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مركز التدريب عن بعد بمعهد اإلدارة العامة:
نموذج مقرتح

د .عامد بن عبدالعزيز احلامدي

مقدمـة

(٭)

ما يميز هذه الفرتة من التاريخ اإلنساين هو الوسائل واألساليب التي يمكن هبا
إن تبادل ومعاجلة املعلومات التي أثرت يف كل اجلوانب اإلنسانية ومنها التعليم،
حي�ث جت�ري يف أمكنة عديدة من العامل إعادة تنظي�م للعملية التعليمية ،أو ما
يمكن أن نسميه بالتوجه التعليمي اجلديد الذي يتم ضمن إطار فلسفة «تعليم غري حمدود
بالزمان واملكان» .املحرك األسايس للتوجهات التعليمية اجلديدة هو شبكة اإلنرتنت التي
تستخدم بشكل مكثف يف عملية التعليم عن بعد.
إن االستجابة خلطط الدولة وتوجهات والة األمر ،يتطلب التحرك الرسيع والدقيق
للمسامهة يف حتقيقها بحرفية ومهنية عالية ،وهذا مطلب أسايس من كل القائمني عىل مجيع
املؤسسات احلكومية ،ومنها معهد اإلدارة العامة .فكيف يمكننا كجهة مسئولة وخمتصة
يف تأهي�ل وتطوي�ر موظفي الدولة والقطاع اخلاص أن تدعم تلك التوجهات بأس�لوب
علمي ،يمكن من خالله الوصول واملس�امهة يف حتقيق بعض أس�س خطة التنمية الثامنة
للمملكة العربية الس�عودية ،ومنها األس�اس اإلسرتاتيجي اخلامس وهو تطوير منظومة
التعليم والتدريب بجميع عنارصها ،واالهتامم بمخرجاهتا ،بام يلبي احتياجات املجتمع
املتغرية ،وسوق العمل ومتطلبات التنمية ويواكب املعارف والتقنيات احلديثة مع االهتامم
بالثقافة ونرشها.
إن التط�ور الكبير يف جمال تقني�ة املعلومات واالتصال أوجد حاجة ماس�ة لوضع
اسرتاتيجيات وخطط تطوير ملواكبة هذه التغريات واستخدامها عىل أفضل وجه ممكن،

(*) معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
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فنجد العديد من دول العامل قد اجتهت نحو بناء خطط وطنية لالس�تفادة من املعلوماتية
حت�دد دور التقنيات يف تطوير املجتمع وتضبط العالقة بني أدائه ورقيه اقتصادي ًا وثقافي ًا.
ولعل من أبرز التطورات التي حصلت يف جمال تقنية املعلومات واالتصال هو االستخدام
الفاعل هلذه التقنيات يف جمال التعليم والتدريب ،فلقد تزايد االهتامم بالتعليم والتدريب
اإللكرتوين يف العديد من دول العامل املتقدمة ملا متلكه هذه التقنيات من قوة كامنة ستسهم
يف التنمية االقتصادية واالجتامعية للمواطنني بمختلف فئاهتم ومستوياهتم العلمية.

هدف البحث وأمهيته
يتطل�ع معه�د اإلدارة العامة إىل تقديم خدماته التدريبي�ة والبحثية ملوظفي الدولة
والقطاع اخلاص ،غري أنه عىل الرغم من هنج أسلوب التدريب التقليدي الذي يعتمد عىل
اكتامل العنارص الثالث (املدرب ـ املتدرب ـ املعلومة) يف مكان واحد إال أن هذا األسلوب
م�ع أمهيت�ه التدريبي�ة كثري ًا ما واج�ه جمموعة من املعوق�ات اإلدارية واملالي�ة واجلغرافية
وغريها ،ومن ثم تعذر التحاق كثري من املوظفني بتلك الدورات ،مما ترتب عليه قصور
يف االستزادة العلمية واملهارية لدى املوظف ،وهذا من شأنه التأثري السلبي عىل مستوى
األداء .وم�ن املالح�ظ أن عدد الدورات التدريبية التي يلتحق هبا املتدربون أثناء اخلدمة
يعد غري كاف وأن عدم إمكانية تدريب كافة منسويب اجلهات احلكومية واخلاصة بشكل
سنوي عن طريق حضورهم للمعهد .وكذلك عدم جاهزية املواقع التدريبية الستيعاب
أعداد تفوق ما يتم اعتامده سنوي ًا من قبل املعهد .باإلضافة إىل معوقات تعود إىل اعتذار
جهات الرتشيح عن ترشيح بعض منسوبيها حلجم العمل املنوط هبم أو من اعتذار بعض
املرش�حني للدورات التدريبية ألس�باب جغرافية ومادية واجتامعية .فالتدريب عن بعد
يعد أسلوب ًا عرصي ًا يعتمد عىل التقنية احلديثة يف إيصال املواد التدريبية للمتدربني ،بغض
النظر عن احلضور الش�خيص ملكان التدريب ،أو التقيد بعامل الوقت ،وإعطاء املتدرب
حري�ة االختيار للدورات التي تتناس�ب وختصصه وطموح�ه املعريف مع بقائه عىل رأس
العمل واخلدمة .وتتمثل مشكلة الدراسة يف عدم وجود مركز للتدريب عن بعد يف معهد
اإلدارة العامة ،ذلك ألن زيادة الطلب عىل دورات املعهد وزيادة النمو السكاين وطبيعة
العرص ومتغرياته واحلاجة إىل التدريب والتعليم املس�تمر ،ال ُيمكن املعهد من استيعاب
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مجيع املتقدمني إليه ،ومن تقديم خدماته التعليمية والتدريبية والتأهيلية ملن يعيش�ون يف
مناطق بعيدة ونائية .باإلضافة لتعليم وتدريب املوظفات الاليت يواجهن مشاكل كثرية يف
عملية التدريب .ناهيك عن تدريب وتأهيل مدريب املعهد الذي يتطلب الس�فر للخارج
وال يك�ون إال كل س�نتني والتكالي�ف الباهظ�ة لذلك .وهذه العوام�ل جمتمعة مع توافر
الوس�ائل التقنية احلديثة حتتم عىل املعهد أن جيد أنامط ًا وبدائل تعليمية ،من خالهلا حيقق
رغب�ة أف�راد املجتمع يف االلتحاق باملعهد وبراجمه املختلفة ،والتدريب عن بعد أحد هذه
األنماط .وبام أن املعهد يس�تخدم الدائرة التلفزيونية املغلق�ة لتدريس الطالبات ،وتنقل
بعض املحارضات بواسطة األقامر االصطناعية واإلنرتنت ،ولديه مركز للتوزيع الصويت
والتصوير التلفزيوين ،فهذا أدعى إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف املعهد ،نظر ًا لوجود
القاعدة األساس�ية واخلربات واإلمكانات ،وإنش�اء مركز للتدريب عن بعد يعد خطوة
متقدمة يستفيد منها املعهد واملجتمع  ،وتؤدي إىل تقليل تكلفة التعليم وتطوير نظامه يف
اململكة العربية السعودية.

خطة البحث
سوف يقسم هذا البحث إىل:

أو ً
ال :فلسفة التدريب عن بعد

ثاني ًا :واقع التدريب عن بعد يف معهد اإلدارة العامة.

ثالث ًا :مسامهة مركز التدريب عن بعد يف توفري التعليم للمتدربني.
رابع ًا :مسامهة مركز التدريب عن بعد يف تعليم املرأة.

خامس ًا :مسامهة مركز التدريب عن بعد يف تنمية املجتمع.

سادس ًا :الدراسات السابقة والنموذج املقرتح.

سابع ًا :املعوقات التي تواجه إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف معهد اإلدارة العامة.
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منهج البحث
يعتمد هذا البحث عىل أس�لوب الدراس�ة التحليلية باالعتامد عىل املراجع العلمية
والدراسات واخلربات الواقعية املحلية منها والعاملية.

ً
أوال :فلسفة التدريب عن بعد
مقدمة

كان للتقدم العلمي والتطور التقني يف هناية القرن العرشين وبدايات القرن احلادي
والعرشين تأثري ًا كبري ًا عىل العملية التعليمية ،فلم يعد التعليم التقليدي بطرائقه التقليدية
التي تعتمد عىل املعلم يف نقل املعرفة إىل التالميذ قادر ًا عىل الوفاء بمتطلباته واس�تيعاب
األع�داد الكبيرة من األفراد يف مجي�ع مراحله ،فبدأت املجتمع�ات يف البحث عن صيغ
ومداخ�ل جديدة للتعليم تعتمد عىل املتعلم نفس�ه (التعلم الذايت) ،والتعلم مدى احلياة
لتعليم أكرب عدد ممكن من األفراد وتلبية احتياجاهتم التعليمية واملهنية دون التقيد بمكان
وزمان معينني .وقد أدى ذلك لظهور «التدريب عن بعد»  Training Distanceالذي
يساعد املتعلم يف التعلم برسعته الذاتية وفق ًا لقدراته وإمكاناته ،مع عدم التقيد بفئة معينة
من األفراد أو بأعامر معينة ،وعدم االلتزام بمكان حمدد ووقت حمدد إلمتام عملية التعلم،
واالعتامد عىل الوسائط التقنية يف نقل املحتوى العلمي.
ال كام ً
وق�د يس�تخدم التعليم عن بعد بدي ً
ال للتعلي�م التقليدي ويتم منح املتعلمني
ً
مكملا للتعليم
درج�ات علمية وش�هادات يعترف هبا ،وقد يس�تخدم من جانب آخر
التقليدي الذي ينفذ يف املؤسسات التعليمية النظامية.

مفهوم التدريب عن بعد
ويمك�ن تعري�ف التدريب عن بعد إجرائي ًا أنه  « :ذلك النوع أو النظام من التعليم
ال�ذي يق�دم فرص ًا تعليم�ة وتدريبية إىل املتدرب دون إرشاف مب�ارش من املدرب ودون
االلتزام بوقت حمدد ومكان حمدد ،ملن مل يس�تطع اس�تكامل الدراس�ة أو يعوقه العمل عن
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ال للتدريب التقليدي أو مكم ً
االنتظ�ام يف التدريب النظام�ي ،ويعد بدي ً
ال له ،ويتم حتت
إرشاف مؤسس�ة تعليمية مسئولة عن إعداد املواد التدريبية واألدوات الالزمة للتدريب
الفردي ،اعتامد ًا عىل وسائط تقنية عديدة مثل اهلاتف ،الراديو ،الفاكس ،التلكس ،التلفاز،
احلاسب ،اإلنرتنت ،الفيديو التفاعيل  ...وغريها التي يمكن أن تساعد يف االتصال ذي
االجتاهني بني املتدرب وعضو هيئة التدريب»

تطور التدريب عن بعد
ب�دأ التدري�ب عن بعد منذ بداي�ة األربعينيات تقريب ًا ومر بتط�ورات كبرية ،فتمثل
الشكل األول للتدريب عن بعد يف التعليم باملراسلة ،حيث استخدمت اخلدمة الربيدية
يف نقل املواد املطبوعة واملكتوبة من املدرب إىل املتدرب .ثم استخدم الراديو يف التدريب
عن بعد ،ثم تطور الوضع باس�تخدام األرشطة الس�معية .وبظهور التلفاز ،تم استخدام
القنوات التلفازية التعليمية التي تبث دروس� ًا تعليمية .ويف الس�تينيات ظهرت شبكات
التلفاز املغلقة وتم استخدامها يف نقل املحارضات .ويف الثامنينيات تم استخدام الفيديو
كاس�يت وت�م االهتمام بربامج التدريب ع�ن بعد الصوتي�ة واملرئية .ثم تط�ور ذلك إىل
اس�تخدام مؤمترات الفيديو إلرس�ال املحارضات دون التقيد بأماكن حمددة باس�تخدام
األقمار االصطناعي�ة أو وصلات املايكرويف ،وت�م التغلب عىل عيوب ه�ذه الطريقة
باس�تخدام الفيدي�و ثنائي االجتاه ال�ذي يوفر عملية التفاعل بين املحارض والطالب يف
اجتاهني وليس يف اجتاه واحد.

