        - ١
 .التدريب

يحقق األهداف في أقصر وقـت وأقـل         - ٢
اوح التوفير في الوقـت      حيث يتر  جهد،
النه التدريب هنـا    % ٨٠و  % ٢٠بين  

متخصص أي انه يركز علـى األشـياء      
 .الضرورية التي يحتاجها المتدرب

يزيد مـن دافعيـة المتـدرب وتحملـه          - ٣
مسؤولية تعلمه، مع مراعـاة الفـروق       

ــسماح  ــدربين، وال ــين المت ــة ب الفردي
 .للمتدرب بالخطو الذاتي

تحميـل  تتيح أجهزة التـدريب المتنقـل        - ٤
المذكرات والكتب اإللكترونيـة عليهـا،      
وبالتالي تكون أخـف وزنـا وأصـغر        

 .حجما
يساهم في زيادة نشاط وفاعلية المتدرب       - ٥

في تعلم المادة العلمية؛ ألنه يعتمد علـى        
التعلم الذاتي، ويعزز الـتعلم المتمركـز       

 .حول المتدرب والقائم على احتياجاته

 يستخدم كتكنولوجيا تـساعد المتـدربين      - ٦
الذين يواجهون صـعوبات فـي الـتعلم     
وذوي االحتياجات الخاصة، حيث يمكن     
إتاحة تطبيقات وبـرامج خاصـة فـي        

 .األجهزة النقالة تساعدهم في التعلم

يستخدم أساليب متنوعة ومختلفة وأكثـر       - ٧
 .دقة وعدالة في تقييم أداء المتدربين

يسمح التدريب المتنقل بانضمام أعـداد       - ٨
ين من جميـع    غير محدودة من المتدرب   

 .أنحاء العالم
 

بأنـه  ) ٢٠١٥(عرفته مروة الخياري    
هاتف يشبه في امكاناته الكمبيوتر الشخصي      

PC       صغير الحجم، فهو يعمل بواسطة نظام 
يتحكم في كل وظائفه، ويتميـز   OS تشغيل

، Touchscreenبوجود شاشة تعمل باللمس     
ــصوتية ــات ال ــستقبل المكالم  ويرســل وي
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ومكالمات الفيديو ويتيح فتح الملفات باختالف      
أنواعها وتحميلها والتنقل بها؛ ألنه يحتـوي       
على ذاكرة داخلية وأخرى خارجية تمكنه من       

وتحريـر  App’sاضافة تطبيقـات تفاعليـة     
الصور والفيديو وتـشغيل األلعـاب بـشكل        

، وتقنيـة  4G 3Gكذلك يدعم خدمة . سريع
، Wi-Fi Bluetoothالـشبكات الالسـلكية   

، ويوفر مزايا تصفح االنترنـت    GPSوتقنية  
ومزامنة البريد اإللكتروني وخدمات التواصل     

  .االجتماعي بمختلف أنواعها
وعرفته الباحثة اجرائيا بأنـه جهـاز       
خلوي يتميز بقدرته على اإلتصال الـسريع        
بشبكة اإلنترنت، ويعمل بواسطة أحد أنظمة      

سـال  التشغيل المختلفة، وله القدرة علـى ار      
  واسـتقبال وتخــزين كميــات كبيــرة مــن  
البيانات، ويحتوي على العديد من التطبيقات      
ــي  ــي يمكــن اســتخدامها ف ــة الت التفاعلي

  .التدريب/التعليم
مميزات اسـتخدام الهواتـف الذكيـة فـي         

  :التدريب/التعليم
أشارت العديد من الدراسـات إلـى       
مميزات اسـتخدام الهواتـف الذكيـة فـي         

ومن هذه الدراسات، دراسة    التدريب،  /التعليم
" مهـدي "، ودراسـة  )٢٠١٧" (فريال العزام "
ــة )٢٠١٤( ــرون "، ودراس ــان وآخ " فاغ
" عبــد القـادر وبيتــر "، ودراسـة  )٢٠١٣(
، حيث أكدت هذه الدراسات أن هذه       )٢٠١٢(

المميزات تساهم في تيسير مهام المتـدربين       
  :بشكل كبير وتتمثل هذه المميزات فيما يلي

الحجم حيث أن   /لتحرك  سهولة التنقل وا   - ١
الصغير لتلك الهواتـف يـسهل عمليـة        
التنقل بها، فهي بالرغم من إنها تحمـل        
المذكرات والكتب اإللكترونيـة تكـون      
أخف وزنا وأصغر حجما، وأسهل حمال      
من الحقائب المليئة بالملفات والكتـب أو      
من الحواسيب المحمولة أيـضا، هـذه       
السهولة في التنقل تـسهم فـي تـسهيل         

ل المتدرب على الخبرات التعليمية     حصو
 .التي يرغب في تعلمها

 حيـث   /القدرة العالية على الوصـول       - ٢
يستطيع المتدرب من خـالل الخـدمات       
المتوافرة في الهواتف الذكيـة خاصـة       
الحديثة منها، الحصول والوصول إلـى      
المعلومات والخبرات التعليمية بـصورة     
أسرع من الوسائط، سواء تعلق األمـر       

 اإلنترنت أو حتى تبادل الرسائل      بخدمات
بين المتدربين أنفسهم أو بيـنهم وبـين        

 .المتدرب

وذلك من  / البث المباشر وحرية التعلم      - ٣
خالل بـث المحاضـرات والمناقـشات       
مباشرة إلى المتدربين مهما كان مكـان       
تواجدهم وذلك من خالل االتصال بشبكة      
اإلنترنت سواء كان داخل المؤسـسات      

ــة ام خ ــن التعليمي ــا يمك ــا، كم ارجه
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للمتدربين من خالله التفاعل مع بعضهم      
 .البعض ومع المتدرب

 وذلك من خالل /تنفيذ المهام واألنشطة  - ٤
تمكن المدربين من استعراض واجبـات      
وعمل المتدربين، كما يتمكن المتـدربين      
من خاللها معرفة نتائج تقويم المعلمـين       

 .لتلك الوجبات واألعمال

ل مـساعدة   مـن خـال  /وسيلة تخزين   - ٥
المتدربين والباحثين على إنشاء مكتبـة      
صغيرة متنقلة سـواءا مـن الكتـب أو         
ــشروح،   ــات وال ــدروس والمراجع ال
وإضافة إلى حفظ مقاطع الفيديو الخاصة      

