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 ملخص الدراسة
           

للت ععرع ىلععى مععدي  وىلرععة والععر بععرى التععدررم ىلععى م ععدار الم ر ععة الدراسععة  سعع ت              
والخبرة التي ركتسبهو األ راد المتدربرن من خالل تببرى نوىرن من التدررم  ي دورة توجره المدرر 

(,حرث تع  ت سعر  األ عراد الجدرد ,التدررم الت لردي )وجهًو لوجه(,والتدررم المدمج)وجهًولوجه,اونالرن
المتعدربرن للععى مجمعوىترن الةععوببة ويعي التععي تسعتخد  التععدررم الت لرعدي,والتجرربي التععي تسععتخد  

 التدررم المدمج.
العععععععع رن تعععععععع    ععععععععي المععععععععدار  الحكومرععععععععة ررنرالدراسععععععععة مععععععععن المععععععععد عتكععععععععون مجتمعععععععع             

 .وً ل رنة قصدرا اخترور ي ه كونحرث مدررًا  45ال رنة وشملت 2009/2010ت رنه 
 وكونت اسئلة و رةروت الدراسة كمو رلي:           

  ععرات اإلختبععور ال بلععي  ىععن رختلعععاإلجوبععة ىلععى   ععرات ا ختبععور الب ععدي  متوسععبيععل كععون  . 1
 ؟للمجموىة الةوببة

  ععرات اإلختبععور ال بلععي  ىععن رختلعععاإلجوبععة ىلععى   ععرات ا ختبععور الب ععدي  متوسععبيععل كععون  .2
 ؟ةرربرللمجموىة التج

 ؟المهورات,الم ورع  ,.مو الر التدررم المدمج ىلى المتدربرن من حرث اإلتجويوت3
 ؟مو اي  األمور التي ىولجهو التدرربرن المدمج والت لردي.4
تشععرر للععى اخععتالع بعععرن  (α=0.05)م نععوي ىنععد مسععتوي  ينععوف  ععروى  ات د لععة لحصععوئرة. 5

 .ر ود لبرر ة التدررمةوبب والب دي التجرربي نتوئج اإلجوبة ىلى   رات ا ختبور الب دي ال
تشععرر للععى اخععتالع بعععرن   (α=0.05)م نععوي مسععتوي ىنععد ينععوف  ععروى  ات د لععة لحصععوئرة .6

 .نظرة
 .من اجل اإلجوبة ىلى اسئلة و رةروت الدراسة ت  ت نرن ادوات ال رو  التولرة

 .قبلي وب دي للمجموىترن التجرربرة والةوببة اختبور .1

 .ور  الدورةاستبونة ت  .2

 .صحرفة الم وبلة .3

 .المجموىوت البؤررة .4

وكعون معن ابعر   SPSSاستخد  لم ولجة اسعئلة و رةعروت الدراسعة برنعومج التحلرعل اإلحصعوئي
 النتوئج:
 نلعع  ركععن ينععوف  ععروى جويررععة بععرن نتععوئج اإلختبععورات الب درععة وال بلرععة  ععي المجمععوىتر .1

 ة والتجرربرة.بالةوب
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مععن تععدربرن مدرم والمععفوىععل النشععب بععرن التال,ي التععدررم مععن ابععر  األمععور اإلرجوبرععة  عع .2
 .جهة وبرن المتدربرن انفسه  من جهة اخري

 من ابر  األمور السلبرة ىد  وجود ت نرة الحوسوم وممورستهو بشكل صحرح. .3

 .التدررم المدمج رو ر الوقت والجهد والمول .4

 .ختبوراسئلة اإل ىكون ينوف  روى لصولح التدررم المدمج  ي اإلجوبة ىل .5

  ي نظرة المتدربرن للى نتوجوت التدررم لصولح التدررم المدمج. ارجوبي ينوف  رى .6

 وقد خرجت الدراسة بولتوصروت التولرة:
اإلنترنعععت  ألسعععتخدا  األدوات الت نرة)الحوسعععوم, للمشعععوركرن . تحدرعععد المسعععتوي الم ر عععي1
 (.شبكة ال نكبوترة(ال)
 وع  ي الت لر  المدمج..ان ركون ينوف ل وءرن وجويررن  ي األسب2
 لتدررم له كبرر األلر  ي النتوجوت الت لرمرة ىلى المتدربرن.ل.اإلىداد 3
 ةرورة توا ر رغبة لدي المشوركرن..4
 اإلستمرار  ي ي ا النوع من الدورات..5
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأهدافها

 :مقدمة
مؤسسعة لر  ال ولي  ي  لسبرن ممللة بولم هد الوبني للتعدررم )كت و  و ارة التربرة والت           

لىععداد  حرععث ر مععل الم هععد ىلععىتنمرععة المععوارد البشععررة  ععي ال بععوع التربوي, ىلععى (مهنرععة مرج رععة
و ي قرععودات تربورععة قععودرة ىلععى قرععودة الت رععر النععوىي ىلععى مسععتوي كو ععة مععدخالت ال ملرععة التربورععة,

معن الخبعة الخمسعرة )الخبعة 3ت  ي التخبرب واإلدارة حسعم ال ورعةتبورر ال درا جوء ي ا اإلبور
 (.2008/2013اإلستراترجرة 

 تبعورر اداء ال عوملرن وقعدراته  اإلداررعة والفنرعة والتربورعة ةلسعتراتجر وةع الم هد الوبني         
 )الععدلرل  2009/2010لم رنععرن لمععدراء المععدار  الجععدد امحععور التمكععرن  هععومن ععي ىععدة محععوور,و 

المعدمج  التعدررممعن التعدررم يمعو  آلرتعرنوبنوء ىلره ى دة دورة تستخد  , التدرربي,الم هد الوبني(
 .الت لردي  التدررمو 

 ىلعىم  ررى من الم هد العوبني رتدر  ,ومستل موت الدورة من لىداد للمدربرن  تو ررت            
 .لتوظرفهو  ي نظو  التدررم المدمجبرئة موودل 

 مشكلةالدراسة
 شف  ي ان اللعورة  عي تكنولوجرعو الم لومعوت ووسعوئل اإلتصعول حولعت ال عول  للعى قررعة           

للكترونرعععة تتالشعععى  رهعععو الحعععواج  ال مونرعععة والمكونرعععة   ربعععت المسعععو وت وا العععت الحعععوج  السروسعععرة 
والل و رة,ويععععع ا الت رعععععر رفعععععرا ىلعععععى المؤسسعععععوت التربورعععععة ان ت عععععد  حلعععععوً  ل سعععععتفودة معععععن يععععع ه 

 .(58,ص2006)الحلفووي.للورةا
احععد  الت نرععوت  ةر تبععر اإلنترنععت وبرئععة مععوودل المنبل ععة ىععن اسععتخدا  يعع ه  اللععورة التكنولوجرععو      

الت لرمرعة والتدرربرعة  عي المجعولرن وت د من خاللهو تح رى اكبر قدر ممكن معن الكفورعاالت لرمرة المر 
كبعر ىعدد ممكعن ألحتوايو,لتح رى ت لعر  وتعدررم الكمي والنوىي مستهد ة بنرة الت لر  والتدررم, وم

 (.2007)الحرلة, رادمن األ
الم هد الوبني  للى مواكبة ي ه اللورة والتجدرد الدائ  لتبورر خبب  من ي ا المنبلى س ى      

تتوا عى معع منهجرتعه  ععي التبعورر واإلبعداع للععى لىتمعود اسعلوم جدرعد  ععي التعدررم لمعدراء المععدار  
وقعد حععددت مشععكلة الدراسععة مععن , الت لرععدي  بولتععدررم تععهالمعدمج وم ورن تععدررمم الالجعدد ويععو اسععلو 

تللرثرعلى جللودة المللدمج والتقليللدي هللل هنللاو فللروق ببللين نللوعي التللدريب خععالل السععؤال التععولي 
 .التدريب
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 هداف الدراسةأ
معن اجعل  لتعدررمنسج  مع الهدع اإلستراترجي للتبورر التربوي نحعو نوىرعة ات وبأنه تمتو  الدراسة

 التبورر,و لف من خالل.
 .التدررم المدمج والتدررم الت لرديالمدرر الجدرد بوستخدا   هوتقرو  توج .1

 المدمج. دررم وىلرة التمدي قرو   .2

 أهمية الدراسة
الم ر عععة والخبعععرة م عععدار  الوقعععوع ىلعععىو ,معععدرري المعععدار  الجعععدد  اداءم ورنعععة  يعععد ت الدراسعععة للعععى