وبظهور احلاس�بات الش�خصية وشبكات املعلومات الدولية واملحلية زادت أمهية
الربامج املقدمة للتدريب عن بعد وجعلت للتدريب عن بعد مكانة أفضل من ذي قبل،
فاستخدام الشبكة العاملية للمعلومات «اإلنرتنت» سهلت كثري ًا تنفيذ منظومة التدريب
عن بعد ألن اإلنرتنت تعد شاملة لكل األشكال السابق استخدامها يف التدريب عن بعد،
عالوة عىل أهنا توفر عملية التفاعل بني املحارض والطالب والعكس  ،وكذا بني الطالب
وزمالئه .ومن جانب آخر فإهنا توفر مصادر تعليمية خمتلفة ومتعددة .وأصبح التدريب
عن بعد يأخذ أنامط ًا عديدة وبات منافس ًا للتدريب التقليدي.
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أهداف التدريب عن بعد
هيدف التدريب عن بعد إىل ما ييل:
 1ـ إتاحة فرص تدريبية ملن فاهتم فرص التدريب ألسباب عديدة قد تكون سياسية
أو جغرافية أو اقتصادية أو اجتامعية.
 2ـ إجي�اد الظ�روف التعليمي�ة املالئمة التي تناس�ب حاجات املتدربين مثل ربات
البيوت واملزارعني والصناعيني واملوظفني.
 3ـ حتقيق مفهوم جديد للرتبية يتالءم مع االنفجار املعريف والثورة العلمية والتقنية
الت�ي نعيش�ها يف العصر احلارض ويتمثل ه�ذا املفهوم يف تأهي�ل األفراد ذوي
الكفاءة عن طريق التدريب املستمر والتعليم الذايت يف أي وقت ويف أي مكان،
دون االلتزام بالتدريب داخل القاعات.
 4ـ فتح املجال لبعض التخصصات املس�تحدثة املزدوجة والبينية التي حيتاج إليها
املجتمع التي ال تسمح نظم معاهد التدريب التقليدية بتحقيقها.
 5ـ تقديم الربامج الثقافية لكافة املواطنني وتوعيتهم وتزويدهم باملعرفة .فباستخدام
وسائل االتصال احلديثة كالتلفاز واألقامر االصطناعية وبث الربامج التعليمية
م�ن خالهل�ا فإن الفائدة ال تقترص عىل املتدربني فحس�ب ولكنه�ا تتناول كافة
املواطنني.
 6ـ إتاح�ة الفرص�ة لبعض األف�راد الذين يرغب�ون يف تغيري أو تطوي�ر مهنهم التي
يزاولوهنا.
 7ـ يتي�ح الف�رص للعاملني إىل التدريب عىل كل م�ا هو حديث دون االنقطاع عن
أعامهلم.
 8ـ اإلسهام يف تعليم املرأة وتشجيعها عىل ذلك يف املجتمعات التي مازالت تعارض
تعليم املرأة.
 9ـ اإلسهام يف حمو األمية وتعليم الكبار.
 10ـ إتاح�ة الفرص�ة أمام بعض الطلبة املعوقني الذين حتول ظروفهم عن مواصلة
تدريبهم كمتدربني منتظمني.
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 11ـ ختفيف الضغط عىل مراكز ومعاهد التدريب.

 12ـ إتاح�ة فرص أكرب لتطوير املقررات الدراس�ية ،وطرق التدريس ،باس�تخدام
بعض املستحدثات التقنية والوسائط الرتبوية املتعددة.
13ـ خف�ض تكلف�ة تأهيل املتدرب عن تكلفة قرينه يف معاه�د التدريب النظامية
عىل املدى البعيد ،حيث إن تكلفة املتدرب يف هذا النوع من التدريب تنخفض
طردي ًا مع زيادة أعدادهم ،وقد قررت بعض الدراس�ات أن تكلفة الطالب يف
التدريب عن بعد تبلغ نحو  %30من تكلفة قرينه باملعاهد التقليدية.

ثاني ًا :واقع التدريب عن بعد يف معهد اإلدارة العامة

هن�ا يف معه�د اإلدارة العامة تطلع كبري لقضي�ة التدريب عن بعد وذلك من خالل
إرس�اء القواعد األساس�ية هل�ذا النوع من التدريب الذي أخذ مكان�ه يف كثري من معاهد
ومراك�ز التدري�ب يف اململك�ة خاص�ة ويف مجيع دول الع�امل .ويكمن اهتمام املعهد هبذا
املوضوع وذلك من خالل تشكيل جلنة خاصة برئاسة معايل مدير عام املعهد من مهامها
النظ�ر يف قضي�ة التدري�ب ع�ن بعد وإجي�اد أرضية له يف معه�د اإلدارة العام�ة .ومع أن
اإلنج�ازات يف ه�ذا املجال تعد بطيئة ولكن إرصار قيادة املعه�د عىل امليض قدم ًا يف هذا
املشروع أعط�ى املوضوع زمخ ًا كبير ًا .لقد أخذ العمل يف مشروع التدريب عن بعد يف
معهد اإلدارة العامة مناحي عدة منها:

 1ـ التدريب عن بعد مع البنك الدويل
وذلك عن طريق االنضامم إىل الشبكة العاملية للتعليم عن بعد GDLN- Global

 Distance Learning Networkالتابع�ة للبن�ك ال�دويل  ، World Bankوهي عبارة
عن قناة بني البنك الدويل ودول العامل ،يتم من خالهلا بث املحارضات ذات املوضوعات
املختلفة .وباإلمكان أن يتم إذاعة هذه املحارضات من أي مكان يف العامل ،حتى من هنا
يف املعهد ،وذلك عن طريق قيام أعضاء تدريب من البنك الدويل بتنسيق هذه املحارضات
يف املعهد ومن ثم بثها إىل دول العامل سواء بمقابل أو غري مقابل مادي .وقد متت العديد
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م�ن التج�ارب الناجحة يف هذا الس�ياق .وت�م توقيع عقد مفصل م�ع البنك الدويل هبذا
اخلصوص.

 2ـ شبكة اخلليج للتدريب عن بعد
وهي شبكة للتدريب عن بعد تستخدم لألغراض األكاديمية يتم فيها ربط معاهد
اإلدارة العامة والتنمية البرشية بدول جملس التعاون اخلليجي .وتم هبذا اخلصوص وضع
األهداف اإلسرتاتيجية التالية :
 1ـ متكني املتدرب من التدريب بأقل تكلفة وجهد ووقت.

 2ـ اس�تمرار وص�ول املت�درب إىل امل�واد التدريبية من خالل الدخول عىل ش�بكة
التدريب عن بعد.
 3ـ متكني اجلهات املعنية من البث اآلين للفعاليات
 4ـ التنفيذ املشرتك للدورات التدريبية

 5ـ متكني املدربني من تنفيذ التدريب جلهات غري تابعني هلا لتحقيق تبادل اخلربات.
 6ـ تبادل اخلربات بالتخاطب اإللكرتوين بني فئات املعنيني من إداريني وأكاديميني
وضع دليل شامل للربامج التدريبية جلميع اجلهات املشاركة.
 7ـ مواكبة اجلهات املعنية للتطورات يف جمال التدريب.

 8ـ حتقيق التنمية اإلدارية من خالل إتاحة املواد العلمية للمهتمني.

 9ـ زيادة وتوسيع قاعدة املشاركة يف برامج التدريب نتيجة ملرونة أسلوب التدريب
عن بعد.

ولقد خطى هذا املرشوع خطوات متقدمة تم تكليف رشكة هيومن سوفت لتقديم
الدراسة اخلاصة باملرشوع وتكلفته ،باإلضافة إىل أن بعض دول جملس التعاون قد تقدمت
يف شأن التدريب عن بعد وهلا شبكاهتا احلالية التي تقدم خدمات التدريب عن بعد عن
طريقها ،مما سيعطي املرشوع دفعة وقوة لألمام لوجود خربات سابقة يف هذا املجال.
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 3ـ قواعد بيانات للدروس املختلفة
متت دراسة مفصلة من قبل املعهد يف االستعانة بإحدى الرشكات الرائدة يف العامل
وذل�ك إلدخال قواعد بيانات للدروس العلمي�ة والعملية يف مجيع التخصصات وذلك
لوضعها عىل شبكة املعهد واالستفادة منها عن طريق اإلنرتنت لكل منسويب املعهد وطالبه
ومتدربيه لتعم الفائدة وخاصة من الدروس الالمنهجية عىل الشبكة.

 4ـ التجهيزات
ت�م وض�ع التجهي�زات اخلاص�ة باملش�اريع س�ابقة الذك�ر ،حي�ث يوج�د قاعات
لالجتامع�ات االفرتاضي�ة  ، Virtual Conferenceويوجد يف كل فرع من فروع املعهد
قاعات تدريبية يمكن استخدامها الستقبال املحارضات التي ختصص عن بعد من خالل
شبكة املعهد السلكية والالسلكية ،حيث تم تطوير االتصال اخلارجي باملعهد واستحداث
بدائل له من األلياف الضوئية واملايكرويف.

 5ـ معهد غري فيزيائي
ومن خالل مقابلتي مع أحد املسئولني يف املعهد تم طرح فكرة هي التطلع املستقبيل
للعم�ل باملعه�د ،حيث تم التطرق إىل فكرة املعهد غير الفيزيائي بمعنى أن يكون عمل
املعهد بشكل شبه كامل افرتاضي ًا يعتمد باألساس عىل فكرة التدريب عن بعد .وهي يف
الواقع هدف بعيد املدى حيتاج إىل سنني عديدة لتحقيقه.

ثالث ًا :مسامهة مركز التدريب عن بعد يف توفري التعليم للمتدربني

مع كرب أعداد املتقدمني للتدريب وقلة املقاعد الدراسية ،فإن إنشاء مركز للتدريب
عن بعد سيتيح الفرصة أمام أكرب عدد ممكن من األفراد للحصول عىل التدريب .مما يزيد
من الطاقة االس�تيعابية للمعهد مع ختفيض التكلفة الكلية التي يتحملها املعهد من مبان
ومواقف س�يارات وكهرباء وماء وتكلف�ة املطبوعات ومصاريف أعضاء هيئة التدريب
من رواتب وتدريب وتأهيل .ومن ناحية املتدرب ،فإن مركز التدريب عن بعد س�يوفر
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ً
متفرغ�ا تفرغ ًا تام ًا
الكثير م�ن الوقت واجله�د عىل املتدربني .بحي�ث ال يكون املتدرب
لعملي�ة التدري�ب ،وإنما بإمكان�ه مزاول�ة أعامله املختلف�ة ومن ثم يف وق�ت فراغه يقوم
بحضور املحارضات إلكرتوني ًا .وبذلك يقوم املركز بتوصيل املعلومات إىل املتدربني يف
أماك�ن س�كنهم أو عملهم ،أو أينام كانوا وبالطريق�ة التي حيبذوهنا ويرتاحون هلا .كام أن
املركز س�يوفر الكثري من التكاليف املادية عىل الدارسين من س�كن ومواصالت وكتب
وغريه�ا .وس�وف يوفر املركز التدريب والتعليم العايل مل�ن مل يتمكنوا من احلصول عىل
مقاعد دراس�ية يف املعاهد واجلامعات أو من فاتتهم فرص التعليم يف مراحل س�ابقة من
حياهتم .ومن فوائد التدريب عن بعد بالنسبة للمتدربني أنه سيعتمد املتدرب عىل رسعته
وقدرته الذاتية يف التعلم ،فكلام كان فطن ًا ورسيع الفهم ،مىض يف مشواره التعليمي برسعة
فائقة .وسوف يتمكن الدارس يف املركز من تقييم الفائدة التي حصل عليها ذاتي ًا وذلك
ألن مركز التدريب عن بعد سيعتمد عىل التعليم الذايت وأيض ًا عىل التقييم الذايت.

رابع ًا :مسامهة مركز التدريب عن بعد يف تعليم املرأة

إن التدري�ب عن بعد ـ إذا أحس�ن تطبيق�ه ـ بأنامطه املختلفة يمكن أن يلعب دور ًا
جوهري ًا يف تنمية املرأة الس�عودية .غري أن هذه التنمية ال يمكن أن حتدث دون أن يكون
هناك إستراتيجية واضحة وخطة ش�املة للتدريب عن بعد باململكة العربية الس�عودية
ويكون للمرأة النصيب األوفر منها .إن االهتامم باملرأة يعني االهتامم باألرسة برمتها فهي
أي املرأة تعد املحور الرئيس التي تتمركز حوله األرسة وتس�تمد منه قوهتا واس�تمرارها
املتامس�ك .فوجود تلك اإلستراتيجية أصبح رضورة حتمية ملس�اعدة النساء عىل عبور
الفجوة الرقمية وتسخري التقنية خلدمتهن.