 .بمجال معين واسترجاعها في أي وقت

 ويعنــي تحقيــق /التواصــل المباشــر - ٦
التواصل المباشر بين أطـراف العمليـة     

المؤسسة التعليميـة   التعليمية، المتدرب و  
وأولياء األمور من خـالل التطبيقـات       
المتاحة للهواتف الذكية في هذا الـصدد،     
حيث من الممكن لألهـل أن يتـسلموا        
متابعة دورية لنتائج أبنائهم وتطـورهم      
مستواهم الدراسي علـى هـواتفهم، أو       
بعض التنبيهات الطارئة حول تغيـب أو      

 .تأخر أبنائهم عن حضور الدروس

ج من خالل توضيح مميـزات      ونستنت
استخدام الهواتف الذكية في التعليم والتدريب،      
أن استخدام هذه األجهزة وتوظيفها في عملية       
التعليم والتدريب أصبح ضرورة ملحة لمـا       

 من مميزات فـي تخـزين البيانـات         هتتيح
وتبادلها وسهولة الوصول اليهـا، باإلضـافة    

 تـساعد   مختلفـة الى ما تقدمه من تطبيقات      
 والمـساندة لمتدرب في الحصول على الدعم    ا

سواء كان من المدرب أو الزمالء بالطريقـة      
المتزامنة والغير متزامنة للتدريب عبر هـذه       
األجهزة، فتجعل التعلم ممتع بقالب جديد بعيد       

  . عن النموذج التقليدية
 

ــه  ــا رشــدي طعيم ) ٢٠٠٦(يعرفه
شكال األداء التي تمثل    الكفايات بأنها مختلف أ   

الحد األدنى الالزم لتحقيق هدف مـا، فهـي         
عبارة عن مجموع االتجاهات وأشكال الفهـم    
والمهارات التي من شأنها أن تيسر للعمليـة        
التعليمية لتحقيق أهدافها العقلية والوجدانيـة      

  .والنفس الحركية
بأنهـا  : وعرفتها الباحثة اجرائيا بأنها   

متلكها المعلمين مـن    القدرات التي يجب أن ي    
معارف ومهـارات ومفـاهيم واتجاهـات،       

تدريسهم الصفي،  عملية أثناء  في ويمارسونها  
والتي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إلـيهم        

أكمل وجه، وفي أسرع وقـت وبأقـل        على 
  .جهد

 

  :  أهمها،للكفايات العديد من الخصائص
ى وظائف المعلم    يرجع ذلك إل   :العمومية - ١

التي تكاد تكون واحدة في كل المراحـل        
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التعليمة، وفي كل المـواد التدريـسية،       
وطبيعة عملية التدريس فيها متشابهة إال      

لدى كـل   ) كأسلوب(أن سلوك التدريس    
معلم من المعلمـين يختلـف بـاختالف        
المراحل التعليميـة المتعـددة والمـادة       
 الدراسية المختلفة، أي في ضوء اختالف     

كمـا  . المحتوى التعليمي الذي يدرسـه    
تعود العمومية لوجود كفايات عامة لكل      

 .تخصص معين دون االخر

 إذا كانـت أهـداف المنـاهج        :التغيير - ٢
الدراسية متغيرة، فإن جميـع خبـرات       
المنهج التـي تعكـس هـذه األهـداف         
وتحققها، في ضوء كثير من المـصادر       
التي يتم الرجوع إليهـا عنـد بنـاء أو          

المناهج الدراسية والمتمثلة فـي     تطوير  
أوضاع المجتمـع وفلـسفته، وطبيعـة       
التالميذ، والتغيرات التي يمكن أن تحدث      
له وكذلك التطـور فـي بنيـة المـادة          
الدراسية، كل هذا يجعلنا نبحـث عـن        
المزيد من كفايات التدريس التي يمكـن       

 .أن تحقق هذه األهداف

 السلوك التدريسي بطبيعته معقد     :التفاعل - ٣
مركب، بمعنى أنه ال يمكن عزل نمط       و

محدد له من أنماط الـسلوك التدريـسي        
دون غيره، لذلك يكون مـن الـصعب        
فصل كفاية تدريس معينة عن غيرها من     

هـدف ،   (الكفايات التدريسية األخـرى     

خليـل ابـراهيم  و      ) .كفاية ، سـلوك     
   )٢٠١٠(اخرون 

  :مصادر اشتقاق الكفايات
 والبحـوث  الدراسات هناك العديد من

 اشـتقاق  مصادر عن تحدثت التي واألدبيات
ومـن   التعليم، للقائمين بمهنة الالزمة الكفايات

خالل اإلطالع على هذه الدراسات والبحوث      
 باحث من واختالفها المصادر هذه لوحظ تعدد

 مـصادر  أهـم  إيجاز يمكن آخر، وعليه إلى

اشتقاق الكفايات كما ذكرها عزت جـرادات       
  :التاليك) ٢٠٠٨(وآخرون 

 باستخدام التعليمية ميدانيا المهام تحليل - ١
 مهـام   حيـث يـتم تحليـل   :المالحظة

 التعليمية، العملية أثناء المعلم ومسؤوليات

 ثم المعلم لسلوك أوصاف عدة واستنتاج

المعايير  من مجموعة واستخراج تحليلها
 . التعليمية الكفايات تمثل التي السلوكية

خالل تحديد  وذلك من :النظرية التربوية  - ٢
الكفايات الالزمة لممارسة مهنة التعلـيم      
في ضوء أسس ومنطلقات هذه النظرية،      
فإذا اعتمدنا على النظرية التقليدية للتعلم      
كعملية نقل المعلومات إلى الطالب، فإن      
كفايات المعلم ستحدد في ضـوء هـذه        
النظرية ومنطلقاتها، وإذا اعتمدنا علـى      

 أن التعلـيم    النظرية الحديثة القائمة على   
هو تهيئة مواقف التعلم المناسـبة، فـإن       
الكفايات المطلوبة من المعلم تختلف عن      
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كفايات المعلم فـي ضـوء النظريـات        
 . التقليدية