 المعععدمج التعععدررمتعععو رر ت نرعععة  للتعععدررم ر عععو  ىلعععىسعععلوم جدرعععد معععن خعععالل لىتمعععود ا ,المكتسعععبة 
التععدررم و  مععنىلععى  وىلرععة يعع ا األسععلوم  اتمؤشععر لتععو رر  بأسععلوم التععدررم الت لرععدي, وم ورنتهععو
ىعداد , للوصعول لل ورعة األملعل  عي تبعورر التعدررم تحسرنه داررعة قرعودات تربورعة لتهرئعة واع  جدرعدة واع
 ال ملرة الت لرمرة. ي لحدث ت ررر نوىي  ي  تسوي 

 .الدراسة فرضياتأسئلة و 
 أسئلة الدراسة:

  رات اإلختبور  رختلع ىناإلجوبة ىلى   رات ا ختبور الب دي  متوسبيل كون   :السرال األول
 ؟ال بلي للمجموىة الةوببة

  رات اإلختبعور  رختلع ىناإلجوبة ىلى   رات ا ختبور الب دي  متوسبيل كون  :السرال الثاني
 ؟ة بلي للمجموىة التجرربرال

 ؟المهورات,الم ورع  ,مو الر التدررم المدمج ىلى المتدربرن من حرث اإلتجويوت :الثالثالسرال 
 ؟مو اي  األمور التي ىولجهو التدرربرن المدمج والت لردي :رابعالسرال ال

 فرضيات الدراسة:
 

تشعععرر للعععى  (α=0.05)يم نعععو ىنعععد مسعععتوي  ينعععوف  عععروى  ات د لعععة لحصعععوئرةالفرضلللية األوللللى:
لبرر عة تب عًو اخعتالع بعرن نتعوئج اإلجوبعة ىلعى   عرات ا ختبعور الب عدي الةعوبب والب عدي التجرربعي 

 .التدررم
تشععرر للععى   (α=0.05)م نععوي مسععتوي ىنععد ينععوف  ععروى  ات د لععة لحصععوئرة الفرضللية الثانيللة:

 دررم.لبرر ة الت تب وً المتدربرن للى مجو ت التدررم  نظرةاختالع برن 
 

 حدود الدراسة
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 حدود الزمن
سوىة تدررم للمجموىة الةعوببة ولعالث 30بواقع  10/2   -   25/1دورة  ي الفترة الوق ة برن 

معععع المجموىعععة  معععن خعععالل برئعععة معععوودل ل عععوءات وجويرعععة ول عععوءرن تفعععوىلرن ىلعععى معععدار اسعععبوىرن
 .ربرةر التج

 حدود المكان
 ة  )استلني مدررو غ ة للظروع الراينة(.الةفة ال ربر -مجموىتون من مدرري المدار  

 حدود المجتمع
مععدرر جدرععد    )  110واخترععرت ال رنععة مععن  2010/ 2009مجموىععة مععدررري المععدار  الم رنععرن 

 التدررم المدمج(. -مدررًا ىرنة تجرربرة 22التدررم الت لردي, -مدررًا ىرنة ةوببة 23شملت 
 محدد الدراسة

 نم عععور ىلعععى جعععودة التعععدررم وةعععح العععر التعععدررم المعععدمج ت اتت تصعععر الدراسعععة ىلعععى وةعععع مؤشعععر 
 بولتدررم الت لردي.

 مصطلحات الدراسة.
  ي ركون  رعه تواصعل بعرنلا الوجويي التدررم :(Traditional Training) التدريب التقليدي

رسعت بل او  درمالمتع ,مرللتعدر يو المصدر األسوسعي و)مبوشرًا(المدرم والمتدرم وجهأ لوجه
كعل  (,ر مل مست ال بدون الجموىة )للى حد مو درمالمت ,مر ة من المدر رستس ي الم 

 .(1/4/2010 )شبكة المتحدرن ال رم, رت لمون ور ملون نف  الشئ دربرنالمت
والتععي تعع    رشععتمل ىلععى مجموىععه مععن الوسععوئب :Blended Training ))المللدمج دريبالتلل

المعدمج رمكععن ان  درمتععه. وبرنعومج التعتصعمرمهو لتعتم  ب ةعهو الععب ا والتعي ت ع   العت ل  وتببر و
رشتمل ىلى ال درد من ادوات الت ل  ، ملل برمجروت الت ل  الت ووني ا  تراةي الفوري، الم ررات 
دارة نظععع   الم تمعععدة ىلعععى ا نترنعععت، وم عععررات العععت ل  الععع اتي، وانظمعععة دىععع  األداء ا لكترونرعععة، واع

م تمدة ىلى النشوب تتةمن الت ل   ي الفصول  المدمج ك لف رم ج احداث مت ددة درمالت ل . الت
الت لردرععة التععي رلت ععي  رهععو الم لعع  مععع البععالم وجهععو لوجععه، والععت ل  العع اتي، و رععه معع ج بععرن الععت ل  

 .((Singh, 2003, pp 51-54 المت امن وغرر المت امن
م روع ك لف بنظو   للت ّل  ا لكتروني ومفتوح المصدر حرمنّصة برنومج  (:Modelبيئةموودل)

 (4/4/2010)وركبردرو,، او برئة الت ّل  ا  تراةرة انظمة لدارة الت ّل لدارة الفصل ، او 
جلسعععة او  تسعععتخد  لجمعععع برونعععوت كرفرعععة، و لعععف ب  عععد :(Focus Group)المجموعلللة البرريلللة
للم نررن تبرح  رهو اسئلة وتدون لجوبوت   تبت د وممللة  منت وهمع ىرنوت  جلسوت ىصع  ينى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
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ورشعة ,جوم عة الفرو  )ىن حر  الهدع من التحلرل، وتبلم تفسررات او لرةوحوت معن المشعوركرن
 .(4/4/2010ىمل,

تصعمر  ىملرعة  ىملرة منهجرة منظمعة  عي:Educational Technology) )التقنيات التعليمية
الت لر ,والت ل , عععي ةعععوء ايعععداع محعععددة ت عععو  اسوسعععًو ىلعععى نتعععوئج البحعععوث  عععي مجعععو ت الم ر عععة 

البشررة,للوصععول للععى ت لععر  اكلععر  وىلرععة  رغرععو المختلفععة وتسععتخد  جمرععع المععواد المتوحععة البشععررة ,
 .(57, ص 2007)الحرلة,وكفورة

كفورة يي ال درة ىلى ال رو  ب مل شيء ال :Educational Competency ))الكفاية التعليمية
( وتكععععون ت لرمرععععة ل ا اتصععععلت 1983مععععو بكفععععوءة و  ولرععععة وبمسععععتوي م ععععرن مععععن األداء. )مرىععععي، 

 (. 1981المهورات بول مل التربوي ، وتؤيل صوحبهو ممورسة ىمله بنجوح )سلرمون، 
ًو للبرونععوت ت بععي وصععف يععي المت رععرات التععي(:Descriptive Variablesالمتغيللرات الوصللفية)

ًً ىددرة ملل الجن  , المؤيل ال ل  ,الموقع,مستوي المدرسة.ميولر  قرمًو
 دوريو المت رر ال ي رتألر بنتوئج التجربة ال ي ت(: Dependent Variablesالمتغير التابع )

 ,ملل   رات ا ستبونة,   رات اإلختبور.الدراسة او البحث حوله
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 اإلطار النظري
 لمحة عن برنامج توجيه المدير الجديد

التي ر دمهو  اللوبتهر تبر برنومج التمكرن )توجره المدرر الجدرد (من البرامج             
، بدا ي وادوار  ه الم هد الوبني لتلبرة ا حتروجوت التدرربرة لمدرري المدار   رمو رت لى بمهوم

لمدرري ومدررات المدار  الجدد ال رن انهو دورة مدخل الى ا دارة   2005 ه  ي ال و  بتنفر
  .مدار   رريوت  ت رنه  مدر 

استمر الم هد الوبني بتدرربه ، مستفردا من الت  رة الراج ة النوء التدررم ،من           
ة التدرربرة سنورو ، خالل المالحظوت ونتوئج الت رر ،  حرث ادخلت الت درالت لتبورر المود

بشكل رةمن تف رل دور المشوركرن النوء التدررم، من خالل تصمر  مودة تدرربرة متكوملة 
،تتةمن ورقة مدرم ،وورقةمدرم ،وانشبة و  ولروت متنوىة)انشبة  ردرة ،جموىرة ،دراسة 

ا حو ت ، تحلرل مواقع ، استمورات ت رر   اتي للمهورات ،نشرات، تببر وت ىملرة ،ىرو 
تمكنه  من  لداررة و نرة تجويوت ومهورات وكفوروتات ورد مدرري المدار  بم ورع و ل...الخ ( 

 قرودة مدارسه  بشكل  وىل .
 أنواع التدريب

التنورع  ي اسولرم التدررم ووسوئلة وادواته يي السمة ال ولبة ىلى ي ا ال صر              
ستخد  التدررم اإللكتروني, ل ان   ولرة ي ا ,و ي سروى التبور الحوصل , و ظهور اإلنترنت ا

 ر  رصة للتواصل برن ا راد الفررى مع ب ةه  ا,ل د  تو  ظلت محدودة وغرر ملموسةاألسلوم 
  من جهة ومع المدرم من جهة اخري.  

