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إىــــــــداء 
 

إلى كالدم الكريماف الذيف تعبا كثيرا مف أجؿ تربيتي كظبل يترقباف  
بعيف األمؿ لحظات الحصاد كأنا أقرأ في عينييما كؿ يـك مزيدا مف 

 .كمضات الضكء التي تشتعؿ لتنير لي الطريؽ
 

إلى زكجتي التي ضحت بالكثير مف جيدىا ككقتيا في الكقكؼ إلى  
 .بيؿ راحتي كتحصيمي العمميجانبي في س

 
 

إلى أساتذتي كمعممي كأىؿ الفضؿ عمي الذيف غمركني بالحب  
 .كالتقدير كالنصيحة كالتكجيو

 

إلى كؿ مف ساىـ معي كقدـ لي عكنا بجيده كعممو كنصحو مف  
 .أساتذة كمعمميف كطمبة عمـ

 
 

 
إلييـ جميعا أىدم ىذا البحث المتكاضع ،، 

 
الباحث 
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ر ـــــــــــوتقدي رــــــــشك
 

تستطع فكف متعمما، فإف لـ تستطع  فإف لـ.. كف عالما ": قاؿ عمر بف عبد العزيز
 "تبغضيـ فإف لـ تستطع فبل فأحب العمماء،

ما لـ يعمـ، أحمده عمى نعمائو،  اإلنسافالحمد هلل الذم قدر فيدل كخمؽ فسكل كعمـ 
ألنبياء كالمرسميف سيدنا كأشكره عمى جزيؿ فضائمو، كأصمي كأسمـ عمى أشرؼ ا

.. محمد كعمى الو كصحبو أجمعيف 
 

يطيب لي بعد أف مف اهلل عمي بانجاز ىذه الرسالة أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف 
كالشباب كالرياضة   محمد إبراىيـ المدىكف كزير الثقافة. إلى أستاذم الفاضؿ د

التجارة كالمشرؼ عمى ىذه الفمسطيني كاألستاذ المشارؾ بقسـ إدارة األعماؿ بكمية 
الرسالة، كالذم لـ يبخؿ عمي يكما بكقتو كجيده كفكره كأرائو النيرة كمبلحظاتو 

أكبر األثر في إتماـ  –بعد اهلل  –كتكجيياتو السديدة كنصائحو القيمة التي كاف ليا 
خراجيا بيذه الصكرة . ىذه الرسالة كا 

 

نياية التمباني .رس أبك معمر ك دفا. كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لعضكم المناقشة د
كذلؾ لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كحسف رعايتيـ كتكجيييـ لي، فجزاىـ اهلل 

. عني كؿ خير
 

كما ال يفكتني أف أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف اقتطع مف كقتو بتحكيـ أداة 
كأدعك اهلل ليـ  الدراسة، كأشكر كؿ مف أعانني عمى إخراج ىذه الدراسة بيذه الصكرة،

. جميعا بالخير
 
 
 
 
 



 د
 

الدراسة  خبلصة
 

أثر استخداـ تقنية التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريب  عمى تعرؼاؿاستيدفت الدراسة الحالية 
: لدل ديكاف المكظفيف العاـ كقد تمخصت مشكمة الدراسة كفؽ التالي
تخفيض ) : التالية عناصراؿأثر تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريب المتمثمة في 

تكاليؼ العممية التدريبية، اختيار الزماف كالمكاف المناسب لمعممية التدريبية، الكصكؿ لمكفاءات 
التدريبية، إقباؿ المتدربيف عمى التدريب، التحسيف المستمر ألداء لمعممية التدريبية، التجاكب 

لدراسة عمى ديكاف المكظفيف العاـ في كطبقت ا( المستمر لحاجات المتدرب كمتطمباتو بشكؿ فعاؿ
. قطاع غزة

كقد استخدـ الباحث لئلجابة عمى أسئمة الدراسة كؿ مف المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي، حيث 
قاـ الباحث بالتنسيؽ مع إدارة التدريب كالتطكير في ديكاف المكظفيف العاـ باختيار مجمكعة مف 

ككمية في قطاع غزة لتنفيذ الدراسة، حيث بمغ إجمالي المتدربيف مف العامميف في الكزارات الح
متدربا باإلضافة لمكظفي الديكاف العاـ الذيف ليـ عبلقة ( 121)مف أصؿ ( 102)عدد العينة 

 :كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التاليةبالعممية التدريبية داخؿ الديكاف، 
راضي في ديكاف المكظفيف العاـ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ التدريب االفت -

 .كبيف تحسيف جكدة العممية التدريبية

أثر في أراء المتدربيف كالقائميف عمى العممية التدريبية حكؿ  فركؽ ذات داللة إحصائيةتكجد  -
 . لمعمر تعزل تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريب

أثر قائميف عمى العممية التدريبية حكؿ في أراء المتدربيف كاؿ فركؽ ذات داللة إحصائيةتكجد ال  -
لمجنس، المؤىؿ العممي، طبيعة العمؿ، ) تعزل تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريب

(. إجادة استخداـ الحاسكب
أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات كان  ،وبناء عمى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج

: من أىميا ما يمي
في العممية التدريبية كاستثمارىا بشكؿ فعاؿ في ( االنترنت)الشبكة العالمية  فادة مف تقنيةاالست -

 .التكاصؿ مع المتدربيف كفي تمكيف المتدربيف مف التكاصؿ فيما بينيـ كتبادؿ خبراتيـ 
تصميـ كتطكير نظاـ تدريب افتراضي متكامؿ عبر ديكاف المكظفيف العاـ يمتمؾ إمكانات  -

المشاركة بالصكت كالصكرة كعرض الصكر كالشرائح كتسجيؿ  عالية كقدرات فنية تمكف مف
 .تدرب بعد عممية التدريبـاإلضافة إلى تطكير نظاـ كآلية تكاصؿ مستمرة باؿ، بالمحاضرات

لبلستفادة مف تقنية الفصكؿ االفتراضية في  كالمتدربيف تشجيع كتكعية المدربيف كالمحاضريف -
اتصاؿ إضافية تتميز بسيكلة االستعماؿ كسرعة نقؿ تحسيف كتطكير العممية التدريبية ككسيمة 
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م خصكصان كأف العالـ كمو بدأ يتجو بتسارع نحك تطكير تقنيات التدريب االفتراض ،المعمكمات
 .كاعتمادىا ككسيمة تعميمية كتدريبية في كافة المؤسسات التربكية 

لحككمة مف االستفادة االستفادة مف الخبرات كالكفاءات النادرة حكؿ العالـ كتمكيف مكظفي ا -
مكاناتيـ كذلؾ عبر تقنية التدريب االفتراضي  .مف خبراتيـ كا 
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Abstract 
The present study aimed to identify the effect of using the virtual training on 
improving the quality of training at the General Personnel Council, the problem has 
been summarized as follows: 
The effectiveness of the virtual training application on the quality of training in the 
following elements: (reducing the cost of the training process, choosing the time and 
place for the process of training, access to skills training, Orientation of trainees on 
training, continuous improvement the performance of the process of training, 
respond to ongoing needs of the trainee and requirements effectively) and applied in 
the General Personnel Council in the Gaza Strip. 
The researcher used to answer the questions of the study the descriptive and 
experimental method, in coordination with the Department of Training and 
Development in the General Personnel Council to select a group of internal 
employees in government ministries in the Gaza Strip until the implementation of 
the study, The total number of respondents (102) from (121) trainees in addition to 
the staff of the SAI-General, who are involved in the process of training within the 
Bureau, The study found the following results: 
 There is a statistically significant relationship between the use of virtual 

training and improving the quality of the training process. 
 There are significant differences in the opinions of trainers and those 

responsible for training regarding to the virtual training to improve the 
quality of training due to age. 

 There are no statistically significant differences in the views in the opinions of 
trainers and those responsible for training regarding to effectiveness of the 
virtual training to improve the quality of training due to (Gender, educational 
qualification, nature of work, and proficiency in computer use). 

Based on the study results, the researcher recommended a set of 
recommendations as follows: 
 Take advantage of web technology (Internet) in the training process and 

invested in communicating effectively with the trainees to enable the 
trainees to communicate among themselves and share their experiences. 

 Design and develop an integrated training system through the General 
Personnel Council with high potential and technical capabilities able to 
participate with sound, image and view photos and slides, recording lectures, 
as well as to develop a system and a communication mechanism with the 
trainees after the training process. 

 Encourage and educate trainers, lecturers and trainers to take advantage of 
the virtual classrooms technology to improve and develop the training 
process as a means additional connection is characterized by ease of use and 
speed of information transfer, especially as the whole world is heading 
rapidly towards the development of virtual training and adopted as a means 
of education and training in all educational institutions. 

 Take advantage of the expertise and talent scarce around the world and 
enable government employees to take advantage of their experience and 
potential, through virtual technical. 



 ز
 

فيرس محتويات الدراسة 
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ز فيرس المحتكيات 
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: مقدمة 1.1
تتطكر المؤسسات التدريبية في الكقت الراىف تطكرا سريعا تماشيان مع ما يشيده العالـ المعاصر   

التصاالت كانعكاس استخداميا عمى غير مسبكؽ في مجاالت تقنية المعمكمات كا تقدـاليـك مف 
كافة مجاالت الحياة، كأصبح التعامؿ مع ىذه المستجدات أمر حتمي لمف يسعى لتحقيؽ النجاح 

. كعامؿ رئيسي مف عكامؿ تحقيؽ الجكدة في المؤسسات
ففي ظؿ التقدـ التكنكلكجي الفائؽ، أصبحت األدكات التقميدية التي تعكد عمييا المدربكف داخؿ 

