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 ممخص الدراسة بالمغة العربية 
استيدفت الدراسة تعّرف واقع تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 

ق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات اإللكترونية من وجية نظرىم، والكشف عن الفرو 
استجابات المعممين حول وجية نظرىم في تدريبيم عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 
اإللكترونية التي ُتعزى لمتغيرات )الجنس، المؤىل الدراسي، عدد سنوات الخدمة(، وتقديم 

"مدرستي" اإللكترونية من المقترحات حول تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 
وجية نظرىم، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي بأسموبو المسحي لتحقيق أىداف الدراسة، 

( معممًا ومعممًة، ٚٙٛواختيرت عينة من معممي ومعممات المممكة العربية السعودية بمغ عددىا )
  ووزعت عمييم أداة الدراسة )االستبانة(، وتوصمت الدراسة لنتائج منيا:

أن أفراد عينة الدراسة من المعممين محايدين في موافقتيم نحو واقع تخطيط وتنفيذ وتقويم  .ٔ
 تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدِّراَسة، نحو تخطيط  .ٕ
عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، باختالف  وتنفيذ وتقويم تدريب المعممين

 متغيرات الجنس، والمؤىل الدراسي، وعدد سنوات الخدمة.
          وبناًء عمى ىذه النتائج ُأوِصي بتوفير برامج التدريب عن ُبعد في أوقات متنوعة 

            ويات منصةتتناسب مع ظروف المتدربين، وتوفير موقع إلكتروني يحتوي عمى شرح محت
 "مدرستي" اإللكترونية.

 المنصات التعميمية . –المعممين  –التدريب عن بعد  الكممات المفتاحية :
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Abstract 
The study aimed to recognize the reality of remote teacher training 

on using the " Madrasty " platform from their point of view, it also sought 
to reveal statistically significant differences between the averages of 
teachers' responses on their view about their remote training to use " 
Madrasty" platform attributed to the variables of (gender, qualification, 
years of service), and make proposals on developing remote teacher 
training on using the "Madrasty" platform from their point of view.  

The study used the descriptive approach with its survey method to 
achieve its objectives. A sample of (867) male and female Saudi 
teachers was selected and the study tool (the questionnaire) was 
distributed to them. The study reached the following results:  
1. The study sample’s participants are neutral in their agreement with 

regard to the reality of planning, implementing and evaluating the 
remote teacher training to use the " Madrasty " platform. 

2. There are no statistically significant differences between the 
average responses of the study participants, towards planning, 
implementing and evaluating remote teacher training on using the " 
Madrasty" electronic platform, according to the variables of gender, 
academic qualification, and years of service. 
Based on these results, the researcher recommended providing 

remote training programs at various times that suit the trainees 
conditions. The researcher recommended providing a website containing 
an explanation to the content of the " Madrasty" electronic platform. 
Key words: distance training - teachers - educational platforms. 
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 المقدمة:
تحرص األمم عمى تطوير أبنائيا من خالل الحرص عمى تطوير تعميميا وتحسينو، 
وتبذل في سبيل ذلك كل ما تستطيع لتحقيق الرقي واالزدىار، وألجل ذلك يولي المسؤولون عن 

 التعميم اىتمامًا كبيرًا لمجال تنمية المعمم وتطويره، ألنو ركن ميم من أركان العممية التعميمية.

المعمم الذي يمتمك الكفايات المينية، والمؤىل أكاديميًا وتربويًا ىو أحـد أىـم عناصـر ف
العمميـة التعميمية التعممية، لذا تولي األمم المتقدمة ومن خالل أنظمتيا التربوية اىتمامًا كبيرًا 

        التربوي،  بتحـسين وتطـوير أداء المعمم وتنميتو مينيًا، وذلك لمقيام بدوره المنشود في الحقل
 (.ٕم، صٕٛٓٓ)أبو عطوان، 

وأىم الدعائم التي ترتكز عمييا فمسفة التربية تكمن في تييئة المعمم وتدريبو إلكسابو 
الكفايات األساسية لممارسة مينة التعميم، ويعد التدريب أثناء الخدمة مطمبًا ضروريًا في الوقت 

عصر تتزايد فيو المستجدات المتالحقة بشكل الحاضر؛ حتى ال يصبح المعمم قميل المعرفة في 
          سريع، مما يمقي عمى المعمم ضرورة تجديد معارفو ومياراتو بشكل مستمر، ليكون عمى 

م التي تدعو إلى ٖٕٓٓدرجة عالية من المقدرة والكفاءة ليواكب أىم أىداف رؤية المممكة 
         ب المعممين والقيادات التربوية،االستثمار في التعميم والتدريب من خالل تأىيل وتدري

 (.   ٜٚ-ٜٙم، ص ص ٜٕٔٓ)منيرة الرابغي، 

وبما أن التدريب ىو المحرك األساسي لعممية التنمية التعميمية في المجتمع، إذ من خاللو 
يمكن تحقيق الكفاية اإلنتاجية في التعميم، ورفع المستوى الميني لممعمم في العممية التعميمية، 

تفرضيا التغيرات السريعة والمتالحقة،  -في الوقت الحاضر  -ن التدريب أصبح ضرورة وبما أ
وبما أن المعمم من أىم عناصر العممية التعميمية؛ إذن فيو يحتاج إلى إعداد جيد وتأىيل وتدريب 

 (. ٕ٘ٔم، ص ٕٚٔٓأثناء الخدمة يتناسب مع الدور الذي ينبغي أن يقوم بو، )خميل، 

وطرق التدريب يمكنو مالحظة أن السنوات الماضية شيدت تحواًل  والراصد ألساليب
تدريجيًا من االعتماد الكامل عمى المدخل التقميدي لمتدريب الذي يعتمد عمى تواجد المدرب 
والمتدرب داخل قاعات التدريب، إلى التوجيات المتطورة التي تعتمد عمى المتدربين أنفسيم لتمقي 

 (.   ٛٔم، ص ٖٕٔٓعد في المكان والزمن المناسب، )نيممي عاشور، ما يراد التدريب عميو عن بُ 
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( التي تأثرت ٜٔم اجتاحت العالم جائحة فيروس كورونا )كوفيد ٕٕٓٓومع مطمع عام 
بسببيا الكثير من نواحي الحياة، ومن ضمنيا العممية التعميمية، وُعّمقت الدراسة في المدارس 

التعميم عن ُبعد، حيث أعمنت وزارة التعميم بالمممكة العربية والجامعات، وتحول التعميم إلى نظام 
م عن استئناف الدراسة لمعام الدراسي الجديد ابتداء من تاريخ ٕٕٓٓأغسطس  ٘ٔالسعودية في 

ىـ بنظام التعميم عن ُبعد، لجميع مراحل التعميم العام، من خالل منصة إلكترونية ٕٗٗٔ/ ٔ/ ٔٔ
 م(.ٕٕٓٓمدرستي" اإللكترونية، )ويكيبيديا، لمتعميم عن ُبعد ُتسمى منصة "

يوم  -التابع لوزارة التعميم السعودية  -وبدأ المركز الوطني لمتطوير الميني التعميمي 
         ىـ تدريب قادة المدارس والمعممين والمشرفين التربويين عمىٕٗٗٔ/ ٔ/ ٗاألحد الموافق 

دارات التعميم، وييدف التدريب لتثقيف في إ« المدربين المركزيين»منصة مدرستي من خالل 
شاغمي وشاغالت الوظائف التعميمية معموماتيًا وتقنيًا باستخدام تقنيات التعميم، وتحديد األدوار 
المناطة بقادة المدارس والمشرفين والمعممين، وتطبيق األدوات في منصة مدرستي، إضافة 

 كتروني والمشاركة في بناء خبراتيم، لمتركيز عمى نشاط الطالب والطالبات في التعميم اإلل
 م(.ٕٕٓٓ)جريدة عكاظ السعودية،

وخالل أسبوع واحد )قبل بداية العمل الفعمي عمى المنصة( حاول المعنيون في المركز 
الوطني لمتطوير الميني التعميمي تدريب قادة المدارس والمعممين والمشرفين التربويين في جميع 

دية عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية، ونظرًا الستمرار مناطق المممكة العربية السعو 
 الجائحة؛ فقد كان تدريبيم عن ُبعد من خالل برامج وتطبيقات إلكترونية.

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
انطالقًا من أىمية تدريب المعممين عن ُبعد ورفع كفاءتيم المينية كما أشارت لذلك دراسة 

م(، ودراسة ٜٕٓٓبدين ومنى محي الدين ونشوة بسطويسي )م(، ودراسة عإ٘ٓٓالصديق )
م(، ودراسة خميل ٕٙٔٓم(، ودراسة سالمة العباني )ٕٔٔٓم(، ودراسة العوفي )ٕٓٔٓالعسبمي )

 م(.ٕٚٔٓ)

ونظرًا ألىمية تدريب معممي ومعممات المممكة العربية السعودية عمى استخدام منصة 
لكتروني )خالل جائحة فيروس كورونا( الذي من خاللو "مدرستي" اإللكترونية، لكونيا الوسيط اإل

  يتم تعميم الطالب والطالبات في المممكة، وضرورة إتقانيم لكافة اإلمكانات والخدمات المتوفرة
 في المنصة.



 ماجد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحمودأ/        واقع تدريب المعممين عن ُبعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يناير   –األول العذد  – 33الوجلذ  25

 

وبناًء عمى ما حدث أثناء تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي من 
التدريب الكافي والمناسب، أو عدم تمكنيم من شكوى بعض المعممين لعدم حصوليم عمى 

حسب  -الحصول عمى فرصة تدريبية عمى المنصة، وما صاحب ذلك من انتقادات واقتراحات 
لرفع مستوى التدريب عمى المنصة؛ فإن الدراسة الحالية سعت  -وجية نظر بعض المعممين 

اإللكترونية من وجية  لتعّرف واقع تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي
 نظرىم، ومقترحاتيم لتطويرىا، وذلك من خالل اإلجابة عمى السؤالين الرئيسين التاليين:     

ما واقع تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية من وجية  .1
 نظرىم؟

 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة التالية:
معممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية من وجية ما واقع تخطيط تدريب ال .ٔ

 نظرىم؟
ما واقع تنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية وجية  .ٕ

 نظرىم؟
ما واقع تقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية من وجية  .ٖ

 نظرىم؟
داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعممين حول وجية نظرىم ىل توجد فروق ذات  .ٗ

في )تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية، وتنفيذ 
تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية، وتقويم تدريب المعممين 

رونية( ُتعزى إلى اختالف متغيرات الدراسة عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكت
 )الجنس، والمؤىل الدراسي، وعدد سنوات الخدمة(؟

ما المقترحات حول تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي ( 2
 اإللكترونية من وجية نظرىم؟

 أىداف الدراسة: سعت الدراسة إلى: 
استخدام منصة مدرستي اإللكترونية من وجية تعّرف واقع تدريب المعممين عن ُبعد عمى  .ٔ

 نظرىم.
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات المعممين حول وجية  .ٕ

نظرىم في تدريبيم عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية التي ُتعزى لمتغيرات 
 )الجنس، المؤىل الدراسي، عدد سنوات الخدمة(.

مقترحات حول تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي تقديم ال .ٖ
 اإللكترونية من وجية نظرىم.
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 أىمية الدراسة: استمدت الدراسة أىميتيا مما يمي:
 األىمية العممية:  

قد تساىم الدراسة في توضيح واقع تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي  .ٔ
 اإللكترونية.

 الدراسة جوانب الضعف والقوة في التدريب عن ُبعد لممعممين. قد توضح .ٕ
تعد تجربة تدريب المعممين عن بعد عمى استخدام منصة إلكترونية تجربة فريدة وجديدة في  .ٖ

 تاريخ التعميم السعودي، وىو ما قد يجعل ىذه الدراسة ميمة لممختصين.  
واقع تدريب المعممين )بشكل عام(  تعد ىذه الدراسة أول دراسة في حدود عمم الباحث تتناول .ٗ

 عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية.
 األىمية العممية:

قد تفيد ىذا الدراسة المختصين في منصة مدرستي اإللكترونية عمى معالجة جوانب الخمل  .ٔ
 والقصور في تدريب المعممين عن ُبعد عمى المنصة.

