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Abstract 

 This study aimed to reveal the effectiveness of synchronous e_training in providing 

teachers with web design skills from the point of view of information technology teachers in the 

North Al Batinah Governorate in the Sultanate of Oman, by knowing the teachers’ point of view 

about the impact of e_training programs on their performance, and revealing significant 

differences Statistics in teachers' perspectives on the effectiveness of the synchronous e_training 

program due to the variables (gender and years of experience  ). The researchers used the 

descriptive approach on an intentional sample of (55) teachers of information technology in the 

North AlBatinah Governorate. The results of this study revealed that the effectiveness of 

synchronous e_training in providing teachers with web design skills ranged from high to very high, 

where the axis of teaching presence attendance came in the first place at a very high degree with 

an average of (4.41), while social presence came in the third place at a high degree with an average 

of  (4.07), and the degree of effectiveness of the axis as a whole was very high, with an average of 

(4.28) and it was clear that there were no statistically significant differences due to the gender 

variable and years of experience. In light of these results, the study recommended activating 

synchronous e_training programs in training teachers on educational developments, paying 

attention to the element of Social interaction in synchronous e_training programs by providing 

interactive activities during the training period. Furthermore, Conducting more studies on the 

effectiveness of simultaneous e-training programs on a sample of teachers in different disciplines. 

Keywords: e-training - simultaneous e-training - teachers' point of view - training 

effectiveness. 
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 امللخص 

املعلمني مهارات تصميم املواقع   إكساباملتزامن يف    اإلليكرتوينفاعلية التدريب    الكشف عن هذه الدراسة اىل  هدفت  

، وذلك من خالل معرفة وجهة بسلطنة عمان من وجهة نظر معلمي تقنية املعلومات يف حمافظة مشال الباطنة    ةاإلليكرتوني

يف وجهات ذات داللة إحصائية  فروق  ال   عنكشف  وال  ،على أدائهم  اإلليكرتوين نظر املعلمني حول أتثري برامج التدريب  

التدرييب    . سنوات اخلربة(  -)النوع االجتماعي    زامن تعزى ملتغرياتاملت  اإلليكرتويننظر املعلمني حول فاعلية الربانمج 

( معلم ومعلمة تقنية معلومات مبحافظة مشال 55تكونت من )قصدية  على عينة  الوصفي  املنهج    وناستخدم الباحث

واقع املعلمني مهارات تصميم امل  إكساباملتزامن يف    اإلليكرتوينأن فاعلية التدريب  أسفرت نتائج هذه الدارسة  و   الباطنة.

 حيث جاء حمور احلضور التدريسي يف املرتبة األوىل بدرجة مرتفعة جدا  ،إىل مرتفع جدا  ة تراوحت بني مرتفعاإلليكرتوني

كما بلغت درجة ،    )4.07)  مبتوسط  مرتفعةبينما جاء احلضور االجتماعي يف املرتبة الثالثة بدرجة    (، 4.41مبتوسط )

ملتغري النوع ذات داللة إحصائية تعزى  عدم وجود فروق    اتضح . و (4.28مبتوسط )  فاعلية احملور ككل مرتفعة جدا

املتزامن يف تدريب   اإلليكرتوين تفعيل برامج التدريب  بويف ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة  االجتماعي وسنوات اخلربة.  

من خالل   املتزامنة  اإلليكرتوين لتدريب  املعلمني على املستجدات الرتبوية، االهتمام بعنصر التفاعل االجتماعي يف برامج ا

املتزامن   اإلليكرتوين توفري أنشطة تفاعلية خالل فرتة التدريب. إجراء املزيد من الدراسات حول فاعلية برامج التدريب  

 على عينة من املعلمني يف ختصصات خمتلفة. 

 فاعلية التدريب.   –  وجهة نظر املعلمني   -املتزامن  اإلليكرتوين التدريب    - اإلليكرتوين التدريب    :الكلمات املفتاحية  
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 املقدمة 

الطالب من خالل ما يظهره من متكن   يعد املعلم ركنا مهما من أركان املنظومة الرتبوية، يؤثر بشكل كبري على أداء

علمي وقدره على توظيف اسرتاتيجيات التدريس املختلفة. لذلك يعد تطوير أداء املعلمني من خالل تدريبهم على 

يشهد العامل يف السنوات األخرية طفرة   ية تسعى لالرتقاء بنظام التعليم.املستجدات الرتبوية هدفا رئيسا ألي منظومة تربو 

تكن  ومل  القضااي،  من  الكثري  بشكل كبري يف حل  وسامهت  املختلفة  احلياة  نواحي  على  أثرت  متسارعة  تكنولوجية 

أحد نواتج هذا التطور الذي   اإلليكرتوينيعد التدريب  حيث  مؤسسات التعليم والتدريب يف معزل عن هذا التطور.  

وقدرته على جتاوز املعوقات   األفرادمن املؤسسات نظرا  ملميزاته يف استيعابه لألعداد الكبرية من    سعت اىل تطبيقه العديد 

ونظرا للظروف اليت خلفتها ، (2017  ، مندور)عن مراكز التدريب وصعوبة الوصول إليها  األفراديف بعد    واملتمثلةاجلغرافية  

 ن استمرارية تطوير أداء أفرادها.اصبح ضرورة لضما وإمناخيارا للمؤسسات   اإلليكرتوين جائحة كوروان مل يعد التدريب  

، وحاجة مستمرة لدى املؤسسات لضمان اكتساب أفرادها للخربات األفرادولكون التدريب يعد أسلواب مهما لتطوير أداء  

حبيث حيقق أهداف املؤسسة مبا يتناسب مع املتطلبات العاملية، فقد أولت   وإتقانواملمارسات العملية بكفاءة عالية  

 لتدريب للجميع ومواكبة املستجدات التكنولوجية.املؤسسات الرتبوية اهتماما كبري بتوفري فرص ا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

املتزامن هو أحد أساليب التدريب اليت قدمها لنا التطور التكنولوجي والذي ظهر يف منتصف  اإلليكرتوين يعد التدريب 

ط منط من أمنا    املتزامن على انه  اإلليكرتوينالتدريب    (Amara & Atia, 2016)التسعينات من القرن املاضي، ويعرف  
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املعلومات يف    اإلليكرتوين التدريب   اتصاالت  تكنولوجيا  بواسطة  املدرب واملتدرب  فيه  يتفاعل   .  الوقت نفس  الذي 

