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نموذج مقترح فى تدريب معلمى 

 العلوم والرياضيات عن بعد 

فى ضوء التقنيات التكنولوجية 

 المعاصرة 

 

  .ـ.د. تفيدق سيد أحمد غانم           أ

                    أستاذ باحث مساعد         

 مى للبحوث التربوية كالتنميةالمركز القو

 

    هأ. أيمن جابر حسون

 معلم خبير كباحث إدارة تربوية   

 كزارة التربية كالتعليم
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 :مستخلص ال

تتزايد الحاجة إلى تدريب المعلمين المستمر باستخداـ أساليب 

كأهدافها. كنظران للتقدـ  كتتنوع البرامج التدريبيةكطرؽ متنوعة، 

التكنولوجى الحادث فى طرؽ التعليم كالتدريب، كظهور تقنيات حديثة 

العتماد على التكنولوجيا الحديثة فى ذات إمكانات متقدمة؛ فأنه يمكن ا

تدريب تدريب المعلمين كاالستفادة من إمكاناتها عن بعد. كتتنوع طرؽ 

فهناؾ التدريب عن بعد القائم على كل من: المواد  المعلمين عن بعد

، الوسائط المتعددةالمطبوعة، كالمواد المسموعة، كالمواد المرئية، ك

يقات الموبايل. كالبد من إيجاد نظاـ كالشبكة الدكلية للمعلومات، كتطب

تدريبى للمعلمين يجمع هذق اإلمكانات يهدؼ إلى االستفادة القصول منها 

 فى تحقيق أهداؼ التدريب عن بعد. 

كفى هذق الورقة نقدـ بعض الخبرات كالتجارب فى تدريب معلمى 

العلوـ كالرياضيات باستخداـ إمكانات التدريب عن بعد المتنوعة، مع 

ء الضوء على بعض نتائج تطبيقها. كتعتمد برامج تدريب معلمى إلقا

 :كسائط تقنية مثلالعلوـ كالرياضيات عن بعد فى األكنة الحالية على 

 ،كالوسائط السمعية كالمرئية ،برامج األجهزة الذكية سمارت فوف

ى فى التعليم شبكات التواصل اإلجتماعى. كما برزت أدكار كالحاسب اآلل

 ان بصورة منافسة.كالتدريب أيض

حيث ظهرت تطبيقات الواتساب كالتليجراـ من خالؿ إنشاء 

بيئة متميزة كخصبة إلدارة فرؽ العمل كالتى تمثل  القنوات التفاعلية،

المتعددة. كفى ضوء هذق  كالتواصل المستمر مع المجتمع بفضل المزايا

يجمع  التقنيات التكنولوجية المعاصرة نقترح نموذجان تدريبيان متكامالن

بين الخبرات التعليمية التدريبية المتعددة، كبين اإلمكانات التكنولوجية 

 فى تدريب معلمى العلوـ كالرياضيات عن بعد. 

كيهدؼ النموذج إلى تحقيق مستول متقدـ من التنمية المهنية 

للمعلمين فى مجاالت مهارات التدريس، كالتقويم، كإدارة التعلم عن 

ؿ بين المعلمين كالخبراء التربويين، كعن طريق طريق فتح قنوات االتصا
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تعدد مصادر التعلم المتاحة للمعلمين. كنحدد فى النموذج المقترح 

أهداؼ النموذج التدريبى، كالطرؽ التعليمية، كاألنشطة التعليمية، 

 كالمصادر التعليمية، كطرؽ التقويم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستشهاد المرجعي:

 

 

 

 

 

 

نموذج مقترح فى تدريب معلمى العلوـ (.6106)تفيدة سيد أحمد،غانم 

كالرياضيات عن بعد فى ضوء التقنيات التكنولوجية المعاصرة /تفيدة 

مجلة التعليم عن بعد كالتعليم ونة ػ سيد أحمد ، أيمن جابر حس

ػ اتحاد الجامعات العربية. كلية اآلداب . جامعة بني سويف .  المفتوح

 74:  44( ػ ص ص مايوػ  ناير)ي 6،ع  4ػ  مج
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 مقدمة:

تقنيات التكنولوجية المعاصرة نقلػة نوعيػة فػى التعلػيم     أحدثت ال

كالتدريب عن بعد بفضل انتشار األجهزة التكنولوجية على نطػاؽ كاسػع   

مع عدد كبير من المستخدمين؛ مما أتاح الفرصة لعدد أكبر لاللتحػاؽ  

ببرامج التعليم عن بعد من خالؿ الشػبكات كأنظمػة التواصػل الحديثػة.     

 ،التدريب من بعد كتزايػد فػى السػنوات األخيػرة    كما ظهر االتجاق نحو 

كذلك للتغلب على الصػعوبات التػى تواجػه عمليػات تػدريب المعلمػين       

 ،كقلػة االعتمػادات الخاصػة    ،كصعوبة االنتقاؿ إلى المراكز التدريبيػة 

 كندرة المدربين المختصين.

تتزايد الحاجة إلى تدريب المعلمػين المسػتمر باسػتخداـ أسػاليب     

نظران لتزايد المعارؼ كالتقنيات التعليمية كلتزايد المهػاـ   كطرؽ متنوعة

كتتنػوع البػرامج   المطلوبة من المعلمين فى كافة المراحػل الدراسػية.   

كبػرامج تػدريب    ،التدريبية ما بين: برامج التػدريب للتأهيػل التربػول   

البػرامج  ك ،كالبػرامج التوجيهيػة   ،كالبرامج التجديديػة  ،المعلمين الجدد

كبػرامج   ،كبرامج الحصوؿ على مػههالت عليػا أثنػاء الخدمػة     ،القيادية

 كالبعثػػات ،كبػػرامج التػػدريب التحػػويلى ،التػػدريب األساسػػية للمعلمػػين

 (6116. )المركز القومى للبحوث التربوية ،كالبعثات الخارجية ،الداخلية

التدريب من بعػد يعنػى بأنػه طريقػة لنقػل المعرفػة كالمهػارات        

من المعلمين فى نفػس الوقػت كفػى أمػاكن      عداد كبيرةكاالتجاهات أل

كالتى تعتمد علػى أحػدث    ،متفرقة باستخداـ كسائط تكنولوجية تربوية

نظػػم االتصػػاؿ اإللكتركنػػى باإلضػػافة إلػػى اسػػتخداـ المػػواد التعليميػػة 
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كيستند التدريب من  ،المتطورة سواء كانت مطبوعة أكمرئية أكمسموعة

افة إلػى ذاتيػة كاسػتقاللية    بعد على نظريػة التفاعػل كاالتصػاؿ باإلضػ    

كما تستخدـ فيػه العمليػات الصػناعية مثػل      ،الدارسين كتفريد التعليم

 ;Desmond, 1990) .تصميم كتنفيذ الوسػائط كالمػواد التعليميػة   

Derek, 1992)  