اإللكتروني  ي جويره واب وده ومةومرنه ر ني  دررمرري الب ا ان الت ل ا               
مكونوت   رمكن  دررمللى التالت لردي  دررمتحورل الت اإللكتروني ل  ان لكل نوع م ارو واع

دررم اإللكتروني مع الت لتدررمرم ج ا تدرربيا ست نوء ىنهو  ل لف تظهرالحوجة موسة لنظو  
وجهًو لوجه لرتخلص  التدررماإللكتروني  و  دررمالت لردي ,بحرث رجمع ي ا النظو  برن م ارو الت

ن ىروم كال م اإلمكون  رقد
رتو رمن خالل  منهمو وي ا 

 دررمالت  المدمج
 (2009)غون ,

 

 

 التقليديالتدريب  التدريب المدمج
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وغولبو  دررمالمدمج رجمع برن نمو ج متصلة واخري غرر متصلة من الت دررمولت              

 متصلةالوبولنسبة للنمو ج غرر  Internetمن خالل ا نترنت  Onlineالمتصلةتكون النمو ج 
Offline  الفصول الت لردرة  يتحدث. (Harvey singh,2003,51-54.) 

سععتخدا  التواصععل ىبععر اإلنترنععت ومععن لعع  التواصععل المبوشععر بععرن المععدرم يعع ا التععدررم ا تعع   رععه 
 من خالل الخبوات التولرة. والمتدرم

 التدررم اإللكتروني ىلى برئة موودل  ي الل وء األول .1

 ون المتدرم  ي المردان.المتوب ة اإلسبوىرة للمتدربرن ىلى الموودل ورك .2

 ىرا ال راءات المبلوبة للمتدربرن ىلى الموودل مع الت سر  ال مني. .3

ةو رة من خالل تصفح مواقع ىلى النت .4  .)الشبكة ال نكبوتي(اىبوء م لوموت للرائرة واع

 المشوركة  ي منتدروت حواررة و مبدا التشوركرة  ي الن وش. .5

لم ال ملرععة التدرربرععةمن خععالل المشععوركة إنجععو  مهمععوت تععدخل  ععي صععبالمتععدربرن  تكلرععع .6
 التفوىلرة ىلى برئة موودل.

 ترن.للى مرحل تحت ىنوان ال رودة والررودة ىلى برنومج موودل قسمت المودة .7

 الدور الفني لمدير  واللونرة القيادة التربويةاألولى ة دالمرحلة األولى :الوح

  ي اإلسبوع األول . المدرسة

  أهمية اإلتصال  والراب ة إدارة األفراد والوقتاللوللة المرحلة اللونرة:الوحدة

 .األسبوع اللوني  ي  بالعمل كفريق والتواصل

 لكترونرًو.موت  التدرم ىلره ل . التواصل مع المتدربرن ب د كل ل وء ومنوقشة8    
 الدراسات السابقة.

والم ورنعة    الت لرعديرت لع  األلكترونعي والرالت لع سعواء حعد حدرلة وقدرمعة ىلعىدراسوت  ىّدة تنوولت 
العع ي رسععتخد  يعع ا األسععلوم  ينععوف ب ععا الدراسععوت الحدرلععة التععي تنوولععت الت لععر  المععدمج و ,برنهععو 

لراء البرى التدرربرة التي تم ج نوىي الت  .ررم الت لردي واإللكتروني دكوسرلة لتنورع واع
 

من الدراسة ىلى لاللرن  ه خالل ىومرنتشرر للى انBersin & Associates ,2003))ورقة بحلرة 
شععركة تبععرن ان التعععدررم المععدمج سععرحل مكعععون التععدررم اإللكترونعععي ألنععه اكلععر  وىلرعععة واقععل جهعععد 

  .ووقت روظفه  ي ي ا الت لر 
 

 

 

 اإللكتروني التدريب
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(،و ) 2005(، و ) حسعن ىلعي حسعن سعالمة ، Charles et al ,2004رعري كعل معن )         
Krause ,2007  رمو رلي :( ان م ارو الت ل  المدمج تتملل 

 خفا نف وت الت ل  بشكل يوئل بولم ورنة بولت ل  ا لكتروني وحده .1

تعععو رر ا تصعععول وجهعععو لوجعععهن ممعععو ر رعععد معععن التفوىعععل بعععرن البولعععم و المعععدرم، والبعععالم  .2
 وب ةه  الب ا، والبالم والمحتوي

معرن ت  ر  الجوانم اإلنسونرة وال القوت ا جتموىرة بعرن المت لمعرن  رمعو برعنه  وبعرن الم ل .3
 ارةو .

المرونععة الكو رععة لم وبلععة كو ععة ا حتروجععوت الفردرععة وانمععوب الععت ل  لععدي المت لمععرن بععوختالع  .4
 مستوروته  واىموري  واوقوته  .

 ا ستفودة من الت د  التكنولوجي  ي التصمر  والتنفر  وا ستخدا  . .5

سععتراترجرة رععو ر المرونععة مععن حرععث التنفرعع  ىلععى مسععتوي البرنععومج، وتععدىر  التوجهععوت اإل .6
المؤسسععرة الحولرععة  ععي الععت ل  والت لععر ، بمععو  ععي  لععف  ععرص ت  رعع  التخصصععوت، وتععدورل 

 المنويج الدراسرة .

( الم ارعو التولرعة لنظعو  2008حسن البعوتع محمعد ىبعد ال عوبي والسعرد ىبعد المعولى السعرد )رري 
 الت ل  المدمج :

 . الت لرديالجمع برن م ارو الت ل  اإللكتروني، وم ارو الت لر  .1

 تدررم البالم الم لمرن ىلى استخدا  تكنولوجرو الت ل  اإللكتروني النوء الت ل  .· 2

 تدىر  برى التدرر  الت لردرة التي رستخدمهو اىةوء يرئة التدرر  بولوسوئب التكنولوجرة· 3
 المختلفة .

 تو رر اإلمكونوت المودرة المتوحة للت لر  من قوىوت تدررسرة واجه ة .· 4
تح رى نسم استر وم اىلى من الت لر  الت لردي، حرث ر لل من  ترة تواجد البالم  ي · 5

 ال وىوت التدررسرةن ممو رترح الفرصة لبالم آخرون بولتواجد داخل ي ه ال وىوت .
سهولة التواصل برن البولم والم ل ، وبرن البالم وب ةه  الب ا من خالل تو رر · 6

ىلى ت ورد البالم بولمودة ال لمرة بصورة واةحة من خالل برئة تفوىلرة مستمرة ت مل 
التببر وت المختلفة، وتمكرنه  من الت برر ىن ا كوري  والمشوركة الف ولة  ي المنوقشوت 

 .الصفرة
 وي ا مو اكدت ىلره لجوبوت المتدربرن  ي صحرفة الم وبلة المجموىوت البؤررة.
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 لفصل  الثالثا
جراءات  الدراسةطرق و   ا 

 هج الدراسة:من 
  .حرث ت  ت سر  ىرنة الدراسة للى مجموىترن استخد   ي ي ه الدراسة المنهج التجرربي

دررم التعععع مععععدرروالت لرععععدي)الوجويي(  دررمتسععععتخد  اسععععلوم التعععع:ضللللابطةمجموعللللة  :ىاألوللللل
معععععععدررًا تععععععع  لىبعععععععوؤي  خمسعععععععة ارعععععععو  تعععععععدررم شعععععععملت ىلعععععععى لختبعععععععور قبلعععععععي 22الوجعععععععويي ىعععععععددي 

   راته ب د ال رو  بولتدررم. ترترم دي مختلع  ي  رة,واختبور ب 11رشمل
ىععددي   مععدراء الت لععر  المععدمجاسععلوم الت لععر  المععدمج   تسععتخد :التجريبيللةالمجموعللة  :ةالثانيلل
حرععث تعع  لخترععور ىرنععة الت لععر  المععدمج بنععوء ىلععى  مععدررًا تعع  ىععرا اإلختبععورات السععوب ة ىلععره 23

ستخ  .دا  اإلنترنتم ورر  وشروب محددة ويي لت ون الحوسوم واع
 مجتمع الدراسة:

 قصععدرةمععدررا .تعع  لخترورىرنععة 110وىععددي 2009/2010الم رنععرن  مععدرري مععدار  التربرععة والت لععر 
 :)الوصفرة(المست لةاوً :مجتمع الدراسة حسم المت ررات  و ع مدرراً  45من 