وزايدة اإلنفاق على هذا اجلانب إال انه ليس ابلضرورة ان يكون ذا   اإلليكرتوينالتدريب اإلقبال على  وابلرغم من زايدة 

جناح هذه النوع من التدريب يرتبط بعوامل عديده   وذلك ألن   ،(Dede et al., 2009)فاعلية يف تطوير أداء املعلمني  

عدة عوامل على    يعتمدجناح أي برانمج تدرييب عرب اإلنرتنت    نأ    Subramanian and Budhrani( 2020)يرى  ،حيث  

.من جهة أخرى   وردود الفعل الداخلية للمتدرب  يف أنشطة التدريب  ومستوى التحديتعليمات املدرب  وضوح  منها  

        ومنظم ا                                                                                أن التدريب عرب اإلنرتنت ميكن أن يكون فعاال  إذا كان حمتوى التدريب مناسب ا للمتدربني   Dwyer (2002)يرى  

أن فاعلية بيئات التعلم (2001 )  وآخرون   Garrisonكما يؤكد  .  تدريبويعزز رغبتهم يف ال                           وفق ا الحتياجاهتم التدريبية  

املدرب خالل   يلعبهاحلضور التدريسي وهو عبارة عن الدور الذي  ة تتقاطع يف ثالث عناصر أساسية هي  اإلليكرتوني

قدرة املتدربني على االندماج يف بيئة أبنه  Garrison  ( 2009)ليه  إواحلضور االجتماعي والذي أشار    التدريب او التعليم  

الفردية  شخصياهتم  إبراز  خالل  من  الشخصية  العالقات  وتطوير   ، هادف  بشكل  والتواصل   ، االفرتاضية   التعلم 

يف  بناء معىن لعملية التعلمقدرة الفرد على    عنالعنصر الثالث هو احلضور املعريف وهو عبارة  بني املتدربني و   ةاالجتماعيو 

 . (Garrison, 2009)  واختاذ القرار  أتكيد الفهم والتفكري املستمر ومن خالل االستكشاف والبناء    ، جمتمع من املتعلمني

على إعطاء تعليمات واضحة وتقدمي قدرته    من خالل   اإلليكرتوينعملية التدريب  جناح  يلعب املدرب دورا مهاما يف    

استمرارية التواصل مع املتدربني وجياد بيئة تفاعلية وحتمله مسؤولية  ، مالحظات يف الوقت املناسب أثناء عملية التعلم  

يشكل التفاعل االجتماعي بني املدرب كما  .   (Anderson et al., 2001)يكتسب من خالهلا املتدرب خربات جديدة
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ة اإلليكرتوني فيما بينهم عنصرا مهما يف جناح الربامج التدريبية ،وال سيما الربامج التدريبية  واملتدربني وتفاعل املتدربني

يعتمد جناح التفاعل االجتماعي و (Drange & Roarson, 2015)  ابلعزلة  األفرادلكونه يساهم يف حل مشكلة شعور  

على إبراز هويتهم والتفاعل مع بعضهم البعض وكيفية قيام املدرب ببناء العالقات البشرية   األفرادعرب اإلنرتنت على قدرة  

 . (D’Alessio et al., 2019)وإنشاء بيئة داعمة  

التف(D’Alessio et al., 2019)  وتؤكد دراسة التعلم  أمهية  بيئات  الطالب   واليت   اإلليكرتويناعل يف  تطبيقها على  مت 

استكشاف أتثري تصرفات املعلم على تصورات   حيث هدف الدراسة اىل    ، اجلامعيني يف جامعة والية كاليفورنيا نورثريدج

درجات   الذي حصلوا على  الطالب للتواصل االجتماعي وانعكاس ذلك التأثري على أداء الطالب. وجدت أن الطالب

أثناء عملية التعلم، بينما الطالب احلاصلني وعدم تقدميه الدعم الكايف  إىل عدم تفاعل املعلم معهم  ذلك  يرجعون    متدنية

ون علماليت قدمها امل   ، وسرعة وجودة التغذية الراجعةيرجعون ذلك اىل تفاعلهم مع بعضهم البعض  على درجات أعلى 

 أثناء املناقشات. يف  

آخ ابحثون  أمهية  إ  (Garcia-Paine, 2012; Sheridan & Kelly, 2010)رون ويشري  التدريب   املدرب   دور ىل  يف 

وقدرته على تعزيز التفاعل فيما بني املتدربني من خالل قدرته على تقدمي الدعم للمتدربني وفقا الحتياجاهتم      اإلليكرتوين

 ,Almasi and Zhu  كما أظهرت نتائج دراسةوزايدة تقديرهم لذاهتم.    األفرادبناء الثقة ابلنفس لدى    والذي يسهم يف  

اىل  (2020) وعالقته  واليت هدفت  املعريف  للوجود  الطالب  تصورات  من  التعلم   االكادميي  ابألداء التحقق  دورات  يف 

وأظهرت نتائج ،طالبا من جامعات تنزانية خمتلفة    351حيث مت تطبيق الدراسة على عينة مكونة من    ، اإلليكرتوين
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كما أظهرت نتائج حتليل البياانت   دميي ،ارتفاع يف املستوى األكا  هالتحليل ان الطالب أبلغوا عن وجود معريف مرتفع يقابل

الطالب اكتشفوا املعلومات من خالل التفاعل يف مناقشات اجملموعة والعروض التقدميية ، وكان الدافع الرئيسي هو أن  

قام الطالب بدمج وتطبيق معارفهم من خالل املناقشة فيما بينهم وتعليم اآلخرين . حيث  طرح أسئلة من املعلمني  

  ا تعلموه. وممارسة م

املقابل   بعد. يفجناح الدورات التدريبية عن    أمهية دور املدرب والتفاعل االجتماعي واحلضور املعريف يفمما تقدم تظهر  

فإن بيئات التدريب اليت تفتقر إىل املشاركة والتفاعل هي بيئات غري جذابة. يؤدي ضعف التواصل مع املدرب أو التأخر 

وجود إشارات لفظية أو نصية من املدرب أو غريه من املتدربني إىل الشعور ابلوحدة والعزلة اليت يف االستجابة أو عدم  

التدريب   الباحثون يف هذه   .  (Drange & Roarson, 2015)اإلليكرتوين                                    تنعكس سلب ا على موقفهم جتاه  لذلك ركز 