فى تقريػر عػن التعلػيم عػن بعػد       Mary (2011)حددت مارل 

مليػة التعليميػة   تعريف منظمة اليونسكو عن التعليم عن بعد فى أنه: الع

كالنظاـ التعليمى الذل يقدـ به جزء كبير من التعليم بواسػطة كسػائل   

بعيدة فى المكاف كالزماف عن المتعلم. كما حددت متطلبات التعليم عػن  

بعد فى أنه يتطلب: التخطيط الهيكلى، كبػرامج دراسػية جيػدة اإلعػداد،     

وجية. كحددت كتقنيات تدريسية خاصة، ككسائل اتصاؿ إلكتركنية كتكنول

 أمثلة على أنواع التعليم عن بعد فيما يلى:

القائم على المواد المطبوعة: من الكتػب،   عن بعد المعلمينتدريب  .0

 كالكتيبات، كالصحف، كالمجالت المطبوعة.

القائم على المػواد المسػموعة: محطػات     عن بعد المعلمينتدريب  .6

تجػػاق، البػػث، كالشػػرائط السػػمعية المسػػجلة، كالراديػػو ثنػػائى اال

 كالتيلفوف كاألكديو كونفيرس، كالبث اإلذاعى.

القائم على المواد المرئية: محطات البث  عن بعد المعلمينتدريب  .4

 التيلفزيونى، كالفيديو كونفيرس، كالفيديو.

الفيػديو   الوسائط المتعػددة: القائم على  عن بعد المعلمينتدريب  .4

يػػديو التفػػاعلى كالصػػوتى، كاألقػػراص المدمجػػة، كأقػػراص الف 

 المدمجة، كالوسائط المتعددة التفاعلية.
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القائم على الشبكة الدكليػة للمعلومػات:    عن بعد المعلمينتدريب  .5

االتصاؿ بواسطة الكمبيوتر، كاالتصاؿ بالشبكة الدكلية للمعلومات، 

كالبػػرامج علػػى الشػػبكة، كالمػػهتمرات علػػى الشػػبكة، كالفصػػوؿ  

 كالمدارس كالجامعات االفتراضية.

القائم على تطبيقات الموبايػل: األجهػزة    عن بعد علمينالمتدريب  .6

اليدكية، ككسائط التشغيل المحمولة، كأجهزة الموبايل المحمولة 

 كالذكية، كالتابلت، كالقارئ اإللكتركنى.

مػن بعػد أحػد اسػتراتيجيات خطػة كزارة التربيػة        التدريبكيعد 

اؼ الخطة مػن  مة، كذلك كفقنا ألهداكالتعليم فى التنمية المهنية المستد

التعامل مع مصادر المعرفة المتعددة كالمتنوعة، كمن خالؿ االعتماد على 

التكنولوجيا الحديثة فى عمليات النمو المهنػى الػذاتى، ككػذلك دمػج     

التكنولوجيػػا فػػى العمليػػة التعليميػػة، كالتعامػػل مػػع الشػػبكة الدكليػػة  

فػى  للمعلومات فى التعرؼ على الجديد فى مجاؿ التخصص. كيسػتخدـ  

 تدريب المعلمين من بعد الوسائل اآلتية:

 عن طريق األقمار الصناعية العادية كالرقمية. التدريب -0

باسػػتخداـ الفيػػديو المتمثلػػة فػػى مراكػػز التطػػوير    التػػدريب -6

مػن مراكػز    امركػزن  سبعة كعشػركف التكنولوجى المنتشرة فى 

الجمهورية كالمزكدة بمعامل الوسائط المتعػددة كمعامػل العلػوـ    

 ورة.المتط

كالػذل يبػث فيهػا القنػوات      ،التدريب باستخداـ القنػاة التعليميػة   -4

الثقافية كالتعليمية من خالؿ القمر الصناعى نايل سات. )المركز 

 (6116 ،القومى للبحوث التربوية كالتنمية
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أهمية تدريب معلمى العلوم والرياضيات فى مراحل 

 التعليم العام:

  .ى التدريسإكساب المعلمين األساليب الحديثة ف  -0

على استخداـ التكنولوجيػا فػى التػدريس مثػل      المعلمينتدريب   -6

 الوسائط التعليمية المتاحة. 

على استخداـ طرؽ كأساليب تقييم غير نمطيػة   المعلمينتدريب   -4

 كمتنوعة.

 على التقويم الذاتى. المعلمينتدريب   -4

 المعلمين لإلقباؿ على التدريب. دافعيةزيادة   -5

لمين علػى مهػارات التقػويم الػذاتى كالتعلػيم      المع قدرةتطوير   -6

 المستمر.

 على إدارة الفصل. المعلمين تدريب  -7

تنمية مهػارات اسػتخداـ المعمػل كاألدكات    على  المعلمينتدريب   -8

 المعملية.

 على العصف الذهنى. المعلمينتدريب   -9

على استخداـ أنواع أسئلة متنوعة كمفتوحة مثل  المعلمينتدريب  -01

 لتباعدل كاإلبداعى.ا التفكيرأسئلة 

على اسػتخداـ مجموعػات العمػل فػى المواقػف       المعلمينتدريب  -00

 التعليمية.

 تدريب المعلمين على إيجاد تطبيقات عملية مرتبطة بالبيئة. -06
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ين الموضػػوعات الدراسػػية المعلمػػين علػػى التكامػػل بػػ  تػػدريب -04

 Moon et al., 1998))المختلفة.

شػكل  ه على أنػه:  يمكن تعريفقاؿ كالتعليم النا مصطلح ظهر حديثن

من أشكاؿ التعلم عن بعد يتم مػن خػالؿ اسػتخداـ األجهػزة الالسػلكية      

، (Mobile Phones) ا مثل الهواتف النقالةالصغيرة كالمحمولة يدكين

 Smart)، كالهواتف الذكية (PDAs) كالمساعدات الرقمية الشخصية

Phones)  كالحاسبات الشخصية الصغيرة ،(Tablet PCs)  لتحقيػق ،

المركنة كالتفاعل في عمليتي التدريس كالػتعلم فػي أم كقػت كفػي أم     

يتم فػي   أنه  من أهمها: ،يتميز التعليم النقاؿ بالعديد من المزاياك مكاف.