لدراسية كقاعات التدريب مختمفات تمامان في إمكانياتيا كقدراتيا، حيث اندمج كتكامؿ الفصكؿ ا
معظميا لتخرج إلينا بأدكات جديدة تكفر قدران ىائبلن مف اإلمكانيات كالقدرات التي لـ تكف متاحة 
مف قبؿ، مما أدل إلى تضاؤؿ الحدكد التي كانت تفصؿ الكقت الذم يقضيو الفرد في التعمـ أك 

تدريب عبر الشبكات، كالكقت الذم يمارس فيو عممو المعتاد في الكاقع العممي، أك يستخدـ اؿ
فقط أتاحت تمؾ التكنكلكجيا الجديدة فرص االستفادة مف شبكات الحاسب ، الشبكة في التسمية

اآللي كاالنترنت في العديد مف المجاالت التي تمبي احتياجاتنا كطمكحاتنا، كتحررنا مف قيكد 
مكانياتيا المحدكدةاألدك  (25، ص2007تكفيؽ، . )ات القديمة كا 

كيعد المتدرب في العممية التدريبية ىك الركف األساسي مف كجية نظر الكثيريف، كأصبح المدرب 
في الكثير مف المؤسسات الراقية مرشدا لممتدربيف بديبلن عف ككنو ناقبلن لممعمكمات لذا برز 

برمجيات سيمة التعامؿ يعتبر ناقبلن مكصبلن لممعمكمات  التدريب االلكتركني كما يتضمنو مف
بطريقة فعالة أكثر مف المدرس مع عدـ إىماؿ جانب المدرس، ىذه البرمجيات تحث الطمبة عمى 

 . تمقي البيانات بصكرة مبتكرة تمفت سمعيـ كبصرىـ كيتمقاىا العقؿ بتمعف
 اإللكتركني التدريب مصادر نتشارا إلى اإلنترنت مستخدمي أعداد في اليائؿ النمك كما ساعد

 ـ 2000 عاـ ديسمبر في المستخدميف عدد كاف حيث بو كاستخدامو، االىتماـ كزيادة
 ، 1,733,993,741 إلى عدد المستخدميف ارتفع ـ 2009 عاـ في بينما ، 360,985,492

 ، 3,284,800ـ 2000عاـ ديسمبر في المستخدميف عدد كاف األكسط الشرؽ دكؿ في بينما
 (3، ص2011أبك خطكة، . )57,425,046إلى المستخدميف عدد ارتفع ـ 2009عاـ في بينما

لذا جاءت ىذه الدراسة كمحاكلة لبلستفادة مف تقنيات التدريب االلكتركني كتطبيقيا في ديكاف 
المكظفيف العاـ الذم يعتبر أكبر مؤسسة تدريبية رسمية في قطاع غزة، كستقتصر الدراسة عمى 

لكتركني المتزامف أك ما يعرؼ بالتدريب االفتراضي كالذم يقصد منو استخداـ الفصكؿ التدريب اال
 .االفتراضية في التدريب

 

 

 

 



4 
 

 

 :مشكمة الدراسة 2.1

إحدل أىـ العكامؿ التي تساعد في تطكير الميارات كالقدرات  أصبحتالشؾ أف العممية التدريبية 
. الحككمية كغير الحككميةافة المؤسسات اإلدارية كالقيادية كالفنية لدل المكظفيف في ؾ

كمف خبلؿ عمؿ الباحث كاطبلعو عمى عممية التدريب في المؤسسات الحككمية، الحظ أف 
العممية التدريبية في أغمبيا ال تحقؽ األىداؼ المرجكة منيا كذلؾ إلتباع الطرؽ التقميدية في 

تدريبية بشكؿ دقيؽ، إضافة لنقص حاد التدريب بعيدا عف اإلبداع كاالبتكار كدراسة االحتياجات اؿ
. في أعداد المدربيف في الداخؿ كصعكبة السفر كاالنتقاؿ لمتدريب في الخارج

كذلؾ اضطرار المتدرب لمذىاب لمكاف التدريب، كعدـ التزاـ بعض المتدربيف أك المدرب 
عدـ االلتزاـ في الحضكر في المكعد المحدد إىدارا كبيران لمكقت، كدافعا كبيران لدل المتدربيف ؿ

. حضكر كافة لقاءات الدكرة
مف ىذا المنطمؽ، اتجو الباحث في البحث عف عممية تدريبية تتغمب عمى ىذه المعيقات، كذلؾ 
لتحسيف كتطكير جكدة التدريب بعيدا عف الطرؽ التقميدية كتمكيف المتدرب مف اختيار الكقت 

راكز التدريبية كالمدربيف في العالـ، كالمكاف المناسب لمتدريب، باإلضافة لربطو بأكبر الـ
كاالستفادة مف التطكر اليائؿ في االتصاؿ عبر االنترنت كالذم ال يكاد بيت يخمك منو حيث 