إن التدريب عن بعد أصبح األداة التي يتطلع إليها متخذو القرار يف مجيع القطاعات
العاملة يف املجتمعات من تربويني أو مدربني أو مس�ئويل قطاع خاص للنهوض بجميع
رشائح تلك املجتمعات بسبب املزايا العديدة التي يتضمنها هذا النوع من التعلم ودورها
يف املجال التنموي .ويمكن للتدريب عن بعد أن يسهم يف تنمية رشحية النساء يف البلدان
النامية عىل وجه اخلصوص ،تلك الرشحية التي عادة ما تعاين من معوقات كثرية بس�بب
عوامل متعددة منها األمية وانخفاض املستوى التعليمي والضغوط االجتامعية.
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الفرص والتحديات
يع�د موضوع التدريب بالنس�بة للم�رأة وخصوص ًا التدريب الفن�ي أمر ًا رضوري ًا
لتحسين أوضاعه�ا االجتامعي�ة واالقتصادية وملس�اعدهتا على التكيف م�ع التغيريات
احلادثة من حوهلا وحلاميتها من االس�تغالل .إن تيسير األمور بالنس�بة للمرأة من أجل
الولوج إىل معرتك التدريب والتعليم بوجه عام سوف يفتح أمامها الفرص الوظيفية وال
جيعل هذه الفرص حكر ًا عىل النساء القادرات من الاليت خدمتهن ظروفهن االقتصادية
واالجتامعية .ويشير تقرير اليونس�كو املخصص للتعلم إىل أن «تعليم النس�اء والفتيات
يعد من أفضل االس�تثامرات للمس�تقبل .وس�واء أكان اهلدف هو حتسني احلالة الصحية
لألرس ،أو زيادة عدد األطفال املس�جلني يف املدارس ،أو حتسين احلياة االجتامعية ،فإن
جهود املجتمعات لن تكلل بالنجاح إال عن طريق تعليم األمهات وحتسني أوضاع املرأة
بوج�ه عام» (اليونس�كو ،1996 ،صفح�ة  .)157وتظهر األدبيات الرتبوية أن النس�اء
اللايت يلتحقن بمقررات تعليم البالغين يكن أكثر ثقة بالنفس بام ينعكس عىل قدراهتن
عىل التعبري والفهم والقدرة عىل اختاذ القرارات وحتمل املسئولية.
وم�ن أب�رز التحديات التي تواجهها املرأة أمام اس�تكامل تدريبها وتعليمها العايل:
نقص املوارد املالية بس�بب انخفاض املس�توى املعييش ،وثقل املس�ئوليات األرسية التي
جتعله�ا يف خ�وف دائم من عدم القدرة عىل املوازنة ،س�واء كان�ت زوجة أو أم ًا أو بنت ًا أو
أخت� ًا ،باإلضاف�ة إىل النظرة الدونية لتعليم املرأة وتبني فكرة أن التعليم مهم للرجل أكثر
منه للمرأة.
إن تبني فكرة دعم املرأة لالس�تفادة من أس�لوب التدريب عن بعد وما صاحبه من
مرون�ة يف التدريب نتيجة للتطورات التقنية اهلائل�ة يمكن أن يكون طريقة مثالية لتقليل
التأثري السلبي ملثل تلك التحديات واملتطلبات االجتامعية والثقافية .فالتدريب عن بعد
يمك�ن أن جيل�ب معه الكثري من الفرص التي متكن املرأة من النهوض بمس�تواها الثقايف
الذي ال شك سينعكس بشكل إجيايب عىل مستواها االقتصادي واالجتامعي.
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ومن أبرز الفرص واملزايا التي يمكن أن يتيحها التدريب عن بعد للمرأة اآليت:
 1ـ بقاء املرأة يف منزهلا سواء كانت زوجة أو أم ًا  ،دون أن يأخذها بعيد ًا عن الزوج
واألطفال.

 2ـ بقاؤها يف مقر عملها إذا كانت موظفة واالستفادة منها يف العمل.

 3ـ التوفري من تكلفة التدريب واملواصالت التي تعد من أكرب املشاكل التي تواجه
املرأة يف اململكة العربية السعودية.
 4ـ االستفادة الذاتية للمرأة من خالل حتقيق ما تصبو إليه من نمو وتطلعات وزيادة
الثقة بالنفس عند التعامل مع اآلخرين.
 5ـ اس�تفادة األطف�ال يف ك�ون األم ق�دوة يمك�ن أن حيت�ذى هبا يف تنظي�م أوقاهتا
الدراسية.
 6ـ تبادل اخلربات مع نساء أخريات واالستفادة من جتارهبن املامثلة يف احلياة.

 7ـ يمك�ن أن تعين خربة التدريب عن بعد املرأة يف التخلص من القلق واملخاوف
التي تساورها يف أن تكون طالبة علم تعود مرة أخرى ملقاعد الدراسة.
 8ـ اس�تفادهتا م�ن التعامل م�ع التكنولوجيا وما يمكن أن توف�ره هلا من االلتحاق
بمهن تقنية يمكن أن تدر عليها عائد ًا مادي ًا جمزي ًا.

التدريب عن بعد واملرأة يف اململكة العربية السعودية
إن اخلصوصي�ة الت�ي تتمتع هبا املرأة يف اململكة العربية الس�عودية واملكانة املرموقة
الت�ي تتبوؤه�ا ،وكذل�ك االهتامم املتزاي�د هبا يف كل املج�االت ،كل هذا فت�ح هلا طريق
التعليم عىل أوس�ع أبوابه .فحظيت باهتامم خاص بتعليمها وتذليل اإلمكانات املختلفة
هل�ا لك�ي ترتقي وحتصل عىل أعىل الش�هادات ويف مجيع التخصص�ات .فتجد يف اململكة
جه�ود ًا عدي�دة جمتمعة ومتناثرة بني ال�وزارات واإلدارات احلكومي�ة اخلاصة والعامة.
وتالح�ظ أن التوج�ه العام يف كل جامعات اململكة يتجه نحو التعليم عن بعد وتوظيف
كل اإلمكانات يف سبيل ذلك .باإلضافة لذلك جتد أن بعض املعاهد واجلامعات قد تبنت
التعليم بالنموذج املختلط الذي يمزج بني التعليم عن بعد والتعليم التقليدي .ويقصد هنا
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بالتعليم عن بعد بنامذجه املختلفة من استخدام مؤمترات الفيديو إىل التعليم اإللكرتوين
الذي يوفر املرونة التامة للمعلم يف اس�تكامل تعليمه .باإلضافة إىل وجود النمط الثالث
ال�ذي يرك�ز برمته على التقنية الذي يعد نموذج� ًا مثالي ًا لتوظي�ف التعلم اإللكرتوين يف
التعلي�م والتدري�ب .واملتمث�ل يف اجلامعات االفرتاضية التـي مـن أب�رز أمثلتها يف العامل
العربـي اجلامعـة العربية املفتوحة.

وملنظمة اليونسكو جهود واضحة يف هذا الشأن ممثلة يف الدعم الذي يقدمه برنامج
األمم املتحدة اإلنامئي بالنسبة لبعض البالد العربية .حيث بدأ الربنامج جهوده بمرشوع
متهي�دي يف ثالثة مواقع باململكة العربية الس�عودية هي الري�اض والدمام وجدة .وظهر
املشروع حت�ت مس�مى «التدريب ع�ن بعد للنس�اء الس�عوديات املهني�ات» Distance
 . Training for Saudi Professional Womenوذل�ك لالس�تفادة م�ن التط�ورات
الرسيعة لإلنرتنت كوسيط للتعلم .وكانت مدة املرشوع سنة وموجه عىل وجه اخلصوص
ملجموعة معينة من املتعلامت وهن النساء املهنيات املنخرطات يف قوة العمل السعودية.
وهيدف املرشوع إىل تزويد املش�اركات باحتياجهن من املهارات اإلدارية ويف جمال تقنية
املعلومات لتطوير أدائهن يف العمل بام ينعكس بشكل إجيايب عىل املؤسسات التي يعملن
هبن .وس�وف متدهن تلك املهارات بسامت جتعلهن قادرات عىل املنافسة يف بيئات عمل
تنافسية أسهمت العوملة يف ظهورها.
ونؤك�د هن�ا جمموع�ة من االعتب�ارات الرضورية الت�ي جيب تبنيه�ا لتوظيف نظام
التدريب عن بعد بفاعلية ليكون يف خدمة املرأة .ومن أبرز تلك االعتبارات اآليت :
 1ـ أن تتضم�ن اإلستراتيجية الش�املة اخلاصة بالتدريب والتعلي�م عن بعد حمور ًا
يتعلق بكيفية توظيف هذا النوع من التعلم لتنمية املرأة السعودية.

 2ـ توفري الدعم املادي واملعنوي للمرأة سواء من اجلهات احلكومية أو مؤسسات
القطاع اخلاص يف كل البالد وذلك لتبني فلسفة التدريب عن بعد.
 3ـ تطوير برامج دراسية وتدريبية تقدم بأسلوب التدريب عن بعد موجهة لرشحية
النساء ومستنبطة من احتياجاهتن الفعلية أو احتياجات سوق العمل للمسامهة
يف توفري املهن اإللكرتونية التي تؤهلهن للعمل من منازهلن.
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 4ـ تش�جيع مؤسس�ات املجتمع امل�دين املهتمة باملرأة عىل بن�اء منتديات إلكرتونية
ثقافية خاصة بالنس�اء تدعمهن يف ش�ئوهنن احلياتية وهتيئ هلن فرصة املشاركة
بمجتمع املعلومات بام يكفل محايتهن من االستغالل وتبصريهن بكيفية محاية
أبنائهن من مساوئ التقنية.
 5ـ توفري الدعم واإلرشاف احلكومي بمختلف أشكاله سواء كان مالي ًا أو إداري ًا أو
علمي ًا لتأمني االعرتاف بالشهادات العلمية الصادرة من املؤسسات التعليمية
التي تتبنى فلسفة التعليم املفتوح أو التعليم عن بعد.

خامس ًا :مسامهة مركز التدريب عن بعد يف تنمية املجتمع

إن التدري�ب وما ينعكس من أمهيت�ه ليس فقط عىل الفرد بجميع أصنافه وإنام عىل
املجتمع ككل .ومن خالل وسائط التدريب عن بعد يمكن املركز من استيعاب وتدريب
املوظفين والعاملني يف املؤسس�ات االجتامعية ،وذلك مل�ا يتصف به من مرونة يف براجمه
وتنوع يف حمتوياهتا وأهدافها ،مما جيعله قادر ًا عىل تقديم هذه اخلدمات التدريبية .وسوف
يس�هم مرك�ز التدري�ب عن بع�د يف تنمية الكوادر البرشي�ة بام يقدمه م�ن برامج تدريبية
وتأهيلية وتطويرية للموظفني والعاملني واملعلمني واملهندسين واملزارعني ومجيع أفراد
املجتمع .كام أنه سيسهم يف تقديم برامج حمو األمية وتعليم الكبار.

وكام هو متفق عليه فإن املركز سيقدم برامج ثقافية وتعليمية وتدريبية بأساليب غري
تقليدية ،حيث سيس�تخدم املركز وس�ائط التدريب عن بعد بام فيه من وس�ائل وتقنيات
جديدة ومتطورة وأجهزة خمتلفة لالتصال واملحادثة والتدريس ومنها احلاس�بات اآللية
وشبكة اإلنرتنت وأجهزة التلفاز واألرشطة السمعية والبرصية واملواد املرسلة وغريها.
كما س�يقدم املركز برام�ج مبنية عىل حاجات املجتمع وأفراده وس�وف يتخذ مجيع
السبل والوسائل لتقديم وتشخيص االحتياجات االجتامعية والفردية ،ومن ثم تصميم
وطرح برامج حيتاج إليها ويستفيد منها الدارسون واملشاركون ،حيث سيجدون فيها ما
يلبي حاجاهتم ورغباهتم ويوافق متطلباهتم التعليمية والتدريبية.
وبما أن هن�اك الكثري من التغريات الثقافية واالجتامعية التي تطرأ عىل املجتمع بني
احلني واألخر نتيجة ملتغريات وظروف عرصية كثرية ،لذا فإن املركز باستطاعته أن يسهم
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يف احتواء هذه التغريات والتقليل من خطورهتا وتأثريها السلبي إن وجد ،وذلك بواسطة
التدريب عن بعد وبراجمه احلوارية والتثقيفية .كام أن للمركز مسامهة يف مسايرة التطورات
املعرفية والتكنولوجية التي حيتاج إليها املجتمع.

سادس ًا :الدراسات السابقة والنموذج املقرتح.
 1ـ الدراسات السابقة
أ ـ الدراسات املحلية

دراسة آل مزهر (2006م)

استهدفت الدراسة تقديم نموذج تنظيمي إلدارة التعليم اإللكرتوين يف التعليم العام
باململكة العربية السعودية ،ونرشه ،ووضع سياساته ،وأسسه ،وأهدافه ،وتنظيمه بطريقة
تساعد عىل اإلفادة املثىل من توظيف تقنيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم من خالل:
 1ـ التع�رف عىل واق�ع إدارة التعليم اإللكرتوين يف التعليم العام يف اململكة العربية
والسعودية.
 2ـ وض�ع األس�س الفلس�فية والتنظيمي�ة التي جيب أن تس�تند إليه�ا إدارة التعليم
اإللكرتوين يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.
 3ـ الوصول إىل األهداف التي يمكن أن حتققها إدارة التعليم اإللكرتوين يف التعليم
العام باململكة العربية السعودية.
 4ـ وضع األساليب واخلطط املؤدية إىل تفعيل إدارة التعليم اإللكرتوين يف التعليم
العام باململكة العربية السعودية.
 5ـ الوص�ول إىل هيكل�ة إدارية تنظيمية إلدارة التعليم اإللكرتوين يف التعليم العام
باململكة العربية السعودية.
 6ـ التع�رف على الربامج الت�ي يتطلبها تطبيق التعليم اإللكرتوين يف ضوء فلس�فة
وأهداف النموذج التنظيمي املقرتح إلدارة التعليم اإللكرتوين.
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 7ـ معرف�ة ط�رق إدارة ومتابعة أخط�ار تقنية املعلومات واالتص�االت يف التعليم
العام يف ضوء النموذج التنظيمي املقرتح إلدارة التعليم اإللكرتوين يف اململكة
العربية السعودية.
 8ـ التع�رف على املعوقات التي تواج�ه إدارة التعليم اإللكتروين يف التعليم العام
باململكة العربية السعودية.
دراسة باناعمة (1423هـ)
وقد هدفت الدراسة إىل:

 1ـ توضيح مزايا استخدام اإلنرتنت يف التعليم.