 مى البرامج اإللكترونية في المستقبل. قد تفيد ىذه الدراسة في تطوير تدريب المعممين ع .ٕ
تقدم ىذه الدراسة مقترحات لتطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي  .ٖ

 اإللكترونية.
 حدود الدراسة:

 الحدود الموضوعية:
 اقتصرت الدراسة عمى الحدود الموضوعية التالية:

اإللكترونية الذي ُأقيم مطمع  واقع تدريب المعممين عن بعد عمى استخدام منصة مدرستي -
 م من وجية نظر المعممين والمعممات. ٕٕٓٓه/ٕٗٗٔالعام الدراسي 

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات المعممين حول وجية  -
نظرىم في تدريبيم عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية التي ُتعزى لمتغيرات 

 مؤىل الدراسي، عدد سنوات الخدمة(.)الجنس، ال
 مقترحات المعممين حول تدريبيم عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية. -

 الحدود البشرية:
 ستطبق ىذه الدراسة عمى معممي ومعممات مدارس التعميم العام في المممكة العربية السعودية.
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 الحدود المكانية:
 عربية السعودية.ُطبقت ىذه الدراسة في المممكة ال

 الحدود الزمانية:
 م.ٕٕٓٓه الموافق لعام ٌٕٗٗٔطبقت ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من عام  

 مصطمحات الدراسة:
 تدريب المعممين عن ُبعد:

ُيعرَّف إجرائيًا بأنو: التدريب عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية، الذي خضع لو 
التعميم العام بالمممكة العربية السعودية، والمــُعد من ِقَبل وزارة جميع معممي ومعممات مراحل 

(، والذي تم ٜٔالتعميم السعودية، والبعيد مكانيًا أو زمنيًا بسبب جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
 م.     ٕٕٓٓه/ُٕٗٗٔقبيل بدء العمل عمى المنصة في مطمع العام الدراسي 

 منصة "مدرستي" اإللكترونية: 
ف إجرائيًا بأنيا: منصة إلكترونية تحوي فصواًل افتراضية، وبرامج ممحقة بيا، ويقوم وُتعرّ 

 المعممون بتدريس طالب وطالبات المممكة العربية السعودية من خالليا.  
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مفيوم التدريب عن ُبعد:( 1
تجاىات التي تنظر لو من تعددت تعريفات التدريب عن ُبعد بسبب تعدد المدارس واال
م( الذي عّرفو بأنو: ٕ٘ٓٓزوايا مختمفة، ومن بين تعريفات التدريب عن ُبعد تعريف المطرفي )

"أسموب تدريبي من خاللو يستطيع المتدرب أيًا كان موقع عممو االلتحاق بدورة أو ببرنامج 
ان انعقادىا أو تدريبي بشكل متزامن أو غير متزامن دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمك

 التقيد بعدد المتدربين أو الوقت وذلك عبر وسائط اتصال تقنية حديثة ووسائط أخرى متعددة"
م( إلى أنو ال يوجد لمتدريب عن ُبعد تعريف محدد متفق ٕٗٔٓوتشير سارة العريني )

 عميو ولكن ُيالحظ أن تعريفات التدريب عن ُبعد تشترك في خصائص ومميزات ومنيا:
 بين المدرب والمتدرب من حين إلى آخر.التفاعل  .ٔ
 أن المتدرب يتدرب بشكل ذاتي ومستقل. .ٕ



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يناير   –األول العذد  – 33الوجلذ  25

 رررر

 تتوافق البرامج التدريبية مع احتياجات المتدربين الفعمية. .ٖ
 التدريب مخطط وليس عشوائيًا. .ٗ
 استخدام الوسائل التكنولوجية المتنوعة. .٘

شكل من أشكال وبناًء عمى ما سبق ُيمكن لمباحث وضع مفيوم لمتدريب عن ُبعد بأنو: 
التدريب ال يكون فيو المدرب والمتدرب في مكان واحد، ويتمقى فيو المتدرب تدريبو من خالل 

 وسائط تقنية.
 مبادئ التدريب عن ُبعد:( 2

( عددًا من المبادئ األساسية التي ٛم، صٕ٘ٓٓ( وصيام )ٗم، صٕٗٓٓذكر عبد ربو )     
 ُتراعى عند التخطيط لمبرامج التدريبية وىي: يرتكز عمييا التدريب عن ُبعد والتي ينبغي أن

مبدأ الفعالية: أي انتقال كل المعارف والميارات المكتسبة من موقف التدريب إلى مواقف  .ٔ
 العمل الفعمية دون ىدر أو فقد.

 مبدأ الشمولية: أي اتصاف التدريب بتنويع وشمولية وترابط خبرات التعمم. .ٕ
 ق بالبرامج التدريبية لمجميع.مبدأ اإلتاحة: أي إتاحة فرص االلتحا .ٖ
مبدأ االعتمادية وتفريد التعميم: أي منح المتدربين حرية اختيار البرامج التدريبية التي  .ٗ

 تناسبيم، والتركيز عمى التعمم الفردي لتحقيق النمو الذاتي المتكامل.
 مبدأ االستمرارية: أي أن التدريب عن ُبعد متاح في أي وقت وأي مكان دون شروط. .٘
 أ المرونة: أي أن البرامج التدريبية تتميز بالمرونة والتطور لمواكبة تطورات الحياة.مبد .ٙ
 مبدأ المتابعة وضبط الجودة: أي مراقبة الجودة النوعية لمبرامج التدريبية. .ٚ
 أىداف التدريب عن ُبعد:( 3

 م( وىي: 2010م(، وعبد الحي )2008لمتدريب عن ُبعد عدة أىداف ومنيا ما أورده راشد )
تقديم التدريب لمن فاتتيم الفرصة ألسباب تعود إلييم أو لممجتمع أو لكمييما، ومازال لدييم  .ٔ

 الرغبة في تطوير أنفسيم.
 توفير ظروف تدريبية تناسب أوضاع المتدربين. .ٕ
تقديم برامج تدريبية في مجاالت متنوعة بأساليب متنوعة مما يساعد عمى توعية وتنمية  .ٖ

 معارف المتدربين.
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 في تعميم المرأة وتدريبيا في مجاالت متعددة خاصة في الدول النامية. اإلسيام .ٗ
 سد النقص في المدربين لبعض المجاالت. .٘
 تحقيق العدالة في فرص التدريب بحيث يكون حق لمجميع. .ٙ
 خفض كمفة التدريب وجعمو في متناول الجميع. .ٚ
 العمل عمى التدريب المستمر. .ٛ
 مي واالجتماعي ألفراد المجتمع.اإلسيام في رفع المستوى الثقافي والعم .ٜ

م، وأدت إلى إغالق ٕٕٓٓوخالل جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم مطمع عام 
المدارس والجامعات، ومنع التجمعات؛ تجمت لمجميع فوائد التدريب عن ُبعد، حيث تمكنت 

ستمرار في تنمية األنظمة التعميمية التي تمتمك خبرة وممارسة كبيرة في التدريب عن ُبعد من اال
 معممييا وتطويرىم بال عوائق.

 أنواع التدريب عن ُبعد: -4
 م( إلى أن التدريب عن ُبعد لو نوعين من حيث وسائط النقل ىما:2008يشير الحمادي )

التدريب عن ُبعد المتزامن )المباشر(: حيث تُقدم المادة التدريبية بصورة متزامنة، ويتواجد  -أ
 وقت واحد.المدرب والمتدرب في 

التدريب عن ُبعد غير المتزامن )غير المباشر(: حيث تُقدم المادة التدريبية بصورة غير  -ب
 متزامنة، وال يشترط وجود المدرب والمتدرب في وقت واحد أثناء عممية التدريب.

 متطمبات التدريب عن ُبعد:( 5
من المكونات البشرية م( أن التدريب عن ُبعد نظام متكامل ٖٕٔٓتبين منال الغامدي )    

والتقنية والمعموماتية والمالية والتشريعية وغيرىا، وال بد من توافر متطمبات لتنفيذ ىذا النوع من 
 التدريب، ومن ىذه المتطمبات ما يمي: 

توفير مبنى خاص بمؤسسة تعميمية عن ُبعد سواء كانت جامعة، أو مركزًا تابعًا لجامعة أو  .ٔ
 وزارة.

 اري المؤىل إلدارة المركز.توفير الطاقم اإلد .ٕ
 الدعم والتأييد من صّناع القرار التربوي من حيث الخدمات والتمويل. .ٖ
 تدريب المدربين والخبراء عمى تقنيات التدريب عن ُبعد. .ٗ
توفير آليات ضمان جودة ىذا النظام التدريبي وتقويم األداء، ووضع نظم لقياس القدرات  .٘

 بتعاد عن نظم التقويم التقميدية.العممية لممتدربين ومدى تقدميم، واال
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ويمكن إضافة متطمب ميم من متطمبات التدريب عن ُبعد وىو: التخطيط السميم المبني      
عمى أسس عممية لعممية التدريب عن ُبعد، ألىمية ترتيب األولويات، ووضع االحتماالت لضمان 

 نجاح ىذه العممية.  
 معوقات التدريب عن ُبعد:( 6

م( إلى أن التدريب عن ُبعد يواجو ٕٗٔٓم(، وسارة العريني )ٕٛٓٓي )يشير الحماد
 العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيقو ألىدافو ومنيا:

 ضعف البنية التحتية لالتصاالت وشبكات المعمومات. .ٔ
 نقص الخبرات وعدم توافر كفاءات عممية وفنية مختصة في مجال التدريب عن ُبعد. .ٕ
 ة المدربة عمى مثل ىذا النوع من التدريب.ندرة الييئة اإلداري .ٖ
 النظرة السمبية لمخرجات التدريب عن ُبعد بأنيا أقل كفاءة من التدريب التقميدي. .ٗ
ضعف دافعية المتدربين لمتدريب عن ُبعد لعدم درايتيم أو فيميم لمعنى التدريب عن ُبعد  .٘

 وأىدافو.
 صعوبة التخمي عن النظرة التقميدية لمتدريب. .ٙ
 م المادي المقدم ليذا النمط من التدريب.ضعف الدع .ٚ
 نقص معايير تشغيل برامج التدريب وتطوير المحتوى. .ٛ
 صعوبة تطبيقو عمى المواد التي تحتاج تطبيقات عممية. .ٜ

 صعوبة قياس تمكن المتدربين من الميارة.  .ٓٔ
 منصة "مدرستي" اإللكترونية:

 تعريف المنصة:( 1
ظام لمتعميم عن ُبعد أنشأتو وزارة التعميم في المممكة منصة "مدرستي" اإللكترونية: "ىي ن     

العربية السعودية في خضم جائحة كورونا لتسييل التعمم عمى طالب وطالبات المرحمة االبتدائية 
 م(. ٕٕٓٓوالمرحمة المتوسطة والمرحمة الثانوية"، )ويكيبيديا، 

       طموح يسعى إلى االستفادة ونظام إدارة التعميم اإللكتروني "منصة مدرستي" ىو مشروع     
يصال التعميم إلى  من دمج التقنية في التعميم، ليسيم في تحقيق أىداف التحول الرقمي، وا 

     غير تزامني( عبر نظام إلكتروني موحد، –الطالب من خالل أنماطو المتعددة )تزامني 
 م(.ٕٕٓٓ)صحيفة عسير اإللكترونية، 
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ن طريق الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب ويكون الدخول في منصة مدرستي ع
توكمنا والذي قامت بإنشائو الييئة السعودية لمبيانات والذكاء االصطناعي فيدخل المتعمم سواء 
كان ذكرا أو أنثى إلى منصة مدرستي ويقوم بإدخال البريد الخاص والذي أرسل إليو ومن ثم يقوم 

ليا الدخول إلى الفصول االفتراضية وحل بإدخال كممة المرور فتظير صفحة يستطيع من خال
الواجبات واالختبارات وطرح أسئمة عمى المعممين والمعممات، ويتم الدخول إلى الفصول 
االفتراضية عبر النظام الذي قامت بطرحو شركة مايكروسوفت وىو مايكروسوفت يتميز 

Microsoft Teams يد من المستخدمين حيث يتميز البرنامج بسرعتو وقدرتو عمى احتمال العد
 م(.ٕٕٓٓفي نفس الوقت، )ويكيبيديا، 

وتحتوي المنصة عمى فصول افتراضية، ويستطيع المعمم من خالليا التواصل مع 
دارة العممية التعميمية التعممية من خالليا أو البرامج الممحقة بيا.    الطالب صوتًا وصورة وا 

 كترونية:المستيدفون من التدريب عمى منصة "مدرستي" اإلل( 2
 استيدف التدريب عمى المنصة شاغمي الوظائف التعميمية وىم: 

 المشرف التربوي والمشرفة التربوية. .ٔ

 المعمم والمعممة. .ٕ

 م(.ٕٕٓٓقائد المدرسة وقائدة المدرسة، )صحيفة عسير اإللكترونية،  .ٖ

 أىداف إدارة نظام التعميم اإللكتروني "منصة مدرستي":( 3
 رستي إلى تحقيق العديد من األىداف ومنيا:ييدف التدريب عمى منصة مد

 تثقيف شاغمي الوظائف التعميمية معموماتيًا وتقنيًا بميارات استخدام التقنية في التعميم. .ٔ
 تحديد األدوار المناطة بالقيادة المدرسية والمعممين والمشرفين. .ٕ
 تطبيق األدوات في منظومة التعميم الموحد "مدرستي". .ٖ
 لب في التعميم اإللكتروني والمشاركة في بناء خبراتو.التركيز عمى نشاط الطا .ٗ
تطبيق أفضل الممارسات التربوية باستخدام المصادر المعرفية اإللكترونية والتقنيات الحديثة  .٘

 في عمميات التدريس.
بناء مجتمعات التعمم لممعممين والمعممات لكافة التخصصات بمشاركة المشرف التربوي،  .ٙ

 م(.ٕٕٓٓة، )صحيفة عسير اإللكتروني
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 مكونات نظام إدارة التعميم اإللكتروني "منصة مدرستي":( 4
 يتكون نظام إدارة التعمم اإللكتروني "منصة مدرستي" مما يمي:

 محتوى رقمي تفاعمي. .ٔ

 أنشطة إثراءات تعميمية ذكية. .ٕ

 تواصل فّعال. .ٖ

 مجتمع تفاعمي. .ٗ

حصائيات، )صحيفة عسير اإللكترونية،  .٘  م(. ٕٕٓٓمؤشرات وا 

 يب المعممين عمى منصة "مدرستي":تدر ( 5
مع بداية تدشين المنصة انطمقت معيا دورات تدريبية لتدريب المعممين عمى استخدام 
منصة "مدرستي" اإللكترونية، ودعت وزارة التعميم السعودية المعممين والمعممات لحضور تدريب 

