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   .جامعة امللك سعود:  اجلامعة

  

   .كلية التربية  :الكلية املاحنة

  

   .تقنيات التعليم: القسم العلمي 

  

   .تقنيات التعليم:  املسار/ التخصص 

  

وجهة نظر معلمات املرحلة الثانوية مبدينة الرياض حنو التدريب أثناء اخلدمة من خالل الشبكة  :  الرسالةعنوان

   .العاملية للمعلومات

  

   . عفاف بنت أمحد باعبداهللا:الباحث اسم 

  

   . املاجستري:الدرجة العلمية 

  

  م٢٥/٥/٢٠١٠هـ املوافق ١١/٦/١٤٣١:  املنحأو  املناقشة تاريخ

  

  :امللخص

  
التدريب أثناء  معلمات املرحلة الثانوية مبدينة الرياض حنو       إن اهلدف األساسي هلذه الدراسة هو دراسة آراء         

حيث متّ تصميم اسـتبانة كـأداة       ، ومتّ استخدام املنهج الوصفي       لمعلوماتبكة العاملية ل  الشاخلدمة من خالل    
متّ اختيارهن بالطريقة العشوائية العنقودية وتلخـصت       معلمة  ) ٤٦٦(جلمع آراء عينة الدراسة واليت بلغ عددها        

  :مشكلة الدراسة بالتساؤل التايل 

الـشبكة العامليـة    حنو التدريب أثناء اخلدمة من خـالل        ياض  آراء معلمات املرحلة الثانوية مبدينة الر      ما" 

   "للمعلومات ؟

 :وتتفرع من مشكلة الدراسة جمموعة من األسئلة سعت الدراسة إىل اإلجابة عليها وهي كما يلي 
الـشبكة العامليـة   التدريب أثناء اخلدمة من خـالل   على  معلمات املرحلة الثانوية    الوسائل اليت تشجع     ما . ١

 ت ؟للمعلوما
 الشبكة العاملية للمعلومات ؟التدريب أثناء اخلدمة من خالل ما الصعوبات اليت حتول دون  . ٢
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ما مدى تأثري جودة اخلصائص الفنية املتعلقة بتقدمي برنامج تدرييب من خالل الشبكة العاملية للمعلومـات                 . ٣
 اء املعلمات للتدريب ؟على إ

الـشبكة العامليـة   لتدريب أثناء اخلدمة من خالل نوية على ا اعد معلمات املرحلة الثا   املقترحات اليت تس   ما . ٤
 ؟ومات للمعل

والـيت  ،  حماور الدراسة   رأيهن يف   اء املعلمات فيما يتعلق حول      حصائية بني آر  اإلداللة  الفروق ذات   ما ال  . ٥
املؤهل العلمي، التخصص ، عدد سنوات اخلـربة يف التـدريس ، مهـارات     : (تعزى الختالف املتغريات  

 ؟) مع الشبكة العاملية للمعلومات ، عدد سنوات التعامل مع الشبكة العاملية للمعلوماتالتعامل 
  : ما يأيت وبعد مجع البيانات وحتليلها وتفسري نتائجها توصلت الدراسة إىل

، وأن التدريب   الشبكة العاملية للمعلومات    لتدريب أثناء اخلدمة من خالل      اوعي أفراد عينة الدراسة بأمهية       –
  . يعد أسلوباً مسانداً للتدريب يف صورته التقليديةل الشبكة العاملية للمعلومات من خال

الـشبكة العامليـة    التدريب أثناء اخلدمة من خالل      معلمات املرحلة الثانوية على     اليت تشجع   أهم الوسائل    –
تقوم مؤسسات متخصصة ومعتمدة كاجلامعات واملعاهد بتقدمي هـذا النـوع مـن             أن   هو،   للمعلومات

  .تزويد املدارس بالتجهيزات احلديثة الالزمة لالتصال بالشبكة العاملية للمعلومات، باإلضافة إىل  التدريب

بعض وجود  ،   الشبكة العاملية للمعلومات    التدريب أثناء اخلدمة من خالل      حتول دون   أهم الصعوبات اليت     –
كبطء سرعة االتصال أو انقطاعه ، باإلضافة إىل عدم تـوافر           ،  املشاكل الفنية املصاحبة الستخدام الشبكة      

عدم صدور أنظمـة    ،كذلك  كات احلاسب وجتهيزاته    البنية التحتية الالزمة إلجناح هذا النظام تقنياً من شب        
 . تدريبولوائح رمسية تسمح باحلصول على شهادات باستخدام هذا النوع من ال

جـودة  باإلضافة إىل أن    ،  ة االستخدام أن التدريب من خالل الشبكة العاملية للمعلومات قدم وسائط سهل          –
تدريب املعلمات أثناء اخلدمـة مـن   اخلصائص الفنية املتعلقة بتقدمي برنامج تدرييب تؤثر بدرجة عالية على     

  .الشبكة العاملية للمعلوماتخالل 

آراء املعلمات حنو التدريب    (  احملور األول  يفجمموعات عينة الدراسة    ية بني   ة إحصائ توجد فروق ذات دالل    –
، وذلـك لـصاحل      تعزى الختالف مؤهالن العلمية    ) أثناء اخلدمة من خالل الشبكة العاملية للمعلومات      

 . احلاصالت على بكالوريوس 

الوسـائل ،  ( دراسـة  ور ال جمموعات عينـة الدراسـة يف حمـا       توجد فروق ذات داللة إحصائية بني       ال   –
 . لميةالختالف مؤهالن الع) ، جودة اخلصائص الفنية الصعوبات

خـتالف   مجيـع احملـاور تعـزى ال       يفجمموعات عينة الدراسة    حصائية بني   إالتوجد فروق ذات داللة      –
  .التخصص

د عزى الختالف عد  ت،  يف حمور الصعوبات    جمموعات عينة الدراسة    توجد فروق ذات داللة إحصائية بني        –
   .ة سن١٥ إىل أقل من ١٠من ملعلمات الاليت تتراوح خربن وذلك لصاحل اسنوات خربن يف التدريس 
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 باختالف عدد مهـارات    مجيع احملاور    يفجمموعات عينة الدراسة    حصائية بني   إالتوجد فروق ذات داللة      –
  .  التعامل مع الشبكة العاملية للمعلوماتوسنوات

مـع التـدريب التقليـدي    من خالل الشبكة العاملية للمعلومات  لتدريباتقدمي أوصت الدراسة بضرورة     –
وجتهيـزات  ،  دربـة   مكوادر بشرية   من  توفري البنية التحتية هلذا النوع من التدريب        ، و ليكون مسانداً له    

تشكيل جلان متخصصة تقوم    ، و تدريب املعلمات ويئتهم للتعامل مع بيئة التدريب عرب الشبكات          ، و نيةتق
  الربامج التدريببة اليت تقدم ضمن بيئة التدريب اإللكتروين وفق أسس علميـة مدروسـة ووفقـاً               تصميمب

يتدربن من خالل الشبكة     معلمات الاليت قدمي حوافز ومكافآت لل   ت،كذلك  لالحتياجات التدريبية للمعلمة    
  .العاملية للمعلومات 