تشير شركة إنتؿ عمى صفحتيا في جكجؿ بمس بعرض رسـ تقديرم لما يحدث خبلؿ دقيقة كاحدة 
مكاد  6لكتركني، إضافة لػ مميكف بريد ا 20ألؼ تطبيؽ، إرساؿ  47عمى االنترنت ىك تحميؿ 

حساب في تكيتر،  Linked ،320حساب جديد عمى  100جديدة عمى الكيكيبيديا، إنشاء 
. ألؼ مستخدـ في الفيسبكؾ 277تسجيؿ دخكؿ 

اليائؿ استفادت العديد مف الشركات العالمية مف تطبيؽ التقنيات  مفي ظؿ ىذا العالـ التكنكلكج
االفتراضية دكر كبير في تطكير أداء العممية التدريبية في  الحديثة في التدريب فكاف لمفصكؿ

المؤسسة مف جية كفي تكفير مبالغ كبيرة مف جية أخرل حيث استطاعت شركة أم بي أـ مف 
مميكف دكالر نتيجة االنتقاؿ بمنظكمة التدريب مف النمط التقميدم إلى التدريب  350تكفير 

. مميكف دكالر 240ر االفتراضي ككذلؾ شركة سيسكك استطاعت تكفي
لذا كفي ظؿ الظركؼ الصعبة التي يعيشيا قطاع غزة مف صعكبة السفر كاالنتقاؿ لمخارج 

كبالتالي صعكبة الكصكؿ لتدريب عمى مستكل عاٍؿ مف اإلمكانيات كالكفاءات كجد الباحث أف 
رج دكف التدريب االفتراضي يساعد في تمكيف الديكاف مف االستعانة بكفاءات تدريبية مف الخا

.   الحاجة لمسفر أك االنتقاؿ
 

أنظمة التدريب االفتراضي الحدي ة عمى جودة التدريب  ىو أ ر تطبيقويبقى السؤال الرئيس ما 
؟ في قطاع غزة لدي ديوان الموظفين العام
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: أىداف الدراسة. 3.1
يب الفكائد التي ستتحقؽ نتيجة لتطبيؽ تقنيات التدرتيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أىـ 
 :التالية نقاطاؿفي  األىداؼ تتمحكر حيث االفتراضي لدل ديكاف المكظفيف العاـ،

  ،التعرؼ عمى معيقات تطبيؽ التدريب االفتراضي في ديكاف المكظفيف العاـ
 .ككسائؿ التغمب عميو

  التعرؼ عمى المعايير التي يحققيا تطبيؽ التقنية عمى جكدة التدريب لدل ديكاف
 .المكظفيف العاـ

 الخطكات العممية لتطبيؽ تقنية التدريب االفتراضي في ديكاف المكظفيف العاـ  كضع
 :كذلؾ لتحقيؽ جممة مف الفكائد 

  تكفير األمكاؿ الطائمة التي تصرؼ كبدؿ لبلنتقاؿ كلئلعاشة في حاؿ انتقاؿ
المتدربيف مف المكظفيف أك المدربيف لمحصكؿ عمى ىذه الدكرات كخصكصان 

  .ر خارج فمسطيفلمسؼفي حاؿ االنتقاؿ 
  ربط ىذه التقنية بعدة جامعات كمراكز تدريبية مما يزيد مف فرص االستفادة

 .القصكل مف الخبرات المتنكعة
  اإلسياـ في التقميؿ مف الفجكة الكبيرة في عممية التعميـ المستمر كالتدريب

التخصصي كالتعميـ مدل الحياة، الذم نفتقر لو اليـك بتقديمو خدمات عالية 
 .كدة لمعامميف في مكاقع عمميـ دكف الحاجة إلى الطرؽ التقميدية المكمفةالج
 كبذلؾ لممكظفيف االنترنيت ةمكتبات إلكتركنية كبيرة جدا عبر شبؾ تكفير ،

 .تسد النقص في أعداد الكتب 
 ؿ مف فرص ىجرة العقكؿ الشابة بحثا عف الجديد في المعرفة الذم تفتقر متقؿ

 .التقميدية المحمية المؤسسات التدريبية إلييا
 

: أىمية الدراسة. 4.1
: تكمف أىمية الدراسة في التالي    
: أىمية الدراسة لمباحث    

  ىذه الدراسة ستعمؿ عمى تطكير الخبرة كالمعرفة لدل الباحث في دكر نظـ
 . المعمكمات في مساندة كتطكير العممية اإلدارية كالتدريبية

 تكنكلكجيا المعمكمات كاإلدارة التطبيقية  رغبة الباحث في تطكير العبلقة بيف
 .كالبحثية لدل المؤسسات كالكزارات الحككمية
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  :لمجامعةأىمية الدراسة   

 ربط التدريب  تناكلت التي (عمى حد عمـ الباحث)دراسات سابقة  عدـ كجكد
 لمساعدة محاكلة في الدراسة ىذه جاءت ، لذااالفتراضي بجكدة التدريب