وهي دور املدرب والتفاعل   أبعادوجهات نظر املعلمني حول فاعلية الربانمج التدرييب من خالل ثالثة    ةدراسالدراسة على  

 . االجتماعي واحلضور املعريف

بدراسة    اهتم الباحثني  النوع من   اإلليكرتوين التدريب    أتثريالعديد من  اجتاهاهتم حنو هذا  املتدربني ومعرفة  أداء  على 

( واليت هدفت اىل التعرف على فاعلية استخدام 2021لتطويرها منها دراسة حجازي)  األزمةالتدريب ووضع املقرتحات  

ال  اإلليكرتوين التدريب   املتغريات  اليد، املتزامن على بعض  التجرييب ،مت   بدنية واملهارية لكرة  املنهج  الباحث ابتباع  قام 

اختيار   العينة بشكل قصدي حيث مت  اليد،   20اختيار  للعبة كرة  املمارسني  الطالب  ومت تقسيمهم اىل   طالب من 

ي .كانت قياس قبلي وبعد   إجراء(طالب يف اجملموعة التجريبية ،ومت  10(طالب يف اجملموعة الضابطة و) 10جمموعتني )
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أسابيع وقد توصل الباحث اىل وجود اتثري إجيايب للربانمج التدرييب املتزامن على مجيع املتغريات  8مدة الربانمج التدرييب  

قيد الدراسة )البدنية واملهارية واهلجومية(فقد أظهرت نتائج التحليل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي 

 . ( لصاحل القياس البعدي0.05والبعدي عند مستوى)

يكرتوين قائم على تفريد التدريب يف التنمية املهنية  إلهدفت اىل قياس أثر برانمج    (2018  )   أيضا دراسة الرباشدية

النو  أثر متغريات  املهين وكذلك  التوجيه  الباحثة ألخصائي  استخدمت  للمدرسة.  التعليمية  العلمي واملرحلة  ع واملؤهل 

(من أخصائي التوجيه املهين مبحافظة جنوب الباطنة وقد 21املنهج التجرييب على عينة عشوائية طبقية مكونة من )  

التدريب يف التنمية القائم على  تفريد    اإلليكرتوينللربانمج التدرييب    إحصائياأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود أثر دال  

القبلي  املهنية   التنمية  اختبار  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط  املهين ،وعدم وجود  التوجيه  املهنية ألخصائي 

والبعدي تعزى الختالف النوع االجتماعي أو املرحلة التعليمية ،بينما توجد فروق تعزى ملتغري املؤهل العلمي لصاحل 

 حاملي درجة البكالوريوس. 

إبجراء دراسة للتحقق من فاعلية برامج التدريب املقدمة للمعلمني Aljamodi  (, (2018)من جهة أخرى قام   

فروق ذات داللة   والكشف عن ما اذا كانت هناكاملتدربني ،املهين بسلطنة عمان من وجهة نظر    واإلمناءمبراكز التدريب  

واملؤهل العلمي واملرحلة الدراسية ،وعدد مرات إحصائية لفاعلية الربامج التدريبة تعزى ملتغريات النوع االجتماعي واخلربة  

قصدية من املعلمني وقد مت تطبيق الدراسة على عينة  ،على املنهج الوصفي الدراسةاعتمدت  .حضور الربانمج التدرييب

معلما ومعلمة. وقد أظهرت   291مبركز التدريب مبحافظة الداخلية والبالغ عددهم  2016الذين تلقوا تدريبا يف العام  
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كما أشارت النتائج اىل   ،عن فاعلية برامج التدريب جاءت بشكل عام عاليةتقديرات أفراد العينة    أننتائج الدراسة  

لدرجة فاعلية الربامج التدريبية تعزى ملتغري سنوات اخلربة لصاحل أصحاب اخلربة من وجود فروق ذات داللة إحصائية  

 ومتغري املؤهل العلمي لصاحل محلة الدراسات العليا.   ،وكذلك ملتغري النوع االجتماعي لصاحل اإلانث  ،( سنوات5-10)

دراسية وعدد مرات احلضور للربانمج يف حني أن النتائج مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية حول متغري املرحلة ال

 التدرييب. 

( دراسة ملعرفة أراء املعلمني حول التدريب على استخدام اهلواتف النقالة يف التدريس وأثرها (Peart  2017واجرى  

. استخدم الباحث املقابالت الشخصية جلمع البياانت حيث تكونت عينة الدراسة من  على دافعية التعلم لدى الطالب

على فاعلية استخدام اهلواتف النقالة يف زايدة نتائج هذه الدراسة عن أتكيد املعلمني    أسفرت(معلما ومعلمة . وقد  16)

 دافعية الطالب للتعلم وجاءت توصياهتم يف هناية املقابلة بضرورة توفري هذا النوع من التدريس يف مجيع املدارس. 

ة اإلليكرتونياالختبارات    إنتاجليكرتوين و تنمية مهارات  إبدراسة العالقة بني برانمج تدرييب      ( 2016  ) سيف    قام أيضا 

والتفكري الناقد  لدى الطلبة املعلمني ، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون املنهج الشبه جترييب على عينة مكونة 

(، واختبار اإلليكرتوين مها بطاقة تقييم منتج )االختبار  (طالبا معلما. وجلمع البياانت استخدم الباحثون أداتني  25من ) 

وقد   الناقد.  التدريب    أكدتالتفكري  فاعلية  الدراسة  هذه  مهارات    اإلنرتنتعرب    اإلليكرتويننتائج  تنمية   إنتاجيف 

مني قبل  املعل   وإعداد تطوير أساليب تدريب  بة ومهارات التفكري الناقد ، وقد أوصى الباحثون  اإلليكرتونياالختبارات  

 .   اإلليكرتويناخلدمة واألخذ بربامج التدريب  
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 أمهية املوضوع. 