فق آلية الدخول ، و ٕٕٓٓعممي عمى منصة مدرستي يوم الخميس الموافق الثالث من أغسطس 
 م(.ٕٕٓٓلمدورة، )موقع خبرنا اإللكتروني، 

             ألف مستفيد عمى نظام إدارة التعميم اإللكتروني  ٜٖٛوأنيت وزارة التعميم تدريب 
كمدربين مركزيين في إدارات التعميم بالمناطق.  ٘ٙٚ)منصة مدرستي( الفتة إلى تدريب 

معمًما  ٜٚٓ،ٚٗٔقائًدا وقائدة و ٕ٘ٓ،ٕٕمشرفة ومشرًفا و  9ٜٜٔٔوتضمَّنت الخطة تدريب 
من القيادات  ٜٔٔومعممة خالل األسبوع األول في إدارات التعميم، وفي األسبوع الثاني تم تدريب 

قائًدا  9ٜٖٗٛمعمًما ومعممة، بينما تم تدريب  9ٜ٘ٚٙ٘ٔقائًدا وقائدة و 9ٜٕٛٙٔالتعميمية و
 م(.ٕٕٓٓوع الثالث، )صحيفة المدينة السعودية، معمًما ومعممة خالل األسب ٜٚٙ.ٖٚوقائدة و

وُتعد عممية تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية التي 
في  –قامت بيا وزارة التعميم السعودية من أكبر عمميات التدريب عن ُبعد في الوطن العربي 

د في أيام قالئل، وىو جيد كبير مستفي ٖٓٛحيث استطاعت تدريب أكثر  –حدود عمم الباحث 
ُيحسب لمقائمين عمى التدريب عن ُبعد، إال أن ىذا التدريب صاحبتو بعض المشكالت 

 والممحوظات واالقتراحات من قبل المعممين، وىو ما تسعى الدراسة الحالية لكشفو.
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 التعميق عمى الدراسات السابقة:
عض جوانب االتفاق واالختالف بين الدراسة من خالل استعراض الدراسات السابقة ُيالحظ ب     

الحالية والدراسات السابقة، ففي مجال تدريب المعممين عن ُبعد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 
م(، ودراسة منال ٕٓٔٓم(، ودراسة العسبمي )ٕٓٔٓم(، ودراسة الجعيد )ٜٕٓٓعابدين وآخرين )

فت الدراسة الحالية في مجال تدريب ه(، واختمٖٛٗٔم(، ودراسة العنزي )ٖٕٔٓالغامدي )
م( التي استيدفت تعرف الحاجة إلى إنشاء مركز ٕٛٓٓالمعممين عن ُبعد عن دراسة العجاجي )

لمتدريب عن ُبعد في وزارة التعميم، والبرامج التدريبية التي يمكن أن يقدميا، ودراسة العوفي 
ريب المعممين عن ُبعد إلكترونيًا م( التي استيدفت البحث في إمكانية تفعيل سياسات تدٕٔٔٓ)

التي تتبناىا وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية في ضوء االتجاىات العالمية الحديثة، 
م( التي استيدفت تعرف مميزات التدريب اإللكتروني لممعممين من ٖٕٔٓودراسة الحمادي )

م( التي استيدفت تعّرف مدى ٕٗٔٓ)وجية المعممين والمشرفين التربويين، ودراسة سارة العريني 
إمكانية تطبيق التدريب عن ُبعد عمى معممات المرحمة الثانوية من وجية نظر المدربات 

م( التي استيدفت وضع تصور مقترح ٕٙٔٓوالمتدربات بمنطقة الرياض، ودراسة البقمي )
        صرة فيلمتدريب اإللكتروني لممشرفين التربويين من خالل التعرف عمى الخبرات المعا

 التدريب اإللكتروني.

واتفقت الدراسة الحالية في منيجيا )المنيج الوصفي المسحي( مع دراسة عابدين وآخرين      
م(، ودراسة العنزي ٕٗٔٓم(، ودراسة سارة العريني )ٖٕٔٓم(، ودراسة الحمادي )ٜٕٓٓ)
م( التي استخدمت ٕٛٓٓه(، واختمفت الدراسة الحالية في منيجيا مع دراسة العجاجي )ٖٛٗٔ)

م( التي استخدمت المنيج الوصفي التحميمي ٕٓٔٓالمنيج الوصفي التحميمي، ودراسة الجعيد )
م( التي استخدمت منيج التحميل المختمط ٕٓٔٓوالمنيج شبو التجريبي، ودراسة العسبمي )

حميل م( التي استخدمت منيجية تٕٔٔٓ)الكمي والنوعي( لتحميل البيانات، ودراسة العوفي )
جراءاتو، ودراسة منال الغامدي ) م( التي استخدمت المنيج التجريبي ذي ٖٕٔٓالسياسات وا 

 م( التي استخدمت المنيج الوصفي التحميمي.ٕٙٔٓالمجموعة الواحدة، ودراسة البقمي )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يناير   –األول العذد  – 33الوجلذ  52

 رررر

وفي أداة الدراسة )االستبانة اإللكترونية( ُيمحظ اتفاق الدراسة الحالية مع دراسة عابدين      
م(، ودراسة ٕٗٔٓم(، ودراسة سارة العريني )ٕٛٓٓم(، ودراسة العجاجي )ٜٕٓٓين )وآخر 

م(، بينما اختمفت الدراسة الحالية في أداتيا عن ٕٙٔٓه(، ودراسة البقمي )ٖٛٗٔالعنزي )
م( التي استخدمت بطاقة مالحظة، واختبار تحصيمي، وبطاقة تقييم ٕٓٔٓدراسة الجعيد )

م( التي استخدمت نموذج لتحميل الحقائب التدريبية، وبطاقة ٕٓٔٓالمنتج، ودراسة العسبمي )
م( التي اعتمدت عمى مصدرين لمحصول عمى ٕٔٔٓمقابمة لمعينة البشرية، ودراسة العوفي )

البيانات ىما: التقارير والتعاميم الصادرة من وزارة التعميم، والمقابمة الشخصية اإللكترونية 
م( التي استخدمت مقياس االتجاه أداة لمدراسة، ٖٕٔٓألصحاب الشأن، ودراسة الحمادي )

 م( التي استخدمت مقياس اتجاه وبطاقة مالحظة أداة لمدراسة. ٖٕٔٓودراسة منال الغامدي )

م( التي كان من ضمن ٜٕٓٓواستفادت الدراسة الحالية كثيرًا من دراسة عابدين وآخرين )     
دائية عن ُبعد أثناء الخدمة بمحافظة اإلسماعيمية، أىدافيا: رصد واقع تدريب معممي المرحمة االبت

ووضع بعض المقترحات والتوصيات لتحسين وتطوير برامج تدريبيم، إال أن الدراسة الحالية 
تستيدف تعّرف واقع تدريب معممي جميع المراحل الدراسية، باإلضافة لكونيا تستيدف تعّرف 

إلكترونية وىو ما يختمف عن دراسة عابدين واقع تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 
 م(. ٜٕٓٓومنى محي الدين )

ويتضح من خالل عرض الدراسات السابقة استفادة الدراسة الحالية من بعض الجوانب في      
كل دراسة، ووجود اختالف كبير عن كل الدراسات السابقة؛ فالدراسة الحالية استيدفت تعّرف 

عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية من وجية نظرىم،  واقع تدريب المعممين عن ُبعد
والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات المعممين حول وجية 
نظرىم في تدريبيم عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية التي ُتعزى لمتغيرات 

قديم المقترحات حول تطوير تدريب المعممين )الجنس، المؤىل الدراسي، عدد سنوات الخدمة(، وت
 عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية من وجية نظرىم.
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 منيجية الدراسة واجراءاتيا
 منيج الدراسة:

م، ص ٕٕٔٓاتبعت الدراسة المنيج الوصفي بأسموبو المسحي، حيث ُيعّرفو العساف )
سطتو استجواب جميع أفراد مجتمع البحث، أو ( بأنو: "ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواٜٚٔ

عينة كبيرة منيم، وذلك بيدف وصف الظاىرة المدروسة من حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا فقط، 
 دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثاًل".

 مجتمع الدراسة:
السعودية والبالغ عددىم  جميع معممي ومعممات مدارس التعميم العام في المممكة العربية

 ( معمم ومعممة. ٓٓٓ.ٙٙٗ)

 عينة الدراسة:
اختيرت عينة عشوائية باستخدام أسموب الرابطة األمريكية لتحديد حجم عينة الدراسة وفقًا 

 (: ٖٚٔ، صٜٜٛٔلممعادلة التالية )الصياد، 

 
 حيث

S حجم العينة = 

N حجم مجتمع الدراسة = 

p ( ألن ذلك سوف يعطي أكبر 9٘ٓسي ومورجان أن تساوي )= نسبة المجتمع واقترح كيرج
 حجم عينة ممكن.
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d =  درجة الدقة كما يعكسيا الخطأ المسموح بو، واقترح كيرجسي ومورجان أن يساوي
(ٓ9ٓ٘.) 

x ( وىي تساوي 9ٜٓ٘ٓ= قيمة اختيار مربع كاي عند درجة حرية واحدة ومستوى ثقة )
(ٖ9ٛٗٔ.) 

 اسة بعد التعويض في المعادلة السابقة ثم حدد الباحث حجم عينة الدر 

 

 
وُأرسمت االستبانة اإللكترونية إلى مفردات مجتمع الدراسة، وبمغ إجمالي عدد الردود 

( من الردود اإللكترونية، وفيما يمي خصائص أفراد عينة الدراسة حيث يتناول الجزء األول ٚٙٛ)
       لمتعمقة بالخصائص الشخصية ألفراد من االستبانة األسئمة الخاصة بالمتغيرات المستقمة ا

 عينة الدراسة

 أداة الدراسة:
اختيرت االستبانة أداة لجمع المعمومات الالزمة عن الدراسة، وٌصممت من خالل مراجعة 

 األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة، وتكونت من جزأين عمى النحو التالي:

 لبيانات األولية ألفراد عينة الدراسة.الجزء األول: ويشتمل عمى ا
       ( فقرة متغيرات الدراسة، ومقسمة عمى أربعة محاور عمى ٖٛويتكون من ) الجزء الثاني:
 النحو التالي:

ويقيس واقع تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي"  المحور األول:
 ( عبارات.ٜاإللكترونية، ويشتمل عمى )
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ويقيس واقع تنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي"  ور الثاني:المح
 ( عبارة.ٔٔاإللكترونية، ويشتمل عمى )

ويقيس واقع تقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي"  المحور الثالث:
 ( عبارات.ٛاإللكترونية، ويشتمل عمى )

رحات حول تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة ويقيس المقت المحور الرابع:
 ( عبارات.ٓٔ"مدرستي" اإللكترونية، ويشتمل عمى )

وصيغت العبارات وفقًا لمقياس خماسي عمى النحو التالي: )غير موافق بشدة/ غير 
 موافق/ محايد/ أوافق/ أوافق بشدة(.

 صدق وثبات أداة الدراسة:
 صدق أداة الدراسة:

 ر صدق أداة الدراسة )االستبانة( بطريقتين:اختٌب  

 صدق المحتوى )الصدق الظاىري(: 

عرضت المسودة األولى من االستبانة عمى عدد من المحكمين، من أعضاء ىيئة 
(، وقد تفضموا ٔ( محكمًا، كما يوضحو )ممحق ٕٔالتدريس بالجامعات السعودية، وبمغ عددىم )

م حول محتويات االستبانة، وأخذت مالحظاتيم واقتراحاتيم مشكورين بإبداء مالحظاتيم ومقترحاتي
 ( ٕبعين االعتبار لموصول إلى الصيغة النيائية لالستبانة ممحق رقم )

 صدق االتساق الداخمي:

ُتحِقق من صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة من أجل التعرف عمى مدى االتساق  
االرتباط )بيرسون( بين كل فقرة من فقرات  الداخمي لالستبانة، وذلك من خالل حساب معامل

 محور الدراسة بالدرجة الكمية لممحور، والجدول التالي يوضح ذلك:
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( معامالت االرتباط )بيرسون( لالتساق الداخمي بين كل فقرة من فقرات الدراسة  4جدول رقم )
 بالدرجة الكمية لممحور

معامل االرتباط  العبارة الرقم
 بالمحور

 ولالمحور األ 

اطمعُت عمى أىداف تدريبي عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي قبل بدء الدورات  
 **ٗٗٚ.ٓ عمييا

تعرفُت عمى محتوى تدريبي عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي قبل بدء الدورات  
 **ٙٗٚ.ٓ عمييا

 **ٙٔٛ.ٓ ُحددْت االحتياجات التدريبية لممعممين عمى استخدام منصة مدرستي بدقة 
 **ٕٙٚ.ٓ ُأبمغُت عن موعد تدريبي عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي قبل مدة كافية 
 **ٕٗٛ.ٓ دورات تدريب المعممين عن ُبعد كانت كافية ومناسبة 
 **ٖٔٛ.ٓ ُوفرْت برامج تدريب بأوقات متنوعة تناسب ظروف المتدربين 
 **ٗٛٚ.ٓ تميز المدربون بالكفاءة والجودة في الجانب النظري 
 **٘ٛٚ.ٓ تميز المدربون بالكفاءة والجودة في الجانب العممي 

ُتوجُد مرونة في توزيع ساعات التدريب بما يناسب المتدربين عمى استخدام منصة  
 **ٕٕٛ.ٓ مدرستي االلكترونية