 حاجات دراسة تعد: التعليمية الحاجات - ٣
 المهـارات  إحـدى  المتعلمين وتحديدها

 تحليـل  يتم حيث الكفايات، لتحديد الهامة

 على ثم العمل المتعلمين حاجات وتحديد

 هـذه  تقابـل  التـي  الكفايـات  اشتقاق

 حاجـات  يرويعتبـر تقـد  . اإلحتياجات
 بـالتعليم  والمهتمين والمتعلمين المعلمين

 اشـتقاق  مصادر من أساسي هو مصدر

 .المهنة لهذه المطلوبة الكفايات

 األبحاث  حيث تزود:والدراسات األبحاث - ٤

 التربوية المربين بمعلومات والدراسات
 معايير على اكتشافهم ساعدت وبيانات

 هـذه  تـسهم  كما الجيد التعليم صفات أو

 التـي  الكفايـات  تحديـد  في المعلومات

 ألنهـا  ؛توفرها عند المعلمـين  يفترض
 مكونـات  عـن  متكاملة صورة تعطي

 هـي  المكونات وهذه التعليمي، الموقف

  . أساسي إلشتقاق الكفايات مصدر
مما سبق اتضح ان هناك عدة مصادر       

 الكفايات المهنية، حيـث اسـتفادت       الشتقاق
الباحثة من بعض هذه المصادر في اشـتقاق        

: الكفايات المهنيـة للبحـث الحـالي مثـل        
الدراسات السابقة والبحوث، واستطالع اراء     
المعلمين حول احتياجـاتهم التدريبيـة فـي        

  .الميدان، وتحليل استمارات الزيارات الصفية

 علينـا  وجب دراستنا أهداف وحسب
ببحثنا، وعليه قامت   تصنيفات خاصةإعطاء

الباحثة بتصنيف الكفايـات التدريـسية إلـى        
كفايات التهيئة، كفايات   : خمس كفايات وهي  

طرق التـدريس واسـتراتيجياته، كفايـات       
استخدام الوسائل التعليميـة واسـتراتيجياته،      
كفاية صياغة األسئلة وطرحها، كفايات غلق      

  .الدرس
  :مفهوم التصميم التعليمي

قوم التصميم التعليمي علـى أسـاس       ي
مفاهيم ومبادئ عديدة في مجاالت متعـددة،       
أهمها نظرية النظم العامة التي تنظـر إلـى         
ــة،   ــام أو منظوم ــة كنظ ــة التعليمي العملي
والمنظومة هي كيان كلـي، متطـور ذاتيـا        
يتكون من أجزاء أو وحدات فرعية متتابعـة        
ومتفاعلة ومتداخلة تعمـل كوحـدة واحـدة        

عرفـه يوسـف    .  أهداف المنظومـة   لتحقيق
دراسة علمية  "بأنه  ) ٢٠٠٨(قطامي وآخرون   

تكنولوجية ألسس التعليم والتعلم وتقديم أفضل     
الطرق واألساليب التدريسية المناسبة لتحقيق     

 ".األهداف التدريسية المحددة

وتعرفه الباحثة اجرائيا على أنه عملية      
علمية منظمة وممنهجه ومخطط لها؛ لتقـديم       

حتوى التعليمي وتنفيـذه وتقـويم تحقيـق      الم
أهدافه المحددة بطريقة تتناسب مع خصائص      
المتدربين ويعتبر خطوة رئيسية لتحقيق جودة      

  .التعليمي اإللكتروني تصميم المحتوى
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  :معايير تصميم بيئة التدريب النقالة 
تعتبر المعايير هي مواصفات قياسـية      

ية يجب مراعاتها عند تصميم البرامج التدريب     
اإللكترونية لتحقيق األهداف المرجوة منهـا،      

، أن  )٢٠١٠(وأكد عبـد اللطيـف الجـزار        
المعايير هي األساس الذي يجـب أن يبنـى         
عليه التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومـات      

وتـساعد  . واالتصاالت في تكنولوجيا التعليم   
المعايير في تصميم برامج التدريب المتنقـل       

ـ      ع اسـتعدادات   بصورة منهجية تتناسـب م
واحتياجات وقدرات المتدربين، وأكدت الكثير     
من الدراسات واألدبيات التربوية على تلـك       
المعايير، واهتمت بتحديدها حيث تهدف هذه      
الدراسات إلى وضع الشروط والمواصـفات      
الخاصة لبيئات التدريب المتنقـل، فعمليـات       
التدريب المتنقل تتطلب تصميم مواد تعليمية      

تناسب مع احتياجـات وقـدرات      وتدريبية ت 
المتدربين حتى تحقق األهـداف المرجـوة،       
ومن خالل االطالع على الدراسات والبحوث      
  السابقة تم اشتقاق تلك المعايير وتم مراعـاة        

  :ما يلي 
يجب أن تشتمل بيئة التدريب المتنقـل        - ١

على أهداف تعليمية دقيقـة وواضـحة      
ــدربين    ــصائص المت ــي خ وتراع

 .واحتياجاتهم

أن تتضمن الـصفحة الرئيـسية      يجب   - ٢
لبيئة التـدريب المتنقـل المعلومـات       

األساسية والضرورية التـي يحتاجهـا      
المتدربين والتي تعبر عن هوية بيئـة       

 .التدريب

يجب أن يكون المحتوى اإللكترونـي       - ٣
مــنظم ومنطقــي ويحقــق األهــداف 

 .التعليمية
يجب أن تشتمل بيئة التدريب المتنقـل        - ٤

ة ومالئمة  على أنشطة واضحة ومتدرج   
 .لتحقيق األهداف المنشودة

يجب أن تتيح بيئة التـدريب المتنقـل         - ٥
ــدرب   ــين الم ــاون ب ــل والتع التفاع

 .والمتدربين

يجب أن تشتمل بيئة التدريب المتنقـل        - ٦
على طرق لتقويم المتدربين وتزويدهم     

 .بالتغذية الراجعة والتعزيز المناسب

يجب أن تقدم بيئة التـدريب المتنقـل         - ٧
ــصفح ــل أدوات الت ــروابط داخ    وال