واليت تغلبت على معوقات التدريب وجها لوجه إال أنه ال تزال هناك خماوف   اإلليكرتوين ابلرغم من مميزات التدريب  

تكمن أمهية هذه الدراسة يف .  (Dede et al., 2009)لدى العديد من الباحثني حول فاعلية هذه الربامج  

التدريب    هاتسليط أساليب  املعلمني   وأثره  اإلليكرتوين الضوء على أحد  نظر  املعلمني من وجهة  على ممارسات 

تقدمي مؤشرات للقادة الرتبويني وصناع السياسات حول أمهية التطوير املهين عرب أنفسهم كما ميكن أن تساهم يف 

 .اإلنرتنت كحل حيوي لتلبية االحتياجات التدريبية املتنوعة للمعلمني

 دراسة مشكلة ال

ا النوع هذ   أن إال    ،بشكل مباشر وجها لوجهتدريب معلمني تقنية املعلومات  قبل انتشار جائحة كوروان كان يتم  

 اإلليكرتوين لذلك جلأت وزارة الرتبية والتعليم اىل تعميم نظام التدريب    ، من التدريب مل يعد متاحا خالل اجلائحة

لتحقيق جاءت هذه الدراسة  ونظرا للحاجة اىل دراسة أتثري هذا النوع من التدريب على أداء املعلمني    ،املتزامن

 األهداف التالية: 

ة اإلليكرتونياملعلمني مهارات تصميم املواقع    إكساباملتزامن يف    اإلليكرتوين تدريب  فاعلية المدى  التعرف على   .1

 بسلطنة عمان.   ملعلومات يف حمافظة الباطنة مشالمن وجهة نظر معلمي تقنية ا
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 اإلليكرتوين يف وجهات نظر املعلمني حول فاعلية الربانمج التدرييب  ذات داللة إحصائية  فروق  ال  عنالكشف   .2

 سنوات اخلربة(   - )النوع االجتماعي  ملتغريات ن تعزىاملتزام

 أسئلة الدراسة: 

ة من اإلليكرتونياملعلمني مهارات تصميم املواقع    إكساب املتزامن يف    اإلليكرتوينما مدى فاعلية التدريب    -1  

 ؟ بسلطنة عمان   وجهة نظر معلمي تقنية املعلومات يف حمافظة الباطنة مشال 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات معلمي تقنية املعلومات حول فاعلية برانمج تدرييب   - 2  

 ؟ النوع االجتماعي  ة تعزى ملتغرياإلليكرتونياملواقع  املعلمني مهارات تصميم    إكساب متزامن يف    إليكرتوين 

ول فاعلية برانمج تدرييب هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات معلمي تقنية املعلومات ح  - 3  

 ة تعزى ملتغري سنوات اخلربة؟ اإلليكرتونياملعلمني مهارات تصميم املواقع    إكساب متزامن يف    إليكرتوين 

 الطريقة واإلجراءات   

 منهج الدراسة 

حيث يتم تطبيقه ذلك من خالل تطبيق مقياس جمتمع االستقصاء،    ، الوصفييف هذه الدراسة املنهج    وناتبع الباحث

املواقع   تصميم  تدرييب يف  لربانمج  املستهدفة  الفئة  تعريض  ،اإلليكرتونيبعد  مدى    هبدفة  التدريب معرفة  فاعلية 

علومات مل ة من وجهة نظر معلمي تقنية ااإلليكرتونياملعلمني مهارات تصميم املواقع    إكساب املتزامن يف   اإلليكرتوين 
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يف وجهات نظر املعلمني حول ذات داللة إحصائية  فروق  ال  عن كشف  و لل  بسلطنة عمان    الباطنة  يف حمافظة مشال

 .سنوات اخلربة(  -  ن تعزى ملتغريات)النوع االجتماعياملتزام  اإلليكرتوين فاعلية الربانمج التدرييب  

 عينة الدراسة   

تقنية املعلومات يف حمافظة الباطنة مشال الذين يدرسون منهج مت تطبيق الدراسة على عينة قصدية من معلمي    

 معلم ومعلمة. 55  الصف العاشر حيث بلغ حجم العينة

 الدراسة  واتأد  

جمموعة الذي مت تطويره من قبل    ، قصاءبتبين مقياس جمتمع االست  ونحث قام البا  :قصاء االستمقياس جمتمع    -1  

من ثالثة   االستبانةتتكون  بعض التعديالت عليه مبا يتناسب وطبيعة الربانمج التدرييب ،  إجراء  . معمن الباحثني

سبع فقرات ،ابإلضافة اىل فقرة ،بعد التفاعل االجتماعي ويتكون من    12أبعاد ،بعد أداء املدرب ويتضمن  

 . (Bangert, 2009)فقرات  5بعد احلضور املعريف ويتكون من  

 صدق األداة   

صدق االتساق الداخلي، فقد مت حساب االرتباط بني   من خالل قياسمت التأكد من صدق أداة الدراسة    

( يوضح معامالت االرتباط بني متوسطات 2وجدول )  املقياس ، وبني املتوسط الكلي  املقياسمتوسطات حماور  

 احملاور واملتوسط الكلي. 
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 ( معامالت االرتباط بني متوسطات احملاور واملتوسط العام لالستبانة2) رقم    جدول 

- احلضور التدريسي احملور 
 التصميم والتنظيم 

 الكلي احلضور املعريف  احلضور االجتماعي 

- التدريسياحلضور  
 التصميم والتنظيم 

 - 0.56 ** 0.76 ** 0.88 ** 

 ** 0.86 ** 0.80   احلضور االجتماعي 

 ** 0.95    احلضور املعريف 

 

كما أن احملاور ترتبط  (، α=0.01( أن احملاور ترتبط فيما بينها ارتباط دال احصائيا عند )2)  رقم لو داجليتضح من  

(. 0.95-0.86حيث تراوحت معامالت االرتباط بني )(،  α=0.01ابملتوسط الكلي ارتباط دال إحصائيا عند )

كما مت حساب معامالت االرتباط بني املفردات ومتوسط احملور الذي تنتمي إليه.   وهذا يدل على أن االرتباط مرتفعا.

 ( يبني معامالت االرتباط بني املفردات واحملاور اليت تنتمي إليها. 3) رقم  دول اجل

 امالت االرتباط بني املفردات ومتوسط احملور الذي تنتمي إليه. ( مع3)  رقم دولاجل

 احلضور املعريف  املفردة  احلضور االجتماعي  املفردة  احلضور التدريسي  املفردة 

1 0.51** 1 0.52** 1 0.61** 

2 0.59** 2 0.49** 2 0.70** 

3 0.75** 3 0.51** 3 0.71** 
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4 0.78** 4 0.59** 4 0.54** 

5 0.69** 5 0.48** 5 0.85** 

6 0.80** 6 0.46** 6 0.74** 

7 0.81** 7 0.70** 7 0.76** 

8 0.85**  

9 0.67** 

10 0.60** 

11 0.83** 

12 0.72** 

 

 (.α=0.01عند ) ترتبط ابحملاور اليت تنتمي إليها ارتباطا داال إحصائيا    الفقرات( أن مجيع  3)رقم  دول اجليتضح من  

 مما يدل على متتع املقياس مبقدار جيد من الصدق الداخلي. 