 المحور الثاني
 **٘ٗٛ.ٓ حصمُت عمى تدريب كاٍف عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية 
 **٘ٙٛ.ٓ كافة الخدمات المتوافرة عمى منصة مدرستي اإللكترونية تدربُت عمى 
 **٘ٗٛ.ٓ تدربُت عمى كافة البرامج والتطبيقات الممحقة بمنصة مدرستي اإللكترونية 
 **ٜٛٛ.ٓ أثناء تدربي عمى المنصة تنوعت األساليب التدريبية التي استخدميا المدرب 

ت لي أثناء التدريب مثل: مقاطع الفيديو، تنوعت وسائط التدريب عن ُبعد التي ُقدم 
 **ٗٗٛ.ٓ والشروحات المصورة والصوتية

 **ٚٚٛ.ٓ يعطي المدرب جميع المتدربين حقيم في الحصول عمى تدريٍب كاٍف ومناسب 
 **ٕٓٛ.ٓ أعداد المتدربين عن ُبعد في جمسة التدريب الواحدة كانت كافية ومناسبة 

يب عن ُبعد بمناقشتي والتأكد من فيمي لممحتوى يقوم المدرب أثناء جمسة التدر  
 **ٙٔٛ.ٓ التدريبي

 **ٔٓٛ.ٓ يجيب المدرب عمى استفساراتي المتعمقة بالمحتوى التدريبي. 

وّضح المدرب لي المشكالت والعقبات التي يمكن أن تواجيني أثناء عممي عمى  
 **ٓٚٛ.ٓ المنصة



 ماجد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحمودأ/        واقع تدريب المعممين عن ُبعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يناير   –األول العذد  – 33الوجلذ  56

 

معامل االرتباط  العبارة الرقم
 بالمحور

عقبات التي يمكن أن تواجيني أثناء أرشدني المدرب لطرق التغمب عمى المشكالت وال 
 **ٖ٘ٛ.ٓ عممي عمى المنصة

 المحور الثالث

خضعُت لتقويم قبمي قبل البدء في التدرب عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي  
 **ٕٚٛ.ٓ اإللكترونية

تأكد المدرب من تمكننا من المحتوى التدريبي أثناء التدريب بإجراء بعض االختبارات  
 **ٕٙٛ.ٓ التكوينية

 **ٖٙٛ.ٓ تضمنت خطة تدريبي عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي أساليب تقويمية متنوعة 
 **ٓٓٛ.ٓ يوجد مواد إثرائية تغطي الفاقد من محاور التدريب 
 **ٙ٘ٛ.ٓ خضعُت الختبارات عممية تقيس مستوى اتقاني الستخدام منصة مدرستي اإللكترونية 
 **ٗٗٙ.ٓ ى عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونيةأحتاج إلى دورات تدريبية أخر  
 **ٕٓٛ.ٓ نوعية التدريب عن ُبعد التي ُقدمت لي مناسبة الحتياجاتي التدريبية 

نوعية التدريب عن ُبعد التي ُقدمت لي ُتغني عن التدريب المباشر وبقية أنواع  
 **٘٘ٚ.ٓ التدريب

 المحور الرابع
 **ٜٓٚ.ٓ ب عن ُبعد، ونشرىا لمجميع ليتم العمل بموجبياوضع خطة تدريبية شاممة لمتدري 

توفير موقع إلكتروني يحتوي عمى شرح كل جزء من أجزاء منصة مدرستي  
 **ٜٖٛ.ٓ اإللكترونية

 **ٔٔٚ.ٓ تقميل عدد المتدربين في التدريب عن ُبعد لضمان االستفادة من التدريب 

ختصين بالتدريب عن ُبعد عمى تطبيق خطة التدريب اليرمي بداية من مدربين م 
 **٘٘ٛ.ٓ استخدام منصة مدرستي في الوزارة، وانتياًء بالمختصين في المدارس

 **ٙٚٚ.ٓ تطبيق اختبارات إلكترونية عممية لممتدربين عن ُبعد 

الشراكة مع منصات التدريب اإللكترونية لتدريب المعممين عن ُبعد في القطاعين  
 **ٓ٘ٛ.ٓ العام والخاص.

 **ٚٚٛ.ٓ لشراكة مع الخبراء في المجال التقني لتدريب المعممين عن ُبعدا 
 **ٓٙٛ.ٓ تسييل إجراءات القبول في دورات تدريب المعممين عن ُبعد 
 **ٜٕٛ.ٓ توفير ساعات تدريب مختمفة صباحية ومسائية لمتدريب عن ُبعد. 
 **ٖٗٛ.ٓ مل عميياتدريب المعممين عمى استخدام المنصة قبل وقت كاٍف من بدء الع 

 فأقل. 0.01** عبارات دالة عند مستوى 
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من الجدول السابق يتضح أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع المحور 
( فأقل، وىو ما يوضح أن جميع العبارات المكونة ٔٓ.ٓالخاص بيا موجبة ودالة عند مستوى )

 الميداني.لالستبانة تتمتع بدرجة صدق عالية وصالحة لمتطبيق 

 ثبات األداة:
لمتحقق من الثبات لمفردات محاور الدراسة ُاسُتخِدم معامل ألفا كرونباخ وجاءت النتائج 

 كما يوضحيا الجدول التالي:

 ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة5جدول ) 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود محاور الدراسة

 ٕٕٜ.ٓ ٜ المحور األول

 ٜٔٙ.ٓ ٔٔ المحور الثاني

 ٚٛٛ.ٓ ٛ المحور الثالث

 ٜٙٗ.ٓ ٓٔ المحور الرابع

 ٕٜٙ.ٓ ٖٛ معامل الثبات الكمي لجميع محاور الدراسة

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن ثبات جميع محاور الدراسة مرتفع، حيث 
ثبات الكمي لجميع (، كما بمغ معامل الٜٔٙ.ٓ(، و)ٚٛٛ.ٓتراوحت معامالت الثبات بين )

      (، وىي جميعيا قيم ثبات عالية توضح صالحية أداة الدراسة ٕٜٙ.ٓمحاور الدراسة )
 لمتطبيق الميداني.

 تصحيح أداة الدِّراسة:
لتسييل تفسير النَّتائج ُاسُتخِدم اأُلسموب التَّالي لتحديد مستوى اإلجابة عمى بنود األداة، 

         حة في الجدول التَّالي ليتم معالجتيا إحصائيًا عمىحيث تم إعطاء وزن لمبدائل الموض
 النَّحو التَّالي:
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 (6جدول رقم )

 تصحيح أداة الدراسة

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة

 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ الدرجة بشدة

 ادلة التَّالية:ثم تم تصنيف تمك اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى من خالل المع    

 ٓٛ.ٓ=  ٘÷ أصغر قيمة(  –طول الفئة = )أكبر قيمة 

 لنحصل عمى التصنيف التَّالي:

 ( 7جدول )

 توزيع لمفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدِّراسة

 مدى المتوسِّطات الوصف

 ٓٓ.٘-ٕٔ.ٗمن  موافق بشدة

 ٕٓ.ٗ-ٔٗ.ٖمن  موافق

 ٓٗ.ٖ-ٔٙ.ٕمن  محايد

 ٓٙ.ٕ-ٔٛ.ٔمن  غير موافق

 ٓٛ.ٔ-ٓٓ.ٔمن  غير موافق بشدة

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا:

ما واقع تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام  إجابة السؤال الفرعي األول:

 منصة مدرستي اإللكترونية من وجية نظرىم؟ 
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لمتعرف عمى واقع تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 
لكترونية من وجية نظرىم، ُحِسبت التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات اإل

المعيارية لعبارات محور واقع تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 
 اإللكترونية من وجية نظرىم، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

د الدراسة عمى عبارات محور واقع تخطيط تدريب المعممين عن (: استجابات أفرا8جدول رقم )
 ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الرتبة
% 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

ٔ 

اطمعُت عمى 
أىداف تدريبي 
عن ُبعد عمى 
استخدام منصة 
مدرستي قبل بدء 
 الدورات عمييا

 ٛ٘ٔ ٜٕٛ ٜٖٔ ٗ٘ٔ ٛٔٔ ك

 ٔ محايد ٖ٘ٔ.ٔ ٕٙ.ٖ

% ٖٔ.ٙ ٔٚ.ٛ ٔٙ.ٓ ٖٗ.ٗ ٔٛ.ٕ 

ٚ 

تميز المدربون 
بالكفاءة والجودة 
في الجانب 
 النظري

 ٗٔٔ ٜٕٙ ٕٙٗ ٛٔٔ ٖٜ ك
 ٕ محايد ٓٚٔ.ٔ ٕ٘.ٖ

% ٔٓ.ٚ ٖٔ.ٙ ٕٛ.ٗ ٖٗ.ٔ ٖٔ.ٔ 

ٕ 

تعرفُت عمى 
محتوى تدريبي 
عن ُبعد عمى 
استخدام منصة 
مدرستي قبل بدء 
 الدورات عمييا

 ٘ٗٔ ٖٔٔ ٕٕٔ ٚٙٔ ٕٕٔ ك

 ٖ محايد ٖٛٔ.ٔ ٕٕ.ٖ

% ٔٗ.ٔ ٜٔ.ٖ ٔٗ.ٔ ٖ٘.ٜ ٔٙ.ٚ 

ٗ 

ُأبمغُت عن موعد 
تدريبي عن ُبعد 
عمى استخدام 

رستي منصة مد
 قبل مدة كافية

 ٛٙٔ ٜٕ٘ ٚٔٔ ٕٛٔ ٔٗٔ ك

 ٗ محايد ٖٖٛ.ٔ ٘ٔ.ٖ

% ٔٙ.ٖ ٕٔ.ٓ ٖٔ.٘ ٕٜ.ٜ ٜٔ.ٗ 

ٛ 

تميز المدربون 
بالكفاءة والجودة 
في الجانب 
 العممي

 ٔٓٔ ٜٕٙ ٖٕ٘ ٖٛٔ ٙٓٔ ك
 ٘ محايد ٙٛٔ.ٔ ٗٔ.ٖ

% ٕٔ.ٕ ٔ٘.ٜ ٕٜ.ٕ ٖٔ.ٓ ٔٔ.ٙ 
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 (.5.00*المتوسط الحسابي من )
 ا يمي:من الجدول السابق يتبين م

من المعممين محايدين في موافقتيم نحو واقع تخطيط تدريب  أواًل: أن أفراد عينة الدراسة
المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، حيث بمغ المتوسط العام 
الستجابات أفراد الدراسة نحو واقع تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 

(، وىو المتوسط الذي يقع في الفئة الثالثة من فئات ٓٓ.٘من  ٜٓ.ٖإللكترونية )"مدرستي" ا
(، والتي تبين أن خيار موافقة أفراد الدراسة عمى واقع ٓٗ.ٖ-ٔٙ.ٕالمقياس الخماسي من )

تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية تشير إلى )محايد( 
 في أداة الدراسة.

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
متوسط ال

 الحسابي*
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الرتبة
% 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

ٜ 

ُتوجُد مرونة في 
توزيع ساعات 
التدريب بما 

يناسب المتدربين 
عمى استخدام 
منصة مدرستي 
 االلكترونية

 ٚٓٔ ٕٛٗ ٕٕٙ ٔٙٔ ٕ٘ٔ ك

 ٙ محايد ٕٔٗ.ٔ ٙٓ.ٖ

% ٔٗ.ٗ ٔٛ.ٙ ٕٙ.ٔ ٕٛ.ٙ ٕٔ.ٖ 

ٙ 

ُوفرْت برامج 
تدريب بأوقات 
متنوعة تناسب 
 ظروف المتدربين

 ٙٗٔ ٕٕٚ ٙ٘ٔ ٜ٘ٔ ٖٗٔ ك
 ٚ محايد ٜٖٗ.ٔ ٗٓ.ٖ

% ٔٙ.٘ ٕٕ.٘ ٔٛ.ٓ ٕٙ.ٕ ٔٙ.ٛ 

ٖ 

ُحددْت 
االحتياجات 

التدريبية لممعممين 
عمى استخدام 
منصة مدرستي 

 بدقة

 ٖٓٔ ٕٔ٘ ٛٚٔ ٕٜٔ ٖٗٔ ك

 ٛ محايد ٖٕٛ.ٔ ٜٛ.ٕ

% ٔٙ.٘ ٕٕ.ٔ ٕٓ.٘ ٕٜ.ٓ ٔٔ.ٜ 

٘ 

دورات تدريب 
المعممين عن ُبعد 
كانت كافية 
 ومناسبة

 ٖٓٔ ٚٛٔ ٜٖٔ ٕٔٗ ٜٚٔ ك
 ٜ محايد ٕٖٗ.ٔ ٕٚ.ٕ

% ٕٕ.ٚ ٕٚ.ٛ ٔٙ.ٓ ٕٔ.ٙ ٔٔ.ٜ 

 محايد ٕٔٓ.ٔ ٜٓ.ٖ المتوسط العام
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يًا: يتبين من الجدول السابق أن ىناك توافق في آراء أفراد الدراسة نحو واقع تخطيط ثان
تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، بمتوسطات حسابية 

(، وىي متوسطات تقع جميعيا في الفئة الثالثة من فئات ٕٙ.ٖإلى  ٕٚ.ٕتراوحت ما بين )
 إلى )محايد( في أداة الدراسة.الدراسة، والتي تشير 

كما تبين أن أكثر مظاىر تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 
( وىي )اطمعُت عمى أىداف تدريبي عن ُبعد عمى ٔ"مدرستي" اإللكترونية تمثمت في العبارة رقم )

بمتوسط موافقة استخدام منصة مدرستي قبل بدء الدورات عمييا( حيث جاءت في المرتبة األولى، 
(، ودرجة موافقة تشير إلى )محايد(، ويتضح من ذلك أن ىناك بعض ٓٓ.٘من  ٕٙ.ٖمقداره )

المعممين الذين اطمعوا عمى أىداف التدريب عن بعد نحو استخدام منصة "مدرستي" قبل بدء 
الدورات عمييا، وىو ما يوضح ضرورة معرفة تمك األىداف حتى يستطيع المعممون معرفة مدى 

الئمة ىذه األىداف الحتياجاتيم التدريبية نحو تعمم استخداميا وممارسة مياميم التعميمية م
 باستخدام تمك المنصة واالستفادة من خدماتيا التعميمية.