 .الموقع

يجب أن تكون بيئة التدريب المتنقلـة        - ٨
آمنة ومجانية بجميع تطبيقاتها وتـدعم      
الوسائط المتعـددة، وبـدون شـروط       

 .استخدام

وقد تم تفصيل هذه المعايير في البحث       
الحالي الى ثالثة عشر معيارا اشتمل علـى        
ثالثة وستين مؤشرا موضحا بالتفصيل فـي       

  .راسةالفصل الثالث للد
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  :تصميم المعالجات اإلجرائية 
تـصميم المعالجــة  بقامـت الباحثــة  

اإلجرائية الخاصة بالمجموعة الواحدة ،حيث     
االختبار التحصيلي  (تم تطبيق أدوات البحث     

على عينة البحث القبليـة  ) وبطاقة المالحظة  
ثم اجراء المعالجة بالبيئة النقالة ثـم تطبيـق         

وات البحث ثم تطبيق أدوات البحث مـرة        أد
  .أخرى 

 

اختبار تحـصيلي لقيـاس الجوانـب       : أوال
  المعرفية للكفايات التدريسية

في ضوء األهداف العامة واالجرائية،     
والمحتوى التعليمي للبيئة التدريبيـة القائمـة       
على تطبيقات الهواتف الذكية لتنمية الكفايات      

 وبناء اختبار تحـصيلي  التدريسية، تم تصميم  
موضوعي، وقد مر االختبار التحصيلي فـي       

  :اعداده بالمراحل التالية
 :تحديد الهدف من االختبار  -١

تم اعداد االختبار التحصيلي بهـدف      
قياس مستوى تحصيل معلمي المجال الثـاني       
للجوانب المعرفية للكفايات التدريسية، وذلك     

  .بتطبيقه قبليا وبعديا
لتعليمية التي يقيـسها    تحديد األهداف ا   -٢

  :االختبار
تم تحديد األهداف التعليمية الخاصـة      
بالجانب المعرفي للكفايات التدريسية تحديـدا      

سلوكيا واضحا يدل على الـسلوك النهـائي،       
ويوضح جدول المواصفات لالختبار األهداف     

  .المعرفية للموديوالت الستة
  :اعداد جدول المواصفات لالختبار -٣

تـم اعـداد   : صفاتاعداد جدول الموا  
جدول المواصفات لالختبار، حيـث قامـت       
الباحثة بعد تحديد األهداف بتحديـد األوزان       
النسبية للموضوعات، وكذلك تحديـد عـدد       
األسئلة التي تـرتبط بكـل موضـوع مـن          
الموضوعات المختارة، وتـم تحديـد عـدد        
األسئلة في ضوء قائمة األهـداف المعرفيـة       

ـ      تمل االختبـار   والتي تم تحديدها سابقا، واش
مفردة، ويتم تصحيحه من خـالل  ) ٦٠(على  

برنامج جوجل درايف، حيث انه فور انتهاء       
المتدرب من اإلجابة على االختبـار تتـضح        
الدرجة مباشرة عند المـدرب مـن خـالل         

  .التطبيق
بطاقة مالحظة الجانب األدائي للكفايات : ثانيا

  :التدريسية
قامت الباحثة بالتأكد من شمول بطاقة      
المالحظة للكفايات التدريسية المطلوب قياسها     
لدى معلمـي المجـال الثـاني بالمـدارس         
الحكومية وذلك من خالل صدق المحكمـين       
،والصدق البنائي للبطاقة ،كذلك قامت الباحثة      
بقياس ثبات البطاقة عن طريق حساب معامل       

  .االتفاق 
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قامت الباحثة بتصميم وتطوير البيئـة      
يبية النقالة وفق نموذج عبـد اللطيـف        التدر

،وذلك باتباع جميع مراحـل     )٢٠١٣(الجزار  
النموذج ،ثم قامت الباحثـة بتطبيـق أدوات        
البحث بعد التأكد من صدقها وثباتها وكـذلك        

ثـم  .صالحيتها لالستخدام على عينة البحث      
قامت الباحثة بتدريب المعلمين مـن خـالل        

النتهاء من فترة   البيئة التدريبية النقالة ،وبعد ا    
التدريب تم تطبيـق االختبـار التحـصيلي         

  .وبطاقة المالحظة البعدية 
 

قامت الباحثة بجمـع البيانـات بعـد        
القياس البعدي ألدوات البحث، ومن وتمـت       
المعالجة اإلحصائية للبيانات التـي حـصلت       
عليها الباحثة؛ وذلك باستخدام حزمة البرامج      

   SPSS 20 للعلوم االجتماعيـة  اإلحصائية
إلختبار صحة فروض البحـث، وقـد تـم         

  :استخدام األساليب اإلحصائية التالية
المتوسـط  (أساليب اإلحصاء الوصـفي      -

 )واالنحراف المعياري 

   T-Testللعينات المترابطة " ت"اختبار  -
Paired-Samples    لبحث داللة الفروق 

 .بين متوسطي درجات مجموعة البحث 

ــا - ــدة " ت"ر اختب ــة الواح  Oneللعين

Sample T-Test.  

حساب حجم تأثير المتغير المستقل على       -
 .المتغير التابع 

 

  :اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث: أوال
يتناول الجدول التالي توضيح المتوسط     
الحسابي واالنحـراف المعيـاري لـدرجات       

  :المعلمين عينة البحث في كال من 
التطبيقين القبلـي والبعـدي لالختبـار        )١

  .التحصيلي
التطبيقـين القبلــي والبعــدي لبطاقــة   )٢

  .المالحظة
المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـار ي    

فـي  ) ٣٠=ن(لدرجات معلمي عينة البحث     
  التطبيقين القبلي والبعدي

المتوسط   القياس  االختبار  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ١  ٤,٥٠  ٢٧,٨٣  قبلي
  

االختبار 
  ٥,١٧  ٥٣,٠٧  بعدي  يالتحصيل

بطاقة   ٢  ٠,٢٩  ٢,٥٠  قبلي
  ٠,٥١  ٤,٠٠  بعدي  المالحظة

يتضح من الجدول أن أفـراد العينـة        
فـي  ) ٥٣,٠٧(حصلوا على متوسط درجات     

التطبيق البعدي لالختبار التحـصيلي، وهـو       
أكبر من متوسط درجاتهم في االختبار القبلي       