 ثبات األداة   

. األداةلكل حمور من حماور   على العينة  كرونباخ ألفا،معامل  من خالل حساب   األداةمت التحقق من ثبات  

 . يوضح قيم معامالت الثبات ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا(  4) رقم  دول  اجلو 

 

 قيم معامالت الثبات ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا (  4) رقم    دول اجل
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 معامل كرونباخ ألفا  عدد املفردات  احملور 
 0.91 12 احلضور التدريسي 

 0.92 7 احلضور االجتماعي 

 0.94 7 احلضور املعريف 

 0.96 25 االستبانة ككل

( بينما بلغ معامل 0.94-0.91( أن معامالت كرونباخ ألفا للمحاور تراوحت بني )4)رقم  دول اجليتضح من  

 . عايلبثبات    املقياس، مما يعين متتع  0.96ككل    لمقياس كرونباخ ألفا ل 

بناءا على   االستبانةمت بناء فقرات    استبيان قياس مدى اكتساب املهارات املرتبطة ابلربانمج التدرييب  -2  

مدربني للتحقق من مدى ارتباط الفقرات   4وقد مت عرض االستبانة على    للمعلمني،احملتوى الذي مت تقدميه  

 اللغوية. اىل مدى وضوح الفقرات وسالمتها    ابإلضافة ابحملتوى املقدم  

 صدق االستبيان  

تساق الداخلي، فقد مت حساب االرتباط بني املفردات مت التحقق من صدق االستبيان عن طريق التأكد من اال

 ( يوضح معامالت االرتباط. 5)رقم  دول  اجل واملتوسط العام لالستبيان. و 
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 ( معامالت االرتباط بني املفردات واملتوسط العام لالستبيان5)  رقم دولاجل

 8 7 6 5 4 3 2 1 املفردة 

معامل 

 االرتباط 

0.51** 0.83** 0.89** 0.88** 0.85** 0.91** .83** 0.78** 

مع املتوسط العام ( α= 0.01( أن مجيع املفردات ترتبط ارتباطا داال إحصائيا عند )5يتضح من جدول )

 (. 0.91 -0.51  (لالستبيان، فقد تراوحت معامالت االرتباط بني

 ثبات االستبيان   

، مما يدل على متتع 0.93مت التحقق من ثبات االستبيان عن طريق حساب معامل كرونباخ ألفا والذي بلغ  

  .عايلاالستبيان بثبات  

 نتائج الدراسة 

املعلمني مهارات تصميم املواقع   إكساب املتزامن يف  اإلليكرتوينفاعلية التدريب   مدى ما والذي نصه"  السؤال األول

لإلجابة على هذا " و ؟بسلطنة عمان   مشال  نظر معلمي تقنية املعلومات يف حمافظة الباطنة  ة من وجهة اإلليكرتوني

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. حيث مت استخدام دالالت املتوسطات احلسابية يف السؤال  

 ( للحكم على درجة الفاعلية لكل حمور وللمفردات.  6)  رقم دولاجل
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 ( دالالت املتوسطات احلسابية6)  رقم دولاجل

 معيار احلكم  فئات املتوسطات احلسابية 

 ضعيفة جدا  1.79 -1

 ضعيفة  2.59 -1.80

 متوسطة  3.39  - 2.60

 مرتفعة  4.19  - 3.40

 مرتفعة جدا 5  - 4.20 

 

 املقياس املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور    ( 7)رقم  دول اجل

 الرتتيب درجة الفاعلية االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  احملور

 األول  مرتفعة جدا 42. 4.41 احلضور التدريسي 

 الثالث  مرتفعة  59. 4.07 احلضور االجتماعي 

 الثاين مرتفعة جدا 61. 4.29 احلضور املعريف 

  مرتفعة جدا 46. 4.28 الكلي 
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املعلمني مهارات تصميم املواقع   إكساباملتزامن يف    ليكرتويناإل( أن فاعلية التدريب  7)  رقم دولاجليتضح من  

 (4.41مبتوسط )  مرتفع جدا، حيث جاء حمور احلضور التدريسي يف املرتبة األوىل ة تراوحت بني مرتفع إىل  اإلليكرتوني

بدرجة مرتفعة، كما بلغت درجة (  4.07توسط )مب  ور االجتماعي يف املرتبة الثالثةبدرجة مرتفعة جدا، بينما جاء احلض

كما مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل مفردة يف .  (4.28) مبتوسط    فاعلية احملور ككل مرتفعة جدا

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملفردات حمور احلضور التدريسي. 8)رقم  دول  اجلاحملاور الثالثة.  ويوضح  

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملفردات حمور احلضور التدريسي 8)  رقم دولاجل

االحنراف  املتوسط احلسايب  املفردة  م

 املعياري

درجة 

 الفاعلية 

 الرتتيب

أبلغنا املدرب موضوعات دورة تصميم  1
 مواقع الويب بشكل واضح. 

 مرتفعة جدا 47. 4.70
 األول 

ذكر املدرب أهداف دورة تصميم مواقع  2
 الويب بشكل واضح. 

 الثاين مرتفعة جدا 49. 4.62

تعليمات واضحة حول             قد م املدرب   3
كيفية املشاركة يف أنشطة الربانمج 

 التدرييب. 

 مرتفعة جدا 69. 4.40
 الثامن

                              حد د املدرب املدة الزمنية ألنشطة  4
 التعلم.

 اخلامس  مرتفعة جدا 50. 4.48
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                          وج ه املدرب املشاركني حنو فهم  5
موضوعات الربانمج بطريقة ساعدتين 

 يف تنظيم أفكاري. 

 التاسع  مرتفعة جدا 56. 4.34

حافظ املدرب على تفاعل املشاركني يف  6
الدورة التدريبية مبشاركتهم يف حوار 

 مثمر.

  مرتفعة جدا 58. 4.50
 الرابع 

                                قد م املدرب التغذية الراجعة بشكل  7
                               واف  حول أنشطة التعلم اليت قمنا 

 بتنفيذها.

 الثالث  مرتفعة جدا 54. 4.56

املشاركني يف الربانمج             شج ع املدرب   8
على استكشاف مفاهيم، ومهارات 

 جديدة مرتبطة مبوضوع التدريب. 