  .ىذا المجاؿ في يفكالدارس الباحثيف
  :لمديوانأىمية الدراسة    

  ،نتائج ىذه الدراسة ستككف ىامة لئلدارة العميا في ديكاف المكظفيف العاـ
حيث ستكفر معمكمات كافية عف أىمية كدكر التدريب االفتراضي في تطكير 

 .المكارد البشرية في المؤسسات كالكزارات الحككمية
 األساس لتطبيؽ تقنية التدريب االفتراضي  ستككف ىذه الدراسة بمثابة حجر

في مؤسسات تدريبية كثيرة، حيث ستضع الدراسة كافة المعايير كالخطكات 
 .العممية البلزمة لتنفيذ ىذه التقنية

 
 :أىمية الدراسة لممجتمع   

 كاالستفادة مف التقنيات اليائمة اربط العممية التدريبية كالتعميمية بالتكنكلكجي ،
 .ناالتي تحيط ب

  تزكيد المؤسسات التدريبية بالمعمكمات األساسية حكؿ تقنية التدريب
االفتراضي التي يمكف أف تمثؿ خطكة أساسية ألم محاكلة جادة في تطكير 

. األداء التدريبي ليا
 

 :متغيرات الدراسة. 5.1
 

جودة العممية التدريبية في البيئة االفتراضية  :المتغير التابع. 1       
: ثؽ عنيا مجمكعة مف المتغيرات التابعة كىيكينب     

 .تخفيض تكاليؼ العممية التدريبية -
 .اختيار الزماف كالمكاف المناسب لمعممية التدريبية -
 .الكصكؿ لمكفاءات التدريبية -
 .إقباؿ المتدربيف عمى التدريب -
 .التدريبية العمميةالتحسيف المستمر ألداء  -
. اتو بشكؿ فعاؿالتجاكب المستمر لحاجات المتدرب كمتطمب -
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أف حيث  ،عمما أف المتغيرات السابقة تمثؿ عناصر الجكدة المقصكدة في عنكاف الرسالة     
. التأثير في كؿ عنصر سكاء بالزيادة أك النقصاف يؤثر عمى جكدة العممية التدريبية

 
: المتغير المستقل. 2      
 يتمثؿ المتغير المستقؿ في التدريب االفتراضي     

 

 

:  فرضيات الدراسة .6.1
 

 -:الدراسة عمى النحك التالي فرضياتيمكف صياغة 
بيف التدريب االفتراضي كبيف تخفيض تكاليؼ د عبلقة ذات داللة إحصائية تكج -

. العممية التدريبية
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التدريب االفتراضي كبيف تمكيف المتدرب مف  -

 .لتدريباختيار المكاف كالزماف المناسب ؿ

التدريب االفتراضي كبيف تمكيف القائميف عمى  كجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيفت -
 .العممية التدريبية مف الكصكؿ لمكفاءات التدريبية المتميزة

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التدريب االفتراضي كبيف زيادة إقباؿ المتدربيف  -
 .عمى التدريب

كبيف التحسيف المستمر التدريب االفتراضي ئية بيف تكجد عبلقة ذات داللة إحصا -
 .لمعممية التدريبية

كبيف التجاكب المستمر  التدريب االفتراضيتكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  -
 .لحاجات المتدرب كمتطمباتو بشكؿ فعاؿ

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أراء المتدربيف كالقائميف عمى العممية التدريبية  -
تعزل لمعكامؿ الشخصية  أثر تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريبؿ حك
 (.إجادة الحاسكب –طبيعة العمؿ –المؤىؿ العممي -العمر –الجنس):مثؿ

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التدريب االفتراضي كبيف )مع مبلحظة أف الفرضية الرابعة 
: الحصكؿ عمييا عبر ربطيا بمجمكع المتغيرات التالية سيتـ( ادة إقباؿ المتدربيف عمى التدريبزم
تخفيض تكاليؼ العممية التدريبية، اختيار الزماف كالمكاف المناسب لمعممية التدريبية، الكصكؿ )

 (.لمكفاءات التدريبية
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التدريب االفتراضي كبيف )ككذلؾ الفرضية السادسة 

كبيف عدد مف البنكد في االستبانة ( حاجات المتدرب كمتطمباتو بشكؿ فعاؿالتجاكب المستمر ؿ
أستطيع مف خبلؿ : )كالتي ترتبط بالتجاكب المستمر لحاجات المتدرب كمتطمباتو كىي كالتالي
يساىـ التدريب ، استخداـ التدريب االفتراضي الحصكؿ عمى الدكرة في أم مكاف يناسبني
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يساىـ التدريب االفتراضي في تحديد االحتياجات ء، يف أكفااالفتراضي في الحصكؿ عمى مدرب
يمكف التدريب االفتراضي ادارة التدريب كالتطكير مف رفد ، التدريبية لمكزارات بشكؿ أدؽ أفضؿ

 (.المتدرب بكؿ جديد في مجاؿ تخصصو بشكؿ دكرم كمستمر
 

 