في حين أن أقل مظاىر واقع تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 
ي )دورات تدريب المعممين عن ُبعد كانت ( وى٘"مدرستي" اإللكترونية تمثمت في العبارة رقم )

               كافية ومناسبة( حيث جاءت في المرتبة )التاسعة واألخيرة(، بمتوسط موافقة مقداره
(، ودرجة موافقة تشير إلى )محايد(، وقد يرجع ذلك إلى وجود العديد من ٓٓ.٘من  ٕٚ.ٕ)

إللكترونية لم يتم تغطيتيا في البرامج الموضوعات التي تتعمق بآلية استخدام منصة "مدرستي" ا
التدريبية التي قدمت لممعممين، نظرًا لحداثة المنصة وتشابك أىدافيا، أو أن المعممين لم يشاركوا 

 في ىذه الدورات.

ما واقع تنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام  إجابة السؤال الفرعي الثاني:
 نظرىم؟ منصة "مدرستي" اإللكترونية من وجية 

لمتعرف عمى واقع تنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 
اإللكترونية من وجية نظرىم، ٌحِسبت التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات 
المعيارية لعبارات محور واقع تنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 

 من وجية نظرىم، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:اإللكترونية 
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(: استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات محور واقع تنفيذ تدريب المعممين عن 9جدول رقم )
 ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 سابي*الح
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الرتبة
% 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

ٜ 

يجيب المدرب 
عمى استفساراتي 
المتعمقة بالمحتوى 

 التدريبي.

 ٛٓٔ ٜٕٓ ٕٚ٘ ٓٔٔ ٕٓٔ ك
 ٔ محايد ٙٚٔ.ٔ ٕٕ.ٖ

% ٔٔ.ٛ ٕٔ.ٚ ٕٜ.ٙ ٖٖ.ٗ ٕٔ.٘ 

٘ 

تنوعت وسائط 
ب عن ُبعد التدري

التي ُقدمت لي 
أثناء التدريب 
مثل: مقاطع 
الفيديو، 

والشروحات 
المصورة 
 والصوتية

 ٜٜ ٕٗٗ ٜٔٔ ٕٜٔ ٔٗٔ ك

 ٕ محايد ٜٕٙ.ٔ ٜٙ.ٕ

% ٔٙ.ٖ ٕٕ.ٔ ٕٕ.ٓ ٕٛ.ٔ ٔٔ.ٗ 

ٔٓ 

وّضح المدرب لي 
المشكالت 

والعقبات التي 
يمكن أن تواجيني 
أثناء عممي عمى 

 المنصة

 ٗٛ ٕٕٙ ٕ٘ٗ ٚٙٔ ٘ٗٔ ك

 ٖ محايد ٕٕٚ.ٔ ٖٜ.ٕ

% ٔٙ.ٚ ٜٔ.ٖ ٕٛ.ٖ ٕٙ.ٔ ٜ.ٚ 

ٚ 

أعداد المتدربين 

عن ُبعد في جمسة 

التدريب الواحدة 

كانت كافية 

 ومناسبة

 ٛٛ ٕٖٕ ٜٕٔ ٔٛٔ ٚٗٔ ك

 ٗ محايد ٕٛٗ.ٔ ٕٜ.ٕ

% ٔٚ.ٓ ٕٓ.ٜ ٕ٘.ٖ ٕٙ.ٛ ٔٓ.ٔ 

ٔٔ 

أرشدني المدرب 
لطرق التغمب 
عمى المشكالت 
 والعقبات التي

يمكن أن تواجيني 
أثناء عممي عمى 

 المنصة

 ٚٚ ٕٗٔ ٖٕٚ ٙ٘ٔ ٚٗٔ ك

 ٘ محايد ٕ٘ٓ.ٔ ٜٔ.ٕ

% ٔٚ.ٓ ٔٛ.ٓ ٖٔ.٘ ٕٗ.ٚ ٛ.ٜ 
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 (.5.00*المتوسط الحسابي من )

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الرتبة
% 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

ٙ 

يعطي المدرب 
جميع المتدربين 
حقيم في 

الحصول عمى 
تدريٍب كاٍف 
 ومناسب

 ٗٛ ٕٔٓ ٕٓٙ ٖٛٔ ٜٖٔ ك

 ٙ محايد ٜٕٓ.ٔ ٜٛ.ٕ

% ٔٙ.ٓ ٕٔ.ٔ ٖٓ.ٓ ٕٖ.ٕ ٜ.ٚ 

ٗ 

أثناء تدربي عمى 
المنصة تنوعت 
األساليب التدريبية 
التي استخدميا 

 المدرب

 ٛٚ ٜٕٓ ٕٕٗ ٕٓٔ ٙٗٔ ك
 ٚ محايد ٕٕٕ.ٔ ٗٛ.ٕ

% ٔٙ.ٛ ٕٗ.ٕ ٕ٘.ٛ ٕٗ.ٔ ٜ.ٓ 

ٔ 

حصمُت عمى 
تدريب كاٍف عمى 
استخدام منصة 

مدرستي 
 اإللكترونية

 ٜٔ ٜٕٔ ٖٔٔ ٕٗ٘ ٕٚٔ ك

 ٛ محايد ٖٚٓ.ٔ ٚٚ.ٕ

% ٜٔ.ٛ ٕٜ.ٖ ٔ٘.ٔ ٕ٘.ٖ ٔٓ.٘ 

ٕ 

تدربُت عمى كافة 
الخدمات المتوافرة 
عمى منصة 
مدرستي 
 اإللكترونية

 ٜٓ ٜٙٔ ٙ٘ٔ ٕٕٗ ٖٛٔ ك

 ٜ محايد ٕٖٓ.ٔ ٖٚ.ٕ

% ٕٔ.ٔ ٕٚ.ٜ ٔٛ.ٓ ٕٕ.ٙ ٔٓ.ٗ 

ٛ 

يقوم المدرب أثناء 
جمسة التدريب 

عن ُبعد بمناقشتي 
والتأكد من فيمي 
 لممحتوى التدريبي

 ٔٙ ٘ٚٔ ٕ٘٘ ٕٓٔ ٙٙٔ ك

 ٓٔ محايد ٜٛٔ.ٔ ٕٚ.ٕ

% ٜٔ.ٔ ٕٗ.ٕ ٕٜ.ٗ ٕٓ.ٕ ٚ.ٓ 

ٖ 

تدربُت عمى كافة 
البرامج 

والتطبيقات 
نصة الممحقة بم

مدرستي 
 اإللكترونية

 ٔٛ ٕٚٔ ٙ٘ٔ ٜٕ٘ ٜٜٔ ك

 ٔٔ محايد ٕ٘ٛ.ٔ ٖٙ.ٕ

% ٕٖ.ٓ ٕٜ.ٜ ٔٛ.ٓ ٜٔ.ٛ ٜ.ٖ 

 محايد ٔ٘ٓ.ٔ ٚٛ.ٕ المتوسط العام
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 من الجدول السابق يتبين ما يمي:
اقع تنفيذ تدريب أواًل: أن أفراد عينة الدراسة من المعممين محايدين في موافقتيم نحو و 

المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، حيث بمغ المتوسط العام 
الستجابات أفراد الدراسة نحو واقع تنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 

المقياس (، وىو المتوسط الذي يقع في الفئة الثالثة من فئات ٓٓ.٘من  ٚٛ.ٕاإللكترونية )
(، والتي تبين أن خيار موافقة أفراد الدراسة عمى واقع تنفيذ تدريب ٓٗ.ٖ-ٔٙ.ٕالخماسي من )

          المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية تشير إلى )محايد( في 
 أداة الدراسة.

سة نحو واقع تنفيذ ثانيًا: يتبين من الجدول السابق أن ىناك توافق في آراء أفراد الدرا
تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، بمتوسطات حسابية 

(، وىي متوسطات تقع جميعيا في الفئة الثالثة من فئات ٕٕ.ٖإلى  ٖٙ.ٕتراوحت ما بين )
 الدراسة، والتي تشير إلى )محايد( في أداة الدراسة.

يب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" كما تبين أن أكثر مظاىر تنفيذ تدر 
( وىي )يجيب المدرب عمى استفساراتي المتعمقة بالمحتوى ٜاإللكترونية تمثمت في العبارة رقم )

(، ودرجة ٓٓ.٘من  ٕٕ.ٖالتدريبي( حيث جاءت في المرتبة األولى، بمتوسط موافقة مقداره )
عض المدربين يحرصون عمى توضيح كافة موافقة تشير إلى )محايد(، ويتضح من ذلك أن ب

استفسارات المتدربين واإلجابة عمى تساؤالتيم وشرح المفاىيم والمصطمحات غير الواضحة 
 بالنسبة لممعممين حتى يسيل عمييم استيعاب البرامج التدريبية بما يحقق أىدافيا التدريبية.

ى استخدام منصة في حين أن أقل مظاىر واقع تنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عم
( وىي )تدربُت عمى كافة البرامج والتطبيقات ٖ"مدرستي" اإللكترونية تمثمت في العبارة رقم )

الممحقة بمنصة "مدرستي" اإللكترونية( حيث جاءت في المرتبة )الحادية عشر واألخيرة(، 
 (، ودرجة موافقة تشير إلى )محايد(.ٓٓ.٘من  ٖٙ.ٕبمتوسط موافقة مقداره )
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ما واقع تقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام  لسؤال الفرعي الثالث:إجابة ا
 منصة مدرستي اإللكترونية من وجية نظرىم؟ 

لمتعرف عمى واقع تقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 
حرافات اإللكترونية من وجية نظرىم، ُحِسبت التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالن

المعيارية لعبارات محور واقع تقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 
 اإللكترونية من وجية نظرىم، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

(: استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات محور واقع تقويم تدريب المعممين  11جدول رقم )
 م منصة مدرستي اإللكترونية مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابيعن ُبعد عمى استخدا

 العبارة م

المتوس درجة الموافقة التكرار

ط 

الحساب

 ي*

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الرتبة

% 

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

ٙ 

أحتاج إلى دورات 

تدريبية أخرى 

عمى استخدام 

درستي منصة م

 اإللكترونية

 ٜٖٓ ٕٚٗ ٖٔٔ ٜٗ ٙٛ ك

 ٔ موافق ٜٖٔ.ٔ ٜٙ.ٖ

% ٜ.ٜ ٔٓ.ٛ ٔ٘.ٔ ٕٛ.٘ ٖ٘.ٙ 

ٚ 

نوعية التدريب 

عن ُبعد التي 

ُقدمت لي مناسبة 

الحتياجاتي 

 التدريبية

 ٜٔ ٖٕٕ ٕٕٔ ٖٚٔ ٜ٘ٔ ك

 ٕ محايد ٕٙٙ.ٔ ٜٓ.ٕ

% ٔٛ.ٖ ٕٓ.ٓ ٕ٘.٘ ٕ٘.ٚ ٔٓ.٘ 

ٛ 

نوعية التدريب 

التي عن ُبعد 

ُقدمت لي ُتغني 

عن التدريب 

المباشر وبقية 

 أنواع التدريب

 ٕٕٔ ٘ٛٔ ٜٜٔ ٜٓٔ ٔٚٔ ك

 ٖ محايد ٖٖٔ.ٔ ٛٛ.ٕ

% ٜٔ.ٚ ٕٔ.ٜ ٕٖ.ٓ ٕٔ.ٖ ٔٗ.ٔ 
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 (.5.00*المتوسط الحسابي من )

 العبارة م

المتوس درجة الموافقة التكرار

ط 

الحساب

 ي*

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الرتبة

% 

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق ايدمح

موافق 

 بشدة

ٗ 

يوجد مواد إثرائية 

تغطي الفاقد من 

 محاور التدريب

 ٖٛ ٖٜٔ ٕٕٕ ٜٕٓ ٓٙٔ ك
 ٗ محايد ٕٗٗ.ٔ ٓٛ.ٕ

% ٔٛ.٘ ٕٗ.ٔ ٕ٘.ٙ ٕٕ.ٖ ٜ.ٙ 

ٖ 

تضمنت خطة 

تدريبي عن ُبعد 

عمى استخدام 

منصة مدرستي 

أساليب تقويمية 

 متنوعة

 ٖٙ ٕٙٔ ٕٕٗ ٕٕٔ ٜٚٔ ك

 ٘ ايدمح ٕٕ٘.ٔ ٕٙ.ٕ

% ٕٕ.ٚ ٕ٘.٘ ٕ٘.ٛ ٔٛ.ٚ ٚ.ٖ 

ٕ 

تأكد المدرب من 
تمكننا من 

المحتوى التدريبي 
أثناء التدريب 
بإجراء بعض 
االختبارات 
 التكوينية

 ٚٙ ٜٔٔ ٜٛٔ ٖٕٙ ٕٕٓ ك

ٕ.ٗٛ ٔ.ٕٕٗ 
غير 
 موافق

ٙ 

% ٕ٘.ٗ ٖٓ.ٖ ٕٕ.ٛ ٖٔ.ٚ ٚ.ٚ 

 