 2ـ التعرف عىل تنظيم واستخدام اإلنرتنت يف التعليم.

 3ـ مناقش�ة بع�ض عن�ارص العملية التعليمي�ة اجلديدة ،تكاليف ،مس�تلزمات الدراس�ة،
االمتحانات ،غرف الدراسة التخيلية ،الشهادات املمنوحة من اجلامعات اإللكرتونية.
 4ـ التعرف عىل نامذج مطبقة فعلي ًا يف العامل.

 5ـ مناقش�ة واق�ع اس�تخدام التجرب�ة يف الع�امل العريب بذك�ر التجارب ،ومناقش�ة
املعوقات ،وكذلك اخلطط واالقرتاحات املستقبلية.

واختتمت الدراس�ة بدليل املواقع التعليمية املوجودة عىل الش�بكة باملجان ودليل
املصطلحات املستخدمة يف اإلنرتنت ويف عملية التعليم والتدريب بشكل عام.
دراسة الراشد (1424هـ)

هدفت الدراسة إىل توضيح تعريف ،وأهداف  ،ومميزات ،وفوائد التعليم اإللكرتوين
واستراتيجياته ،واس�تعراض التجارب العاملية والعربية يف التعليم اإللكرتوين ،وكيفية
االستفادة منها ،ومن ثم عرضت الدراسة مراحل التعليم اإللكرتوين يف اململكة العربية
السعودية ،من حيث املجتمع التعليمي واملناهج اإللكرتونية وجتارب املعلمني مع تقنيات
التعليم اإللكرتوين ،واختتمت الدراسة بتوصيات أمهها:
 1ـ تطبيق التعليم اإللكرتوين بكافة أشكاله وصوره يف مدارس اململكة أسوة بالدول
املتقدمة يف هذا املجال.
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 2ـ االس�تفادة م�ن جت�ارب اآلخري�ن مع صهره�ا لتتواف�ق مع حم�ددات املجتمع
السعودي.
 3ـ تدري�س امل�واد التعليمية بش�كل جتريبي عرب اإلنرتنت ،وقياس مدى اس�تجابة
الطلبة واملعلمني هلذه التقنية احلديثة.
 4ـ صياغ�ة املنه�ج الدرايس اإللكرتوين ليتوافق مع ع�ادات وتقاليد البيئة املحيطة
من خالل رشح النامذج العملية التطبيقية.
 4ـ إجياد البدائل التي ختدم العملية التعليمية بصفتها مرجعية ،لدعم مصادر التعليم
لدى الطلبة.
دراسة مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج (1424هـ)

هدفت الدراسة إىل توضيح كيفية تطوير األداء الرتبوي والتعليمي يف ظل احلكومة
اإللكرتونية ،ووضحت الدراسة أن تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف العمل الرتبوي جيب
أن خيطط له يف ضوء ما ييل ،أو ً
ال :رؤية إلكرتونية تضمن العمل عىل بلورة إستراتيجية
واضح�ة للتغل�ب عىل العوائق التي تعرتض عملية التغيير ،وأن تكون الدولة هي التي
تتبنى هذه الرؤية ،باإلضافة إىل أمهية تأس�يس البنية التحتية الالزمة .ثاني ًا :ترمجة الرؤية
إىل واقع ،التي لن تتحقق إال يف ظل دعم وإرادة سياسية ،هدفها إحداث التطوير املنشود.
ثالث ًا :تطوير املجتمع وبيئة العمل بجميع عنارصها ومكوناهتا البرشية والتنظيمية واملادية.
وق�د تطرقت الدراس�ة إىل دور الش�بكة العاملية (اإلنرتنت) يف خدم�ة التعليم ،ثم
خصائ�ص أنظم�ة التعليم اإللكرتوين ،ودور كل من املدرس�ة واملعلم وأولياء األمور يف
منظومة التعليم اإللكرتوين ،كام تعرضت الدراسة ملستقبل العمل الرتبوي يف ظل احلكومة
اإللكرتونية ،وجماالت حتقيق احلكومة اإللكرتونية يف العملية الرتبوية والتعليمية س�عي ًا
لتحقيق تربية وتعليم أكثر كفاية وفاعلية وإبداع ًا.
دراسة أبو السمح ورحال (2002م)

وق�د هدف�ت الدراس�ة إىل توضيح أمهي�ة أن العرص الرقمي س�يؤدي إىل تغيريات
أساسية يف جماالت احلياة املختلفة ،ومن الرضوري مواكبته بشكل مالئم.
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واملدرسة اإللكرتونية «بام يف ذلك التعليم عن بعد» ،هي إحدى النتائج املهمة للعرص
الرقمي وتقنياته اجلديدة ،وتعد الركيزة الرئيس�ة يف تعليم الغد ،وإن متطلبات املدرس�ة
اإللكرتونية متش�عبة وتش�مل :اإلدارة والتأهيل والتدريب ،التجهيزات من حواس�يب
ووس�ائط متع�ددة ،والربجميات التش�غيلية والتعليمية ،والش�بكات املحلية واإلنرتنت،
والتحديث ومعدالته  ،واخلدمات ،والصيانة.
وم�ن الضروري االنتقال إىل التعلي�م اإللكرتوين وفق ًا خلطة معدة بش�كل حمكم،
تلبي االحتياجات الفعلية للمجتمع من النواحي املختلفة ،وتكون بكلفة معقولة وذات
منظور منتظر عال .كام أن من الرضوري أن تبنى التوجهات بش�أن هذه املدرس�ة بحيث
يستفاد من التقنيات احلديثة املرتبطة هبا يف املحافظة عىل القيم واملبادئ املتمثلة يف العقيدة
اإلسالمية ،بل وتعزيزها.

وصلت الدراسة إىل أنه من املناسب النظر يف تشكيل فريق عمل مهني رفيع املستوى
تش�ارك فيه اجلهات املعنية لوضع الدراس�ة الالزمة بشأن االنتقال يف اململكة إىل التعليم
اإللكتروين خلال مدى منظور م�ع األخذ بعني االعتبار فيه نم�و األعداد من الطالب
والطالبات واملعلمني واملعلامت واإلداريني املساعدين خالل هذا املدى.

ويف اجلزء األخري من الدراسة تم استعراض بعض املعلومات حول التعليم يف مدارس
التعلي�م الع�ام ،وانتهت الدراس�ة بخالصة حول تلاؤم مدارس الغد م�ع العرص الرقمي
ومستلزمات هذه املدرسة ،إضافة إىل رضورة االنتقال هلا وفق خطط مدروسة بعناية.
دراسة الدبايس (2003م)

قام الدبايس بدراسة عنواهنا «أثر استخدام التعليم عن بعد عىل حتصيل الطالبات»
حيث أجريت الدراسة عىل طالبات املستوى الرابع من كلية الرتبية بجامعة امللك سعود
بالري�اض ،وه�دف إىل التعرف عىل الفروق يف مس�توى التحصيل ال�درايس من خالل
الطريق�ة التقليدي�ة عن طري�ق الدائرة التلفزيوني�ة املغلقة والتعليم عن بعد ،واس�تخدم
الباحث املنهج التجريبي ،حيث تم حتديد إحدى املجموعتني كمجموعة ضابطة مكونة
من ( )36طالبة وجمموعة أخرى مكونة من ( )35طالبة كمجموعة جتريبية ووزعت عىل
املجموعة التجريبية األرشطة ،والكتب  ،واملذكرات ،وحدد هلن س�اعات للمناقشة من
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خالل اهلاتف ،إضافة إىل التعرف عىل انطباعات أفراد العينة التجريبية يف هناية الدراسة
حول التعليم عن بعد ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
أ ـ طريقة التعليم عن بعد أفضل من الطريقة التقليدية عن طريق الدوائر التلفزيونية
من حيث مستوى التحصيل الدرايس.
ب ـ التعليم عن بعد يتميز باملرونة من حيث الزمان واملكان.

ج ـ التعليم عن بعد من خالل األرشطة املس�موعة واملرئية واملحارضات املطبوعة
س�اعد عىل الدراسة حس�ب قدراهتن ومكنهن من الرجوع إىل املواد التعليمية
حسب احلاجة.

د ـ جترب�ة التعلي�م ع�ن بع�د وفرت الكثير من الوق�ت واجلهد ،خاص�ة للطالبات
املتزوجات.
هـ ـ جتربة التعليم عن بعد أكس�بتهن الثقة بالنفس باحلصول عىل املعلومات ،وزاد
من رغبتهن يف التعليم ،وبث احلامس يف نفوسهن ،ومهارة املناقشة واحلوار.
دراسة الصالح (2002م)

أجرى الصالح دراسة بعنوان «متغريات التصميم التعليمي املؤثرة يف نجاح برامج
التعلي�م ع�ن بعد يف اململك�ة العربية الس�عودية» ،هدفت إىل حتديد متغيرات التصميم
التعليمي املؤثرة يف نجاح التعليم عن بعد ،واس�تخدم الباحث أس�لوب االس�تقصاء يف
حتليل الدراسات السابقة ومزج نتائجها لتحديد تلك املتغريات واقرتاح بعض التوصيات،
وقد تناولت الدراس�ة مخس�ة أس�ئلة حول متغريات عملية تصميم مواد التعليم عن بعد
هي :متغريات التصميم التعليمي املؤثرة ،واملتغريات الفعالة يف اختيار تقنيات التعليم عن
بعد ،واملتغريات الفعالة يف دعم التفاعل يف برامج التعليم عن بعد واملتغريات االقتصادية
واإلدارية ،ووضع نموذج لعملية التصميم يتكون من مراحل هي :التحليل  ،والتصميم،
والتطوير ،والتنفيذ ،والتقويم .وخلصت الدراسة إىل رضورة وضع متغريات التصميم
التعليمي يف االعتبار ،يف مرحلة مبكرة من مراحل ختطيط مرشوع التعليم عن بعد ،وتطبيق
عملية منظمة يف تصميم مواد التعليم عن بعد ،كام انتهت الدراسة إىل بعض التوصيات
املقرتحة لدعم عملية تصميم مواد التعليم عن بعد.
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الدراسات العربية
دراسة أمحد (2001م)

وضحت هذه الدراسة أن التخطيط ملالحقة العرص يف هذه التقنية املتقدمة يستهدف
أو ً
ال دعم نظام التعليم عن بعد من جانب ،وتدعيم التعليم الفردي ،والتعليم الذايت من
جان�ب آخ�ر ،وهذا أصبح يؤمن عدد ًا من املتطلبات عند التخطيط لالس�تفادة من نظام
املدرسة اإللكرتونية  ، E-Schoolأو التعليم عرب اخلط  On Line Learningأو التعليم
االفرتايض  Virtual Learningومن املتطلبات ما ييل :
تبني مثل هذه النظم احلديثة جيب أن يكون هدف ًا اسرتاتيجي ًا وطني ًا نتجاوز به العديد
م�ن صعوبات التعليم التقليدي ،وتتبناه املؤسس�ات التعليمية الرس�مية ،وهذا يعني أن
حتديد اهلدف األسايس من تبني هذا النظام ،ووضعه يف اإلطار الذي حيقق أقىص استفادة،
لتدعيم مبدأ ديمقراطية التعليم.

ويرتبط باملطلب السابق حتديد التمويل وإنشاء البنية األساسية هلذا النظام ،ويتمثل
أقرهب�ا يف تدعيم خطوط االتص�ال والتدفق اإللكرتوين فيام يطل�ق عليه الطريق الرسيع
للمعلومات ،وتوفري سبل اإلتاحة املمكنة للجميع.
وترت�ب عىل تبني نظام املدرس�ة اإللكرتونية أو التعليم عبر اخلط ،إعادة النظر يف
املناه�ج التعليمية واملواد التي تق�دم من خالل املناهج واألدوات؛ ألن وضع املناهج يف
مواد تعليمية معينة  Softwareيتطلب سعات معينة ختتلف باختالف املواد (نص ،صور
متحركة) ولغات خاصة لوضع هذه املواد عىل الشبكة ،وخرائط التدقيق ،ومواد للبحث
يف الصفح�ات اإللكرتوني�ة ،ولذلك فإن األم�ر كله حيتاج إىل صياغ�ة جديدة للمناهج
وحمتواها مع متطلبات النرش وقواعده عىل الشبكة.