يتػيح للمػتعلم التواصػل السػريع مػع شػبكة       ، ككل كقت ككػل مكػاف  

، لبعضيمتاز بسهولة تبادؿ الرسائل بين المتعلمين بعضهم ا، كالمعلومات

، كأف ا كهػي رخيصػة كمتداكلػة   أف التكلفة لهذق التقنية منخفضة نسبينك

الحجم الصغير لتلك التقنية يسهل عمليػة التنقػل بهػا. )جمػاؿ علػي،      

 (.6101كمجدل محمد ، 

 خبرات وتجارب فى تدريب المعلمين عن بعد:

 أسلوب التدريس المصغر عن بعد Merc (2015)استخدـ ميرؾ 

للغػة اإلنجليزيػة فػى تركيػا. كاسػتغرؽ البرنػامج       فى تدريب معلمى ا

التدريبى أثنى عشر أسبوعنا من خالؿ التواصل باستخداـ شبكة اإلنترنت. 

كقاـ المتدربوف باالستجابة الستبيانات، كاإلجابػة علػى أسػئلة مفتوحػة     

النهاية بجانب التواصل عبر جريدة الحوار على الشبكة مع المػدرب، ثػم   

 بر االتصاؿ باإلنترنت حوؿ عملية التدريب. االستجابة لمقابلة ع
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فاعليػة   Jumani et al, (2011)جومػانى كأخػركف    دعمكما 

الػدمج بػين تقنيػات التيلفزيػوف كاألذاعػة التعليميػة بجانػب اسػتخداـ         

الوسائط المتعددة متمثلة فى األقراص المدمجة فى تدريب المعلمين عن 

كسػتاف. كمػا دعمػوا    الجامعػة المفتوحػة فػى با    برامجبعد من خالؿ 

استخداـ اإلرشاد التدريبى، كجلسات التدريب كجهنا لوجػه، ككرش العمػل   

الجماعية بين المعلمين المتدربين. كأثبت الدمج أثرنا إيجابينا فى تػدريب  

 المعلمين.

أثػر   Maheridou et al, (2011)كأخػركف   مػاهيردك درس 

االبتدائيػة  فػى تػدريب معلمػى المرحلػة       6.1استخداـ تقنيػات الويػب   

كالمتوسطة عن بعد فى اليوناف. كذلػك باسػتخداـ تطبيقػات المػدكنات     

(Weblogs)      من خالؿ ثالث مدكنات تػدعم التمركػز حػوؿ المػتعلم

باستخداـ ثالثة طرؽ للتعلم التعاكنى، كطبقت كل طريقػة فػى أحػدل    

المدكنات الثالثة، كهذق الطرؽ هى: الطريقػة التعاكنيػة غيػر الرسػمية     

ICL)الطريقة التعاكنية الرسمية )(، ك(FCL كالطريقة المعتمدة على ،

. كطبق البرنامج فػى مػدة ثمانيػة أسػابيع،     (CBG)مجموعات التعاكف 

كهدؼ إلػى تػدعيم التنميػة المهنيػة لػدل المعلمػين، كتنميػة مهػارات         

التدريس الفعاؿ لديهم. كاستخدمت االستبيانات المفتوحػة علػى الشػبكة    

وعػػة المتػػدربين. كأكضػػحت النتػػائج إيجابيػػة لتقيػػيم البرنػػامج كمجم

المتدربين فى استخداـ المدكنات باستخداـ الطرؽ التعاكنيػة، كفاعليتهػا   

 فى تنمية أداء المعلم على مهارات التدريس الفعاؿ.
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 ,Xiangyang and Shu-chiuجمػػع اينجيػػانج كشوتشػػو

ريب بين استخداـ التقنيات المنخفضة كالتقنيات العالية فى تػد  (2007)

المعلمين فى الخدمة عن بعد فى المرحلة المتوسطة كالعليا فى الصػين.  

من خالؿ الدمج بين استخداـ مميزات تقنيات الشبكة الدكلية للمعلومػات  

بجانب استخداـ مميزات جامعة الراديو كالتيلفزيوف. حيث تػم التػدريب   

كتركنى، باستخداـ التقنيات العالية مثل: الفيديو كونفيرس، كالبريد اإلل

كحجرة المحادثة الصػوتية علػى الشػبكة، كالنشػرات اإللكتركنيػة علػى       

الشبكة. كاستخداـ التقنيات المنخفضة مثل التيليفػوف، كاإلذاعػة، كالبػث    

إلى استخداـ مراكز التدريب المحليػة للتػدريب    باإلضافةالتيلفزيونى. 

زمػة  كجهنا لوجه. كأكضحت النتائج أف المعلمين اكتسػبوا الوسػائل الال  

 لرفع كفاءتهم المهنية كمهارات التدريس لديهم.

نموذجنػػا لبرنامجنػػا تػػدريبينا  Alvana (2004)اسػػتخدـ الفانػػا 

لمعلمى المرحلة االبتدائية فى البرازيل يعتمد على الجمع بػين الدراسػة   

الذاتية كالتطبيق العملى فى المدرسة كاالجتماعات الدكرية فػى مراكػز   

مواد تعليمية معدة من قبل فريػق تربػول    دمتكاستخالتدريب المحلية. 

متخصص تضمنت أثنين كثالثين دليالن دراسينا، كفيديو تعليمينػا، ككتػاب   

األنشطة لكل كحدة دراسية كموديوؿ تعليمى. كتم جمع بيانات كمعلومات 

عن أداء المتدربين بواسطة نظامنا الكتركنينا باستخداـ الكمبيوتر، كتدعيم 

لتغذية الراجعػة مػن نتػائج تحليػل البيانػات. كطبػق       أدائهم فى عملية ا

البرنامج بطريقة رسمية علػى عػدد سػبعة كثالثػين ألفنػا مػن معلمػى        

المرحلة االبتدائية، كمنح المتػدرب شػهادة اعتمػاد التػدريب فػى نهايػة       

% مػن المعلمػين كتغييػر    85.7الدراسة. كنجح البرنامج فى تنميػة أداء  
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تعلم الػذاتى لػديهم، كمػا زادت نسػبة     أدائهم داخل الفصل، كتشػجيع الػ  

 مشاركة المعلمين فى أنشطة المدرسة كالمجتمع المحلى.

خبرات وتجارب فى تدريب معلمى العلوم والرياضيات 

 عن بعد:

كتوضح دكر الدمج بين التفاعل البشرل كاستخداـ  الخبرة األكلى:

عػد.  التقنيات التكنولوجية المتاحة فى تنفيػذ البػرامج التدريبيػة عػن ب    

كنستعرض فيها برنامج تدريب معلمى العلوـ البيولوجية عػن بعػد فػى    

 (6114تدريس التكنولوجيا الحيوية فى المرحلة الثانوية. )تفيدق سيد، 

صممت الباحثة برنامجنا لتدريب معلمى العلوـ البيولوجية عن 

 بعد  هدؼ إلى اكتساب المعلمين ما يلى: 

 اصرة كتطبيقاتػها.البيولوجية المع المفاهيممعرفة  -0

 الرأل حولػها. أبداءالمعاصرة ك البيولوجيةفهم القضايا  -6

 فهم األسلوب التدريسى المقترح بالبرنامج. -4

 تطبيقية لألسلوب التدريسى المقترح. دركسنام يصمت -4

التعليمية غير التكنولوجيػة كالتكنولوجيػة إلنجػاز     المصادرـ استخدا -5

  التعلم.