خضعُت لتقويم 
قبمي قبل البدء في 
التدرب عن ُبعد 

مى استخدام ع
منصة مدرستي 
 اإللكترونية

 ٗ٘ ٓٗٔ ٜٗٔ ٕٗٚ ٕٓ٘ ك

ٕ.ٖٜ ٔ.ٕٖٓ 
غير 
 موافق

ٚ 

% ٕٛ.ٛ ٖٔ.ٙ ٔٚ.ٕ ٔٙ.ٔ ٙ.ٕ 

٘ 

خضعُت 
الختبارات عممية 
تقيس مستوى 
اتقاني الستخدام 
منصة مدرستي 
 اإللكترونية

 ٜٗ ٜٓٔ ٛ٘ٔ ٜٜٕ ٕٕ٘ ك

ٕ.ٖٔ ٔ.ٔٚٛ 
غير 
 موافق

ٛ 

% ٕٜ.ٔ ٖٗ.٘ ٔٛ.ٕ ٕٔ.ٙ ٘.ٚ 

 محايد ٖٜٚ.ٓ ٙٚ.ٕ المتوسط العام
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 من الجدول السابق يتبين ما يمي:

أواًل: أن أفراد عينة الدراسة من المعممين محايدين في موافقتيم نحو واقع تقويم تدريب 

لعام المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، حيث بمغ المتوسط ا

الستجابات أفراد الدراسة نحو واقع تقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 

(، وىو المتوسط الذي يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس ٓٓ.٘من  ٙٚ.ٕاإللكترونية )

        (، والتي تبين أن خيار موافقة أفراد الدراسة عمى واقع تقويمٓٗ.ٖ-ٔٙ.ٕالخماسي من )

           تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية تشير إلى )محايد( في

 أداة الدراسة.

ثانيًا: يتبين من الجدول السابق أن ىناك توافق في آراء أفراد الدراسة نحو واقع تقويم 

توسطات حسابية تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، بم

(، وىي متوسطات تقع في الفئة الثانية والثالثة والرابعة من ٜٙ.ٖإلى  ٖٔ.ٕتراوحت ما بين )

 فئات الدراسة، والتي تشير إلى )غير موافق/ محايد/ موافق( في أداة الدراسة.

كما تبين أن أكثر مظاىر تقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 

( وىي )أحتاج إلى دورات تدريبية أخرى عمى استخدام ٙونية تمثمت في العبارة رقم )اإللكتر 

            منصة "مدرستي" اإللكترونية( حيث جاءت في المرتبة األولى، بمتوسط موافقة مقداره 

(، ودرجة موافقة تشير إلى )موافق(، ويتضح من ذلك أىمية ىذه الدورات في ٓٓ.٘من  ٜٙ.ٖ)

ت التعامل مع منصة "مدرستي" لدى المعممين، كما أنيا تساعد في زيادة خبرات تنمية ميارا

وكفاءات المعممين التعميمية، باإلضافة إلى عدم كفاية تمك البرامج في كثير من األحيان لتحقيق 

 أىدافيا التدريبية وبالتالي فإن الكثير من المعممين بحاجة إلى مثل ىذه الدورات.
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واقع تقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة  في حين أن أقل مظاىر

( وىي )خضعُت الختبارات عممية تقيس مستوى ٘"مدرستي" اإللكترونية تمثمت في العبارة رقم )

اتقاني الستخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية( حيث جاءت في المرتبة )الثامنة واألخيرة(، 

ودرجة موافقة تشير إلى )غير موافق(، ويرجع ذلك (، ٓٓ.٘من  ٖٔ.ٕبمتوسط موافقة مقداره )

إلى صعوبة إجراء مثل ىذه االختبارات نظرًا لكثرة المعممين الممتحقين بيذه الدورات وضعف 

اإلمكانات المتاحة من حيث التقنيات واألجيزة والخبرات البشرية ذات الكفاءة والقدرة عمى إجراء 

            المعممين لطرق وأساليب استخدام منصة االختبارات الالزمة لقياس مستوى إتقان 

 "مدرستي" اإللكترونية.

 وفيما يمي ترتيب ىذه األبعاد حسب متوسطات الموافقة عمييا:
( استجابات أفراد عينة الدراسة نحو جميع أبعاد تطوير تدريب المعممين عن  12جدول رقم )

 ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية

المتوسط  دراسةمحاور ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب درجة الموافقة

واقع تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى 

 استخدام منصة مدرستي اإللكترونية
 ٔ محايد ٕٔٓ.ٔ ٜٓ.ٖ

واقع تنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام 

 منصة مدرستي اإللكترونية
 ٕ محايد ٔ٘ٓ.ٔ ٚٛ.ٕ

ريب المعممين عن ُبعد عمى واقع تقويم تد

 استخدام منصة مدرستي اإللكتروني
 ٖ محايد ٖٜٚ.ٓ ٙٚ.ٕ

 محايد ٜٚٗ.ٓ ٜٔ.ٕ المتوسط الكمي لجميع االحتياجات
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يتضح من الجدول السابق أن أفراد عينة الدراسة من المعممين محايدين في موافقتيم نحو 
"مدرستي" اإللكترونية، حيث بمغ واقع تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 

المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة نحو واقع تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام 
(، وىو المتوسط الذي يقع في الفئة الثالثة من ٓٓ.٘من  ٜٔ.ٕٖمنصة "مدرستي" اإللكترونية )
ر موافقة أفراد الدراسة عمى واقع (، والتي تبين أن خيآٗ.ٖ-ٔٙ.ٕفئات المقياس الخماسي من )

تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية تشير إلى )محايد( 
في أداة الدراسة، كما تبين أن عمميات تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 

(، في حين جاءت ٓٓ.٘من  ٜٓ.ٖ"مدرستي" اإللكترونية جاءت في المرتبة األولى، بمتوسط )
عمميات تنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية في المرتبة 

(، كما جاءت عمميات تقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى ٓٓ.٘من  ٚٛ.ٕالثانية، بمتوسط )
 (.ٓٓ.٘من  ٙٚ.ٕط )استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية في المرتبة الثالثة واألخيرة، بمتوس

مما سبق يتبين أن واقع جميع عمميات تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 
"مدرستي" اإللكترونية جاءت متوسطة بشكل عام، وىو ما يوضح قمة مستوى االىتمام ببرامج 
التدريب عن بعد خاصة في الوقت الحالي الذي يتطمب االعتماد عمى التقنيات الحديثة 

اميا في المجال التعميمي بدرجة كبيرة، واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة عابدين وآخرين واستخد
م( التي توصمت إلى أن أىداف التدريب عن ُبعد لم تكن واضحة لممعممين المتدربين، ٜٕٓٓ)

وأن توقيت إقامة البرامج التدريبية لم يكن مناسبًا لظروف المتدربين، وأن ىذه البرامج يغمب عمييا 
انب النظري، باإلضافة إلى استخدام المدربين ألسموب المحاضرة والطرق التقميدية في الج

 التدريب، واقتصار تقويم المتدربين عمى االلتزام بالحضور فقط.

            م( التي توصمت إلى أن برامج التدريبٕٓٔٓكما اتفقت مع دراسة العسبمي ) 
نما اعتمدت التقويم عن ُبعد، لكنيا استخدمت  عن ُبعد لم تمجأ لتقويم المتدربين مباشرة،  وا 

أساليب تقويم تقميدية تقوم عمى االختبارات الموضوعية ضمن مراحل التقويم التشخيصية 
 والتكوينية والختامية.
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م( التي توصمت إلى أن أفراد عينة الدراسة ٖٕٔٓكما اتفقت مع دراسة الحمادي )
 دريب اإللكتروني لتقديم البرامج التدريبية.موافقون عمى إمكانية استخدام أسموب الت

ه( التي توصمت إلى حرص الجياز اإلداري عمى ٖٛٗٔكما اتفقت مع دراسة العنزي )

قبال المتدربين عمى  توظيف التخطيط بمراحمو المختمفة عند بناء البرامج التدريبية عن ُبعد، وا 

 لتدريب.برامج التدريب عن ُبعد لمواكبتيا ألحدث تقنيات وأساليب ا

إجابة السؤال الفرعي الرابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

استجابات المعممين حول وجية نظرىم في )تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام 

منصة مدرستي اإللكترونية، وتنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي 

تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية( ُتعزى اإللكترونية، وتقويم 

 ؟إلى اختالف متغيرات الدراسة )الجنس، والمؤىل الدراسي، وعدد سنوات الخدمة(

 أواًل: الفروق باختالف متغير الجنس:

لمتعرف عمى مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد 

ول وجية نظرىم في )تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة الدِّراَسة، ح

"مدرستي" اإللكترونية، وتنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 

اإللكترونية، وتقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية(، 

ختبار )ت( لمعينات المستقمة، وجاءت النتائج كما يوضحيا باختالف متغير الجنس، اسُتخِدم ا

 الجدول التالي:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( لمفروق Independent Samples Testلمعينات المستقمة ) T( اختبار  13جدول رقم )
 في استجابات عينة الدراسة باختالف متغير الجنس

االنحراف  المتوسط العدد الجنس محاور الدراسة
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 لحريةا

مستوى 
 الداللة

واقع تخطيط تدريب 
المعممين عن ُبعد عمى 
استخدام منصة مدرستي 

 اإللكترونية

 ٛٛٚٔٓ.ٔ ٘ٙٗٔ.ٖ ٜٗ٘ معمم
ٕ.ٔٔٛ 
 

ٛٙ٘ 
 

ٓ.ٓٙٗ 
 ٖٜٜٛ٘.ٓ ٜٜٛ٘.ٕ ٖٛٔ معممة غير دالة

واقع تنفيذ تدريب 
المعممين عن ُبعد عمى 
استخدام منصة مدرستي 

 اإللكترونية

 ٖٛ٘ٚٓ.ٔ ٕٜ٘ٛ.ٕ ٜٗ٘ معمم
ٓ.ٜٚٙ 
 

ٛٙ٘ 
 

ٓ.ٖٕٜ 
 ٗٙٛٓٓ.ٔ ٕٕٓٛ.ٕ ٖٛٔ معممة غير دالة

واقع تقويم تدريب 
المعممين عن ُبعد عمى 
استخدام منصة مدرستي 

 اإللكترونية

 ٜٜٓٚ٘.ٓ ٗٗٓٛ.ٕ ٜٗ٘ معمم
ٔ.ٖٛٓ ٛٙ٘ 

ٓ.ٕٓٚ 
 ٖٜٓٛٛ.ٓ ٘٘ٛٙ.ٕ ٖٛٔ معممة غير دالة

ات داللة إحصائية بين متوسطات يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذ
استجابات أفراد الدِّراَسة، نحو تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 
اإللكترونية، وتنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، وتقويم 

لكترونية، باختالف متغير الجنس، تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإل
(، وبالتالي غير دالة إحصائيًا، ويتضح من ٘ٓ.ٓحيث أن جميع قيم مستويات الداللة أكبر من )

ذلك عدم وجود تأثير دال  لمتغير الجنس نحو تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام 
استخدام منصة مدرستي  منصة مدرستي اإللكترونية، وتنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى

 اإللكترونية، وتقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية.
 ثانيًا: الفروق باختالف متغير المؤىل الدراسي:

لمتعرف عمى مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد 
يب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة الدِّراَسة، حول وجية نظرىم في )تخطيط تدر 

"مدرستي" اإللكترونية، وتنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 
اإللكترونية، وتقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية(، 

المستقمة، وجاءت النتائج كما باختالف متغير المؤىل الدراسي، اسُتخِدم اختبار )ت( لمعينات 
 يوضحيا الجدول التالي:



 ماجد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحمودأ/        واقع تدريب المعممين عن ُبعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( لمفروق Independent Samples Testلمعينات المستقمة ) T( اختبار  14جدول رقم )
 في استجابات عينة الدراسة باختالف متغير المؤىل الدراسي

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
استجابات أفراد الدِّراَسة، نحو تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 

عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، وتقويم  اإللكترونية، وتنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد
تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، باختالف متغير المؤىل 

(، وبالتالي غير دالة إحصائيًا، ٘ٓ.ٓالدراسي، حيث أن جميع قيم مستويات الداللة أكبر من )
مؤىل الدراسي نحو تخطيط تدريب المعممين عن ويتضح من ذلك عدم وجود تأثير دال لمتغير ال

ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، وتنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام 
          منصة "مدرستي" اإللكترونية، وتقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 

 "مدرستي" اإللكترونية.