 :مجتمع الدراسة. 7.1
 

الذيف ليـ عبلقة مباشرة أك غير ( غزة)ف العاـ مكظفي ديكاف المكظفيمف  يتألؼ مجتمع الدراسة
الحككمة الفمسطينية في مكظفي مباشرة بالعممية التدريبية كالتطكيرية لممكارد البشرية باإلضافة ؿ

غزة الذيف استفادكا مف الدكرات التدريبية االفتراضية التي عقدىا الديكاف خبلؿ فترة إعداد الدراسة، 
: تكزعكا كالتالي( 121)تمع الدراسة حيث بمغ العدد اإلجمالي لمج

. متدربا حصمكا عمى دكرات تدريبية افتراضية في ديكاف المكظفيف العاـ( 107) -
مكظؼ لو عبلقة مباشرة أك غير مباشرة بالعممية التدريبية كالتطكيرية لممكارد ( 14) -

 (2010ديكاف المكظفيف العاـ،.)البشرية

 
 

 (1-1)جدول رقم 

 وأعدادىاتوزيع مجتمع الدراسة 
العدد الفئة . ـ

1 
مكظفك الحككمة الفمسطينية الذيف استفادكا مف 

الدكرات االفتراضية التي عقدىا الديكاف 
107 

2 
مكظفك ديكاف المكظفيف العاـ الذيف ليـ عبلقة مباشرة 

أك غير مباشرة بالعممية التدريبية 
14 

 121العدد اإلجمالي  
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كاع الدكرات االفتراضية التي عقدىا الديكاف خبلؿ فترة الدراسة كفيما يمي جدكؿ يكضح أعداد كأف
: 2011ديسمبر  -كذلؾ مف يناير 

 (2-1)جدول رقم 

 تفاصيل الدورات التدريبية االفتراضية التي عقدىا الديوان
عدد الساعات عدد الطبلب اسم الدورة م 
 10 41أمف المعمكمات  1
 10 16الجديد  اإلعبلـكسائؿ  2
 8 10ير اإلبداعي التفؾ 3
 8 12الجديد  اإلعبلـكسائؿ  4
 10 8التفكير اإلبداعي  5
 8 20الجديد  اإلعبلـكسائؿ  6

  107العدد اإلجمالي لممتدربيف 
 

 :عينة الدراسة. 8.1
 

كافة عمى  ةالباحث بتكزيع االستباف حيث قاـفي دراسة الظاىرة،  الباحث المسح الشامؿ استخدـ
أفراد الفئة المستيدفة مف المكظفيف في  ىدفة في ديكاف المكظفيف العاـ ككافةأفراد الفئة المست

تنكعكا بيف ( 121)الحككمة الفمسطينية الذيف استفادكا مف دكرات الديكاف كالبالغ عددىـ اإلجمالي 
استخداـ أسمكب شبة  متدربيف كقائميف عمى العممية التدريبية في ديكاف المكظفيف العاـ، كراعى

استبانو كلـ يتـ استبعاد أم منيا ( 102)ة حيث تـ استرداد الشامؿ في تكزيع االستبافالحصر 
عمؿ الباحث عمى ضماف التكازف في اختيار العينة بيف نظرا لمطابقتيا لممكاصفات المطمكبة، ك

بينيـ، كفيما يمي ، كذلؾ مف أجؿ التمكف مف إجراء مقارنة مكضكعية الكزارات كالفئات كالجنس
: ت مكضع الدراسة في ديكاف المكظفيف العاـاإلدارا
موظفو اإلدارة العميا في الديوان والذين ليم عبلقة إشرافية عمى العممية التدريبية : أوال

: والتطويرية
. رئيس الديكاف .1
 .مدير عاـ الديكاف .2
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: دوائر إدارة التدريب والتطوير في الديوان:  انيا 
. دائرة إستراتيجية كسياسة التدريب .1
 .البرامج التدريبية دائرة .2

 .دائرة البعثات كالميمات الخارجية .3

: إدارات ليا عبلقة بتطوير الكادر البشري:  ال ا
. المكارد البشرية كالمالية .1
 .تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت .2

 .السياسات كالتخطيط .3

: الوزارات الحكومية التي استفادت من الدورات التي عقدىا  الديوان: رابعا
. رات الحككمية قد استفادت مف دكرات الديكافكافة الكزا

 
 

 

: ىيكل الدراسة. 9.1
 

 :، يأتي تسمسميا عمى النحك التاليخمسة أبكابتقع ىذه الدراسة في 

 .وىو بعنوان اإلطار المنيجي لمدراسة :األول الباب

سات يتـ مف خبللو عرض اإلطار المنيجي لمدراسة كسيحتكم عمى مقدمة ، أىمية الدراسة، الدرا 
السابقة ، كالدراسة االستطبلعية، كأىداؼ الدراسة، كمشكمة الدراسة، كمتغيرات الدراسة، كفركض 