 لمرشد كجماعة المتدربين.تفاعل مع اال -6

 التعليمية المتنوعة. األنشطةإجراء  -7

 ق التعلم عملينا فى الفصل الدراسى.يطبت -8

 .البرنامجم يقوت -9
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 فلسفة البرنامج:

استندت فلسفة البرنامج التدريبى على قواعد كأسس التعلم الػذاتي  

حتياجػات  الموجه كالتعلم المستمر كفقنا لإلمكانػات المتاحػة، ككفقنػا لال   

الفردية كالقدرات الشخصية للمتدربين. كأعتمد اإلطار العػاـ للبرنػامج   

من بعد التػى تتميػز بالمركنػة، كتعػدد المصػادر       على طريقة التدريب

التعليمية كإمكانات التعلم، كاستخداـ التكنولوجيا الحديثػة مػن: كسػائل    

علػى   االتصاؿ كالحصوؿ على المعلومات. كما أف فلسفة البرنامج قامػت 

إتاحة الوقػت الكػافي لػتعلم المتػدربين كفقنػا لقدراتػػهم كإمكاناتػػهم        

كاحتياجاتػهم الفردية مع التوجيه كاإلرشاد كالمساعدة كتقديم الخبػرات  

الالزمة لتحقيق أهداؼ البرنامج لدل المتدربين . كما أف البرنامج أتاح 

البشػرل   فرصة التطبيق العملي كالتقويم من خالؿ الحفاظ على التفاعل

بين المتدرب كالمدرب أك المشرؼ على تنفيذ البرنامج. كبنى البرنػامج  

على تنمية القدرات األكاديمية كالمهنية للمتدرب كقوفنا علػى المسػتول   

الفعلي له من قدرات كإمكانات كطموحات كمحاكلة الرقى بػهذا المستول 

ى الػتعلم  إلى أعلى درجات الجودة كالتنمية من خالؿ تشجيع المتدرب عل

الذاتي كالمستمر، كعلى استخداـ مصػادر تعليميػة متعػددة. كمػا بنػى      

البرنامج على أف المتعلم حالػة خاصػة، كإف عمليػة اإلدراؾ هػي أسػاس      

عملية التعلم، كإف المشاركة اإليجابية للمػتعلم كاختيػار االسػتراتيجية    

 رنامج.المناسبة كالخبرات التعليمية المنشودة من الركائز األساسية للب
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كقاـ البرنامج على مسلمة االنفجار المعرفى كالتقدـ التكنولػوجى  

كتأثير التكنولوجيا فى حياة األفراد؛ مما يوجب معه تطػور دكر المعلػم   

كتطور طرؽ أدائه كتفاعله مع الطالب. كذلػك بحيػث يواكػب المعلػم     

الثورة العلمية كالتجديدات التكنولوجية، كيقوـ بمسػاعدة الطػالب علػى    

همها كتحليلػها، كاستخالص األفكار كاآلراء، كتكػوين الػرأم كاالتجػاق،    ف

كاكتساب المهارات كالمعلومات التي تساعدهم على حل مشكالت حياتػهم 

اليومية، كعلى التنبه بمشكالت المستقبل كمحاكلػة إيجػاد حلػوؿ لػػها.     

كاعتمد البرنامج على أسلوب التعلم من بعد بطريقة الوسائط التعليميػة  

المتعددة، كالتي يقوـ فيها المتعلم بالتفاعل مع مجموعػة مػن المصػادر    

كالوسائط التعليمية المتنوعة سواءن كانت مطبوعة أك مرئية أك مسموعة 

أك إلكتركنية. كما يقوـ المتعلم باالستفادة مػن جميػع مصػادر الػتعلم     

در المكانية مثل: المدرسة، كمعمل الوسائط التعليمية المتعددة. كمن مصا

بشرية مثل: المشرؼ المنفذ للبرنامج، كالمصادر الماديػة المتمثلػة فػى    

الوسائط التعليمية المتعددة من مواد كأدكات. كراعى البرنػامج العوامػل   

التالية: الديموجرافية، كالداخلية، كالػتعلم، كالمصػادر المسػتخدمة فػي     

 . التدريب. كما كراعى األهداؼ المنشودة من كراء إقامة البرنامج

 طريقة تنفيذ البرنامج:

( بدأ البرنامج بلقػاء جمػاعى يجمػع المتػدربين كالمػدرب فػى       0 

 حجرة االجتماعات بالمركز التدريبى، كهدؼ هذا اللقاء إلى:

   كإلقاء محاضرة لتوضيح فلسفة التػدريب كأهدافػه    التدريبافتتاح

 كأهميته كمحتواق.
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   كالمقاييس القبلية.  االختباراتتطبيق 

   التعليمية المطبوعة كالتكنولوجية على المتدربين.  المصادرتوزيع 

   .تحديد أدكار كل من المدرب كالمتدربين 

   .توضيح طريقة تنفيذ البرنامج كالجدكؿ الزمنى له 

  إلى آراء المتدربين كمناقشتهم.  االستماع 

   كأرقاـ التليفونات كالبريد اإللكتركنى بين المػدرب   العناكينتبادؿ

 ين.كالمتدرب

  المرشػػد المتػػدربين إلػػى بدايػػة التػػدريب كفقنػػا للخطػػة   توجيػػه

الموضوعة كببدء تنفيذ الخطوة األكلى من التدريب بدراسة الوحػدة  

األكلى من دليل المعلم كالمشتملة على دراسة المفاهيم كالتطبيقػات  

كالقضايا البيولوجية المعاصرة المرتبطة بعلم التكنولوجيا الحيويػة  

ص الضوئى المرفق بدليل المعلم. ثم دراسػة طريقػة   باستخداـ القر

 التدريس المقترحة فى مدة ال تزيد عن أسبوعين. 

فترة أسبوعين فى دراسة الوحدة األكلى كالتػى   المتدربين( قضى 6

اشتملت على الجزء المعرفى، كل حسب قدراته كإمكاناته كالوقت المتاح 

ـ    القػرص الضػوئى    له من خالؿ جمع المعلومات أك مػن خػالؿ اسػتخدا

 كقراءة دليل المعلم كمشاهدة الفيديو.

أسئلة كاستفسارات المتػدربين حػوؿ الجػزء     بتلقى( قاـ المرشد 4

 المعرفى كالنظرل للبرنامج عن طريق البريد اإللكتركنى.