 السادس مرتفعة جدا 54. 4.44

                             عز زت إجراءات املدرب يف الدورة  9
 التدريبية الشعور ابالنتماء إىل اجملموعة. 

 العاشر مرتفعة جدا 67. 4.20

                                 قد م يل املدرب تقييما ساعدين يف فهم   10
قويت، ونقاط ضعفي وفقا نقاط  

 ألهداف الدورة التدريبية.

احلادي  مرتفعة  83. 3.82
 عشر

قدم املدرب التغذية الراجعة يف الوقت  11
 املناسب. 

 السابع  مرتفعة جدا 57. 4.42

وضع املدرب وقتا كافيا للتطبيق العملي  12

 لألنشطة.

 السادس مرتفعة جدا 61. 4.44
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فاعلية بدرجة  (  4.7  - 3.82أن املتوسطات احلسابية حملور احلضور التدريسي تراوحت بني )   ( 8)  رقم دولاجليوضح  

وهذا يتفق .مرتفعة جدارتفعة جدا. مما يشري إىل أن فاعلية الربانمج التدرييب يف حمور احلضور التدريسي كانت مو   مرتفعة 

حول أمهية دور  e, 2012; Sheridan & Kelly, 2010)Pain-(Garcia  و(D’Alessio et al., 2019)مع دراسة  

لتغذية الراجعة يف الوقت وطرح األسئلة مع تقدمي امن خالل توفري األنشطة   تقدمي الدعم الكايف للمتدربني  املدرب يف 

على   م قدرهتساهم يف  والذي   التكنلوجيامن استخدام   املدربنييعزي الباحثون هذه النتيجة اىل متكن    املناسب كما

 ، لكون املدربني هم مشرفني تقنية معلومات. إدارة املوقف التدرييب بشكل فعال

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملفردات حمور احلضور االجتماعي.     ( 10)  رقم دولاجليوضح  

 احلضور االجتماعي( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملفردات حمور  10)رقم  دول اجل

االحنراف  املتوسط احلسايب  املفردة  م
 املعياري

درجة 
 الفاعلية 

 الرتتيب

التعرف على املشاركني اآلخرين يف  1
                               الدورة أعطاين شعورا  ابالنتماء اىل 

 .اجملموعة التدريبية

 السابع  مرتفعة  75. 3.88

يشكل التواصل عرب اإلنرتنت وسيلة   2
 .االجتماعيممتازة للتفاعل  

 الثالث  مرتفعة  81. 4.10

شعرت ابلراحة عند التحدث عرب  3
 .ةاإلليكرتونيمنصة التدريب  

 السادس مرتفعة  71. 3.94
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شعرت ابلراحة عند املشاركة يف   4
 .النقاش مع الزمالء

 اخلامس  مرتفعة  68. 3.98

شعرت ابلراحة عند التفاعل مع  5
 .املشاركني اآلخرين يف الدورة

 الرابع  مرتفعة  69. 4.00

                          شعرت أن  املشاركني يف الدورة   6
التدريبية حيرتمون اختالف وجهات 

 .النظر بيننا

 األول  مرتفعة جدا 63. 4.36

ساعدين النقاش مع الزمالء عرب   7
 .اإلنرتنت على تطوير روح التعاون بيننا

 الثاين مرتفعة جدا 74. 4.22

 

( 4.36- 3.88أن املتوسطات احلسابية ملفردات حمور احلضور االجتماعي تراوحت بني )   )10(رقم دولاجليوضح  

حول (Drange & Roarson, 2015)وهذه النتائج تتوافق مع دراسة  مبستوايت تراوحت بني املرتفعة واملرتفعة جدا.  

ة والذي يضمن  استمرارية ابلعزل  األفرادأمهية توفري بيئة اجتماعية تعزز الشعور ابالنتماء جملتمع التعلم وعدم شعور  

التعبري عن رأيهم عرب منصات النقاش الرقيمة القدرة على    األفرادعالوة على ذلك يرى الباحثون أن لدى   .التدريب

 بصورة أكرب مما لو كانوا وجها لوجه نظرا لقدرهتم على إخفاء هوايهتم احلقيقية. 

  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملفردات حمور احلضور املعريف. 11)رقم   دول  اجل ويوضح  

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 79 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  3 |July 2022 

 يوليو /تموز| 3العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

2022 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 احلسابية واالحنرافات املعيارية ملفردات حمور احلضور املعريف   املتوسطات(11)  رقم دولاجل

االحنراف  املتوسط احلسايب  املفردة  م
 املعياري

درجة 
 الفاعلية 

 الرتتيب

أاثرت أنشطة الربانمج فضويل ملعرفة املزيد  1
 عن تصميم مواقع الويب 

 السابع  مرتفعة  69. 4.18

شعرت ابحلماس الستكشاف األسئلة   2
 املتعلقة بدورة تصميم املواقع

 الثالث  مرتفعة جدا 67. 4.28

ساعدين وضع األفكار وإجياد املعلومات  3
                                 ذات الصلة على حل  األسئلة املتعلقة 

 .ابحملتوى التدرييب

 اخلامس  مرتفعة جدا 74. 4.24

أفادتين النقاشات عرب شبكة اإلنرتنت يف  4
 HTML فهم طريقة التعامل مع عناصر

 املختلفة 

 الثاين مرتفعة جدا 69. 4.36

ساعدين الربط بني املعلومات اجلديدة على  5
اإلجابة عن األسئلة اليت أثريت يف أنشطة 

 .الربانمج

 الرابع  مرتفعة جدا 69. 4.26

ساعدتين أنشطة التعلم يف بناء التفسريات /  6
 .احللول

 السادس مرتفعة جدا 73. 4.20

املعرفة اليت اكتسبتها من ميكنين تطبيق   7
 .الربانمج التدرييب يف تدريس املنهج

 األول  مرتفعة جدا 71. 4.48
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مبستوايت ( 4.48-4.18)أن املتوسطات احلسابية ملفردات حمور احلضور املعريف تراوحت بني  (11)  رقم دولاجليظهر  

حيث أن نوعية األسئلة ،  (Almasi & Zhu, 2020)وهذه النتائج تتفق مع دراسة    تراوحت بني املرتفعة واملرتفعة جدا.