ـ       )٢٧,٨٣( اءة بيئـة   ، وهذا يـدل علـى كف
التدريب النقالة في تنمية الكفايات التدريـسية       
لدى معلمي المـدارس الحكوميـة بـسلطنة        

  .عمان
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كما يتضح أيـضا أن أفـراد العينـة         
فـي  ) ٤,٠٠(حصلوا على متوسط درجـات   

التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة، وهو أكبر      
من متوسط درجاتهم فـي التطبيـق القبلـي         

 بيئة التـدريب    ، وهذا يدل على كفاءة    )٢,٥(
النقالة في تنمية الجوانب االدائية لدى معلمي       

  .المدارس الحكومية بسلطنة عمان 
اإلجابة على أسئلة البحث  واختبـار     : ثانيا  

  :صحة الفروض 
قامت الباحثة باإلجابة عـن األسـئلة       

  .الفرعية للبحث والتحقق من صحة الفروض
مــا : "اجابــة الــسؤال الفرعــي االول -١

دريسية الالزمـة لمعلمـي     الكفايات الت 
المدارس الحكومية وفـق احتياجـاتهم      

  ؟"التدريبية
تم التوصـل الـى قائمـة الكفايـات         
التدريسية، من خالل االطالع على البحـوث       
والدراسات السابقة التي تـم عرضـها فـي         
الفصل األول، وتحليـل اسـتمارة الزيـارة        
الصفية لمعلمي المجال الثاني، باإلضافة الى      

تطالع الراي التي تم تطبيقها على      استمارة اس 
المعلمين الختيار الكفايات وفق االحتياجـات      
التدريبية للمعلمين، ومن ثم تم وضع القائمـة   
في صورتها األولية وعرضها على الـسادة       

  .المحكمين، ثم عمل التعديالت الالزمة

ما معايير  " :اجابة السؤال الفرعي الثاني    -٢
ميـة  تصميم بيئة التدريب النقالـة لتن     

الكفايات التدريسية لمعلمي المـدارس     
  "الحكومية؟

تم التوصل الى قائمة معايير تـصميم       
بيئة التدريب النقالة، وذلك من خالل دراسـة   
األطر النظرية واالدبيات السابقة التي تناولت      
معايير التدريب النقالـة، وكـذلك المعـايير        
الخاصة بالمقررات االلكترونية المتنقلة، وتم     

لى الـسادة المحكمـين، وعمـل       عرضها ع 
  .التعديالت الالزمة

مـا  " : اجابة السؤال الفرعـي الثالـث      -٣
التصميم التعليمي لبيئة التدريب النقالة     
في تنمية الكفايات التدريسية لمعلمـي      

  "المدارس الحكومية؟
تم التوصل الى التصميم مـن خـالل        
دراسة وتحليل مجموعة من نماذج التـصميم     

تائج ذلك التحليل تـم     التعليمي، وفي ضوء ن   
اختيار أحد النماذج بما يتناسب مـع طبيعـة        
البحث الحالي، وقد تم اختيار نمـوذج عبـد         

لتـصميم ببيئـة    ) ٢٠١٣(اللطيف الجـزار    
  .التدريب المتنقل

ما فاعلية  " :اجابة السؤال الفرعي الرابع    - ٤
بيئة التدريب النقالة في تنمية الجوانب      

لمـي  المعرفية للكفايات التدريسية لمع   
  "المدراس الحكومية في سلطنة عمان؟
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لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة      
توجد فروق  :" باختبار صحة الفرضية األولى   

) ٠,٠٥(دالة احصائيا عند مـستوى الداللـة    
بين متوسطي درجات متـدربي المجموعـة       
التجريبية في التطبيقـين القبلـي والبعـدي        
 لالختبار التحـصيلي المرتبطـة بالجوانـب      

المعرفية لتنمية الكفايات التدريـسية لـصالح      
  ".التطبيق البعدي

ــية   ــحة الفرض ــن ص ــق م وللتحق
للمجموعـات  " ت"استخدمت الباحثة اختبار    

المرتبطة لتحديد داللة الفروق بين متوسطي      
درجات التطبيق القبلي والبعـدي لمتـدربي       

للمجموعات ) ت(المجموعة التجريبية وقيمة    
فروق بين متوسـطي    الغير مستقلة لحساب ال   

درجات متدربي المجموعة التجريبيـة فـي       
ابعاد االختبار التحصيلي للكفايات والدرجـة      

 .الكلية لها 

واتضح وجـود فـروق ذات داللـة        
بـين  ) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى الداللة     

متوسط درجات متدربي المجموعة التجريبية     
في التطبيقـين القبلـي والبعـدي لالختبـار         

ميــع أبعــاد الكفايــات التحــصيلي فــي ج
التدريسية، وجـاءت الفـروق االحـصائية       
لصالح التطبيق البعدي في جميـع الكفايـات        
والدرجة الكلية لالختبار، حيث جاءت قيمـة       

-،١٥,٥٩٩-(المحسوبة على التـوالي     ) ت(
٨,٦٧٧٠-،٧,٣٤٥٠-،١٥,٨٠٩،-

، أما بالنـسبة للدرجـة      )٧,٣٨٩-،١٥,٢٦٠
 تـساوي   "ت"الكلية للتحصيل فقد كانت قيمة      

) ٠,٠٥(وهي دالة عند مستوى     ) ٢١,٢٤٥-(
لصالح التطبيق البعدي، وهذا يعني أن بيئـة        
التدريب النقالة التي استخدمتها الباحثـة لهـا     
أثرا في تنمية الجوانب المعرفيـة للكفايـات        
التدريسية لمعلمي المدارس الحكوميـة فـي       
سلطنة عمان، وعليه يمكن قبـول فرضـية        

توجـد فـروق دالـة      :" نـه الباحثة القائلة بأ  
بـين  ) ٠,٠٥(احصائيا عند مستوى الداللـة      

متوســطي درجــات متــدربي المجموعــة 
التجريبية في التطبيقـين القبلـي والبعـدي        
لالختبار التحـصيلي المرتبطـة بالجوانـب       
المعرفية لتنمية الكفايات التدريـسية لـصالح      