المدة المحددة لدراسة الوحدة األكلى أرسل المرشد  إنتهاء( قبل 4 

البػدء فػى الخطػوة الثانيػة مػن       إلى المتدربين بريػدنا اليكتركنينػا عػن   

البرنامج، كالتى تمثلت فى دراسة الوحدة الثانية من دليل المعلم، كإعداد 
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المصادر التعليمية التكنولوجية كغير التكنولوجيػة فػى مػدة زمنيػة ال     

 تزيد عن أسبوع. 

فترة أسبوعنا فى إتباع دليل المعلػم فػى تعلػم     المتدربين( قضى 5

لتعليمية التكنولوجية كغير التكنولوجيػة، كقػاـ   كيفية إعداد المصادر ا

 المتدربين باألنشطة المطلوبة كتحضير المخرجات المنشودة. 

المتػدربين بعػد تمػاـ األسػبوع الثالػث فػى        مع( التقي المرشد 6

مركز التدريب فى قاعة التدريس المصغر، كقاـ المرشد بإجراء مناقشة 

ن المصادر المتاحػة ككيفيػة   مع المتدربين كتوجيه المتدربين للعديد م

الحصوؿ على عديد من المواد التعليمية المساعدة على التدريس، ثم قػاـ  

كل معلم بعرض الدرس الذل أعدق لجلسػة التػدريس المصػغر ككفقنػا     

لطريقة التدريس التى درسها فى الجزء المعرفى فى الوحدة األكلى مػن  

تركنيػػة أكغيػػر البرنػػامج كباسػػتخداـ أحػػد المصػػادر التعليميػػة اإللك 

اإللكتركنية التى درسها فى الوحدة الثانية من البرنامج. كسجل المرشػد  

اللقاء بالفيديو كطبق استمارة المالحظة كأشػترؾ بػاقى المعلمػين فػى     

مالحظة أسلوب التدريس ككيفية السير فى الدرس، ثم أجػرل مناقشػة   

بين المتدربين حوؿ نقاط الضعف كالقػوة فػى كػل درس تػم عرضػه.      

كاف التركيز على مدل مهارته من استخداـ المصادر التعليميػة أثنػاء   ك

التدريس كاتباعه لخطػوات الػدرس بدقػة كمهػارة. ثػم كجػه المرشػد        

المتدربين بالبدء فى المرحلة أك الخطوة الثالثة، كهػي دراسػة الوحػدة    

الثالثة عن أسلوب إدارة الفصل أثناء التدريس على أف يتم ذلك فى خالؿ 

 أسبوع.
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فترة أسبوعنا فى دراسػة أسػاليب إدارة الفصػل     المتدربين( قضى 7

أثناء الدرس، ككيفية تطبيق أفكارق فى إدارة الفصػل فػى الواقػع. مػع     

إمكانية االتصاؿ بالمرشد فى أل كقت عبػر البريػد اإللكتركنػى أكعبػر     

 التليفوف للسهاؿ كاالستفسار .

ث أرسػل المرشػد   ( قبل انتهاء المدة المحددة لدراسة الجزء الثال8

بريدنا الكتركنينا للمتدربين موجهنا إلى االنتقاؿ إلى الخطوة الرابعة، كهى 

دراسة الوحدة الرابعة عن أساليب التقويم كطرؽ تنفيذها مع اإلشارة إلى 

المتعلمين بضركرة تنفيذ أمثلة منها بصورة فعلية أثنػاء التػدريس فػى    

 المدرسة على أف يتم ذلك خالؿ مدة أسبوع.

بجولة ميدانيػة فػى الفصػوؿ الدراسػية للمعلمػين       المرشد( قاـ 9

لمالحظة أسلوب المعلم فى التدريس كمدل استفادته من البرنامج لتنفيذ 

الطريقة المتبعة فى البرنػامج التػدريبى، كعلػى االطػالع علػى كسػائل       

 التقويم التى أعدها المعلم.

ة الػػدرس باسػػتخداـ الفيػػديو كطبػػق بطاقػػ  المرشػػد( سػػجل 01 

المالحظة على المعلم لتقػويم أدائػه ثػم طبػق االختبػارات كالمقػاييس       

 البعدية على المعلمين الواحد تلو اآلخر.

جميع إنتاج المعلمين من مػواد ككسػائل كقطػع     المرشد( جمع 00

فيديو كمن اختبارات كاستمارات رأل كمقاييس فػى ملفػات خاصػة بكػل     

قييمها كللحكم على أداء المعلمين كتقييم البرنامج كفقنػا لمػدل   معلم لت

 تحقق أهدافه. 

بمراجعة البرنامج من خالؿ دراسة الوحدة الخامسة  المعلم( قاـ 06

 من دليل المعلم كقراءة تقرير المرشد فى األسبوع األخير من التدريب.
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 أبعاد البرنامج:

 اد الثالثة التالية:المقترح على األبع التدريبىاشتمل البرنامج 

 فردية من قبل المعلم: بصورةالتعلم الذاتى  -0

الذاتى كالتقييم الذاتى من خػالؿ تفاعلػه    التعلمقاـ المعلم بعملية 

الشخصى مع المصادر التعليمية التػى أتاحهػا التػدريب، كهػى كػاآلتى:      

المصادر المادية، كشملت: المصادر غير التكنولوجيػة مثػل: المطبوعػات    

اد التطبيقيػػة؛ كالمصػػادر التكنولوجيػػة، مثػػل: شػػريط الفيػػديو، كالمػػو

كالقرص الضوئى، كشبكة اإلنترنت؛ كالمصػادر المكانيػة، كهػى: الفصػل     

المدرسى، كالمكتبة، كمعمل الوسائط المتعددة، كمعمل العلوـ المتطػورة،  

 كمركز التدريب.