تساهم يف خلق نقاش بني املتدربني والذي بدوره يساعد املتدربني يف الربط بني املعلومات اجلديدة اليت يطرحها املدرب  

يف تبادل اخلربات بني املتدربني والذي يعزز قدرهتم على تطبيق ما مت اكتسابه خالل مرحلة التدريب يف  يساهمكما  

 بيئة العمل . 

املرتبطة ابلربانمج  املهارات  اكتساب  استبيان مدى  املعيارية حملاور  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  كما مت حساب 

املتوسطا دالالت  استخدام  مت  حيث  جدول  التدرييب.  احلسابية يف  املهارات   (21)ت  اكتساب  درجة  على  للحكم 

 للمفردات. 

 ( دالالت املتوسطات احلسابية12جدول )

 معيار احلكم  فئات املتوسطات احلسابية 
 ضعيفة   1.74 - 1

 متوسطة  2.49 -1.75
 عالية  3.24 -2.50

 عالية جدا  4 -3.25
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 املهارات املرتبطة ابلربانمج.   حملور ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  31ويوضح جدول ) 

االحنراف  املتوسط احلسايب  املفردة  م

 املعياري

درجة 

 الفاعلية 

 الرتتيب

أعرف كيف أخطط لتصميم موقع  1
 ويب 

 االول  عالية  27. 2.92

 HTML أستطيع التعامل مع عناصر 2
 القوائماملختلفة يف انشاء  

 الثاين عالية  51. 2.78

 HTML أستطيع التعامل مع عناصر 3
 املختلفة يف إنشاء اجلداول 

 الثالث  عالية  54. 2.70

 HTML أستطيع التعامل مع عناصر 4
 املختلفة يف إنشاء النماذج 

 الرابع  عالية  62. 2.68

يف مستند  CSS أستطيع تضمني لغة 5
  HTMLمكتوب بلغة

 السادس عالية  68. 2.54

أستطيع حتسني مظهر صفحات الويب  6
 CSSابستخدام األمناط املختلفة لغة 

 اخلامس  عالية  64. 2.58

 اإلليكرتوينأعرف خطوات نشر املوقع   7
 الذي قمت بتصميمه 

 السادس عالية  61. 2.54

الذي   اإلليكرتوين أستطيع نشر املوقع   8
 قمت بتصميمه 

 السابع  متوسطة  67. 2.44

  عالية   2.65 الكلي 9
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( ومبستوايت 2.92 - 2.44( أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية تراوحت بني ) 31يوضح جدول )

أن اكتساب املتدربني  ومبستوى عايل. أي  2.65كما أن املتوسط العام لالستبيان بلغ تراوحت بني متوسطة وعالية.  

 وحجازي  )و  (2016سيف, )  وهذا يتوافق مع دراسة كل من  ابلربانمج التدرييب كانت عالية.  للمهارات املرتبطة

املتدربني املهارات املرتبطة ابلربانمج   إكساب املتزامن يف    اإلليكرتوين ول فاعلية التدريب  ح   ( 2021عبدالرازق,  

                                               أن التدريب عرب اإلنرتنت ميكن أن يكون فعاال  إذا كان    )(Dwyer 2002وتؤكد هذه النتائج على ما ذكره  التدرييب.

 .هتم التدريبية                                                      حمتوى التدريب مناسب ا للمتدربني ومنظم ا وفق ا الحتياجا

معلمي تقنية املعلومات حول فاعلية برانمج  وجهات نظرالسؤال الثان: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  

 تعزى ملتغري النوع االجتماعي؟  ةاإلليكرتونياملعلمني مهارات تصميم املواقع    إكسابيف   متزامن   إليكرتونتدرييب  

اختبار )ت( للفروق   ( نتائج41لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام اختبار ت للعينات املستقلة، ويوضح جدول ) 

 ة وفقا ملتغري النوعاإلليكرتونياملعلمني مهارات تصميم املواقع    إكساباملتزامن يف    اإلليكرتوينعلية التدريب  يف درجة فا 

 . االجتماعي

 إكساباملتزامن يف   اإلليكرتوين ( نتائج اختبار ت للعينات املستقلة للفروق يف درجة فاعلية التدريب 14)رقم دول اجل

 االجتماعي.   ة وفقا ملتغري النوعاإلليكرتونياملعلمني مهارات تصميم املواقع  

 قيمة ت  ( 35اإلانث )ن=   (15الذكور )ن=   احملور
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املتوسط 

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 الداللة

 0.50 0.69 0.47 4.25 0.41 4.35 ككل   املقياس

 

وذلك يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية   ( 0.05) ان مستوى الداللة هو  (  14)   رقم  دول اجليوضح  و 

 . عمان تعزى ملتغري النوع االجتماعي لدى معلمي تقنية املعلومات حملافظة مشال الباطنة بسلطنة   (0.05عند مستوى ) 

مت استخدام اختبار ت للعينات املستقلة للتعرف على الفروق بني متوسطات الذكور واإلانث يف اكتساب املهارات   ا كم

ابلربانمج   تقنية ا  ىويعز   التدرييب.املرتبطة  معلمي  لكوهنم  التكنلوجيا  استخدام  من  املتدربني  متكن  اىل  ذلك  لباحثون 

الفئتني لكون الربانمج التدرييب هو أحد املستجدات املنهجية للصف معلومات ابإلضافة اىل وجود احتياج تدرييب لدى  

  العاشر.

( نتائج اختبار ت للعينات املستقلة للفروق يف درجة اكتساب املهارات املرتبطة ابلربانمج التدرييب 15)  رقم دولاجل

 وفقا ملتغري النوع 

 قيمة ت  ( 35اإلانث )ن=   (15الذكور )ن=   احملور
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املتوسط 

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

القيمة 

 االحتمالية 

اكتساب مهارات 

 الربانمج 

2.65 0.28 2.64 0.54 0.024 0.98 

 ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث يف متوسط اكتساب املهارات15يوضح جدول )

بعدم وجود فروق تعزى ملتغري النوع   (2018)   ةالرباشديدراسة    وهذه النتائج تتفق مع نتائج املرتبطة ابلربانمج التدرييب.  

 (Aljamodi, 2018)توصلت اليه نتائج دراسة    ما نتائج هذه الدراسة مع     تتعارض  . من جهة أخرى  االجتماعي

من خصائص تقنية سامهت يف تغيري منط التدريب  اإلليكرتوينيتميز به التدريب   ،وميكن تفسري ذلك اىل أن ما

املتعارف عليه ابإلضافة اىل وجود احتياج تدرييب حقيقي لدى املتدربني لكونه أحد املستجدات يف منهج   النمطي

 تقنية املعلومات للصف العاشر، والذي مل يسبق هلم التدريب عليه.