  ."التطبيق البعدي
مـا  " :اجابة السؤال الفرعـي الخـامس      -٥

لية بيئة التدريب النقالة في تنميـة       فاع
الجوانب األدائية للكفايـات التدريـسية      
لمعلمي المدارس الحكومية في سلطنة     

  "عمان؟
لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة      

توجد فروق  :" باختبار صحة الفرضية الثانية   
) 0.05(دالة احصائيا عند مـستوى الداللـة       

ـ       ة بين متوسطي درجات متـدربي المجموع
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة      
المالحظــة المرتبطــة بالجوانــب األدائيــة 

  ".للكفايات التدريسية لصالح التطبيق البعدي
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ــية   ــحة الفرض ــن ص ــق م وللتحق
للمجموعـات  " ت"استخدمت الباحثة اختبار    

المرتبطة لتحديد داللة الفروق بين متوسطي      
لمتـدربي  درجات التطبيقين القبلي والبعدي      

للمجموعات ) ت(المجموعة التجريبية وقيمة    
الغير مستقلة لحساب الفروق بين متوسـطي       
درجات متدربي المجموعة التجريبيـة فـي       
ابعاد بطاقة المالحظة للكفايـات التدريـسية       

واتضح وجـود فـروق     .والدرجة الكلية لها    
ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة        

دربي بــين متوســط درجــات متــ) ٠,٠٥(
المجموعة التجريبية في التطبيقـين القبلـي       
والبعدي لبطاقة مالحظة االداء فـي جميـع        
مهارات الكفايات التدريسية، وجاءت الفروق     
االحصائية لصالح التطبيق البعدي في جميـع   
الكفايات والدرجة الكلية للبطاقة، حيث جاءت      

-(المحــسوبة علــى التــوالي ) ت(قيمــة 
٩,٥٢٠-،٢٠,٩٥٢-،١٤,٢٤٨،-
أما بالنسبة  ) ١٢,٥٧٧-،٩,١٧٣-،١٤,١٠٢

" ت"للدرجة الكلية للتحصيل فقد كانت قيمـة        
وهي دالة عند مستوى    ) ١٨,٥٧٠-(تساوي  

لصالح التطبيق البعدي، وهذا يعني     ) ٠,٠٥(
أن بيئة التدريب النقالـة التـي اسـتخدمتها         
الباحثة لها أثرا في تنمية الجوانـب األدائيـة     

ــ ــسية لمعلم ــات التدري ــدارس للكفاي ي الم
الحكومية في سلطنة عمان، وعليـه يمكـن        

توجـد  :" قبول فرضية الباحثة القائلـة بأنـه      

فروق دالة احصائيا عنـد مـستوى الداللـة        
بين متوسـطي درجـات متـدربي       ) ٠,٠٥(

المجموعة التجريبية في التطبيقـين القبلـي       
والبعدي لبطاقة المالحظة المرتبطة بالجوانب     

ت التدريـسية لـصالح     األدائية لتنمية الكفايا  
  "التطبيق البعدي 

 

تفسير النتائج المرتبطة بتنمية الجوانـب   .١
  :المعرفية للكفايات التدريسية 

أشارت نتائج البحث الى وجود فروق      
بين ) ٠,٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى     

متوسطي درجات معلمي المجموعة التجريبية    
ـ     ي والبعـدي لالختبـار     في التطبيـق القبل

  "التحصيلي لصالح التطبيق البعدي
وترى الباحثة أنه يمكن ارجاع النتائج      
السابقة لفاعلية بيئة التدريب النقالة في تنمية        
الجوانب المعرفية للكفايات التدريـسية لـدى     
معلمي المدارس الحكومية بسلطنة عمان الى      

تـصميم بيئـة     :مجموعة من األسباب التالية   
،حيث ) ٢٠١٣( وفق نموذج الجزار   التدريب

كانت خطـوات هـذا النمـوذج مدروسـة         
ومتسلسلة بطريقة علمية ممنهجة وصـحيحة      
،مما أدى الى دقة تحديد المحتوى ووضـوح       
األهداف التعليمية المراد تحقيقها، وعـرض      
المحتوى بطريقـة متسلـسلة علـى شـكل         
موديوالت تعليمية مما ساعد المعلمين علـى       

مطلوبة منهم بـشكل واضـح   ادراك المهام ال 
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والسير بشكل منظم وممنهج ومدروس داخل      
بيئة التدريب المصممة مما أدى الى زيـادة        
تحصيلهم في الجوانب المعرفيـة للكفايـات       

واالعتماد علـى مجموعـة مـن      التدريسية،
األسس والمعايير التصميمية عند تصميم بيئة      
التدريب، حيث تم مراعاة ارتبـاط محتـوى        

تياجات المعلمين وخصائصهم ممـا     البيئة باح 
ساعد على اعطائهم الدافع للتعلم والرغبة في       
االستفادة من المحتوى االلكتروني، كما تـم       
التنوع في طرق عرض المحتوى داخل بيئة       
التدريب من نـصوص وصـور وأشـكال        
وفيديوهات، وذلك لتبسيط المعلومة وجـذب      
انتباه المعلمـين لعمليـة التـدريب وزيـادة         

هم نحو العملية التدريبية مما أدى الـى        دافعيت
وكذلك التقـويم المـستمر     . زيادة تحصيلهم 

داخل كل موديول على حده، ساعد المعلمين       
على استعادة ما تم تعلمه، وساعد على بقـاء         

باإلضافة الى التفاعل والتحـاور     . أثر التعلم 
والنقاش بين المدرب والمعلمين فـي ضـوء     

 الـى تبـادل     تطبيقات الهواتف الذكيـة أدى    
األفكار والمعلومات بينهم مما نتج عنه فهـم        
جيد للمحتوى المراد تعلمه وكـذلك التغذيـة        
الراجعة المقدمة للمعلمين من خالل برنـامج       
الواتس اب والتفاعل حول كل كفايـة قبـل         
االنتقال للكفاية التي تليها ،وهذا يدعم مبادئ       
النظريتين البنائيـة االجتماعيـة والنظريـة       