كام وضحت الدراسة أن متطلب ًا آخر ال يقل أمهية عن املطالب السابقة ،وهو تعديل
االجتاه�ات نحو املس�تحدثات التقنية بصفة عامة ،والنظم الرقمي�ة بصفة خاصة ،وبناء
اجتاه�ات جدي�دة موالية لتدعيم وتبني هذه النظم ،وهذا يدخل يف دائرة أوس�ع هو نرش
الوعي بأمهية هذه املس�تحدثات ورضورهتا وس�بل االستفادة هبا لتدعيم البيئة التعليمية
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التقنية ،ألن البعد املعنوي مطلوب بجانب األبعاد املادية واالقتصادية املطلوبة .وباإلضافة
إىل ذلك ،فإن التخطيط لسياس�ات املدرس�ة اإللكرتونية يضع يف اعتباره رفع كل القيود
التي تضعها النظم التعليمية التقليدية.
دراسة أمل حممد (1998م)

أجرت دراسة بعنوان «تصور مقرتح لنظام تدريبي عن بعد للمعلمني أثناء اخلدمة
يف مجهوري�ة مصر العربي�ة يف ضوء خربات بعض الدول األخرى» هدفت الدراس�ة إىل
وض�ع تص�ور مقرتح لتطبي�ق نظام تدريبي عن بع�د للمعلمني أثن�اء اخلدمة وحماوالت
تطويره والوقوف عىل بعض خربات الدول يف تقديم نظم التدريب عن بعد أثناء اخلدمة
واس�تخدمت الباحثة مدخل النظم للتعرف عىل العالقة بني مدخالت النظام وعملياته
وخمرجاته ،وقد توصلت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح يتكون من منطلقات عامة أمهها:
 1ـ تع�دد األنامط املؤسس�ية للتدريب عن بعد للمعلمين أثناء اخلدمة يعني اختيار
املالئ�م منه�ا ،بام يمكن توظيف�ه يف ضوء التوجه�ات االجتامعية واإلمكانات
االقتصادية والتكنولوجية للمجتمع املرصي.
 2ـ يقدم التدريب عن بعد للمعلمني أثناء اخلدمة حلو ً
ال فعالة ملواجهة القصور يف
نظام إعداد الطالب بكلية الرتبية.

 3ـ يواك�ب تبن�ي نظ�ام التدريب عن بع�د مرشوعات خطة التطوي�ر التكنولوجي
لتطوير نظام التعليم يف مرص.
 4ـ التدريب عن بعد ملعلمني أثناء اخلدمة مسئولية مشرتكة بني املشاركني يف العملية
التدريبية ومؤسسات املجتمع املحيل.
 5ـ يعد نظام التدريب عن بعد من أهم آليات تفعيل دور املدرسة يف مرص.
 6ـ يستدعي نظام التدريب عن بعد أن يستغرق فرتة طويلة نسبي ًا من عام إىل عامني
مما يس�مح للمتدربني ملامرس�ة املهارات واألس�اليب اجلديدة بصورة متكاملة
ومتداخلة مع أساليب التدريب التقليدية.
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ومن مالمح التصور املقرتح وفيها تم اس�تعراض ثالثة بدائل مقرتحة آللية تطبيق
النظ�ام  ،وت�م اقرتاح البديل املتضمن أن يتم التطبيق من خالل قس�م للتدريب عن بعد
أثناء اخلدمة يتبع وزارة الرتبية والتعليم.

وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات كتوفري البنية األساسية القومية من املعلومات
والبيان�ات الدقيقة ع�ن اإلمكانات املادية والعنارص البرشي�ة يف املجتمع عامة ويف نظام
التعلي�م خاص�ة ،وتقدي�م برامج قصرية ـ ع�ن طريق وزارة اإلعالم ـ مس�موعة ومرئية
لتكوين اجتاهات إجيابية لدى الرأي العام الرتبوي نحو أمهية وفعالية تطبيق التدريب عن
بعد لتدريب املعلمني أثناء اخلدمة ،واستخدام شبكة اإلنرتنت والقمر االصطناعي وغريها
لفتح قنوات مشتركة لتبادل اخلربات مع املؤسس�ات واملراكز العاملية يف جمال التدريب
عن بعد ،وأن تصاغ احلاجات التدريبية للمعلمني يف ضوء األسس العلمية املوضوعية،
وأن يتوافر لدى املتدربني الدافعية لاللتحاق بربامج التدريب عن بعد.
دراسة عيل (1996م)

ق�ام عيل بدراس�ة عنواهنا «نموذج مقترح للتعليم عن بعد لبع�ض كليات جامعة
األزه�ر» وق�د هدفت الدراس�ة إىل التعرف عىل إمكانية تطبيق نظ�ام التعليم عن بعد يف
كليات جامعة األزهر ،وإبراز احلاجة إىل التعليم عن بعد ،وأهدافه وخصائصه ،وتقديم
نموذج للتعليم عن بعد يمكن استخدامه يف بعض كليات جامعة األزهر ،والتعرف عىل
آراء أعض�اء هيئ�ة التدري�س يف املحاور التي تكون النموذج املقترح للتعليم عن بعد يف
بعض كليات جامعة األزهر ،وكانت نتائج البحث أن اتضح بأن هناك مشكالت تنتاب
نظ�ام التعلي�م التقليدي وأدت إىل ضعف الكفاءة الداخلية واخلارجية هلذا التعليم .وأنه
البد من االستعانة بصيغ جديدة لتسند التعليم اجلامعي التقليدي يف حل ما يواجهه من
مشكالت  ،ومن بني الصيغ اجلديدة نظام التعليم عن بعد ،واتضح وجود اجتاه حقيقي
لدى عينة البحث عىل إمكانية استخدام التعليم عن بعد ،وكانت موافقة ألهداف التعليم
ع�ن بع�د ورشوط القب�ول وإجراءات القبول وطرق ووس�ائل التعليم ونظام الدراس�ة
وأساليب االمتحان واهليكل اإلداري.
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الدراسات األجنبية
دراسة خان 2005( Khanم)

هدفت الدراسة إىل تزويد الباحثني واملهتمني بقضية التعليم اإللكرتوين وتطبيقاته
بفهم واسع حول آلية تطبيق التعليم اإللكرتوين .وأرشدت الدراسة إىل األبعاد والعوامل
اهلامة لنجاح بيئة التعليم اإللكرتوين .كام توضح الدراسة كيفية التعامل مع تطوير التعلم
والتعليم اإللكرتوين وتقويم عمليات التطبيق يف البيئات املختلفة ،وقد كشفت الدراسة
أن هذه األبعاد مرتابطة منظومي ًا ويعتمد بعضها عىل بعض ،ويمكن أن يس�اعدنا الفهم
املنظومي هلذه العوامل يف توفري بيئات إلكرتونية تعليمية هادفة.
وقد وضحت الدراسة أن هذه املنظومة تتألف من ثامنية أبعاد هي  :البعد املؤسيس،
والبع�د اإلداري ،والبع�د التقن�ي ،والبع�د الرتب�وي ،والبعد األخالق�ي ،وبعد تصميم
الواجه�ة ،وبع�د الدعم ،والبعد التقويمي .وقد وجدت الدراس�ة أن األبعاد الثامنية هي
األكثر فائدة لبيئة التعلم والتعليم اإللكرتوين؛ نظر ًا لشموليتها التجريبية واملنطقية ،وقد
تم بناء عليها وضع األطر العامة للتعليم والتعلم اإللكرتوين.
دراسة إيراين 2001( Iraniم)

قام إيراين بدراس�ة عنواهنا «تطوير نموذج تدريبي جامعي تربوي عن بعد بجامعة
فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية» ،حيث هدفت الدراسة إىل تطوير برنامج تربوي
جديد يساعد املدربني عن بعد يف حتقيق التفاعل بني املعلم والطالب وتم تقسيم الدراسة
إىل جزأين:
اجلزء األول  :قسم شامل للمامرسني وللمطورين للتعليم عن بعد يف كليات الزراعة يف
أربعة عرش معهد ًا بالدولة لتحديد كيفية تطبيقه وممارس�ة التدريب التطويري
اجلامعي يف جمال التعليم عن بعد.

اجلزء الثاين :قسم لكلية الزراعة وعلوم احلياة بجامعة فلوريدا للوقوف عىل املستوى املعريف
بنظري�ات التعلي�م والتطبيق العملي والتقني واحتياجهم م�ن التدريب الواجب
إملامهم به ملامرسة التعليم عن بعد ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
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 1ـ كثري من املتدربني حيبون اجللسات التدريبية املنفصلة أو املتباعدة التي تعقد عىل
مدى عدة أسابيع أو تلك التي تكون موجهة ذاتي ًا.
 2ـ أكثر من نصف املشاركني يف الربامج التدريبية أشاروا إىل أن الربامج ذات العالقة
باإلنرتنت هي األهم بالنسبة للكلية.
 3ـ املعاه�د التدريبي�ة الت�ي خضعت للدراس�ة تق�دم حوافز الس�تكامل التدريب
والتدري�س للمناه�ج والدراس�ات التعليمي�ة ع�ن بعد يف ش�كل تعويضات
ومساندة للحصول عىل الدعم.
 4ـ أبدى املطورون من عينة الدراس�ة حاجة معهدهم إىل خطة إستراتيجية خاصة
بالتدريب عىل عملية التعليم عن بعد من حيث توفري املوارد.
 5ـ التعلي�م ع�ن بعد واجهه معوقان مه�ا  :نقص الوقت ونقص املوارد أثناء عملية
التطوير املهني.
دراسة تايلور 1997( Taylorم)

ق�ام تايلور بدراس�ة بعن�وان «نموذج م�زدوج الغ�رض للتعليم عن بع�د :جامعة
كوينزالن�د اجلنوبي�ة ـ استراليا» تناول�ت معلومات عن نظ�ام التدريب ع�ن بعد الذي
ب�دأ تطبيق�ه باجلامعة منذ ع�ام 1967م وتنامي أعداد الطلاب املتدربني هبا عن بعد إىل
( )13.000طال�ب موزعين على ( )40دول�ة ،ودالل�ة التقارير الطالبي�ة عن تقلص
نس�ب أعداد املترسبني من هذا التعليم نتيجة الهتامم اجلامعة بتحفيز املدرسين عن بعد
للرق�ي بمس�تواهم ،واملراجعة والتدقي�ق والتخطيط والتنفيذ والتقوي�م لطرق وتقنيات
التدريب عن بعد املتعددة االس�تخدام ،والعمل عىل تأس�يس جلنة باس�م (جلنة التسليم
املرنة) ختتص بأعامل التنسيق والتطوير لنظام التدريب عن بعد خاصة القائم عرب شبكة
اإلنرتنت والكمبيوتر وكذلك القيام بإعداد اخلطط املرحلية ،ومناقش�ة ختصيص املوارد
املالية واالعتامدات املالية للنظام.
دراسة كيلبي 2001( Kelbyم)

كام أجرى كيلبي دراس�ة بعنوان «اجتاه التدريب املبني عىل ش�بكة اإلنرتنت» بحث
فيه�ا ع�ن تعهدات والتزامات تتعل�ق بالتدريب عرب اإلنرتنت ،والتأثيرات احلالية التي
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حتاول أن تريس الدعائم األساسية لنوعية وجودة ذلك التدريب ،وتناولت جتربة تأسيس
مركز معلومات التدريب املبني عىل أساس شبكة اإلنرتنت ( )TIC WEBعام 1994م
وه�و املوق�ع التدريبي األول من نوعه عىل اإلنرتن�ت ،والعقبات التي اعرتضت تقديمه
للتدريب من الناحية االتصاالتية والتقنية والتصميم التعليمي ،واخلطوات التي تم تبنيها
لتطوير التصميم التعليمي مثل البحث يف مستجدات التكنولوجيا احلديثة ،مما أسهم يف
تقدي�م الكثير من الفرص لكل من التعليم الفردي ال�ذايت والتعليم اجلامعي للمتدربني
مقارنة مع التقنيات األخرى للتدريب عن بعد ،ثم أشارت الدراسة إىل الفوائد املتحصلة
من تعليقات زائري موقع املركز عىل اإلنرتنت ونتائج اس�تفتاءات متدريب وزوار املركز
لتطوير األداء يف العمل التدريبي عن بعد.