  التوليظهره الجدول ر المجموىة الةوببةىنوصر: 

 سبةالن المؤهل العلمي النسبة الجنس
سنوات 
 الخبرة

 النسبة مستوى المدرسة النسبة الموقع النسبة

 9-5 %68.2 بكالوريس %59.1 ذكر
18.2
% 

 %22.7 4-1أساسي %13.7 مدينة

 %40.9 أنثى
بكالوريس+دبلو

 م.ع
18.2% 10-14 

63.6
% 

 %45.5 أساسي.عليا %81.8 قرية

 19-15 %13.6 ماجستير  
9.10
% 

 %9.1 أساسي.عليا+ثانوي %4.5 مخيم

 20<= 0% دكتوراة  
9.10
% 

 %4.5 ثانوي  

 %18.2 جميع المراحل        

 :التوليظهره الجدول ر ىنوصر المجموىة التجرربرة      

 النسبة المؤهل العلمي النسبة الجنس
سنوات 
 الخبرة

 النسبة مستوى المدرسة النسبة الموقع النسبة

 %17.4 4-1أساسي %26.1 مدينة %13.0 9-5 %30.4 بكالوريس %60.9 ذكر

 %56.5 أساسي.عليا %73.9 قرية %69.6 14-10 %39.1 بكالوريس+دبلوم.ع %39.1 أنثى

 %17.4 أساسي.عليا+ثانوي 0%  مخيم  %13.0 19-15 %21.9 ماجستير    

 %8.7 ثانوي     %4.3 20<= %8.7 دكتوراة    

 %0.0 جميع المراحل                
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 وب ةوتتةمنلونرًو: المت ررات الت
 استبونة ت ر  الدورة  رات  ا(
 .المت ررات التي مللتهو الف رات  ي اإلختبورات م(
 .اإلجوبوت ىلى صحرفة الم وبلةجع( 

 : وأدواتها اإلحصائية المستخدمة في الدراسةالمعالجات 
و لععف ( SPSSمععن اجععل م ولجععة البرونععوت اسععتخد  برنععومج الععر   اإلحصععوئرة لل لععو  ا جتموىرععة )

 التولرة:الم ولجوت اإلحصوئرة  بوستخدا 
 لرجود م د ت الف رات  ي اإلستبونوت واإلختبورات(1
 (استخدا  الرسو  البرونرة ل را البرونوت2
 )الةوببة والتجرربرة(.Independent t-test)اختبور)ت( لمجموىترن مست لترن) (2
 one-Way Analysis Of  ) )لتحلرعل النتعوئج تحلرعل التبعورن األحعودي ( اسعتخدا 4

Variance 
 :أدوات الدراسة

الرةعععو ت عععر  ا ختبعععورات واإلسعععتبونة ل رعععو  درجعععة األيمرعععة و  اسعععتخدا تععع  بنعععوء ىلعععى مبعععدا الم ورنعععة 
 وكونت ىلى النحو التولي

 استبونة ت ور  الدورة. (1
ة الواحعدة رعد الفعروى بعرن نتعوئج المجموىعداإلختبور ال بلعي والب عدي: تع  اسعتخدا  يع ه األداة لتح (2

وم ورنعة نتععوئج المجمععوىترن مععع ب ةعهمو وقععد تعع  حعع ع ب ععا معن بنععود يعع ه األداة ل ععد  مالئمتهععو 
 .لالختبور

 نظرة المتدربرن للى برر ة التدررم ل رو  ةصحرفة م وبلة الكترونرة استخدم(3
ل ىلعى تعو رر ظعروع التواصع قعوئ الم هعد العوبني للتعدررم اىّده :برنومج (Model(برئة موودل)4

 .ل مل تدررم ىبر اإلنترنت من خالله مع المجموىة التجرربرة
 .المجموىوت البؤررة(5
 (ت ر  الدورة اإلداري والفني.6

 النتائج المتعلقة باألسئلة. .تحليل نتائج الدراسة

 
للمجموىعععة يععل كععون م عععدل اإلجوبععة ىلعععى   ععرات ا ختبعععور الب ععدي  :األوللإلجابللة عللللى السلللرال 

 للمجموىة الةوببة. الب ديه من   رات اإلختبور اىلى منالتجرربرة 
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ىلععى النحععو  والنسععم ل جوبععة ىلععى الف ععرة بشععكل صععحرح وكونععت النتععوئج  توسععبوتاسععتخدمت الم
كععون ينععوف تحسععن  ععي مسععتوي ا داء ىلععى ب ععا ,حرععث 23( ص 1جععدول) 1ملحععى انظععر التععولي

( ولبعوت 10, 4, 2, 1ف عرات)(وتراجعع  عي مسعتوي األداء  عي ال11, 7, 6, 5, 3  رات ا متحعون )
(اي ان المجو ت  ي   رات اإلختبور الملحى تحتوج للى  رودة  ي التدررم واإليتمعو  9 ي الف رة )

 لف رات التي حدث  رهو تراجع.بو
: يل كون م دل اإلجوبعة ىلعى   عرات ا ختبعور الب عدي اىلعى منعه معن الثانيلإلجابة على السرال 

 موىة التجرربرة.للمج الب دي  رات اإلختبور 
 ىلعى النحعو التعولياستخدمت الم د ت  والنسم ل جوبة ىلى الف رة بشكل صحرح وكونت النتوئج 

ىلعععى العععرغ  معععن ان حجععع  ال رنتعععرن مختلعععع كونعععت الم عععد ت 23ص 1,ملحعععى 4, 3جعععدول انظعععر
نععوف ( وكععون ي9,  8, 7، , 6، 4, 2لف ععرات اإلختبععور الب ععدي اىلععى منععه لف ععرات اإلختبععور ال بلععي)

 ( رالحظ من خالل النتوئج السوب ة ان. 11,  10,  5, 3, 1تراجع  ي بوقي الف رات)
الوجعويي  دررمالمعدمج اىلعى منهعو  عي التع دررم رهعو ت عد  نترجعة التع الحوصعل( ىدد الف رات 1

 )الت لردي(.
وردل الرس   ل ختبور ىد  مالءمتهموردل ىلى  ممو 10, 1حدوث تراجع  ي الف رترن (2

 .ني ىلى اإلجوبوت الصحرحة ىلى   رات اإلختبوررنالبرو

 

 

 
 
 
 
 
 

 : ضيةالنتائج المتعلقة بالفر 
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 الثالثلإلجابة على السرال 

ىبر البررد  لرسولهو لخال مشوركًو من 23ىلى و ىتالكترونرًو  ت  استخدا  صحرفة الم وبلة
الدورة ودارت نتوئج اإلجوبة  ىشرة مشوركرن  ي جوبة منات  الحصول ىلى  اإللكتروني ,ل  انه

 ىلى اسئلة الصحرفة حول المحوور التولرة:
 حرث راي:مدي  وىلرة التدررم:

 التفوىل مع المدربرن وال مالء. ىبرخبرات اآلخررن ل % من المشوركرن  وئدة1-90
 %من المشوركرن ان التدررم رواكم الت د  التكنولوجي.2-60
 صر الوقت والجهد ورو ر المول.%من المشوركرن ان التدررم رخت50 -3
 ان التدررم ر بي للمتدرم مسوحة ل ىتمود ىلى النف  شوركرن%من الم4-20

 حرث ارتأي:مدي الحموسة:
 السموح للبرنومج بوإلستمرار.-1-50%
ان التدررم و ر جو من التفوىل النشببرن المدرم والتدربرن من جهة وبرن المتدربرن  -2-50%

 انفسه .
 لبرنومج رتحدي قدرات اإلنسون ورلرر الدا  رة.ان ا-% 3-20

 حرث ارتأي: مدي اإلتصول والتواصل:
 ان البرنومج رسمح للمتدرم بولتواصل مع البرنومج  ي اي وقت. -% 1-40
 سهولة الرجوع للمودة التدرربرة والبحث ىن الم لومة. -2-30%

 اإلتجويوت:
 ن المتدربرن الفرصة للت ل  ال اتي.ان التدررم اكسبه  ل ة بولنف  واأللفة بر -1-30%
 .ان ينوف حوجة ل ست داد وان المدرم موجه ومرسر -% 30 -2

%من وجهة نظر المتدربرن يي التفوىل برن 90من ابر  األمور اإلرجوبرة  ي الدورة وشكلت     
 من جهة اخري. المتدربرن انفسه  او برنمن جهة المدرم والمتدربرن 

ربرن ان ابر  السلبروت كون ىد  وجود ت نرة الحوسوم وممورستهو بشكل % من المتد50 رمو راي
 صحرح.
 ىن اي  األمور التي ىولجهو التدررم المدمج والت لردي. ولإلجابة على السرال الرابع         
استخد  اجوبوت المجموىة البؤررة  كونت اتجويوت المشوركرن  ي التدررم المدمج        

ىلى م ظ  األسئلة التي برحت ىلره  والتي  تت لى بمواةرع الدورة ارجوبرة والت لردي 
 ...4وايدا هو,والنواحي التنظرمرة ,وبرئة التدررم انظر ملحى

  من ن وب ال وة التي ىرةهو المشوركرن التواصل, تبودل الخبرات, لىبوء  ترة كو رة ل بالع.
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 رة التدررم ومن ابر يو:ل  انه  تبرقوا للى ب ا الص وبوت التي واجهته   ي ىمل
  ىد  تو ر خدمة اإلنترنت  ي منو له  وبروته  ممو حول دون مشوركة ب ةه  بشكل

 منتظ  خالل  ترة التدررم.