صلية التي تبنتهما الباحثة فـي البحـث        التوا

الحالي ،حيـث ان التواصـل عـن طريـق       
تطبيقات الهواتف الذكية ساهم بشكل كبير في      
تحويل القاعات التدريبية التقليدية القائمة على      
االلقاء من المدرب واالستماع من المتـدرب       
الى بيئة تدريبية تمتاز بالديناميكية والتفاعـل       

ين وبين المعلمين بعضهم    بين الباحثة والمعلم  
مع بعض عـن طريـق بـرامج التواصـل       

أو من خالل التعليقات    ) الواتساب(االجتماعي  
وعالمات اإلعجاب التي تتيحهـا تطبيقـات       

التويتر والفـيس بـوك   (الشبكات االجتماعية   
مما ساعد على زيادة رغبـتهم      ) واالنستجرام

في ترك انطباعات جيدة للمدربة ولـزمالئهم       
  .لى زيادة التحصيلمما أدى ا

تفسير النتائج المرتبطة بتنمية الجوانـب   .٢
  :األدائية للكفايات التدريسية 

أشارت نتائج البحث الى وجود فروق      
بين ) ٠,٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى     

متوسط درجات متدربي المجموعة التجريبية     
فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي لبطاقــة 

  "لبعديالمالحظة لصالح التطبيق ا
وترى الباحثة أنه يمكن ارجاع النتائج      
السابقة لفاعلية بيئة التدريب النقالة في تنمية        
الجوانب األدائية للكفايات التدريـسية لـدى       
معلمي المدارس الحكومية بسلطنة عمان الى      

عرض الكفايات  :مجموعة من األسباب التالية   
التدريسية من خالل تقسيمها وتحليليها الـى       

عية متسلسلة ومنظمة ومترابطـة     كفايات فر 
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لتسهيل عملية تعلمها، هذا باإلضافة الى مـا        
تتميز به لقطات الفيديو التي تعرض شـرح        
لمحتوى النظري للكفاية بـصوت المـدرب       
والمسجل باستخدام تطبيق الموبزين المرفوع     
على اليوتيوب من إمكانية التقـدم والتـأخر        

كيز والتثبيت الذي يعطي للمعلم الفرصة للتر     
على التفاصيل الدقيقة وفهم للمحتوى وكيفيـة   

باالضـافة  . تطبيق ماجاء فيه من مهـارات     
لدعم المحتوى النظري لكل كفاية بمجموعـة     
من المرفقات والنماذج المرجعيـة العمليـة       
والمطبقة في بيئة العمل ساعد علـى اثـراء         
المعلم بمجموعة من النماذج سـاعدت فـي        

 نتيجـة األداء    كذلك ارتبـاط  . اتقان المهارة 
المهاري للكفايات بنتيجة التحصيل المعرفـي      
لها، اذ ان فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية        
الجانب األدائي للمهارات مرتبطـة بتنميـة       
الجانب المعرفي لدى المعلمين، وهـذا أدى        
الى تحسن معـدل األداء العملـي للكفايـات        

 .التدريسية

هـا  ولقد اتفقت النتائج التي توصلت إلي  
الباحثة من خالل بحثها ومعالجتها التجريبية       
مع العديد من نتائج الدراسات السابقة والتـي     
تناولت التدريب والتعلم النقال مثـل دراسـة        

،ودراسـة  )٢٠١٦(أمل الحمـار وآخـرون    
ــاء   ــدالعزيز وهنــ ــفوت عبــ صــ

،ودراســة مـروة الخيــاري  )٢٠١٦(خـادم 
، )٢٠١٤(، ودراسة سارة الغامـدي    )٢٠١٥(

،ودراسة شـي   )٢٠١٣( الجهني ودراسة ليلى 
، والتي أوضـحت  Che et (2009)وآخرون

جميعها وجود فروق ذات داللـة إحـصائية        
لصالح بيئات التعلم االلكتروني والتي تتـيح       
للمتعلم درجة عالية من التفاعل والمرونة في       
تنمية مهاراتهم المعرفيـة والمهاريـة فـي        

  .مجاالت متعددة
 

  عايـشه  . تغريد الرحيلي . آالء الجريسي
أثر تطبيقـات الهـاتف     ). ٢٠١٥(المري

النقال في مواقع التواصـل االجتمـاعي       
على تعلم وتعليم القرآن الكريم لطالبـات    

المجلـة  . جامعة طيبة واتجاههن نحوها   
، ١١االردنية في العلوم التربوية، مجلـد     

 .١٥-١، ١،٢٠١٥عدد

     اثـر   )٢٠١٦(امل الحمـار واخـرون ،
قات الهواتف الذكيـة فـي      استخدام تطبي 

تسهيل التعلم لـدى الطـالب المعلمـين     
واتجاهاتهم نحو التعلم الجـوال، كليـة       

 .التربية االساسية ، الكويت 
      الـتعلم  ). ٢٠٠٣(ايمان محمد الغـراب

مدخل الى التـدريب غيـر      : االلكتروني
المنظمـة العربيـة    : القـاهرة . التقليدي

 .للتنمية اإلدارية

     ٢٠٠٨(يونس،جمال الدهشان ومجدي (
صيغة جديدة للتعلـيم    " التعليم بالمحمول 

بحث مقدم إلى الندوة العلميـة      . عن بعد 
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األولى لقسم التربيـة المقارنـة واإلدارة      
جامعـة كفـر    -التعليمية بكلية التربيـة   

نُظم التعليم العـالي    "الشيخ، تحت عنوان    
، ٢٠٠٩ أبريـل    ٢٩بتاريخ  " االفتراضي

  .١١ص 
      الـتعلم  .)٢٠٠٥(حسن حسين زيتـون

الــدار الدوليــة :القــاهرة.االلكترونــي 
 .للتربية

      ٢٠٠٦(حمد عبدالرحمن المـورعي . (
فعالية استخدام بيئة  التعلم االلكترونيـة       
في تدريب المعلمـين اثنـاء الخدمـة ،         
رسالة ماجستير جامعة ام القرى ، كلية       