 .الدراسة، كمنيجية الدراسة، كمجتمع الدراسة، كخصائص ذلؾ المجتمع

 .كالتالي   بل ة فصولالنظري لمدراسة ويحتوي عمى  اإلطار :ال اني الباب

 .التدريب :األكؿ الفصؿ

. ديكاف المكظفيف العاـ كاليات التدريب كالتطكير فيو: الفصؿ الثاني
الدراسات السابقة :الفصؿ الثالث
 .المنيجية العممية: الباب ال الث

كيشمؿ أسمكب الدراسة، كمجتمع كعينة الدراسة، أداة الدراسة، صدؽ االستبانة، ثبات االستبياف،  
 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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 .التحميل والنقاش :بعالرا الباب

، حيث سيحتكم ىذا الفصؿ عمى دراسة ميدانية "اختبار الفركض كمناقشتيا"يتـ مف خبللو 
كقياس دكر التدريب االفتراضي في تطكير , كتطبيقية لمتدريب االفتراضي كالتقميدم كالمقارنة بينيـ

 .جكدة ككفاءة التدريب

 .النتائج والتوصيات :الخامس الباب

 .عمييا سيتـ اقتراح التكصيات المناسبة الفصؿ عمى النتائج كالتي بناءن  كيحتكم ىذا 

: حدود الدراسة. 10.1
.  2011عاـ  قطاع غزة في في ديكاف المكظفيف العاـاقتصارىا عمى  فيتتمثؿ حدكد الدراسة 

 :لمدراسة كفيما يمي الحدكد المختمفة
 2011 الدراسة في العاـ إعدادجرل  :الحد الزماني. 

 قطاع غزة :المكاني الحد. 

 

 :صعوبات الدراسة 11.1   

تعتبر تجربة التدريب االفتراضي حديثة عيد في ديكاف المكظفيف العاـ حيث تـ تطبيقيا ألكؿ مرة 
مف خبلؿ ىذه الدراسة لذا كاجو الباحث مجمكعة مف الصعكبات خبلؿ إعداد الدراسة كانت 

: كالتالي
لحاسكب لدل العديد مف المدربيف اإلدارييف في عدـ كجكد خبرة كافة أحيانا في مجاؿ ا .1

 .الديكاف مما يشكؿ عائؽ كبير خبلؿ التعامؿ مع الفصؿ االفتراضي

الحاجة لتدريب المكظفيف كالمدربيف عمى آلية استخداـ الفصؿ االفتراضي في بداية كؿ  .2
 .دكرة تدريبية كتقديـ الدعـ الفني المستمر ليـ خبلؿ المحاضرات

تيار الكيربائي كالتي أدت إلى عدـ تمكيف بعض المتدربيف مف مكاصمة مشكمة انقطاع اؿ .3
 .المحاضرة

عدـ تكفر سرعة انترنت مناسبة لدل بعض المتدربيف مما أدل لظيكر بطء في االتصاؿ  .4
 .أحيانا كاستقباؿ متأخر لممعمكمات خبلؿ المحاضرة
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ة كالتي أدت إلى إىدار كجكد العديد مف اإلجراءات اإلدارية في الديكاف لعقد دكرة تدريبي .5
 .كقت كبير أثناء تنفيذ الدراسة
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ممخص الباب األول 
 

تناكؿ الباب األكؿ مدخؿ لمدراسة حيث قدـ في البداية مشكمة الدراسة الرئيسية كىي مدل فعالية 
ـ، كما تطبيؽ أنظمة التدريب االفتراضي عمى تحسيف جكدة التدريب لدل ديكاف المكظفيف العا

تمحكرت أىداؼ الدراسة حكؿ التعرؼ عمى المعيقات كالمعايير لتطبيؽ البيئة االفتراضية في 
. التدريب لدل ديكاف المكظفيف العاـ ككضع الخطكات العممية لتطبيؽ ذلؾ

كذلؾ تكمف أىمية الدراسة في تكفير المعمكمات الكافية لئلدارة العميا في الديكاف حكؿ آلية تطبيؽ 
 ااالفتراضي كمدل فعاليتو كدركىا في ربط العممية التدريبية كالتعميمية بالتكنكلكجيالتدريب 

. باإلضافة لندرة الدراسات السابقة التي تتعمؽ بيذا المجاؿ
الدراسة إضافة خبرة جديدة لمباحث حكؿ دكر نظـ المعمكمات في مساندة كتطكير العممية اإلدارية 

. كالتدريبية
خبلؿ متغيرات الدراسة أف تشمؿ كافة معايير جكدة التدريب باعتبارىا  كذلؾ حاكلت الدراسة مف
( 7)متغيرات كربطيا بمتغير مستقؿ يؤثر بشكؿ مباشر فييا كذلؾ عبر ( 6)متغيرات تابعة كعددىا 

. فرضيات
استخدمت الدراسة كبلن مف المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي نظرا لمبلءمتيما لمكضكع كطبيعة 