 .ص وبوت الدخول للموقع والت ومل مع األنشبة خوصة  ي األسبوع األول  من التدررم 

 كونت  ي بدارة  صل دراسي جدرد. و من لن  ود الدورة خوصة انه 

 تو ر نمو ج واق رة مرتببة بفوىلروت التدررم وخوصة  ي األرو  المخصصة لل وءات ىد  
 الوجويرة ملل ىرا مواقع ت لرمرة ومنوقشتهو  رمو رت لى بت ررر ال رورة الصفرة.

 .ىد  ت برة المودة التدرربرة بشكل كوع لمواةرع خوصة بوإلدارة المولرة 

 ببة البؤررةىد  منوسبة الوقت بولنسبة للمجموىة الةو 

 

 : ضيةالنتائج المتعلقة بالفر 
 ل جوبة ىلى الفرةرة األولى ت  استخدا  

المتوسبوت لتوةرح الفروى النوتجة ىن اإلجوبة ىلى الف رات  ي كال ا متحونرن من  .1
 .22ص4, 3, 2،  1 ولاجد 1الملحىخالل 

للمجموىة نالحظ من خالل المتوسبوت ان الم دل والنتوئج كونت ا ةل  ي ا ختبور 
 6, 5, 4, 2, 1)الت لر  المدمج( ىنه  ي المجموىة الةوببة وي ا واةح  ي الف رات)ةالتجرربر

 .امو بوقي الف رات  كونت لالختبور الةوبب (7,
 (. (Independent t-test استخد  اختبور)ت( لمجموىترن مست لترن .2

جد  روى  ات د لة لحصوئرة برن اإلختبور الب دي للمجموىة التجرربرة تو :الفرضية الصفرية
 والمجموىة الةوببة.
وجد  روى  ات د لة لحصوئرة برن   رات ا ختبور الب دي للمجموىة  ت الفرضية البديلة:

 .روةح النتوئج42صفحة  6جدول  1الملحى وا ختبور الب دي للمجموىة الةوببة ةالتجرربر
 

 (. (Independent t-test ختبور)ت( لمجموىترن مست لترنا من خالل
 9, 8, 6, 5, 4, 1رتةح ان ينوف  روى  ات د لة لحصوئرة  ي  الف رات )

 1)   وبمو ان الفروى كونت لصولح الت لر  المدمج  ي الف راتsig<0.05 ألن (11,
لى الف رات ينوف الر للتدررم ىلى ي ه الف رات برنمو كون األلر اكبر ى( 6, 5, 4,
 .الرس  البروني روةح  لف ي(للت ل  الو جوي11, 9, 8)
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تشعععرر للعععى   (α=0.05مسعععتولد لة) ىنعععد  عععروى  ات د لعععة لحصعععوئرة وجعععدت الفرضلللية الثانيلللة:
 نظرة المتدربرن للى مجو ت التدررم ر ود لبرر ة التدررم.اختالع برن 

نظعرة المتعدربرن شعرر للعى اخعتالع بعرن ت  روى  ات د لعة لحصعوئرةوجد ت  :الفرضية الصفرية
 للى مجو ت التدررم ر ود لبرر ة التدررم.

نظرة المتدربرن تشرر للى اختالع برن  ينوف  روى  ات د لة لحصوئرةروجد الفرضية البديلة:
 للى مجو ت التدررم ر ود لبرر ة التدررم.

     
 نوع.المجموعة المجاالت

عددبنود 
 المجال

 المتوسطات
اف اإلنحر

 المعياري

 18871. 3.3813 8 التجريبية أهداف التدريب
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 لعينتين مستقلتين Tإختبار 

 المجاالت

  

 %95فترة الثقة   

درجات 
 الحرية

مستوى 
الداللة في 
 إتجاهين 

متوسط 
 الفروق

اإلنحراف 
المعياري 
 أكبر قيمة أقل قيمة للفروق

أهداف 
 التدريب

تساوي تباين 
 المجتمعين

14 .784 -.02875 .10300 -.24966 .19216 

محتوى 
 التدريب

تساوي تباين 
 المجتمعين

16 .478 .06556 .09029 -.12585 .25696 

األساليب و 
 األنشطة

تساوي تباين 
 المجتمعين

10 .600 .05500 .10169 -.17158 .28158 

األمور 
 االدارية

تساوي تباين 
 المجتمعين

14 .982 -.00250 .10870 -.23564 .23064 

تساوي تباين  بيئة التدريب
 المجتمعين

8 .029 .08800 .03323 .01138 .16462 

 مخرجات
 التدريب 

تساوي تباين 
 المجتمعين

8 .389 -.09800 .10770 -.34636 .15036 

تساوي تباين  التقويم
 المجتمعين

8 .434 .05200 .06317 -.09366 .19766 

رتةح من خالل الجدولرن ان ينوف  روى  ات د لة لحصوئرة  ي برئة التدررم ر ود لصولح 
رئة اإللكترونرة كون له الر كبرر  ي نفو  المشوركرن المحموىة التجرربرة اي ان الت ومل مع الب

  ي دورة الت لر  المدمج
 

 

 الفصل الرابع
 :النتائج

  رةروت الدراسةالدراسة واللوني  اسئلة اتجويرن األول نتوئج حسمال ت  تصنع
 الدراسة  وفرضيات الدراسة النتائج المتعلقة بأسئلة 

 22194. 3.4100 8 الضابطة

 محتوى التدريب
 14403. 3.4422 9 التجريبية

 22940. 3.3767 9 الضابطة

 األساليب و األنشطة
 16092. 3.4183 6 التجريبية

 19012. 3.3633 6 الضابطة

 األمور االدارية
 20897. 3.1813 8 التجريبية

 22551. 3.1838 8 الضابطة

 بيئة التدريب
 05196. 3.5200 5 التجريبية

 05310. 3.4320 5 الضابطة

 مخرجات التدريب
 13293. 3.4080 5 التجريبية

 20082. 3.5060 5 الضابطة

 التقويم
 13722. 3.4340 5 التجريبية

 03347. 3.3820 5 الضابطة
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  7، , 6، 4, 2)  رات ا ختبور ي  محموىة الت ل  المدمجكون ينوف ت د   ي ,
 ة ع حوصل  ي بوقي الف رات ينوف وان (9,  8

 

  كونت نظرة المتدربرن ارجوبرة بولمجمل للى التدررم المدمج ومدي  وىلرته  ي
 .لرة التدرربرةمال 

 
 (6, 5, 4, 1نالحظ انه كون ينوف  روى  ات د لة لحصوئرة للف رات 

رهو تحسن لصولح الت لر  المدمج (  جمرع الف رات كون  11, 9, 8,
اإلختبور  3بوستلنوء الف رة الخومسة والحودرة ىشر راجع ملحى

.ونسبة اإلجوبة ىلى الف رة الحودرة ىشر ة رع جدًا اي ان 30ص
 الت لر  النشب رحتوج للى  رودة  ي التدررم والت رع ىلى خصوئصه.

 ى مجو ت الدورة سوي  روجد  روى  ات د لة لحصوئرة حول نظرة المتدربرن لل
 ي مخرجوت التدررم وكون لصولح التدررم المدمج اي ان األلر كون كبررًا ىلى 

 المتدربرن.