  .التربية ، السعودية
   مدى توافر  ).٢٠١٣(حمدة عيد المعمري

قنية لدى معلمات المـدارس     الكفايات الت 
الخاصة بسلطنة عمان ومدى ممارستهن     

 رسالة ماجستير غيـر منـشورة ،      .لها  
  .  معهد الدراسات والبحوث ،مصر 

  ٢٠١٠(خليــل ابــراهيم الــسعادات . (
توظيف التعليم عـن بعـد ألغـراض        

ندوة تطبيقات تقنية المعلومات    . التدريب
كليـة  . واالتصال في التعليم والتـدريب    

 .بية، جامعة الملك سعود، الرياضالتر
   المعلم كفاياتـه   ) ٢٠٠٦(رشدي  طعيمه

دار : ، القـاهرة ٢واعداده وتدريبـه ، ط  
  .الفكر 

         رشيدة السيد احمد طاهر ،رضـا عبـد
جودة التعليم  ).٢٠١٢(الباقي السيد عطية  
 :االسكندرية .معاصرة االلكتروني رؤية 

 .دار الجامعة الجديدة

     خـادم  صفوت حسن عبدالعزيز وهنـاء 
ثــر بيئــة تــدريب أ). ٢٠١٦(مبــارك

إلكترونية قائمة على االحتياجات المهنية     
في تنمية الكفايات التدريسية لدى معلمي      

مجلـة العلـوم    .العلوم في دولة الكويت     
متـاح  .٤٢اإلنسانية واالجتماعية  العدد     

  /http://jilrc.comعلى الرابط 
   ــد ــد الحمي ــة عب ــز طلب ــد العزي عب

التعلم ودورها فـي    تكنولوجيا  ).٢٠١٦(
المؤتمر .اعداد معلم متجدد لعالم متغير      

الفرص  "المعلم وعصر المعرفة  "الدولي  
ـ  ١/٣/١٤٣٨-٢٩/٢والتحديات    .هــ
 ٠.جامعة الملك خالد /كلية التربية 

     نمـوذج  ). ٢٠١٣(عبداللطيف الجـزار
للتصميم التعليمـي لمـستحثات الـتعلم       
االلكتروني والتعليم عن بعد اإلصـدار       

. جامعة عين شمس  . كلية البنات   . لثالثا
-dx.doi.org/1متاح علـى الـرابط        

.4236/jss.  
   ٢٠٠٨( عـزت جـرادات وآخــرون.( 

التدريس الفعـال، دار صـفاء للنـشر        
 .٥١ص والتوزيع، عمان،
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      ٢٠١٥(فاطمة محمد موسى البلوشية .(
متطلبات تطبيق الحوكمة المؤسسية فـي    

رسالة . المدارس الخاصة بسلطنة عمان   
جستير غير منشورة ،جامعة السلطان     ما

  .قابوس، مسقط
     درجـة  ).٢٠١٧(فريال نـاجي العـزام

استخدام الهواتف الذكيـة فـي العمليـة        
دراسة ميدانية من وجهة نظر     (التعليمية  

طلبة تكنولوجيا التعليم فـي الجامعـات       
رسـالة ماجـستير    ).األردنية الخاصـة  

متـاح   .األردن ،جامعة الشرق األوسط،  
علــــــــى الــــــــرابط 

http://www.meu.edu.jo/library
Theses/5a1032bea1caa_1.pdf  

   التـدريب  ).٢٠١٠(لي شرف الموسوي
اإللكتروني وتطبيقاته في تطوير الموارد     
البشرية في قطاع التعليم في دول الخليج       

ورقة بحثية مقدمة للندوة األولى      العربي،
في تطبيقـات تقنيـة المعلومـات فـي         

جامعـة   ب،االتصال في التعليم والتدري   
قـسم تقنيـة     كلية التربية،  الملك سعود، 

ــيم، ــن  التعل ــرة م ــالل الفت -١٢خ
 .٢٠١٠ابريل١٤

   ــد ــيس  محم ــة خم ). ٢٠٠٦( عطي
ــتعلم  ــصادر ال ــاج م ــا انت   . تكنولوجي

ــشر : القـــاهرة ــسحاب للنـ   دار الـ
 . والتوزيع

     تـصميم  ). ٢٠٠٣(محمد محمود الحيلة
دار :األردن. نظرية وممارسة   : التعليم  

 .لنشر والتوزيعالميسرة ل

   التـدريب  ): ١٩٩١(محمد هاشم فالوقي
 دراسة لبعض جوانب    –في أثناء العمل    
الـدار  ، ليبيـا   ، سرت،مراحل التنمية   

، الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن      
  .٢٣ص، م ١٩٩١

 قيـاس كفايـة    ). ١٩٩١(حمـدان  محمد
،سلسلة "طرقه ووسائله الحديثة   "التدريس  

الـدار  :جده  .٢،ط) ١٤(التربية الحديثة   
  .السعودية للنشر والتوزيع 

        مروه محمد حـسن عـوض الخيـاري 
تصميم برنامج تدريبي قـائم     ). ٢٠١٥(

على التطبيقات التفاعلية للهواتف الذكية     
ومصادر التعلم المفتوحة المصدر لتنمية     
ــع   ــات الواق ــاج برمجي ــارات انت مه

. االفتراضي لدى طالب الدراسات العليا    
نـشورة ،كليـة    رسالة ماجستير غير م   

  .التربية، جامعة المنصورة، مصر
         منال بنت محمد جابر النمـري، وفـاء

ــافي  ــصطفى كف ــة ). ٢٠١٥(م فاعلي
اختالف نمطي التـدريب االلكترونـي       
والمدمج على تنميـة مهـارات انتـاج        
الدروس التفاعلية لدى معلمات الحاسب     
ــة الثانيويــة بمحافظــة  االلــي للمرحل

ابع للتعلـيم   الطائف، المؤتمر الدولي الر   
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جامعـة  . االلكتروني والتعليم عن بعـد    
المملكـة العربيـة    . الملك عبـدالعزيز  

 .السعودية

            مها محمـد علـي علـي أبـو العـز
تصميم بيئة تـدريب تفاعليـة      ).٢٠١٧(

ــة  ــارات االدارة االلكتروني ــة مه لتنمي
وتطوير االداء الوظيفي لـدى العـاملين    

رسـالة ماجـستير    .بجامعة المنصورة   
 ..ربية ،جامعة المنصورة كلية الت.

 ٢٠٠٨( قطــامي واخــرون يوســف .(
: عمـان . اساسيات في تصميم التدريس   

 دار الفكر 
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