 التفاعل الثنائى بين المرشد كالمعلم: -6

د البرنامج منذ بدايته كحتى نػهايته، كتلقى اتصل المعلم بمرش    

المعلم من المرشد خطة التدريب كأهدافػه، كالخطػة الزمنيػة ككيفيػة     

تنفيذها. كما أنه تلقى متابعةن كتوجيهنػا فػى جميػع مراحػل التػدريب،      

كتلقى أيضا إجابات على أسئلته، كمناقشة مػا يواجهػه مػن صػعوبات أك     

على التغذية الراجعػة كقتمػا شػاء.    معوقات للتعلم، كتمكن من الحصوؿ 

كما تلقى تقييم أكلػى كتتػابعى كنػػهائى علػى جميػع انجازاتػه أثنػاء        

التدريب كتم ذلك من خالؿ: المقابلة مع المرشد فى مواعيػد المقابلػة   

المحػػددة فػػى خطػػة البرنػػامج التػػدريبى، كتبػػادؿ الرسػػائل البريديػػة  

 اإللكتركنية كالمكالمات التيليفونية.
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 فاعل بين جماعة المعلمين:الت  -4

اتصل المعلم بأقرانه من المعلمين المشػتركين فػى التػدريب،        

حوؿ: طرؽ التدريس، كسبل إدارة الفصل  كالمناقشاتكتبادؿ معهم اآلراء 

الدراسى، كطرؽ إجراء التجارب، ككسائل التقويم الممكنة. كمػا أمكنػه   

بػها، كتم ذلك مػن   من الحصوؿ على تقييم األقراف لألنشطة التى يقوـ

خالؿ: المقابالت الجماعية مع المرشد، كتبػادؿ البريػد اإللكتركنػى مػع     

جماعة المعلمين، كالقياـ بالتدريس المصغر أماـ مجموعة من المعلمين، 

كالمالحظة المباشرة فى الفصوؿ الدراسية عػن طريػق تبػادؿ الزيػارات     

 الميدانية بين المعلمين بعضهم البعض.

 األدوار فى البرنامج التدريبى كما يلى:ويمكن تلخيص 

خطة التدريب كأهدافه، كدراسة دليل المعلم  فهم: أدكار المعلم -0

كالمطبوعات المرفقة به، كاستخداـ القرص الضوئى لدراسػة محتوياتػه،   

كطرح األسئلة كإجراء المناقشػات، كالقيػاـ باألنشػطة المطلوبػة خػالؿ      

يس المصغر، كتبادؿ البريد اإللكتركنى البرنامج التدريبى، كاإلعداد للتدر

مع المرشد كجماعة األقراف، كاإلجابة على االختبارات كالمقاييس القبلية 

 كالبعدية، كالمشاركة فى تقييم األقراف. 

اختيار المتدربين، كتطبيق االختبارات القبلية، أدكار المرشد:  -6

التدريب كخطػة  كتوزيع المواد التعليمية على المعلمين، كتوضيح أهداؼ 

السير بها، كإدارة المناقشات كاإلجابة على أسئلة المعلمين، كتبادؿ البريد 

معهم، كإدارة كتقييم جلسػات التػدريس المصػغر، كالمتابعػة      اإللكتركنى

الميدانية فى فصوؿ المعلمين، كتقييم أداء كأنشطتهم، ككتابػة تقػارير   
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ل الصػعوبات التػى   عن تقدـ المعلمين فى تنفيذ خطػة البرنػامج، كتػذلي   

 يواجهونها، كتطبيق بطاقات المالحظة كاالختبارات البعدية عليهم.

 نتائج تطبيق البرنامج:

المقترح فعاليػة فػى إكتسػاب مجموعػة      التدريبىأثبت البرنامج 

المعلمين المفاهيم البيولوجية المعاصرة المتضمنة بالبرنامج. كما أثبت 

تجاهػػات اإليجابيػػة نحػػو فعاليػػة فػػى اكتسػػاب مجموعػػة المعلمػػين اال

التطبيقات كالقضايا البيولوجية المعاصرة. كما أثبت البرنػامج فاعليػة   

فى إكتساب مجموعة المعلمين المهارات التدريسية المتضمنة بالبرنامج 

بنسبة كبيرة. كما كاف له األثر فػى إكتسػاب مجموعػة مػن طػالب      

رة كاالتجاهػات  المرحلة الثانوية العامػة المفػاهيم البيولوجيػة المعاصػ    

 االيجابية نحو التطبيقات كالقضايا البيولوجية المعاصرة بدرجة كبيرة.

: كتوضػح دكر اسػتخداـ التقنيػات التكنولوجيػة     الخبرة الثانيػة 

ى فػى  جتمػاع شػبكات التواصػل اال  الحديثة من خالؿ تطبيقات الموبايل ك

تدريب المعلمين عن بعد. كنسػتعرض فيهػا تجربػة مجموعػات معلمػى      

 (6105~ 6116اضيات. )أيمن حسونة، الري

فى العديد من خبرات معلمى الرياضيات فػى   الباحثأشترؾ المعلم 

استخدـ اإلنترنت، كتطبيقات مواقع التواصل المختلفة فى تجربة المملكة 

كحتػػى األف، حيػػث يتواصػػل ( 6116العربيػػة السػػعودية منػػذ عػػاـ )

 المعلمين عبر مواقع اإلنترنت بالطرؽ التالية:
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مثػل:  منتػديات  للرياضيات فػى ال المتخصصة  المنتدياتنشر في لا -0

كمنتػديات الشػريف    (،6119~6116)منتػديات يزيػد،    يزيدمنتديات 

منتدم الملتقي التربوم (، ك6119~6116منديات الشريف،  (التعليمية

(، 6119~ 6116، منتػػدم الملتقػػي التربػػوم بػػالزلفي  ) بػػالزلفي

منتديات طالب ) لك عبدالعزيزالم ةمنتديات طالب كطالبات جامعك

 (. 6119~6118 الملك عبدالعزيز ةكطالبات جامع

، كالتػى  علي الشبكة الدكليػة للمعلومػات   اتيلرياضلقع موتصميم  -6

بالمناهج السعودية للمراحل  تهتم بعرض المواد التعليمية المتعلقة

 6115 .كالثانوم ،كالمتوسط ،االبتدائي :الثالث

بأعمػاؿ حصػرية، كهػى:     ي الحاسػوبية الزلفػ  مكتبة االشتراؾ في -4

مكتبػػة حاسػػوبية تحػػوم مئػػات الملفػػات التربويػػة كالرقميػػة    

الميػداف  المكتبة من في كثير من التربويين شترؾ . كيكالتعليمية

أكثػر مػن   ، كيتم يتحميػل  التربوم في المملكة العربية السعودية

 ( ملف من الموقع مباشرة لمكتبػة الزلفػي الحاسػوبية.   4.601.111)

( 49متوسط عدد الدكؿ التي تستفيد من الموقع في اليوـ الواحد )ك

، ( دكلة011متوسط عدد الدكؿ في الشهر الواحد أكثر من )، كدكلة

عػدد  ، ك( زائػر 96.111عدد الزكار للموقػع فػي الشػهر الواحػد )    ك

تم تكريم أكثػر  كما  ( زيارة.494.111الزيارات في الشهر الواحد )

ن كمشرفات يأساتذة جامعات كمشرفن م( شخصية تربوية 011من )

مكتبػػة الزلفػػي قػػاموا بتػػدعيم ن ين كمعلمػػات كمبػػرمجيكمعلمػػ

الحاسوبية من برمجة كنمػاذج كمػواد رقميػة لعػدد مػن منػاطق       

المملكة العربية السعودية بمناسبة بلوغ مليوف تحميػل كتسػليمهم   
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تحولت المكتبة من جهة حكومية إلى عمل مهسسػي  . كشهادات شكر