 محاور الدراسة
المؤىل 
 الدراسي

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
درجات 

 لحريةا
مستوى 
 الداللة

واقع تخطيط تدريب 
المعممين عن ُبعد 
عمى استخدام 
منصة مدرستي 
 اإللكترونية

 ٕٖٓٓٓ.ٔ ٕٓٚٓ.ٖ ٖٜٙ بكالوريوس

-ٔ.ٕٕٔ 
 

ٛٙ٘ 
 

ٓ.ٕٕٕ 
 غير دالة

دراسات عميا 
)ماجستير أو 

 دكتوراه(
ٔٚٗ ٖ.ٔٚ٘ٓ ٔ.ٕٓٗٗ٘ 

واقع تنفيذ تدريب 
المعممين عن ُبعد 
عمى استخدام 

مدرستي  منصة
 اإللكترونية

 ٖٛٛٙٓ.ٔ ٙٛٗٛ.ٕ ٖٜٙ بكالوريوس

-ٓ.ٜٚٔ 
 

ٛٙ٘ 
 

ٓ.ٖٖٕ 
 غير دالة

دراسات عميا 
)ماجستير أو 

 دكتوراه(
ٔٚٗ ٕ.ٜٖٕ٘ ٔ.ٔٓٚٙٛ 

واقع تقويم تدريب 
المعممين عن ُبعد 
عمى استخدام 
منصة مدرستي 
 اإللكترونية

 ٖٕٜٙ٘.ٓ ٕٔٗٚ.ٕ ٖٜٙ بكالوريوس

-ٔ.ٕٖٖ ٛٙ٘ 
ٓ.ٕٔٛ 
 الةغير د

دراسات عميا 
)ماجستير أو 

 دكتوراه(
ٔٚٗ ٕ.ٖٜٛٔ ٓ.ٜٕٛٓٛ 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 متغير عدد سنوات الخدمة:ثالثًا: الفروق باختالف 
لمتعرف عمى مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد 
الدِّراَسة، حول وجية نظرىم في )تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 
"مدرستي" اإللكترونية، وتنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" 

ونية، وتقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية(، اإللكتر 
باختالف متغير عدد سنوات الخدمة، اسُتخِدم اختبار )ت( لمعينات المستقمة، وجاءت النتائج كما 

 يوضحيا الجدول التالي:

فروق ( لمIndependent Samples Testلمعينات المستقمة ) T( اختبار 15جدول رقم ) 
 الدراسة باختالف متغير عدد سنوات الخدمة عينةفي استجابات 

 محاور الدراسة
عدد سنوات 
 الخدمة

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

واقع تخطيط تدريب 
المعممين عن ُبعد 
عمى استخدام منصة 
 مدرستي اإللكترونية

 ٓٔ-ٔمن 
 سنوات

ٕٗٔ ٖ.ٔ٘ٗٗ ٔ.ٖٖٕٓٛ 
ٔ.ٔٗٔ 

 

ٛٙ٘ 

 

ٓ.ٕ٘ٗ 

 ٓٔأكثر من  غير دالة
 سنوات

ٕٙٙ ٖ.ٜٓٙٙ ٔ.ٖٜٓٓٓ 

واقع تنفيذ تدريب 
المعممين عن ُبعد 
عمى استخدام منصة 
 مدرستي اإللكترونية

 ٓٔ-ٔمن 
 سنوات

ٕٗٔ ٕ.ٜٗٗ٘ ٔ.ٖٜٖٔٛ 
ٔ.ٖٙٙ 

 

ٛٙ٘ 

 

ٓ.ٕٔٚ 

 ٓٔأكثر من  غير دالة
 سنوات

ٕٙٙ ٕ.ٖٛ٘ٛ ٔ.ٕٓٔٗٛ 

ويم تدريب واقع تق
المعممين عن ُبعد 
عمى استخدام منصة 
 مدرستي اإللكترونية

 ٓٔ-ٔمن 
 سنوات

ٕٗٔ ٕ.ٛٗٓٛ ٓ.ٜٖٛٙٓ 

ٔ.٘ٙٓ ٛٙ٘ 
ٓ.ٜٔٔ 

 ٓٔأكثر من  غير دالة
 سنوات

ٕٙٙ ٕ.ٖٚٓٓ ٓ.ٜٕٔٙ٘ 



 ماجد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحمودأ/        واقع تدريب المعممين عن ُبعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
نحو تخطيط تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" استجابات أفراد الدِّراَسة، 

اإللكترونية، وتنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، وتقويم 
تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، باختالف متغير عدد 

(، وبالتالي غير دالة ٘ٓ.ٓم مستويات الداللة أكبر من )سنوات الخدمة، حيث أن جميع قي
إحصائيًا، ويتضح من ذلك عدم وجود تأثير دال لمتغير عدد سنوات الخدمة نحو تخطيط تدريب 
المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، وتنفيذ تدريب المعممين عن ُبعد 

ة، وتقويم تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكتروني
 منصة "مدرستي" اإللكترونية.

م( التي توصمت إلى أنو ال توجد ٕٗٔٓواتفقت ىذه النتيجة مع دراسة سارة العريني )
الخبرة  –فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات مجتمع الدراسة من المتدربات لمتغير المؤىل 

 مدى استخدام اإلنترنت في مجاالت مختمفة. –التخصص  –عدد الحصص  –

            م( التي توصمت إلى عدم وجود فوقٖٕٔٓكما اتفقت مع دراسة الحمادي )
         ( فأقل في اتجاىات أفراد عينة الدراسة حول ٘ٓ.ٓذات داللة إحصائية عند مستوى )

لتدريب اإللكتروني( باختالف )مميزات التدريب اإللكتروني، والمعوقات التي تحول دون تطبيق ا
 متغير عدد سنوات الخبرة.

ما المقترحات حول تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام  إجابة السؤال الثاني:
 منصة مدرستي اإللكترونية من وجية نظرىم؟ 

لمتعرف عمى المقترحات حول تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 
رونية من وجية نظرىم، ُحِسبت التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات "مدرستي" اإللكت

واالنحرافات المعيارية لعبارات محور المقترحات حول تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى 
          استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية من وجية نظرىم، وجاءت النتائج كما يوضحيا 

 الجدول التالي:
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(: استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات المقترحات حول تطوير تدريب 16جدول رقم ) 
المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة مدرستي اإللكترونية من وجية نظرىم مرتبة تنازليًا 

 حسب المتوسط الحسابي

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الرتبة

% 

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

ٛ 

تسييل إجراءات 

القبول في دورات 

تدريب المعممين عن 

 ُبعد

 ٕٜٖ ٕٙٛ ٕٔٔ ٖٙ ٔٗ ك

 ٔ موافق ٜٚٓ.ٔ ٓٔ.ٗ

% ٗ.ٚ ٗ.ٕ ٕٔ.ٜ ٖٖ.ٓ ٗ٘.ٕ 

ٜ 

توفير ساعات تدريب 

مختمفة صباحية 

ومسائية لمتدريب عن 

 ُبعد.

 ٓٔٗ ٕٗٙ ٗٓٔ ٗٗ ٘ٗ ك

 مٔ موافق ٕٓٔ.ٔ ٓٔ.ٗ
% ٘.ٕ ٘.ٔ ٕٔ.ٓ ٖٓ.ٗ ٗٚ.ٖ 

ٕ 

توفير موقع إلكتروني 

يحتوي عمى شرح كل 

جزء من أجزاء منصة 

 مدرستي اإللكترونية

 ٕٕٗ ٕٙٗ ٔٓٔ ٕٗ ٙ٘ ك

 ٕ موافق ٕٚٔ.ٔ ٛٓ.ٗ

% ٙ.٘ ٗ.ٛ ٔٔ.ٙ ٕٛ.ٗ ٗٛ.ٚ 

ٔٓ 

تدريب المعممين عمى 

استخدام المنصة قبل 

من بدء  وقت كافٍ 

 العمل عمييا

 ٗٙٗ ٜٚٔ ٛٛ ٓٗ ٛٚ ك

 ٖ موافق ٕٙٚ.ٔ ٚٓ.ٗ

% ٜ.ٓ ٗ.ٙ ٔٓ.ٔ ٕٕ.ٚ ٖ٘.٘ 

ٔ 

وضع خطة تدريبية 

شاممة لمتدريب عن 

ُبعد، ونشرىا لمجميع 

 ليتم العمل بموجبيا

 ٖٗٚ ٖٗٓ ٖٜ ٕٗ ٗ٘ ك

 ٗ موافق ٖٚٔ.ٔ ٗٓ.ٗ

% ٙ.ٕ ٗ.ٛ ٔٓ.ٚ ٖ٘.ٔ ٖٗ.ٔ 
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 (.5.00*المتوسط الحسابي من )

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الرتبة

% 

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

ٗ 

تطبيق خطة التدريب 

اليرمي بداية من 

مدربين مختصين 

بالتدريب عن ُبعد 

عمى استخدام منصة 

مدرستي في الوزارة، 

وانتياًء بالمختصين 

 مدارسفي ال

 ٜٖٗ ٖٕٛ ٖٓٔ ٜٗ ٙ٘ ك

 ٘ موافق ٙٙٔ.ٔ ٜ٘.ٖ

% ٙ.٘ ٘.ٚ ٔ٘.ٓ ٖٕ.ٙ ٗٓ.ٖ 

ٚ 

الشراكة مع الخبراء 

في المجال التقني 

لتدريب المعممين عن 

 ُبعد

 ٖٖٗ ٜٕٗ ٖٛٔ ٕ٘ ٜٗ ك

 ٙ موافق ٖٙٔ.ٔ ٜٗ.ٖ

% ٘.ٚ ٙ.ٓ ٔ٘.ٜ ٖٖ.ٜ ٖٛ.٘ 

ٙ 

الشراكة مع منصات 

التدريب اإللكترونية 

ب المعممين عن لتدري

ُبعد في القطاعين 

 العام والخاص.

 ٜٕٛ ٜٕٔ ٕٙٔ ٘ٙ ٓٙ ك

 ٚ موافق ٖٛٔ.ٔ ٜٚ.ٖ

% ٙ.ٜ ٚ.٘ ٔٛ.ٚ ٖٖ.ٙ ٖٖ.ٖ 

ٖ 

تقميل عدد المتدربين 

في التدريب عن ُبعد 

لضمان االستفادة من 

 التدريب

 ٕٗٚ ٕٗٗ ٚٚٔ ٓٔٔ ٕٙ ك
 ٛ موافق ٖٕٗ.ٔ ٗٙ.ٖ

% ٚ.ٕ ٕٔ.ٚ ٕٓ.ٗ ٕٛ.ٔ ٖٔ.ٙ 

٘ 

تطبيق اختبارات 

إلكترونية عممية 

 لممتدربين عن ُبعد

 ٕٔٚ ٕٗٙ ٔ٘ٔ ٜٛ ٕٜ ك
 ٜ موافق ٖٙٓ.ٔ ٔٙ.ٖ

% ٔٓ.ٙ ٔٓ.ٖ ٔٚ.ٗ ٖٓ.ٗ ٖٔ.ٖ 

 موافق ٜٓٚ.ٓ ٖٜ.ٖ المتوسط العام
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 من الجدول السابق يتبين ما يمي:
مين محايدين في موافقتيم نحو المقترحات حول أواًل: أن أفراد عينة الدراسة من المعم

تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية من وجية نظرىم، 
حيث بمغ المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة نحو المقترحات حول تطوير تدريب المعممين 

(، وىو ٓٓ.٘من  ٖٜ.ٖن وجية نظرىم )عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية م
(، والتي تبين ٕٓ.ٗ-ٔٗ.ٖالمتوسط الذي يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي من )

أن خيار موافقة أفراد الدراسة عمى المقترحات حول تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى 
 أوافق( في أداة الدراسة.استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية من وجية نظرىم تشير إلى )

ثانيًا: يتبين من الجدول السابق أن ىناك توافق في آراء أفراد الدراسة نحو المقترحات 
حول تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية من وجية 

يعيا (، وىي متوسطات تقع جمٓٔ.ٗإلى  ٔٙ.ٖنظرىم، بمتوسطات حسابية تراوحت ما بين )
 في الفئة الرابعة من فئات الدراسة، والتي تشير إلى )أوافق( في أداة الدراسة.

كما تبين أن أكثر المقترحات حول تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة 
( وىي )تسييل إجراءات القبول ٛ"مدرستي" اإللكترونية من وجية نظرىم تمثمت في العبارة رقم )

( وىي )توفير ساعات تدريب مختمفة ٓٔالمعممين عن ُبعد(، والعبارة رقم ) في دورات تدريب
صباحية ومسائية لمتدريب عن ُبعد( حيث جاءت في المرتبة األولى، بمتوسط موافقة مقداره 

(، ودرجة موافقة تشير إلى )أوافق(، ويتضح من ذلك أىمية تسييل إجراءات ٓٓ.٘من  ٓٔ.ٗ)
ساىم في زيادة عدد الممتحقين بيا وبالتالي االستفادة منيا في زيادة القبول في ىذه الدورات مما ي

خبراتيم وكفاءتيم وقدراتيم عمى التعامل مع منصة "مدرستي"، وكذلك فإن توفير ساعات مختمفة 
   في الصباح والمساء يسيل عمى المعممين االلتحاق بيذه الدورات من خالل اختيار الوقت

 المالئم ليم.
ل المقترحات حول تطوير تدريب المعممين عن ُبعد عمى استخدام منصة في حين أن أق

( وىي )تطبيق اختبارات ٘"مدرستي" اإللكترونية من وجية نظرىم تمثمت في العبارة رقم )
إلكترونية عممية لممتدربين عن ُبعد( حيث جاءت في المرتبة )التاسعة واألخيرة(، بمتوسط موافقة 

رجة موافقة تشير إلى )محايد(، ويتضح من ذلك أن تطبيق ىذه (، ودٓٓ.٘من  ٔٙ.ٖمقداره )
االختبارات يسيم في زيادة مستوى التنافس بين المعممين ويساعد في معرفة مستواىم بشكل 
         حقيقي، والكشف عن أوجو القصور في مستوى المعممين خالل عمميات التدريب ومعالجة 

 ىذه الجوانب.
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م( التي أشارت إلى ضرورة إنشاء مركز ٕٛٓٓراسة العجاجي )واتفقت ىذه النتيجة مع د
 لمتدريب عن ُبعد في وزارة التعميم، وضرورة إعداد مدربين مختصين في التدريب عن ُبعد.