ثاني ًا :النموذج املقرتح

أهداف النموذج املقرتح
ونعن�ي هنا باخلط�ط العاجلة واآلجلة الت�ي يضعها النموذج لإلف�ادة من البيئات
التدريبية املمكن هتيئتها ملناخ تدريبي تفاعيل قادر عىل توفري فرص تدريبية ولقاءات علمية
عىل ش�كل أوسع جغرافي ًا وعددي ًا ،واس�تثامر الوقت لتجسيد املفاهيم التعليمية وحماكاة
وسائل تدريبية وعرصية ملامرسة التدريب التطبيقي من خالل مصدر من مصادر التعلم
م�ع مراع�اة وضع أولويات لتحقيق األه�داف بام يغطي احتياج�ات التدريب ،ويمكن
إجياز األهداف فيام ييل:
 1ـ دعم البنية التحتية التدريبية بمعهد اإلدارة العامة.
 2ـ ختفيف العبء التدريبي عىل املعهد بجميع فروعه.
 3ـ اإلفادة من تقنيات االتصاالت من أجل تدفق املعلومات ووسائلها يف التدريب.
 4ـ توفري الفرص التدريبية باستثامر التدريب عن بعد يف أي وقت.
 5ـ ربط الربامج التدريبية للمركز بحاجات العمل التدريبي والفني يف امليدان.
 6ـ إع�داد فرق عمل ق�ادرة عىل التخطيط والتصميم التعليم�ي والفني للدورات
التدريبية.
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 7ـ تكوين وإعداد فرق عمل قادرة عىل اإلنتاج الفني للمساعدات التدريبية.
 8ـ تكوين وإعداد فرق عمل قادرة عىل النرش اإللكرتوين.
 9ـ توفري بيئة تدريبية حتاكي الواقع.

 10ـ تطبيق التعليم الذايت بتوجيه املتدربني وفق ًا مليوهلم وقدراهتم الذاتية.

 11ـ تطبيق التعليم املربمج من خالل استجابة املتدربني وتفاعلهم مع خمتلف املواد
التدريبية املربجمة.
 12ـ تطبي�ق التعلي�م التعاوين باس�تظهار األفكار واحللول اجلامعية املشتركة لدى
جمموعات التدريب.
 13ـ استخدام أساليب التغذية الراجعة يف متابعة خمرجات الربامج التدريبية.
اخلارطة التنظيمية

مركز معهد اإلدارة العامة للتدريب عن بعد
قسم تنفيذ وتقويم
الربامج التدريبية

القسم اإلداري
ـ وحدة ختطيط اإلسرتاتيجيات
واألهداف العامة
ـ وحدة التوعية والتثقيف
ـ وحدة التنسيق العلمي
ـ وحدة املالية

ـ وحدة الرتشيح
ـ وحدة التوثيق
ـ وحدة احلوافز
ـ وحدة التحديث والتطوير
ـ وحدة املتابعة والتقويم

القسم التعليمي
ـ وحدة حتديد االحتياجات التدريبية
ـ وح�دة تصمي�م مف�ردات حمت�وى
املناهج واملقررات
ـ وحدة الدعم واملراجعة العلمية
ـ وحدة االختبارات وتقويم املناهج
ـ وحدة األرشيف التعليمي

القسم اإلداري
ـ وحدة التدريب باإلنرتنت
ـ وحدةالبث التفلزيوين التعليمي املبارش
ـ وحدة احلقائب التدريبية واملعينات السمعبرصية
ـ وحدة التدريب باحلاسب والوسائط املعتمدة
ـ وحدة الرتمجة
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أقسام املركز
 1ـ القسم اإلداري
ويعنى بالقيام باألعامل اإلدارية واملالية باملركز ويرتبط به الوحدات التالية:

أ ـ وحدة ختطيط اإلستراتيجيات واأله�داف العامة باملركز :وختتص هذه الوحدة
بوض�ع السياس�ات وال�رؤى املس�تقبلية للمرك�ز واأله�داف .وتق�وم باملهام
واملسئوليات التالية:
ـ وضع وبناء اإلسرتاتيجيات التدريبية املستقبلية للمركز.

ـ وضع اخلطط الالزمة لتحقيق األهداف التدريبية للمركز.

ب ـ وحدة التوعية والتثقيف :وتعنى بتنمية الوعي التدريبي عن بعد لدى العاملني
وتقوم هذه الوحدة باملهام التالية:
ـ إصدار النرشات والكتيبات التثقيفية بمفهوم التدريب عن بعد.
ـ عقد الندوات واملحارضات التوعوية حول التدريب عن بعد.

ج ـ وحدة التنسيق العلمي :وتعنى باالتصال باخلربات العلمية والفنية داخل املركز
وخارجه لإلفادة من التخصصات املختلفة وتقوم باملهام التالية:
ـ اإلفادة من اجلهات التعليمية والفنية املتخصصة يف التدريب.

ـ التنس�يق للمش�اركة يف اللق�اءات العلمية واملع�ارض التقنية املتخصصة يف
التدريب عن بعد داخلي ًا وخارجي ًا.

د ـ الوح�دة املالي�ة :وتعنى بإع�داد ميزانية املركز وممارس�ة الرقاب�ة املالية ومجيع ما
يتعل�ق بامل�وارد املالية وتلبي�ة احتياجات املرك�ز من متطلب�ات مالية ونفقات
وتقوم باملهام التالية:
ـ إعداد مرشوعات امليزانية السنوية للتكاليف واملتطلبات املالية للمركز.

ـ ممارسة التخطيط والرقابة املالية عىل أعامل املركز ومرصوفاته.
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 2ـ القسم التعليمي
ويعن�ى بتهيئة البيئ�ة التعليمية للتدريب عن بعد ومجي�ع مراحل التصميم للربامج
التدريبية  ،ويرتبط به الوحدات التالية:
أ ـ وحدة حتديد االحتياجات التدريبية :وتعنى بتحديد االحتياجات التدريبية التي
سيلبيها املركز وتقوم باملهام التالية:
ـ حتديد االحتياجات التدريبية من برامج ودورات.

ـ حتليل خصائص املستهدفني من التدريب.

ـ حتليل الوسائط التقنية املستخدمة يف الدورات التدريبية.

ب ـ وحدة تصميم مفردات حمتوى املناهج واملقررات :وتعنى بصياغة موضوعات
املادة العلمية للدورة وتقوم باملسئوليات التالية:
ـ تصميم املادة العلمية ملقررات الدورات التدريبية.

ـ حتديد الوسائط التقنية واملؤثرات املناسبة لعرض املادة العلمية.
ـ حتديد مدة الربامج التدريبية لكل مقرر.

ج�ـ ـ وح�دة الدعم واملراجع�ة العلمية :و ُتعن�ى بمراجعة امل�ادة العلمية املصممة
وجتربتها وتقوم باملهام التالية:
ـ مراجعة املادة العلمية املصممة للدورات وتكاملها.

ـ إجراء االختبارات التجريبية للدورات والربامج قبل تنفيذها.

د ـ وحدة االختبارات وتقويم املناهج :وتعنى بوضع خدمات االمتحان للمقررات
وقياس فاعليتها وتقوم باملهام التالية:
ـ متابعة سري االختبارات للربامج التدريبية.

ـ تقديم النتائج لقسم التدريب.

هـ ـ وحدة األرشيف التعليمي :و ُتعنى بتزويد املركز بمصادر املعلومات إلكرتوني ًا
وكتابي ًا ومهام الفهرسة وتقوم باملسئوليات التالية:
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ـ إعداد األدلة العلمية وأدلة املكتبة واملراجع.

ـ عمل نرشة علمية تدريبية ورقية وإلكرتونية.

ـ عمل الروابط اإللكرتونية الالزمة مع املكتبات العلمية.

 3ـ قسم التقنيات التدريبية
و ُيعنى بدعم البنية التقنية لوسائط التدريب الفنية ويتبعه الوحدات التالية:

أ ـ وحدة التدريب باإلنرتنت :و ُتعنى بتوفري املساندة الفنية الربجمية لتقديم الدورات
عىل شبكة اإلنرتنت ،وتقوم باملهام التالية:
ـ تقديم الدورات عىل شبكة اإلنرتنت.

ـ بناء موقع إلكرتوين للمركز عىل شبكة اإلنرتنت.
ـ الدعم الفني والربجمة اإللكرتونية.

ـ توفري اخلدمات التعليمية املساندة للمتدربني عىل اإلنرتنت.
ـ هتيئة املوقع عىل الش�بكة متهيد ًا لدخول املرشحني بالدورات إىل املوقع وفق
بطاق�ات العضوية والرتش�يحات الصادرة ،والتأكد م�ن جدوى االتصال
التفاعيل املبارش مع املتدربني «مؤمترات الفيديو».

ـ متابعة إنشاء الربيد اإللكرتوين جلميع العاملني باملركز وتعميمه.

ـ متابعة التشغيل للشبكة يف مجيع األجهزة باملواقع املستقبلة واملرتبطة باجلهاز
اخلادم الرئيس.

ـ إجي�اد رابط عىل الش�بكة كخدمة البحث باملوق�ع وربطه مع بعض حمركات
البحث الكربى.

ب ـ وحدة البث التلفزيوين التعليمي املبارش :و ُتعنى بتأمني النقل احلي للمحارضات
التلفزيونية بني املراكز واملتدربني مبارشة ،وتقوم باملهام التالية:
ـ إعداد حمطات البث التلفزيوين وقاعات االستقبال ومواصفاهتا الفنية.

ـ التأكد من فعالية أنظمة البث التلفزيوين التعليمي من املدربني إىل املتدربني.
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ـ التأكد من توافر املتطلبات اإلنشائية واملعامرية الالزمة الستوديوهات البث
وقاعات االستقبال.

جـ ـ وحدة احلقائب التعليمية :و ُتعنى بتصميم وإعداد احلقائب التدريبية ووسائطها
املتع�ددة وتق�وم بإع�داد احلقائ�ب التدريبية للمتدربني والوس�ائط الس�معية
والبرصية وإكامل حمتوياهتا من مواد مطبوعة وغريها وبعثها للمتدربني.

د ـ وحدة التدريب باحلاس�ب والوس�ائط اإللكرتونية املختلفة :و ُتعنى بدعم البناء
التقن�ي لل�دورات عىل ش�بكة احلاس�ب وتوفري األق�راص التعليمي�ة ،وتقوم
باملسئوليات التالية:
اإلرشاف الفني عىل فعالية الدورات يف أنظمة التعليم عىل الشبكة وحتويل
امل�واد التعليمي�ة وإنتاجها باألق�راص املدجمة ،مع مراع�اة التحضري هلا من
خالل القسم التعليمي وإعداد الفنيني املتخصصني يف اجلرافيك وغريها.

ه�ـ ـ وح�دة الرتمجة :و ُتعنى برتمجة النصوص واألدوات يف وس�ائط التدريب عن
بعد وتقوم برتمجة مقررات ومواد الدورات عىل ش�بكة اإلنرتنت والوس�ائط
األخرى املتعددة وترمجة البحوث والدراسات العلمية األجنبية.

 4ـ قسم تنفيذ وتقويم الربامج التدريبية
و ُيعنى باإلرشاف عىل الربامج التدريبية وحتسينها ويرتبط به الوحدات التالية:

أ ـ وحدة الرتشيح  :و ُتعنى بإصدار نرشات الدورات التدريبية ومتطلبات تسجيلها،
وتقوم باملهام التالية:
ـ وضع معايري الرتشيح للدورات التدريبية عن بعد.

ـ إص�دار بطاق�ات إلكرتونية للمتدربين باإلنرتنت واحلاس�ب للدخول إىل
املوقع.

ب ـ وح�دة التوثي�ق :و ُتعنى بإصدار وثائق الدورات التدريبية عن بعد واعتامدها،
وتقوم باملهام التالية:
ـ إصدار شهادات االلتحاق بدورات املركز.
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ـ العمل عىل متابعة اعتامد الشهادات من إدارة املعهد.
ج ـ وح�دة احلواف�ز :و ُتعن�ى بتعزي�ز البعد املعن�وي واملادي للمتدربين واملدربني
بالدورات عن بعد ،وتقوم باملهام التالية:
ـ تقديم املكافآت التشجيعية للمتفوقني من متدريب املركز ومدربيه.
ـ التكريم املادي واملعنوي عند اجتياز عدد معني من دورات املركز.
د ـ وحدة التحديث والتطوير :و ُتعنى باعتامد نتائج الدراس�ات والبحوث للتطوير
اإلداري والتقني للربامج التدريبية ،وتقوم باألنشطة التالية:
ـ حتسني وحدات املركز وتطويرها.
ـ رفع قدرات ومهارات املدربني التدريبية عن بعد.
ه�ـ ـ وحدة املتابع�ة والتقويم :و ُتعن�ى بمالحظة البيئة التدريبي�ة وتقويم أنظمتها،
وتقوم باألنشطة التالية:
ـ الوقوف عىل انتظام املتدربني يف دورات املركز وتقويم سريها.
ـ تقويم وسائط التدريب املستخدمة وفعاليتها األدائية.