  لبوت األداء بولنسبة للمجموىترن  ي ا ختبوررن ال بلي والب دي ىلى مستوي
 ىة الواحدة,رغ  التفووت  ي النتوئج ىلى ص رد ب ا الف رات.و المجم

  الدورترن جرد جدًا. لىى ال و  األداءكون ت درر 

  ىد  وجود  روى  ات د لة لحصوئرة برن نتوئج المجموىة التجرربرة والةوببة
  ي ا ختبور الب دي.
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 التوصيات
 بنوء ىلى النتوئج السوب ة رري البوحث ا يتمو  بوألمر التولرة:

  ولى منه.ي ه المرحلة األ ت تبر ي ىدة مراحل و اىبوء التدررم وقت اكبر 

 ل رو  األداء للمتدربرن. ,اخترور ادوات قرو  منوسبة اكلر 

 ي المشوركة بولدورة)قرو  م دار الرغبة( وي ا رةمن. نحةور الراغبر  

 .المدمج دررمىد  ال روم الكبرر الحوصل  ي التجربة ىلى الت .ا

 .الفوىلرة  ي األداء  .م

 ا المشوركرن.لب تحدرد ايداع الدورة وىنوصريو األسوسرة قبل بدارتهو  

  تو رر برئة التدررم الواحدة لجمرع المتدربرن)خوصة التجرربرة( من حوسوم وخدمة
 اإلنترنت.

  اكلر بحرث تكون اإلجوبة ىلى  ختبور ال بلي والب دي بشكل واةحصروغة   رات ا
 .الف رة محددة
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 1:ملحىمالحىلا

 *الجداول

 
 
 

          
 
 
 
 

 
            (                                                                 2(                                                             جدول )  1جدول )       

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (     4جدول )                              (                 3جدول )   

 اإلختبارالبعدي للمجموعة الضابطة

 المجموع العدد الف رات
نسبة اإلجابة 
 الصحيحة

اإلنحراف 
 المعياري

Q1 22 10.00 .4545 .50965 

Q2 22 3.00 .1364 .35125 

Q3 22 13.00 .5909 .50324 

Q4 22 16.00 .7273 .45584 

Q5 22 3.00 .1364 .35125 

Q6 22 20.00 .9091 .29424 

Q7 22 9.00 .4091 .50324 

Q8 22 20.00 .9091 .29424 

Q9 22 16.00 .7273 .45584 

Q10 22 2.00 .0909 .29424 

Q11 22 7.00 .3182 .47673 

    22 المجموع

 اإلختبارالقبلي للمجموعة الضابطة
لمجموعا العدد الفقرات نسبة اإلجابة  

 الصحيحة
اإلنحراف 
 المعياري

Q1 21 14.00 .6667 .48305 

Q2 21 4.00 .1905 .40237 

Q3 21 4.00 .1905 .40237 

Q4 21 19.00 .9048 .30079 

Q5 21 .00 .0000 .00000 

Q6 21 15.00 .7143 .46291 

Q7 21 1.00 .0476 .21822 

Q8 21 10.00 .4762 .51177 

Q9 21 16.00 .7619 .43644 

Q10 21 3.00 .1429 .35857 

Q11 21 1.00 .0476 .21822 

    21 المجموع

 اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 المجموع العدد الفقرات
نسبة 
اإلجابة 
 الصحيحة

اإلنحراف 
 المعياري

Q1 23 19.00 .8261 .38755 

Q2 23 7.00 .3043 .87567 

Q3 23 6.00 .2609 .44898 

Q4 23 20.00 .8696 .34435 

Q5 23 9.00 .3913 .49901 

Q6 23 23.00 1.0000 .00000 

Q7 23 10.00 .4348 .50687 

Q8 23 18.00 .7826 .42174 

Q9 23 12.00 .5217 .51075 

Q10 23 2.00 .0870 .28810 

Q11 23 .00 .0000 .00000 

    23 المجموع

 اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية

 المجموع العدد الفقرات
نسبة 
اإلجابة 
 الصحيحة

اإلنحراف 
 المعياري

Q1 15 15.00 1.0000 .65465 

Q2 15 4.00 .2667 .45774 

Q3 15 4.00 .2667 .45774 

Q4 15 11.00 .7333 .45774 

Q5 15 10.00 .6667 .48795 

Q6 15 11.00 .7333 .45774 

Q7 15 6.00 .4000 .50709 

Q8 15 10.00 .6667 .48795 

Q9 15 6.00 .4000 .50709 

Q10 15 3.00 .2000 .41404 

Q11 15 .00 .0000 .00000 

    15 ( المجموع
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 (5جدول)                                      

 
 

االختبارنوع. الفقرات االنحراف  الوسط العدد 
 المعياري

Q1 

ختبار.بعدي.ضابطإ  22 .4545 .50965 

 38755. 8261. 23 إختبار.بعدي.تجريبي

Q2 

 35125. 1364. 22 إختبار.بعدي.ضابط

 87567. 3043. 23 إختبار.بعدي.تجريبي

Q3 

 50324. 5909. 22 إختبار.بعدي.ضابط

 44898. 2609. 23 إختبار.بعدي.تجريبي

Q4 

 45584. 7273. 22 إختبار.بعدي.ضابط

 34435. 8696. 23 إختبار.بعدي.تجريبي

Q5 

 35125. 1364. 22 إختبار.بعدي.ضابط

 49901. 3913. 23 إختبار.بعدي.تجريبي

Q6 

 29424. 9091. 22 إختبار.بعدي.ضابط

 00000. 1.0000 23 إختبار.بعدي.تجريبي

Q7 

 50324. 4091. 22 إختبار.بعدي.ضابط

 50687. 4348. 23 إختبار.بعدي.تجريبي

Q8 

 29424. 9091. 22 إختبار.بعدي.ضابط

 42174. 7826. 23 إختبار.بعدي.تجريبي

Q9 

 45584. 7273. 22 إختبار.بعدي.ضابط

 51075. 5217. 23 إختبار.بعدي.تجريبي

Q10 

 29424. 0909. 22 إختبار.بعدي.ضابط

 28810. 0870. 23 إختبار.بعدي.تجريبي

Q11 

 47673. 3182. 22 إختبار.بعدي.ضابط

 00000. 0000. 23 إختبار.بعدي.تجريبي
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 (6جدول)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 

 الحد األعلى الحد األدنى درجات الحرية قيمةtالمحسوبة مستوى الداللة 

Q1 .000 -2.760- 43 -.64297- -.10011- 

Q2 .103 -.837- 43 -.57257- .23660 

Q3 .055 2.324 43 .04362 .61646 

Q4 .018 -1.185- 43 -.38447- .09988 

Q5 .000 -1.973- 43 -.51547- .00559 

Q6 .002 -1.482- 43 -.21458- .03276 

Q7 .737 -.171- 43 -.32946- .27808 

Q8 .018 1.162 43 -.09308- .34605 

Q9 .023 1.422 43 -.08598- .49705 

Q10 .928 .046 43 -.17113- .17903 

Q11 .000 3.203 43 .11782 .51855 



25 

 2ملحق
 

 
 استمارة تقويم المدرب

 

 
 
 
 لرشودات للمستجربرن  ي ت بئة ا ستبونة :
 

o .اقرا كل سؤال بدقة قبل اإلجوبة ىنه 

o د داخل المربع ىلى الرسور.اكتم ت دررف للبن 

 
 
 
 
 
 

 

 

  المتدرم المحتر 

 
  ريب في مجاللتدريب التربوي بإجراء دراسة تقويمية للتديقوم المعهد الوطني ل

ة بكل وبما أنو مشارو في الدورة نرجو التعاون معنا واإلجابة على بنود االستمار 
يم الدورة وتطوير االجراءات في المسقبل سعيًا نحو اهتمام ودقة حتى نستطيع تقو 

 تحسين التدريب الذي تقوم به الوزارة 
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 5امو  كل من البنود اآلترة بحرث ركون  5للى  1*ى ر ي المشورف : ةع ت دررًا رتراوح من 
  ادنى ت درر.   1اىلى ت درر و 

 أ.إحسان سالم د.   حسان أبو حسن البنود الرق 

   انطلق المدرب من خبرات المتدربين ومهاراتهم السابقة .1
   درب التدريب بشكل متسلسل ومنظمقدم الم .2
   قدم المدرب التدريب بأسلوب شيق وجديد .3
   كان المدرب متمكنًا من موضوع التدريب .4
   كان المدرب قادرًا على توصيل المعلومات .5
   شجع المدرب على المشاركة والنقاش .6
   نّوع المدرب في أساليب التدريب .7
   اجعةقدم المدرب تغذية ر  .8
   استخدم المدرب أمثلة ترتبط بحاجات المتدربين .9

   طرح المدرب أسئلة تقويمية مناسبة .10
   التزم المدرب بالوقت الكلي المخصص للدورة .11
   ساهم المدرب في إيجاد جو من التفاعل بين المتدربين .12
   غّطى المدرب المواضيع المطروحة بجدية وموضوعية  .13
   ترو المدرب أثرًا إيجابيًا واضحًا لديّ  .14
   كانت تعليمات المدرب حول موضوع التدريب واضحة ومحددة  .15
   كان المدرب يتابع األنشطة وعمل المجموعات .16
   كان المدرب تضبط النقاش وال تنشغل بأحاديث جانبية .17
   غطى المدرب المحتوى والنشاطات حسب البرنامج .18
   عطى المتدربين الوقت الكافي لتحليل  األفكار المطروحةأ .19
   تمت اإلجابة على تسارالت المشاركين بطريقة مرضية .20
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 المناسب. ردائرة حول االختيا  نرجو منك وضع
 