لكتػػب كاألعمػػاؿ الميدانيػػة كأكراؽ العمػػل كالبػػرامج    مليػػب با

فيها عشرات اآلالؼ من الملفات كأقساـ تناسب األجهزة  كالتطبيقات

كغيرها كتعد من أقول المواقع التعليمية في الشرؽ األكسط  الكفية

(. 51111)كمتوسػط التحميػل اليػومي    " مطور بػوؾ "تحت عنواف 

 (6115)مكتبة الزلفى، 

اب  الػػواتستطبيػػق هػػل الرياضػػيات علػػي أمػػة قائاألشػػتراؾ فػػي  -4

(WhatsApp)،  ـ تطبيػق  هػل الرياضػيات علػي    أكقناة  التلجػرا

(Telegram) كقنػػاة أهػػل ، قػػوائم أهػػل الرياضػػيات. كتسػػاعد

كتتميػز قػوائم    .الرياضػيين  التواصل معالرياضيات كل من يريد 

أنها بيت خبػرة كمرجػع أكػاديمي حيػث     بأهل الرياضيات كالقناة 

في الرياضػيات  المتخصصين  ة الجامعاتتذاأس مجموعة منيدعمها 

مشػرفين  المػن   (651)كنخبػة كبيػرة تتجػاكز     ،كالتربية كاإلدارة

طالب من المتميزين كالفاعلين. كيشارؾ نخبػة مػن   المعلمين كالك

 لخبػراء المركز الوطني للقياس باإلضػافة  ك كزارة التعليمخبراء 

زدياد مستمر حيث كصل اب كالقائمة .من الدكؿ العربية كالخليجية

الي مايقارب  اب الواتسعلى تطبيق هل الرياضيات أالعدد في قائمة 

التلجراـ مايقارب على تطبيق هل الرياضيات أكفي قناة  ا،فردن (861)

حيػث تنقػل   كالتػالى: كيكػوف ب   ا. كطريقة استخدامهافردن (9411)

ن األسئلة كاألجوبػة الخاصػة بالرياضػيات كالمسػائل الذهنيػة مػ      

من  المشرؼ طرح بشكل متدرج سهاالن يرد إليكي .األعضاء كغيرهم

فكػرة تربويػة    متميػز أك أم فرد بالقائمة يرغػب بإرسػاؿ سػهاؿ    
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الحػل   الحلػوؿ ينشػر  كبعد اكتماؿ  للكل يعممهثم  ذهنيةكتنمية 

كمػاعلى   ،بأفضػل اإلجابػات للػزمالء كالػزميالت     الصػحيح مػذيالن  

كإرساؿ  (00966504504449)المتقدـ سول حفظ هذا الرقم 

 .كلمة )أهل الرياضيات(

كما استخدم المعلم الباحث  تطبيقات مواقع الشبكة الدولية    

 للمعلومات فى مصر، ومن أمثلتها: 

سم النهر الخالد أب (google)موقع جوجل  عليمجموعات نشاء إ -0

بيػت  جركب ، كمجموعات بالجودة كاالعتماد الخاصةلتبادؿ الملفات 

 تػدريبات  كتػوفر ، (6101)بيت الجػودة كاالعتمػاد،    عتمػاد الجودة كاال

موقػع الػدكتور حسػن     (.سئلة اختبارات المراجعين الخارجيينكأ

 (.6101جاكيش،

يحمل  Facebook)) الفيس بوؾ  تطبيق علي مجموعاتتكوين   -6

 04-00)نػدلس  المراجعين الدكرة المتقدمػة قاعػه األ  مجموعة اسم 

لي مايزيد عػن  إ ء المجموعةضاعأصل عدد قد كك (.6104 ،كتوبرأ

عضو كبه مكتبة من الملفات الخاصػة بػالجودة كاالعتمػاد     (4411)

كيػػتم عمػػل كرش عمػػل علػػي الشػػات للجػػركب لمناقشػػة حلػػوؿ 

كيػتم   ،االختبارات حيث يتم تحديد موعد معػين لػدخوؿ األعضػاء   

كفي بدايػة   ،تحميل األسئلة من الملفات علي الجركب لكل األعضاء

كضع السهاؿ كيشػارؾ المتواجػدين بػالحلوؿ كبهػذا     الورشة يتم 

 هتنتقل الخبرة في نفس الوقت لكل المتواجدين كمػن تعػذر عليػ   

. الحضور فيستطيع في أم كقت تصفح المحادثات كاالستفادة منهػا 

 (6104)موقع فيس بوؾ، 
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 كالرياضياتفى تدريب معلمى العلوـ  المقترحتصميم النموذج 

 لتكنولوجية المعاصرة:فى ضوء التقنيات ا عن بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0)شكل 

 المسػتحدثات فى ضوء  لتدريب معلمى العلوـ كالرياضيات عن بعد المقترحتصميم النموذج 

 (6105)تفيدق غانم،  التكنولوجية المعاصرة

 انًذرب

 انًزشذ
 ذخطيط وذصًيى 

 انثزايج انرذريثيح

 انثزيذ اإلنكرزونً

 انكًثيىذز كىنفيزس

: .20ذطثيماخ ذمنياخ انىية 

، انفيسثىن، ووناخانًذ

 وانيىذيىب0

: انىاذساب، انًىتايم ذطثيماخ

 وانرهيجزاو0

 

 

يعهًً انعهىو وانزياضياخ 

 )انًرذرتين(

 يزاكز انرذرية انًحهيح

 انفيذيى كىنفيزس

 

 انذاذً انرعهى أنشطح

انرىاصم أنشطح 

 انرفاعم انثنائًو

أنشطح انرفاعم 

 انجًاعً

 انًرذرتين يع انرىاصم

، انكًثيىذز، وانكاييزا انزلًيح: انفيذيى، واأللزاص انًذيجح، ونركنىنىجيح انًعاصزجانرمنياخ ا

 0انراتهدو ،انًىتايمو ،اإلنرزندو

 انًصادر انرعهيًيح
 المطبوعات.

 الوسائط المتعددة.

 الشبكة الدكلية للمعلومات.

 البريد اإللكتركنى

مواقع التواصل بتقنيات الويب 

 . كتطبيقات الموبايل6.1

 يدة الحوار على الشبكة.جر

 .مجموعات  المحادثة جماعية

 

 

 انرعهيًيحاألنشطح

 اإلرشاد كالتوجيه.

 المناقشة مع المتدربين. 