ثالث ًا  :التكنولوجيا

 1ـ خدمات االتصال االفرتايض (.)Virtual Communication
وضع حلول االتصال االفرتايض.
السيناريو األول ـ عقد ندوات عىل الويب (.)Webinars
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مستلزمات التصميم
املدرب:

ـ حاسب شخيص.
ـ كامريا ويب لنقل صورة املدرب.
ـ ميكروفون لالتصال الصويت.
ـ برامج االتصال باملشاركني تشتمل عىل اآليت:
ـ لوحة بيضاء متكاملة :ألغراض الرسم.
ـ مشاركة التطبيقات :للمشاركة يف التطبيقات من أجل العرض.
ـ االستعراض املشرتك :لتمكني املتدرب من استعراض مواقع الويب مع املشاركني.
ـ استطالع الرأي :يمكن للمدرب استطالع رأي املشاركني جلعل ندوات الويب
أكثر فعالية.
ـ املحادثة العامة :القدرة عىل احلديث مع أي فرد حيرض الندوة.
ـ املحادثة اخلاصة :القدرة عىل احلديث مع مشارك معني بالندوة.
ـ الرشائح :القدرة عىل عرض رشائح  power pointأثناء التدريب.
املشاركون:
ـ حاسب شخيص.
ـ كامريا ويب (فقط عند الرغبة يف أن يراهم املدرب).
ـ ميكروفون (فقط عند احلاجة إىل املشاركة الصوتية).
ـ برامج لالشرتاك يف ندوة الويب.

مستلزمات عرض النطاق الرتددي:

 1ـ اتصال املدرب بالشبكة:
ـ شبكة خدمات رقمية متكاملة ( )ISDNأو خط اشرتاك رقمي ( )DSLبرسعة
ال تقل عن (64كيلو بايت يف الثانية).
ـ يوىص باس�تخدام ش�بكة خدمات رقمية متكاملة ( )ISDNأو خط اشرتاك
رقمي ( )DSLبرسعة ( 256كيلوبايت يف الثانية).
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 2ـ اتصال املشاركني بالشبكة:

ـ شبكة خدمات رقمية ( )ISDNأو خط اشرتاك رقمي ( )DSLبرسعة ال تقل
عن ( 64كيلو بايت يف الثانية).
ـ يوىص باس�تخدام ش�بكة خدمات رقمية متكامل�ة ( )ISDNأو خط رقمي
( )DSLبرسعة ( 128كيلو بايت يف الثانية).

السيناريو الثاين ـ إجراء دورات تدريبية مشرتكة

مستلزمات التصميم:

 1ـ حجرة دراسية حقيقية:

ـ شاش�ة عرض كبرية الس�تقبال ص�ورة املحارض الضيف ع�ن بعد (Guest

.)Lecturer

ـ كاميرا وي�ب مثبت�ة بمكان مرتفع لب�ث منظر احلجرة الدراس�ية للمحارض
الضيف عن بعد.

ـ ميكروفون لبث أسئلة الطالب للمحارض عن بعد (.)Remote Lecturer
ـ برامج لالتصال باملوقع البعيد.
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 2ـ املحارض الضيف أو املدرب املساعد:

ـ حاسب شخيص مزود بكامريا ويب.

ـ ميكروفون لالتصال الصويت.

ـ برامج لالتصال باملوقع البعيد.

 3ـ مستلزمات االتصال واسع النطاق الرتددي:
ـ حجرة دراسية حقيقية:

ـ جودة صوت ـ هاتف.

ـ جودة فيديو ـفيديو صوت وصورة (بمعدل  30إطار يف الثانية).

ـ الوارد :الصوت ( 64كيلو بت يف الثانية) ،الفيديو ( 512كيلو بت يف الثانية).
ـ الصادر :الصوت ( 64كيلو بت يف الثانية) ،الفيديو ( 512كيلو بت يف الثانية).

 4ـ املحارض الضيف أو املدرب املساعد:
ـ جودة صوت ـ هاتف.

ـ جودة فيديو ـ فيديو صوت وصورة (بمعدل  30إطار يف الثانية).

ـ الوارد :الصوت ( 64كيلو بت يف الثانية) ،الفيديو ( 512كيلو بت يف الثانية).
ـ الصادر :الصوت ( 64كيلو بت يف الثانية) ،الفيديو ( 512كيلو بت يف الثانية).

السيناريو الثالث :عقد اجتامعات إلكرتونية فردية ومجاعية:
مستلزمات التصميم:

 1ـ كل مشارك يف االجتامع:
ـ حاسب شخيص.

ـ كامريا ويب لنقل صور الفيديو.

ـ ميكروفون لنقل الصوت.

ـ برامج لالتصال باألطراف األخرى.
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مستلزمات االتصال واسع النطاق الرتددي:
كل مشارك يف االجتامع:

ـ كل جلس�ة عمل واردة :الصوت ( 64كيلو بت يف الثانية) ،الفيديو (128
كيلو بت يف الثانية).
ـ الصادر :الصوت ( 64كيلو بت يف الثانية) ،الفيديو ( 128كيلو بت يف الثانية).

 2ـ مراكز االتصال عن بعد (:)Telecasters

عقد مؤمترات حية (.)Video Conferencing

وحدات البث املبارش متعددة االجتاهات وحراسة البوابات ()MCUs and Gatekeepers

يف حال�ة عق�د اجتماع متعدد االجتاه�ات -حيث يش�ارك فيه أكثر م�ن موقع عن
بعد ،فإن هناك عدة عوامل تؤثر يف نجاح هذه املش�اركة ،ومنها الصورة التي يش�اهدها
املشاركون لبعضهم البعض وجودة سامع كل منهم لآلخر ،باإلضافة إىل حتديد الشخص
الذي يرتأس االجتامع ومن له حق الكالم يف أي وقت.
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فقد يشاهد املشاركون ما ييل:
ـ تفعي�ل الص�وت ( )Voice Activatedـ حي�ث تظه�ر الص�ورة الناجتة من موقع
املتكلم احلايل يف املواقع األخرى.
ـ احلضور املتواصل (( )Continuous Presenceيطلق عليه أحيان ًا Hollywood
 ،)Squaresحيث يستطيع كل موقع رؤية املواقع األخرى (أو جمموعة خمتارة من
مجيع املواقع) يف الوقت نفسه.
وقد يسمع املشاركون ما ييل:
ـ صوت نصف مزدوج (باجتاه واحد) (( )Half duplex audioوأحيان ًا يشبه بجهاز
الالسلكي املعروف) حيث يستطيع املشاركون االستامع إىل متحدث واحد فقط
يف املرة الواحدة (ألن الصوت الناتج من املوقع املتحدث يكتم صوت اآلخرين)
وجيب أن حيدد بطريقة ما متى جيب جتاوز حتكم املتكلم.
ـ ص�وت مزدوج (باجتاهين)( )Full duplex audioحيث يكون الصوت «طبيعي ًا»
بمعنى استطاعة كل شخص سامع اآلخرين يف كل األوقات.
وقد يتخذ التحكم يف االجتامع صورة من الصور التالية:
ـ بال حتكم :حيث يكون الصوت املزدوج (باجتاهني) الكامل متاح ًا باس�تمرار من
مجي�ع املواقع ،كام يمكن للمش�اركني «مناقش�ة بعهم البع�ض» ،ويف هذه احلالة،
يتح�دد املتكل�م الرئييس بإمج�اع احلارضين ً
متام�ا مثل االجتامع املب�ارش ،وإما أن
تكون مشاهدة مواقع املشاركني عن طريق احلضور املتواصل أو تفعيل الصوت.
ـ رئاس�ة اجللس�ة ( :)Chair Controlحي�ث تتضمن تقنية عق�د مؤمترات الفيديو
خاصي�ة متري�ر رئاس�ة اجللس�ة عن طري�ق بعض اآللي�ات املعينة مث�ل (رفع اليد
ً
إلكرتوني�ا) (وذل�ك إم�ا عن�د النق�اط الطرفية أو يف وح�دات التحك�م املتعددة
االجتاهات) ويستطيع اآلخرون سامع ومشاهدة املوقع الذي يتوىل رئاسة اجللسة
حتى تنتقل منه إىل شخص آخر.
ـ أسلوب املحارضة :تنوع يف التحكم يف اجللسات يعني موقع واحد عىل أنه املوقع
الرئيسي ال�ذي يمكن /يعطل املواقع األخرى من الوصول إىل رئاس�ة اجللس�ة،
باإلضافة إىل متكني/تعطيل املواقع األخرى من إمكانية سامعها أو مشاهدهتا.
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يتعني وجود وحدات البث املبارش متعددة األطراف للتنسيق بني أكثر من مشاركني
يف مؤمت�ر الفيدي�و ،كما يعد وجوده�ا رضورة إلدارة الصوت والص�ورة وأحيان ًا لتوفري
 ،T.120ويمك�ن ب�د ً
ال م�ن ذلك االس�تعانة بتقنية البث املتعدد إذا كان لدى املش�اركني
اإلمكان�ات الالزم�ة ل�ه يتم خلط الص�وت وإرس�اله بتقني�ة الدوبلك�س الكامل لكل
املش�اركني .يمك�ن نقل الص�ورة بني املتحدثني عىل أس�اس تفعيل الصوت أو “رئاس�ة
اجللسة” من خالل التحكم اليدوي ،أو ظهور اجلميع إما يف نوافذ منفصلة أو فيام يطلق
عليه  Hollywood squaresوتعد هذه الطريقة مركزية جدا لعقد مؤمترات الفيديو.
يتم من خالل عملية حراس�ة البوابات اإللكرتونية التحكم يف جمموعة من موارد
مؤمترات الفيديو كالنهايات الطرفية ووحدات التحكم يف البث املبارش متعددة االجتاهات
والبوابات ،باإلضافة إىل وجود بعض اخلصائص مثل التسجيل والتعريف ومراقبة النشاط
وترمجة  IPإىل أسماء مس�تعارة ،هذا باإلضافة إىل تتبع هذه األسماء ،ويمكن إعداد هذه
الوظائف داخل طرفيات ( ،H.323أسطح املكتب) ووحدات .MCUs

السيناريو الرابع أ ـ عقد املؤمترات والندوات االفرتاضية عن طريق مؤمترات الفيديو
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مستلزمات التصميم:

 1ـ موقع املؤمتر (موقع أ).

 2ـ وح�دة عق�د مؤمتر الفيديو (ميكروفون وكاميرا فيديو) -جيب أن تدعم معيار
 .H.323والبث اجلامعي.

 3ـ كمبيوتر شخيص بربامج وأنظمة تشغيل مؤمترات الفيديو.
 4ـ املوقع املستقبل (موقع ب).
 5ـ كمبيوتر شخيص بربامج وأنظمة تشغيل مؤمترات الفيديو.
 6ـ سامعات خارجية.
 7ـ معدات مشرتكة.
 8ـ وح�دة  :MCUيتطل�ب احلال وج�ود وحدة واحدة فقط جلمي�ع املواقع ،ومع
ذل�ك جيب أن يكون هلذه الوحدة القدرة عىل اس�تيعاب مدخالت البيانات/
الفيديو/الص�وت م�ن كل موقع باس�تخدام  .H.323جي�ب أن تدعم الوحدة
إرسال واستقبال موارد البث اجلامعي.

مستلزمات االتصال واسع النطاق الرتددي:
1ـ موقع املؤمتر (موقع أ).

ـ الصادر :الصوت ـ جودة هاتف ( 64كيلو بت يف الثانية).

ـ الص�ادر :الص�ورة ـ جودة منخفض�ة ( 384كيلو ت يف الثاني�ة) ،جودة عالية
( 1.5ميجا بت يف الثانية).
ـ الصادر :البيانات ـ البيانات ـ  64كيلو بت يف الثانية.

 2ـ املوقع املستقبل (موقع ب):

الوارد :الصوت ـ جودة هاتف ( 64كيلو بت يف الثانية).

الوارد :الصورة ـ جودة منخفضة ( 384كيلو ت يف الثانية) ،جودة عالية (1.5
ميجا بت يف الثانية).

ـ الوارد :البيانات ـ البيانات ـ 64كيلو بت يف الثانية.
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اعتبارات هامة
يتيح هذا الس�يناريو إمكاني�ة البث أحادي االجتاه للصوت/الص�ورة /البيانات.
ويمكن للمشاركني من مواقع أخرى مشاهدة املؤمتر ولكنهم ال يستطيعون التفاعل مع
املق�دم .وإذا تطل�ب احلال وجود بث ثنائي االجتاه ،فمن املمكن تش�غيله بإعداد عكيس
مشابه ومع ذلك فقد يتسبب ذلك يف ظهور ثالث مشكالت:
أو ً
ال :س�يزيد الطلب عىل االتصال واس�ع النطاق بصورة ش�ديدة لكل موقع ،وخاصة
ملوقع املؤمتر ،وذلك ألنه مسئول عن استيعاب موارد الصوت/الصورة /البيانات
لكل موقع.

ثاني ًا :ال حيتاج املقدم لرؤية اجلمهور من املواقع الكثرية املختلفة ،وذلك ألنه ببس�اطة ال
يستطيع الرتكيز عليهم.
ثالث� ًا :يمك�ن أن تس�بب املداخالت /التفاعلات من املواقع األخ�رى يف تعقيد األمور
بص�ورة ش�ديدة ،وذلك ألنه س�يكون من الصعب عىل املق�دم أن جييب عىل كل
تساؤالت هذا اجلمهور الكبري.