االدارة العامة / 

 المديرية

 

  المسمى الوظيفي

 أنثى ذكر الجنس

 10أكثر من   10 – 6  5-0 برةسنوات الخ

 دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم المؤهل العلمي

علوم  لغات التخصص 

 اجتماعية 

 هندسة مواد علمية إدارة

 

 

 

 اشارة بوضع  الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتيةx  أمام كل عبارة تحت التقدير 

 المناسب:
 

          بشدة أعارض .1              أعارض . 2              أوافق .3               بشدة أوافق .4

  

 المتدرب المحترم:
 البحث اإلجرائي " "   دورةر و  الم هد الوبني للتدررم التربوي بت ور

 سوىة تدرربرة . 20بواقع  6-20/4/2010
وبمو انف مشورف  ي الدورة نرجو الت وون م نو واإلجوبة ىن بنود ا ستمورة بكل ايتمو  ودقةن 
بحرث نستبرع ت ور  الدورة وتبورر ا جراءات  ي المست بلن س رًو نحو تحسرن التدررم ال ي 

 ت و  به الو ارة. 
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   A اعارض  أهداف الدورة

 بشدة
 أوافق أوافق أعارض

 بشدة

 

A1 أهداف البرنامج واضحة.      

A2 أهداف البرنامج إجرائية وقابلة للتطبيق      

A3 أهداف البرنامج محددة وقابلة للقياس      

A4 نامج ترتبط بمهامي الوظيفيةأهداف البر.      

A5 أهداف البرنامج تلبي احتياجاتي الفعلية      

A6 :أهداف البرنامج شاملة للجوانب   

     معارف

     اتجاهات وقيم 

     المهارات

      

B   اعارض  محتوى التدريب

 بشدة
 أوافق أوافق أعارض

 بشدة

 

B1 داف البرنامجمحتوى التدريب يتناسب مع أه      

B2 محتوى التدريب له صلة بعملي.      

B3   كان محتوى التدريب جديداً علي.      

B4  محتوى التدريب يواكب االتجاهات التربوية الحديثة      

B5 راعي التسلسل المنطقي للموضوعات ي دريبمحتوى الت      

B5 أثر في مستواي وتترك  تقبل،ة سوف تفيدني في المسأعتقد أن المواد التدريبي

 األكاديمي

     

B6  المواد التدريبية سوف تحسن مستواي المهني      

B7 محتوى المادة التدريبية يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي      

B8 إخراج المادة التدريبية واضح ومنظم      

 

 C اعارض  األساليب والنشاطات التدريبية

 بشدة
 أوافق أوافق أعارض

 بشدة
 

C1 األساليب المقترحة تتناسب مع المحتوى المطروح في البرنامج      

C2 ..." األساليب متنوعة " نقاش، تمارين تدريبية، محاضرات، مجموعات      

C3 أساليب التدريب عملية وتطبيقية      

C4 أساليب التدريب تركز على التعلم الذاتي      

C5  تتطلب استخدام تقنيات متنوعة مثل ) التلفاز، الفيديو، األساليب المقترحة

 جهاز العرض، الحاسب، ... الخ .

     

C6 األنشطة وأساليب التدريب المقترحة تستثير التفكير      

 

D اعارض  األمور اإلدارية

 بشدة
 أوافق أوافق أعارض

 بشدة

 

D1 ستراحات، ...... "التدريب مناسب " ساعات البدء، واالنتهاء وقت اال برنامج      

D2 كان وقت انعقاد الدورة مالئماً لي      

D3 المواصالت من و إلى مكان التدريب مؤمنة. تكان      

D4  تم إعالمي بالبرنامج التدريبي قبل بدئه بوقت كاف مما ساعدني لعمل الترتيبات

 الالزمة لحضوري.

     

D5 اسية ،ورق قالب ،أقالم المواد الالزمة للدورة كانت معدة )قرط

 فلوماستر..........(

     

D6 تكفي المدة المقررة للبرنامج لتغطية جميع موضوعات البرنامج      

D7 تناسب أيام التدريب التي ُحددت للبرنامج المتدربين      

D8 عدد ساعات التدريب خالل اليوم مالئمة لألنشطة      

E  بيئة التدريب      
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E1 ان اإلقامة مريحاً ونظيفاً كان مك      

E2 يوجد تناسب بين عدد المتدربين وسعة قاعات التدريب      

E3 زودت قاعات التدريب بالوسائل التعليمية المعينة للتدريب      

E4 . " ....كانت قاعة التدريب مريحة من حيث اإلضاءة والمقاعد والتهوية      

E5 ات والتسهيالت مثل كفتيريا وغيرها.توفرت في مكان التدريب الخدم      

 

F  اعارض  مخرجات التدريب

 بشدة
 أوافق أوافق أعارض

 بشدة

 

F1  جديدةاكتسبت مهارات       

F2  انعكس التدريب على عملي بزيادة قدرتي على أداء مهام وظيفية      

F3 ساعدني التدريب على إدراك نقاط القوة والضعف لدي      

F4 لتدريب احتياجاتي التدريبية لبى ا      

F5   أحبذ إعطاء شهادة بعد التدريب      

 

G  اعارض  التقويم

 بشدة
 أوافق أوافق أعارض

 بشدة

 

G1  البرنامجاستخدمت أدوات تقويم متنوعة في.      

G2 وسائل وأدوات التقويم تناسب المهام التدريبية      

G3 مستمرة.  ميقوكانت عملية الت      

G4 .أعطي المتدربون تغذية راجعة باستمرار      

G5 أثناء تنفيذ الفعاليات أعطى الوقت الكافي لتنفيذ التقويم.      

 

 مو يي ابر  المشوكل التي واجتهف  ي تنفر  البرنومج ؟
- 
- 
- 

 مو يي اقتراحوتف لتبورر البرنومج؟
- 
- 
- 

  وترايو مرتببة بمهومف الوظرفرة؟مو يي البرامج التدرربرة التي تحتوجهو مست بالً 
- 
- 
- 
 

 مالحظوت اخري:
- 

 

 

 

 

 

 نشكر لكم تعاونكم 
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 3ملحق
 اختبار 

ررجى منف ى ر ي المشورف /ة   ي دورة توجره المدرر الجدرد  المجموىة الةوببة 
، والمجموىة التجرربرة و ى الت ل  المدمج )توجره المدرر الجدرد (   205( قوىة 3مجموىة رق )

 جوبة ىلى ا سئلة  بكل موةوىرة  ي ةوء مو اكتسم من خبرات  ي الدورة التدرربرة  .ا 
 

 يتكون االختبارمن قسمين :
 

 :م لوموت  شخصرة  القسم االول
 

 (  ي المربع المنوسم لف Xةع اشورة )
 الجنس  .1

  كر                                              انلى
 
 المرهل العلمي  .2

 ولوررو           بكولوررو  +دبلو  تربرة        موجسترر          دكتوراهبك
 
 سنوات  الخبرة  .3

 

 سنة  وكلر  21سنة            20-15         15-10سنوات                5-9
 
 موقع المدرسة التي تديرها  .4

 

 مخر مدرنة                            قررة                       
 مستوى المدرسة التي تديرها  .5

 
 اسوسرة ىلرو         اسوسرة ىلرو  ولونورة         لونورة   ب         4-1اسوسرة دنرو   

      1  - 12 
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( فقللرة يلللي كللل منهللا اربللع اجابللات هاحللداها فقللط هللي االجابللة  15القسللم الثللاني :فيمللا يلللي ) 

جابلة الصللحيحة عللى الجلدول المعللد للذلو فلي نهايللة الصلحيحة هوالمطللوب منلو وضللع رملز اال
 السرال .

 تعتمد القيادة االدارية على : .1
ا.ىملرة التولرر التي رمورسهو المدرر ىلى مرؤوسره            م.ىملرة بلوغ ايداع المؤسسة 
 التي ر و  ىلى ادارتهو .      ج.ىملرة ا تصول والتواصل مع ال وملرن       د. )ا+ م ( .