 

 انرمىيى

انًماتالخ تاإلذصال 

 عهً انشثكح0

 

انثىرذفهيى 

 اإلنكرزون0ً

 

 

 

 انطزق انرعهيًيح
 .انًنالشح

 .نهذروس انعًهً انرطثيك

 .انًصغز انرذريش

 .انرىاصم

 يحرىي انثزنايج

يهاراخ انرذريش وانرمىيى 

 وإدارج انفصم
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 اإلطار العاـ للنموذج التدريبى المقترح: -0

 أهداؼ النموذج التدريبى:  .0

إلى تدريب معلمى العلػوـ كالرياضػيات   يهدؼ النموذج بصفة عامة 

التكنولوجيػة المعاصػرة باسػتخداـ أجهػزة:      التقنياتعن بعد باستخداـ 

الكمبيػػوتر، كالكػػاميرا الرقميػػة، كاإلنترنػػت، كالموبايػػل، كالتابلػػت.     

، كتطبيقػات شػبكات التواصػل    6.1كباستخداـ تطبيقػات تقنيػات الويػب    

مى العلوـ كالرياضيات علػى:  االجتماعى. كيهدؼ إجرائينا إلى تدريب معل

مهارات التدريس، كمهارات التقويم، كطرؽ إدارة التعلم الالزمة لمراحػل  

 التعليم العاـ.

 الطرؽ التعليمية:  

المقترح طرؽ تعتمػد علػى التقنيػات التكنولوجيػة      النموذجتستخدـ فى 

 الحديثة، كهذق الطرؽ هى:  

ر كػونفيرس،  : عن طريق الفيديو كونفيرس، كالكمبيػوت المناقشة -0

 كالمقابالت الحية على الشبكة. 

: عن طريق التطبيق العملػى للػدركس، كالتػدريس    العملى التطبيق -6

 المصغر.



 م( 6106مايو /ر)يناي 6 ع،  4 مج                          جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

 

 نموذج مقترح في تدريب معلمي...                                        ، أ. أيمن حسونة غانمتفيدة  .د

 

  - 54 - 

،  متمثلػة فػى: المػدكنات    6.1تقنيػات الويػب    طريػق : عن التواصل -4

التعليمية، كالفيسبوؾ، كاليوتيوب. كعن طريق مواقع التواصػل علػى   

 يجراـ.الموبايل متمثلة فى: الواتساب، كالتل

 المحتول التعليمى:

تػػدريبى يتكػػوف مػػن ثالثػػة  محتػػوليتضػػمن النمػػوذج المقتػػرح 

 موضوعات رئيسة، كهى: 

مهارات التدريس: مهارات ما قبل التدريس، كمهارات أثناء  -0

 التدريس، كمهارات ما بعد التدريس. 

التقويم القبلى، كمهارات التقويم الػذاتى،   مهاراتمهارات التقويم:  -6

تقويم البنػائى، كمهػارات التقػويم األصػيل، كمهػارات      كمهارات ال

 التقويم النهائى.

إدارة بيئػػة الفصػػل، كمهػػارات إدارة  مهػػاراتطػرؽ إدارة الػػتعلم:   -4

 الوقت، كمهارات إدارة المتعلمين.

 األنشطة التعليمية: .6

يتضمن النمػوذج المقتػرح أنشػطة المناقشػة، كالتطبيػق العملػى،       

 ن األنشطة كالتالى: كالتواصل. كهناؾ ثالثة أنواع م

 صورة فرديةيقوـ المعلم المتدرب بالتعلم ب :الذاتىالتعلم أنشطة  -0

 من المصادر المتعددة.
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ن المتدرب كالمػدرب  بي : كتكوفالتفاعل الثنائىك التواصلأنشطة  -6

 المرشد.

 .تدربينبين جماعة  الم الجماعى: كتكوف التفاعلأنشطة  -4

 المصادر التعليمية: .4

ترح على المصادر التعليمية اإللكتركنية متمثلة يعتمد النموذج المق

كالتربوية على الشبكة الدكلية للمعلومػات، كالمػواد    العلميةفى المواقع 

التػى يوفرهػا مخططػى البػرامج التدريبيػة مػن       التعليمية كالتدريبيػة  

مطبوعات، ككسائط متعددة، كتوجيهات المدرب المرشػد، باإلضػافة إلػى    

نتيجػة التواصػل بػين المعلمػين      توفر بالتػدريج المواد التعليمية التى ت

كيسػتخدـ المتػدربين مجموعػات المحادثػة     . البعضالمتدربين بعضهم 

ينشػب المتػدربين نظػاـ جريػدة الحػوار علػى الشػبكة        الجماعية، كما 

(online dialogue journals) كالذل يعد مصدرنا أساسينا للتواصل ،

و، كالملفػات الصػوتية،   بين المتدربين عػن طريػق نشػر ملفػات الفيػدي     

كالنصوص الالزمة للحوار كالمناقشة فيما بينهم حوؿ استخداـ مهػارات  

 التدريس كالتقويم كإدارة الفصل بصورة تطبيقية.
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 طرؽ التقويم:  .4

-e)يستخدـ فى النموذج المقتػرح نظػاـ البورتفليػو اإللكتركنػى     

portfolio system) ،    ء كالذل يعمػل كطريقػة لتقيػيم كتقػويم أدا

 المعلػػم، كمػػا يمثػػل محػػور حلقػػة التغذيػػة الراجعػػة عنػػد المعلمػػين 

feedback) (cycle كما يستخدـ أسلوب المقابلة عبر اإلتصاؿ على ،

 .(online interview) اإلنترنت

 الخالصة:

يتضح من عرض الخبرات السابقة أهميػة تػدريب معلمػى العلػوـ     

المعاصرة فى إطػار   كالرياضيات عن بعد باستخداـ التقنيات التكنولوجية

تربول. كما يتضح أهمية تصميم البػرامج التدريبيػة باسػتخداـ جميػع     

المصادر التكنولوجية المتاحة للمعلم، كعلى أساس توفر التفاعل البشرل 

كمواد التدريب المتنوعة. كيجب أف تعتمد برامج التدريب عن بعػد علػى   

المجموعػات.  تطبيقات التواصل االجتماعى المعاصرة عػن طريػق إنشػاء    

كما يجب أف تتاح تقنيات التعلم اإللكتركنى كالتعلم النقاؿ المختلفة من 

توفر المصادر التعليمية علػى الشػبكة الدكليػة للمعلومػات، كاسػتخداـ      

التقويم اإللكتركنى، كاالتصاؿ عبر اإلنترنت، كاستخداـ تطبيقات التواصل 

عض كبيػنهم كبػين   على الجواؿ. كيعد التواصل بين المعلمين بعضهم الب

 الخبراء فى كافة المجاالت أساس التعلم فى البرامج التدريبية عن بعد.
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