لذل�ك ينص�ح بوجود وس�يط /رئيس للجلس�ة يف كل موقع ،ليعم�ل عىل جتميع
أس�ئلة املش�اركني ومن ثم إرساهلا كرس�ائل فورية لرئيس املؤمتر ،حيث يفحصها املقدم
بدقة وجييب عليها كام ينبغي.
النقل الضوئي:

الس�يناريو الراب�ع ب ـ عق�د املؤمت�رات والن�دوات االفرتاضي�ة باس�تخدام
تكنولوجيا النقل الضوئي الرقمي
تصميم احللول:

يتش�ابه تصمي�م احلل�ول لتنفيذ النق�ل الضوئي الرقم�ي يف حميط املؤمت�ر أو الندوة
م�ع اإلعداد الالزم لعق�د مؤمتر الفيديو .وتبقى العنارص الرئيس�ية كام هي ،ولكن تتغري
الطرفيات وذلك الختالف طريقة التقديم.
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مستلزمات التصميم:

 1ـ موقع املؤمتر (موقع أ):

ـ جيب أن تدعم وحدة بث النقل الضوئي معيار  H.323والبث اجلامعي.

ـ كمبيوتر شخيص به برامج وأنظمة تشغيل النقل الضوئي.

 2ـ املوقع املستقبل (موقع ب):

ـ جيب أن تدعم وحدة إرسال النقل الضوئي معيار  H.323والبث اجلامعي.

ـ سامعات خارجية.

معدات مشرتكة:

وح�دة ب�ث مبارشة متع�ددة االجتاهات ( )MCUيلزم وج�ود واحدة فقط جلميع
املواقع ،ومع ذلك جيب أن يكون هلذه الوحدة القدرة عىل استيعاب مدخالت البيانات/
الفيديو/الصوت من كل موقع باس�تخدام معيار  H.323جيب أن تدعم الوحدة إرس�ال
واستقبال موارد البث اجلامعي.
مستلزمات االتصال واسع النطاق الرتددي:

 1ـ موقع املؤمتر (موقع أ):

ـ الصادر :الصوت ـ جودة هاتف ( 64كيلو بت يف الثانية).

ـ الصادر :الصورة ـ الصورة ـ جودة منخفضة ( 384كيلو ت يف الثانية) ،جودة
عالية ( 768ميجا بت يف الثانية).

ـ الصادر :البيانات ـ البيانات ـ 64كيلو بت يف الثانية.

 2ـ املوقع املستقبل (موقع ب):

ـ الصادر :الصوت ـ جودة هاتف ( 64كيلو بت يف الثانية).

ـ الصادر :الصورة ـ الصورة ـ جودة منخفضة ( 384كيلو ت يف الثانية) ،جودة
عالية ( 768ميجا بت يف الثانية).

ـ الصادر :البيانات ـ البيانات ـ  64كيلو بت يف الثانية.
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سابع ًا :املعوقات التي تواجه إنشاء مركز للتدريب عن بعد
التدري�ب عن بعد كغيره من طرائق التعليم األخرى لدي�ه معوقات تعوق تنفيذه
ومن هذه العوائق ما ييل:

 1ـ تطوير املعايري
ل�و نظرن�ا إىل بع�ض املناه�ج واملق�ررات التدريبي�ة  ،لوجدنا أهنا بحاج�ة إلجراء
تعديالت وحتديثات كثرية بسبب التطورات املختلفة كل سنة  ،بل كل شهر أحيان ًا .فإذا
كان�ت اجله�ة التعليمية قد اس�تثمرت يف رشاء مواد تعليمية عىل ش�كل كتب أو أقراص
مدجم�ة ،س�تجد أهنا عاجزة عن تعديل أي يشء فيها ،م�ا مل تكن هذه الكتب واألقراص
قابلة إلعادة الكتابة ،وهو أمر معقد حتى لو كان ممكن ًا .ولضامن محاية استثامر اجلهة التي
تتبنى التدريب اإللكرتوين ال بد من حل قابل للتخصيص والتعديل بسهولة.

 2ـ األنظمة واحلوافز التشجيعية
ما زال التعليم اإللكرتوين يعاين من عدم وضوح يف األنظمة والطرائق واألساليب
التي يكون فيها التعليم بشكل واضح كام أن عدم البت يف قضية احلوافز التشجيعية لبيئة
التعليم هي إحدى العقبات التي تعوق فعالية التعليم اإللكرتوين.

 3ـ التعليم املضمون والفعال للبيئة التعليمية .من خالل:

ـ نقص الدعم والتعاون املقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة.
ـ نقص املعايري لوضع وتشغيل برنامج فعال ومستقل.

ـ نقص احلوافز لتطوير املحتويات.

4ـ

علم املنهج أو امليثودلوجيا Methodology

غالب� ًا ما تؤخذ القرارات التقني�ة من قبل التقنيني أو الفنيني معتمدين يف ذلك عىل
اس�تخداماهتم وجتارهبم الش�خصية ،وغالب ًا ال يؤخذ باحلس�بان مصلحة املس�تخدم ،أما
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عندم�ا يتعل�ق األمر بالتعليم فال بد لنا من وضع خط�ة وبرنامج معياري ألن ذلك يؤثر
بصورة مبارشة يف املعلم (كيف يعلم) وعىل الطالب (كيف يتعلم) .وهذا يعني أن معظم
القائمني يف التعليم اإللكرتوين هم من املتخصصني يف التقنية أو عىل األقل أكثرهم ،أما
املتخصص�ون يف املناه�ج والرتبية والتعلي�م ،فليس هلم رأي يف التعلي�م اإللكرتوين ،أو
عىل األقل ليسوا هم صناع القرار يف العملية التعليمية .ولذا فإنه من األمهية بمكان ضم
الرتبويني واملعلمني واملدربني يف عملية اختاذ القرار.

 5ـ اخلصوصية والرسية
إن حدوث هجامت عىل املواقع يف اإلنرتنت ،أثرت يف املعلمني والرتبويني ووضعت
يف أذهاهنم عدد ًا من األس�ئلة حول تأثري ذلك يف التعليم اإللكرتوين مس�تقب ً
ال ولذا فإن
اخرتاق املحتوى واالمتحانات من معوقات التعليم اإللكرتوين.

6ـ

التصفية الرقمية Digital Filtering

هي مقدرة األش�خاص أو املؤسس�ات عىل حتديد حميط االتصال والزمن بالنسبة إىل
األشخاص وهل هناك حاجة إىل استقبال اتصاالهتم ،ثم هل هذه االتصاالت مقيدة أما ال؟.
وهل تسبب رضر ًا وتلف ًا ،ويكون ذلك بوضع فالتر أو مرشحات ملنع االتصال ،أو إغالقه
أمام االتصاالت غري املرغوب فيها وكذلك األمر بالنسبة إىل الدعايات واإلعالنات؟
7ـ عدم استجابة الطالب مع النمط اجلديد وتفاعلهم معه.

 8ـ ضعف الرتكيز عىل املعلم وعدم إش�عاره بش�خصيته وأمهيته بالنس�بة إىل املؤسس�ة
التعليمية ،والرتكيز يف ذلك عىل التقنيني والفنيني بد ً
ال من الرتبويني.
 9ـ عدم وعي أفراد املجتمع هبذا النوع من التعليم والوقوف السلبي منه.

 10ـ الرسع�ة العالي�ة التي حتتاج إليها معظم مواق�ع التعليم اإللكرتوين ،خاصة عندما
يكون التعليم مبارش ًا عن طريق قاعات الدراسة االفرتاضية.

 11ـ احلاجة املستمرة إىل التدريب ودعم املتعلمني واإلداريني يف املستويات كافة ،حيث
إن هذا النوع من التعليم حيتاج إىل التدريب املستمر وفق ًا للتجدد التقنية.
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 12ـ احلاجة إىل تدريب املتعلمني لكيفية التعليم باستخدام اإلنرتنت.
 13ـ احلاجة إىل نرش املحتويات عىل مستوى ٍ
عال من اجلودة ،ذلك أن املنافسة عاملية.

 14ـ تعدي�ل كل القواع�د القديمة التي تعوق التعليم اإللكرتوين ووضع طرائق جديدة
تنه�ض بالتعليم اإللكتروين يف كل مكان وزمان للتقدم بالتعلي�م وإظهار الكفاءة
والرباعة .ويمكن القول :إنه جيب إعادة صياغة قوانني ولوائح حلفظ حقوق التأليف
والنرش وذلك حلامية هذه احلقوق.
 15ـ صعوبة االتصال باإلنرتنت ،ورسومه املرتفعة.

 16ـ ختوف أعضاء هيئة التدريس من القليل من دورهم يف العملية وانتقال دورهم إىل
مصممي الربجميات التعليمية واختصايص تكنولوجيا التعليم.
 17ـ صعوبة تطبيق أدوات ووسائل التقويم.

 18ـ نظرة أفراد املجتمع إىل التعليم اإللكرتوين عن بعد بأنه ذو مكانة أقل من التعليم
النظامي.
 19ـ عدم اعرتاف اجلهات الرسمية يف بعض الدول بالشهادات التي متنحها اجلامعات
اإللكرتونية.
 20ـ حيت�اج إىل دارس جمته�د ولديه الرغبة الذاتية يف التعلم لعدم وجود املواجهة وجه ًا
لوجه (التفاعل اإلنساين).

 21ـ التكلفة العالية يف تصميم وإنتاج الربجميات التعليمية.

اخلامتـــة

ً
أوال :النتائج
نتج عن هذه الدراسة عدة نقاط منها:

 1ـ أن معهد اإلدارة العامة وحتت قيادته احلالية متوجه نحو إقرار سياسة التدريب
عن بعد ،وهي من إحدى أولوياته يف العمل.
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 2ـ استعداد املعهد من حيث التجهيزات التقنية لتوظيف التدريب عن بعد.

 3ـ حاجة املعهد لوضع اسرتاتيجيات العمل يف هذا املرشوع بخططه القادمة.
 4ـ احلاجة إلنشاء مركز للتدريب عن بعد يف املعهد أصبحت ملحة جد ًا ،وخاصة
لتعط�ي املشروع القانونية والعم�ل املنظم ،بد ً
ال من تف�رق املرشوع بني مركز
تقنيات التدريب ومركز احلاسب اآليل باملعهد.

 5ـ بالنسبة للنموذج املقرتح ،فإن بعض الوظائف املقرتحة يتم العمل هبا حالي ًا حتت
بعض اإلدارات القائمة باملعهد ،ومن املفضل مجع هذه القوى ووضعها حتت
إدارة واحدة يكون من األجدى.

ثاني ًا :التوصيات

 1ـ إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف معهد اإلدارة العامة ،واالستفادة من النموذج
التنظيمي املقرتح.
 2ـ جتهي�ز املركز باملعدات واألجه�زة واألدوات احلديثة وما يتبع ذلك من قاعات
دراسية ومراكز بث.
 3ـ تعيين هيئ�ة إدارية وتدريبية للمركز تكون مؤهل�ة  ،وذلك لضامن نجاح مهمة
املركز.
 4ـ متكين املتدربين والدارسين من التدريب حس�ب قدراهتم الذاتية باس�تخدام
األساليب والوسائط املختلفة للتدريب عن بعد.
 5ـ متكين املتدربين والدارسين من تقيي�م قدراهتم ذاتي ًا بعد اشتراكهم يف برامج
مركز التدريب عن بعد.
 6ـ تقدي�م برام�ج حواري�ة وثقافية باملركز للمس�امهة يف احتواء التغيرات الثقافية
واالجتامعية.
ً
وعاملي�ا لتوفري نظام إدارة التدريب
 7ـ االتص�ال بشركات متخصصة حملي ًا وعربي ًا
عن بعد واملحتوى اإللكرتوين.
 8ـ الب�دء يف نرش وعي التدريب اإللكرتوين وثقافته وأمهيته وكيفية االس�تفادة منه
عىل مستوى املعهد واملجتمع بشكل عام.
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 9ـ االس�تفادة من التجارب املحلية والعربية والعاملية سواء ما يتعلق بالتخطيط أو
اإلدارة أو التطبيق.
 10ـ تنمية كفاءات املدربني واملدربات وتطويرها مهني ًا وخاصة مهارات احلاسب،
والكفاءات املتعلقة بتقنية االتصاالت واملعلومات.

 11ـ تطبي�ق التدري�ب اإللكرتوين على مراحل بحيث يكون التح�ول تدرجيي ًا من
التدريب التقليدي إىل التدريب اإللكرتوين.
 12ـ اس�تحداث تعليامت ولوائح خاصة بال�دورات التدريبية بنظام التدريب عن
بع�د ،تتضم�ن مدة الدورات وأحكامها املتعلقة بأنظمة احتس�اب الس�اعات
واحلوافز وغريها.
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