م( التي توصمت إلى أن توقيت إقامة ٜٕٓٓكما اتفقت مع دراسة عابدين وآخرين )
أوصت بأن تراعى ظروف المتدربين أثناء البرامج التدريبية لم يكن مناسبًا لظروف المتدربين، و 

 اختيار توقيت التدريب.

م( التي أوصت بإنشاء قسم خاص بالتدريب عن ٕٓٔٓكما اتفقت مع دراسة الجعيد ) 
ُبعد في مراكز التدريب التربوي بالمممكة العربية السعودية، وضرورة نشر الوعي لدى المعممين 

 مي في عممية التدريب.بأىمية التدريب عن ُبعد، كونو مجال مستقب

م( التي أوصت بضرورة إجراء مزيد من ٕٓٔٓوكذلك اتفقت مع دراسة العسبمي )
البحوث حول حاجات المتدربين الفعمية في مجال التدريب عن ُبعد، وحول أثر التدريب عن ُبعد 

 في العممية التربوية بكل أطرافيا.

عل التدريب عن ُبعد يعتمد م( التي أوصت بجٕٔٔٓوأيضًا اتفقت مع دراسة العوفي )
عمى الناحية الميارية أكثر من اعتماده عمى الناحية المعرفية، وجعل فترة التدريب تمتد طيمة 

 العام الدراسي أو عمى األقل لمدة فصل دراسي كامل.

م( التي أوصت بإنشاء إدارة خاصة بالتدريب ٕٗٔٓكما اتفقت مع دراسة سارة العريني )
زارة التعميم لوضع الخطط المناسبة والقوانين والتشريعات واإلجراءات عن ُبعد تحت إشراف و 

كسابيم  الخاصة بتطبيقو، وتأىيل المدربات والمتدربات من خالل تعريفيم بالتدريب عن ُبعد وا 
الميارات الخاصة بالتعامل مع الحاسب واإلنترنت لتطبيقو بشكل فّعال، وتكوين فريق دعم 

ات وذلك لحل المشكالت التي قد تواجييم عند التطبيق ولمساعدة ومساندة لممدربات والمتدرب
 المدربات في إعداد المواد التدريبية

ه( التي أوصت بإنشاء مراكز خاصة بتدريب ٖٛٗٔكما اتفقت مع دراسة العنزي ) 
عادة تأىيل المدربين وتمكينيم من ميارات إدارة  المعممين عن ُبعد في كل منطقة تعميمية، وا 

تدريب عن ُبعد، ومنح المدربين والمتدربين الدور الرئيس في إدارة البرامج التدريبية، برامج ال
وتكوين فريق متعدد التخصصات إلعداد برامج تدريبية عن ُبعد بمعايير عالمية، واالستفادة من 

 خبراء التدريب عن ُبعد من أساتذة الجامعات السعودية واألساتذة الزائرين.
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 توصيات الدراسة:
أوضحت نتائج الدراسة أن ىناك العديد من جوانب القصور في تدريب المعممين عن بعد      

 نحو استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، وعميو يوصي الباحث بما يمي:
العمل عمى توفير برامج التدريب عن بعد في أوقات متنوعة تتناسب مع ظروف المتدربين  .ٔ

 وأوقات فراغيم.
جات التدريبية لممعممين عمى استخدام منصة "مدرستي" بدقة مما يسيم ضرورة تحديد االحتيا .ٕ

 في زيادة فعالية ىذه البرامج وتحقيق أىدافيا التدريبية.
تقديم العدد الكافي من الدورات التدريبية بما يضمن تغطيتيا لجميع احتياجات المعممين  .ٖ

 الستخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية.
مناقشة المتدربين والتأكد من فيميم لممحتوى التدريبي واستيعابو ضرورة حث المدربين عمى  .ٗ

 بشكل مناسب.
إجراء اختبارات التقويم الالزمة لممعممين قبل البدء في التدريب عن ُبعد عمى استخدام منصة  .٘

 "مدرستي" اإللكترونية
بعد  ضرورة إجراء اختبارات قياس مستوى إتقان المعممين لمحتويات البرامج التدريبية عن .ٙ

 الستخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية
 العمل عمى تسييل إجراءات القبول في دورات تدريب المعممين عن ُبعد .ٚ
ضرورة توفير موقع إلكتروني يحتوي عمى شرح محتويات منصة "مدرستي" اإللكترونية، حتى  .ٛ

تقان مياراتيا.  يسيل عمى المتدربين فيم ىذه المحتويات وا 
اء في المجال التقني لتدريب المعممين عن ُبعد واالستفادة من خبراتيم عقد الشراكة مع الخبر  .ٜ

 في ىذا المجال.
 مقترحات الدراسة:

 إجراء دراسة عن معوقات تدريب المعممين عن بعد نحو استخدم منصة "مدرستي" التعميمية. -ٔ



 ماجد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحمودأ/        واقع تدريب المعممين عن ُبعد
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 المراجع:
الخدمة وسبل م(. معوقات تدريب المعممين أثناء ٕٛٓٓأبو عطوان، مصطفى عبدالجميل. )

التغمب عمييا بمحافظات غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 
 اإلسالمية بغزة.

م(. تصور مقترح لمتدريب اإللكتروني لممشرفين ٕٙٔٓالبقمي، عائض بن محمد بن مشرع. )
التربويين عمى ضوء بعض الخبرات المعاصرة. رسالة ماجستير غير 

 ياض. منشورة، كميات الشرق العربي، الر 

م(. تدريب قادة المدارس والمعممين والمشرفين التربويين عمى ٕٕٓٓجريدة عكاظ السعودية. )
 األحد القادم. مسترجع من:« منصة مدرستي»

م(. أثر التدريب عن ُبعد باستخدام تقنية المعمومات في ٕٓٔٓالجعيد، عبدالرحمن عويض. )
م. رسالة ماجستير تنمية بعض ميارات التدريس الفعال لدى معممي العمو 

 غير منشورة، جامعة الطائف، الطائف. 

م(. اتجاىات المعممين والمشرفين التربويين نحو إمكانية ٖٕٔٓالحمادي، عبدالرحمن بن ثامر. )
استخدام التدريب اإللكتروني في مدينة الرياض. رسالة ماجستير غير 

 منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

م(. رؤية مقترحة لتطوير برامج تدريب المعممين في أثناء ٕٚٔٓل، محمد إبراىيم طو. )خمي
الخدمة في ضوء مفيومي الجودة والتدريب عن ُبعد. دراسات عربية في 

 .ٗٗٔ-ٖٕٔالتربية وعمم النفس: رابطة التربويين العرب، عدد خاص، 

( MOOCsنية مفتوحة المصدر )م(. استخدام المقررات اإللكترو ٜٕٔٓالرابغي، منيرة محمد. )
في التنمية المينية لمعممات العموم في مدينة جدة. مجمة العموم التربوية 

 . ٕٙٔ-ٜ٘(، ٓٔ)ٖوالنفسية: المركز القومي لمبحوث في غزة، 

 .ٕٙٔ-٘ٛٔ(، ٗٔم(. التدريب عن ُبعد. مجمة المستقبل، )ٕٛٓٓراشد، محمد إبراىيم. )
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إبريل(. تصور مقترح لتدريب المعممين باستخدام التعميم  -م ٕ٘ٓٓالصديق، مختار عثمان. )
عن ُبعد. ورقة مقدمة إلى الدورة التدريبية اإلقميمية لفائدة األساتذة 
والمكونين بمراكز التعميم عن ُبعد، المنظمة العربية لمتربية والثقافة 

 إبريل. –م ٕ٘ٓٓوالعموم، تونس، 

د كأحد نماذج التعميم العالي وبعض مجاالت م(. التعميم عن ُبعٕ٘ٓٓصيام، محمد وحيد. )
ضبط الجودة النوعية في أنظمتو. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر التربوي 

 ٖٔ-ٔٔالخامس "جودة التعميم الجامعي"، جامعة البحرين، المنامة، 
 . ٕ٘ٓٓإبريل 

: رابطة م(. جداول تحديد حجم العينة في البحث السموكي. القاىرةٜٜٛٔالصياد، عبد العاطي. )
 التربية الحديثة.

م(. ٜٕٓٓعابدين، محمود عباس ومحي الدين، منى ياسين وبسطويسي، نشوة سعد محمد. )
التدريب عن ُبعد لمعممي المرحمة االبتدائية بمحافظة اإلسماعيمية: دراسة 

 .ٖٖ٘-ٖٖٔ(، ٘ٙتقويمية. مجمة كمية التربية بالزقازيق، )

التدريب عن ُبعد رؤية مستقبمية لمتدريب المنظومي  م(.ٖٕٔٓعاشور، نيممي السيد عاشور. )
 المعاصر. الرياض: دار الزىراء لمنشر والتوزيع.

م(. التدريب عن ُبعد باستخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة ٕٙٔٓالعباني، سالمة صالح. )
كمدخل لتطوير برامج تدريب معممي مرحمة التعميم األساسي أثناء 

 . ٕٗٗ-ٖ٘ٛ(، ٓٔ)ٖلتربوية، الخدمة. مجمة اإلدارة ا

م(. التعميم العالي اإللكتروني: محدداتو ومبرراتو ووسائطو. ٕٓٔٓعبد الحي، رمزي أحمد. )
 اإلسكندرية: دار الوفاء.

م(. اقتصاديات التعميم عن ُبعد. ورقة عمل مقدمة إلى ٕٗٓٓعبد ربو، عاصم عبدالوىاب. )
تنمية الموارد البشرية، االجتماع الثاني عشر لمشبكة العربية إلدارة و 

 م.ٕٗٓٓ/ٕٔ/ٖٔإلى  ٔٔمسقط، خالل الفترة من 
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م(. الحاجة إلى إنشاء مركز لمتدريب ٕٛٓٓالعجاجي، عبدالمطيف بن عمي بن عبدالرحمن. )
عن ُبعد في وزارة التربية والتعميم من وجية نظر مشرفي التدريب التربوي. 

 الرياض.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الممك سعود، 

م(. دراسة تحميمية لمحتوى برامج تدريب المعممين عن ُبعد ٕٓٔٓالعسبمي، منصور فراج شاكر. )
القائمة عمى الحقائب اإللكترونية في وزارة التربية والتعميم السعودية. 

 رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عّمان.

تدريب عن ُبعد عمى تأىيل معممات المرحمة م(. مدى تطبيق الٕٗٔٓالعريني، سارة إبراىيم. )
(، ٜٚ)ٕ٘الثانوية بمدينة الرياض. مجمة كمية التربية بجامعة بنيا، 

ٕٔٔ-ٕٙٔ. 

م(. المدخل إلى البحث في العموم السموكية. الرياض: دار ٕٕٔٓالعساف، صالح محمد. )
 الزىراء لمنشر والتوزيع.

ريب المعممين عن ُبعد في مراكز التدريب ه(. تطوير برامج تدٖٛٗٔالعنزي، خمف بن قميل. )
التربوي واالبتعاث بوزارة التعميم في المممكة العربية السعودية )تصور 

 مقترح(. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الممك سعود، الرياض. 

م(. سياسات تدريب المعممين عن ُبعد إلكترونيًا ٕٔٔٓالعوفي، عمر بن عواض بن معيض. )
العربية السعودية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة في المممكة 

 طيبة، المدينة المنورة.

م(. أثر التدريب عن ُبعد في تنمية ميارات استخدام برنامج ٖٕٔٓالغامدي، منال سعيد حمدان. )
العروض التقديمية لممعممات واتجاىاتين نحوه في مدينة الباحة. رسالة 

 ، الباحة.ماجستير غير منشورة، جامعة الباحة

م(. نموذج مقترح إلنشاء مركز تدريب عن ُبعد بالمديرية العامة لمدفاع ٕ٘ٓٓالمطرفي، سالم. )
المدني في المممكة العربية السعودية. رسالة ماجستير غير منشورة، 

 جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض.
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 ثانيًا: مراجع االنترنت:
ادة المدارس والمعممين والمشرفين التربويين عمى "منصة م( تدريب قٕٕٓٓ،) عبداهلل غرمان

 https://www.okaz.com.sa/news/local/2037369«مدرستي" 

ُتحدد موعد تدريب قادة المدارس والمعممين ” التعميم“م(. ٕٕٓٓصحيفة عسير اإللكترونية. )
 مسترجع من:”. مدرستي“عمى استخدام منصة والمشرفين 

https://1asir.com/478213 

«. منصة مدرستي»ألف مستفيد عمى  ٜٖٛم(. تدريب ٕٕٓٓصحيفة المدينة السعودية. )
 https://2u.pw/cKWivمسترجع من: 

م(. التعميم السعودية تدعو إلى تدريب عممي عمى منصة ٕٕٓٓإللكتروني. )موقع خبرنا ا
 https://2u.pw/kMeY0مدرستي الخميس. مسترجع من: 

 م(. منصة مدرستي لمتعميم عن بعد. مسترجع من: ٕٕٓٓويكيبيديا. )

https://2u.pw/CuFMW 
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