معلمي تقنية املعلومات حول فاعلية  وجهات نظرالسؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  

تعزى ملتغري سنوات  ةاإلليكرتوني املعلمني مهارات تصميم املواقع    إكسابيف   متزامن   إليكرتونبرانمج تدرييب  

 اخلربة؟
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ملعرفة الفروق حول فاعلية الربانمج   ( ANOVA  )  لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي 

( 16)رقمدول اجلة وفقا ملتغري سنوات اخلربة. ويوضح  اإلليكرتونياملعلمني مهارات تصميم املواقع    إكساب التدرييب يف

 لعينة الدراسة   ربةملتغري سنوات اخل  (ANOVA) نتائج اختبار التباين األحادي

  الدراسة.لعينة   ربةملتغري سنوات اخل  ( ANOVA) التباين األحاديحتليل  ( نتائج اختبار  61)  رقم اجلدول

 
وهو اعلى من   ( 0.64)أن مستوى الداللة لفحص الفروق وفقا ملتغري سنوات اخلربة بلغ (  61)رقم  دول اجليوضح  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة فاعلية الربانمج التدرييب تعزى ملتغري أي   (0.05مستوى الداللة )
كتساب املعلمني للمهارات من كما مت إجراء حتليل التباين األحادي ملعرفة الفروق يف متوسطات ا سنوات اخلربة.  

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لالستبانة 71الربانمج التدرييب وفقا ملتغري سنوات اخلربة. ويوضح جدول ) 
  وفقا للمتغري سنوات اخلربة. 

 لعينة الدراسة   ربةملتغري سنوات اخل (ANOVA)  ( نتائج اختبار التباين األحادي 71اجلدول ) 

متوسط  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين احملاور
 املربعات 

 االحتمال  ف

 
 ككل املقياس  

  14. 2 28. بني اجملموعات 
0.64 

 
0.53 

داخل  
 اجملموعات 

10.27 47 .22 

 االحتمال ف متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين  االستبانة 
 0.32 1.18 26. 2 52. بني اجملموعات 
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وهو اعلى من مستوى   (1.18) أن مستوى الداللة لفحص الفروق وفقا ملتغري سنوات اخلربة بلغ  (  71يتضح من جدول )
اكتساب معلمي تقنية املعلومات للمهارات  يف درجة  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة  أي    ( 0.05الداللة )

واليت تؤكد عدم وجود فروق ذات   ( 2018  )   ة الرباشدي  وهذا يتفق مع دراسةمن الربانمج التدرييب تعزى ملتغري سنوات اخلربة.  
، Aljamodi  ( 2018)  من جهة أخرى تتعارض هذه النتائج مع نتائج دراسةداللة إحصائية يف متغري سنوات اخلربة.  

ابإلضافة اىل عدم وجود خربة لدى مجيع أفراد الفئة املستهدفة يف موضوع الربانمج التدرييب    ويعزي الباحثون هذه النتيجة
 Aljamodiحني كانت دراسة    تدريسها يف اليت مل يسبق هلم  أحد املستجدات املنهجية    اىل شعورهم ابملسؤولية لكونه 

 . تقيس وجهات نظر املتدربني حول برامج التدريب بشكل عام  

 التوصيات 

 ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، فإن الباحثني يوصون ابلتايل: يف  

 املتزامن يف تدريب املعلمني على املستجدات الرتبوية.  اإلليكرتوينامج التدريب  تفعيل بر  .1

التفاعل االجتماعي يف برامج التدريب   .2 من خالل توفري أنشطة تفاعلية   املتزامنة  اإلليكرتويناالهتمام بعنصر 

  . خالل فرتة التدريب

التدريب   .3 فاعلية  الدراسات حول  املزيد من  تط  اإلليكرتوينإجراء  املعلمني يف املتزامن مع  بيقه على عينة من 

 ختصصات خمتلفة. 

مدى اكتساب املعلمني  
للمهارات من الربانمج  

 التدرييب 

داخل  
 اجملموعات

10.41 47 .22   
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 اخلامتة

وال سيما   األفرادمن أمهية ابلغة لضمان مواكبة املستجدات املرتبطة مبعارف ومهارات  نظرا ملا يشهده قطاع التدريب  

املعلمني مهارات تصميم   إكساباملتزامن يف    اإلليكرتوينفاعلية التدريب    الكشف عن هذه الدراسة اىل  هدفت  املعلمني ،

، وذلك من خالل بسلطنة عمان ة من وجهة نظر معلمي تقنية املعلومات يف حمافظة مشال الباطنة  اإلليكرتونياملواقع  

ذات داللة إحصائية ق  فرو ال  عنكشف  وال  ،على أدائهم  اإلليكرتوينمعرفة وجهة نظر املعلمني حول أتثري برامج التدريب  

سنوات   -)النوع االجتماعي   املتزامن تعزى ملتغريات  اإلليكرتوين يف وجهات نظر املعلمني حول فاعلية الربانمج التدرييب  

( معلم ومعلمة تقنية معلومات مبحافظة 55تكونت من ) قصدية  على عينة  الوصفي  املنهج    ون استخدم الباحث  .اخلربة(

املعلمني مهارات تصميم   إكساباملتزامن يف    اإلليكرتوين أن فاعلية التدريب  ئج هذه الدارسة أسفرت نتاو   مشال الباطنة.

ملتغري النوع ذات داللة إحصائية تعزى  عدم وجود فروق    اتضح و   ،إىل مرتفع جدا  ة تراوحت بني مرتفعاإلليكرتونياملواقع  

املتزامن يف تدريب   رتوين اإلليكتفعيل برامج التدريب  بويف ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة  االجتماعي وسنوات اخلربة.  

الرتبوية،   املستجدات  التدريب    واالهتماماملعلمني على  برامج  التفاعل االجتماعي يف  من   املتزامنة  اإلليكرتوين بعنصر 

 اإلليكرتوين خالل توفري أنشطة تفاعلية خالل فرتة التدريب. إجراء املزيد من الدراسات حول فاعلية برامج التدريب  

 اإلليكرتويندراسات لتقيس فاعلية التدريب    إجراءاىل    ابإلضافة،  نة من املعلمني يف ختصصات خمتلفةاملتزامن على عي

 تزامن. املغري  
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