  
 ند تنفيذ المهام وادارة االفراد يكون التركيز على :ع .2

ا. تنفر  المهو  واتمومهو    م. تح رى ا يداع      ج. ت رر  ا داء          د. تولرى 
 ا نجو ات 

 للتقليل من فرص المواجهة في االجتماع يجلس على يمين رئيس االجتماع : .3
.ىةو م ورا      د.ىةو محم ا.ىةو لرلور            م.ىةو مسوند          ج

 للظهور 
 واحدة مما يلي ليست من مهام المدير بعد االجتماع : .4

 ا. متوب ة التوصروت وال رارات التي ت  اتخو يو  ي ا جتموع     م.تولرى مو ت  انجو ه او  بوول 
وج لل راءة ج. تلخرص نتوئج ا جتموع                                د .تو رع ا وراى التي تحت

. 
 من مهام مدير المدرسة كمشرف مقيم :  .5

ا.التخبرب لالدارة الت لرمرة  ي المدرسة                    م. ت رر  اداء البلبة والم لمرن        
 ج.سد ل رات المنهوج الجدرد                              د.متوب ة النمو المهني للم لمرن .

 احد المعلمين  تركز بالدرجة االولى على :عند حضورو لحصة صفية عند  .6
 ا. ادارة الحصة          م.شخصرة الم ل        ج. واجبوت البلبة       د. قبع المنهوج 

 من مضيعات الوقت : .7
ا.محوولة   ل كل شيء        م.توجرل ا ىمول        ج.ىمل اكلر من ىمل  ي ان واحد       

 د. اسنود ا ىمول لالخررن .
 
 متاز الفريق بانه :ي .8

ا. له يدع واحد      م. له ىدة ايداع     ج.متخصص  ي مجول م رن    د.احرونو ركون 
 مؤقتو 
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 من مراحل تكوين الفريق )العاصفة( وتعني : .9
ا.صراع وتنو           م.سرودة   ب          ج.ن وء ا  راد               د.انخفوا 

 الصراع 
 التعلم النشط : .10

ال وئ  ىلى نشوب المت ل                   م.الت ل  ال وئ  ىلى انخراب المت ل  بونشبة  ا.الت ل 
   ولة 

 ج.الت ل  ال وئ  ىلى نشوب الم ل                   د.الت ل  ال وئ  ىلى انشبة مراج ة المنهوج .
 ادارة االفراد في المدرسة تشمل : .11

 لم لمرن والبالم       د.ا راد المجتمع المحلي ا.الم لمرن          م.البلبة          ج.ا
 
 

          
 

 
 
 
 

 
 

 26/1/2010قسم الدراسات والتقييم / المعهد الوطني للتدريب التربوي 
 خاص بالمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية )منحى التعلم المدمج(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرق 
            ا جوبة
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  4لحىم
 أسماء المشاركين في دورة تمكين )تعليم مدمج (

 المدرسة المديرية االسم الرباعي الرقم
 درر الحبم األسوسرة المختلبة نوبل  ختو  ىبد اهلل ىلي ىبد الحى  .1
 السوورة اللبن اللونورة المختلبة جنوم نوبل  رائد جود اهلل نورع جود اهلل  .2
 لرو /سلفرت ال  سلفرت احمد محمد ىلي  .3
  .ى وبو األسوسرة بوبو  ىوبع محمد روسع دراغمة  .4
 بنوت ىرانة اللونورة جنرن سري جبر حسن ال مورنة  .5
  .بوبو  األسوسرة األولى بوبو   را  احمد ابو دوا   .6
 الدوحة األسوسرة ال د  نودرة ىدنون خةر ابو ارمرلة  .7
 المسوكن اللونورة نوبل  محمود شوكت محمود اشتره  .8
 دومو األسوسرة المختلبة جنوم نوبل  محمود حمود جبولي رود   .9

 ث–م.درر بلوب  سلفرت  ن مة م روع سلر  مصبفى  .10
 الشوبوت المسلموت اللونورة ال د  اكرا  ىبد اهلل احمد الوحردي  .11
  .الكرامة األسوسرة اللونورة جنرن س د مصبوح س د ىور   .12
 ربة اللونورةبنوت س سلفرت ىبلة ىبد الرحر  مصبفى ابو شمة  .13
 برقة اللونورة للبنرن نوبل  منجد ىبد الجبور حسن جوابرة  .14
  . قفرن األسوسرة بولكر  مرشد محمد روسر سوىد  .15
 الرشوردة اللونورة المختلبة برت لح  ىومر موسى خلرل حمود  .16
  .ىترل األسوسرة بولكر  حوت  ىبد اللبرع داودئم  .17
 فررت اللونورةبنوت ك جنرن تمو  ابراير  خلرل س رد  .18
  .الت وي األسوسرة شمول الخلرل سومي محمد حسرن ىل    .19
  .الرا  اللونورة ةواحي ال د  ابراير  ىبد اللبرع ابراير  متولي  .20
  را  اهلل والبررة روةة احمد ىودل ابو س دة  .21
  ةواحي ال د  حنون رحرى نو ع ىواد  .22
  ةواحي ال د  رائد موسى صالح بدران  .23

 

 

 

 

 
 

 
 



34 

 
 205( قاعة 3جموعة )م

 أسماء المشاركين في دورة توجيه المدير الجديد
 

 المدرسة المديرية االسم الرقم
 خربة ام اللحم االساسية ضواحي القدس ميسون فتحي يوسف جمل  .1
 ذ.قراوة بني حسان سلفيت نواف محمد   .2
 التوافق الثانوية المختلطة بيت لحم هيام محمد ابراهيم شكارنة  .3
 ظهر العبو األساسية جنين  مد سعد سنيرأفت مح  .4
 ذ.مردة الثانوية سلفيت هشام علي عبد جابر  .5
 ب.قباطية االساسية الشرقية قباطية رويدة محمد يوسف زكارنة  .6
 النظامية الثانوية القدس الشريف مها امين محمد الخطيب  .7
 ذ.سالم دير الحطب نابلس عبد الناصر حافظ موسى رمضان  .8
 ذ.قفين االساسية طولكرم يف عبد القادر عبد اهللشوقي عبد الط  .9

 ذ.سعير الثانوية شمال الخليل اسماعيل هاشم احمد عليان  .10
 ذ.كريسة االساسية الجديدة جنوب الخليل ابراهيم عبد القادر ابراهيم عمرو  .11
 ب.حوسان الثانوية بيت لحم اسمهان يعقوب خضر برهم  .12
 لقبيبة االساسية العلياب.ا ضواحي القدس اريج عمر محمد ربيع  .13
 ذ.الريحية الثانوية جنوب الخليل احمد يونس عبد المحسن حالق  .14
 ذ.العروب /الثانوية شمال الخليل احمد علي خليل كرجة  .15
 ذ.اوصرين الثانوية جنوب نابلس اسعد محمود احمد شحادة  .16
 ب.المزرعة الشرقية س رام اهلل روضة احمد عادل ابو سعدة   .17
 ذ.البيرة الجديدة/ث رام اهلل والبيرة مد ناجيرشاد عارف ح  .18
 باقة الشرقية/اساسية طولكرم ياسر محمد يونس  .19
  طولكرم مالو سليم عبد الرحمن بيادسة  .20
  رام اله والبيرة هنادي عبد القادر عبد اهلل عميرة  .21
  قباطية حسن حسين سعد وشامي  .22
  جنوب نابلس هشام عبد العزيز عبد النعيم زعر  .23
  الخليل محمود محمد شاهين امل  .24
  الخليل حكمت محمد خليل خنة  .25
  بيت لحم جمال محمد سعيد عايش  .26
  جنين فاطمة توفيق مصطفى شواهنة  .27
  جنين بالل عزيزسعيد ابو حسن  .28
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 5ملحى
 :والتجرربرة الةوببةاسئلة المجموىة البؤررة 

 الدورة؟ د ومكون لن  ودمورارك  بموى .1

 ة للدورة كونت متو رة؟يل التجهر ات الال م .2

 مو مدي وةوح ايداع الدورة؟ .3

دارررن ومشوركرن؟ .4  مو رارك  بفررى ال مل من مدربرن واع

 مو رارك  بأسولرم التدررم التي استخدمت  ي الدورة؟ .5

 مو مدي كفورة األنشبة التدرربرة  ي البرنومج؟ .6

 رم المتوب ة النوء التدررم؟ولمورارك   ي اس .7

 قودررن ىلرهو ب د التدررم؟مو األشروء التي اصبحت   .8

مو المواةرع التي تحتوجون للى م رد من التدررم ىلرهو  ي برنومج دورة تدررم المدرر  .9
 الجدرد؟

 مو يي لقتراحوتك  لتحسن التدررم  ي دورة توجره المدرر الجدرد؟ .10

 :التجرربرةؤررة خوصة  ي المجموىة الباسئلة 
 دمج؟مو ن وب ال وة والة ع  ي اسلوم الت لر  الم .1

 برارك  موال وامل التي تسوىد ىلى نجوح برئة موودل التدرربرة؟ .2
 

 
 
 
 

 
 
 
 