. الدراسة
شمؿ كؿ مف المتدربيف الحاصميف عمى دكرات تدريبية ( 121)ا بمغ مجتمع الدراسة اإلجمالي كـ

. افتراضية في الديكاف باإلضافة لمقائميف عمى العممية التدريبية في ديكاف المكظفيف العاـ
كبمغت عينة الدراسة كافة مجتمع الدراسة حيث استخدـ الباحث أسمكب الحصر الشامؿ كتـ تكزيع 

استبانو لـ يستبعد أم منيا ( 102)تبانة عمى كافة أفراد مجتمع الدراسة كاسترد الباحث منيا االس
. نظرا لمطابقتيا الحتكائيا عمى اإلجابات المطمكبة

مدخؿ {: قدـ الباب أيضا ىيكبلن عامان لمدراسة حيث تككنت الدراسة مف خمسة أبكاب تشمؿ
. }التحميؿ كالنقاش، النتائج كالتكصياتلمدراسة، اإلطار النظرم، المنيجية العممية، 

. في الباب الثاني سيتـ االنتقاؿ لمحديث عف اإلطار النظرم لمدراسة بعد عرض مقدمة عامة عنيا
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ي ــانـالث الباب

اإلطــار النظري 
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الباب ال اني 

اإلطار النظري 
 وجودتو التدريب 
 التدريب االفتراضي 

 ديوان الموظفين العام 

 راسات السابقة الد
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 ب تدريال 1.2
 

: مقدمة 1.1.2
عمميات تنمية المكارد البشرية لدل كافة المنظمات الكبيرة ك  في الرئيسييمثؿ التدريب المحكر 

 أيتيي التكنكلكجيك  الصناعيالصغيرة ، الناجحة منيا ك المتعثرة، ك مع تكاصؿ منجزات التقدـ 
الثكرة المعمكماتية، : دة منيااأللفية الجديدة عبر بكابات عالعالـ اليـك بخطى متسارعة لمتعامؿ مع 

كرافد مف ركافد  –ما مف شؾ أف التدريب ك ،كغيرىا العمبلقة االقتصاديةالعكلمة، كالتجمعات ك
 (1، ص2010الخطيب، ). قد غدا اليـك إحدل ىذه البكابات الرئيسية -التنمية البشرية

الدعامات األساسية  إحدلفي عالـ اإلدارة اليكـ لككنو  ميزةالمت التدريب يكتسب أىميتو البالغة إف
كالَمنفَػذ الرئيس لزيادة عدد األفراد الذيف تتكافر لدييـ المعارؼ ، المككنة لرأس الماؿ البشرم

تكصميـ إلى الخبرة المطمكبة، األمر الذم يعينيـ في النياية عمى  التيكالميارات كاالتجاىات 
 (1، ص2010الخطيب، ) .جميع مجاالت الحياة فيلة أك المتكقعة مكاكبة المتغيرات الحاص

طناب في عالـ اإلدارة الراصد لمكجة التدريب الضارية األأف ( 94، ص2007) تكفيؽيؤكد كما 
أماـ أية مشكمة إدارية  –كمنقػذ –التدريب  إلىيجد أف كثيرا مف المؤسسات سرعاف ما تنزع ،اليـك 
 .بحث ليا عف تطكيرتخدمية  ليا حبل، أك أية ظاىرة تريد

 :لغةً  دريبالت 2.1.2
 كالجماعات األفراد كضع يعني ذلؾ فإف الطريؽ، ىك كالدرب درب، كممة" مف مشتقة كممة التدريب

 13) ص، 2001 ىبلؿ،) "عميو كيتعكدكا فيو يسيركا كي السميـ الطريؽ عمى المستيدفة
 كىناؾبمعنى يسحب أك يجر،  Trainerة أصميا الكممة الفرنسية القديـ To Trainككممة يدرب 

 تعاليـ، ألداء بكاسطة التحضير مرجكة، بطريقة ينمك يغرم، كمنيا يدرب لمفعؿ متعددة تعاريؼ
 طريؽ عف أك الميارة السمكؾ في المطمكب الشخص إيصاؿ" تعني كحديثان  بالممارسة، التمريف
 15) ص ، 2001عطكاف،) "خاصة بعناية التعميـ

 المعرفة فالتدريب يؤدم إلى تعميؽ  Educationكالتعمـ  Trainingبيف التدريب كيكجد اختبلؼ 
 التعمـ أما معينة بذاتيا، كظيفة أداء أك عمؿ إنجاز بخصكص الفرد لدل كالميارة المتخصصة

( 35 ص ،1997، حنفي.)ككؿ بالبيئة كاإللماـ العامة الثقافة أك المعرفة كتعميؽ زيادة إلى فيؤدم
 :ب اصطبلحاالتدري 3.1.2
 بالمعمكمات بتزكيده البشرم المكرد لتطكير تسعى ىادفة عممية أنو عمى التدريب عرؼ كقد 

 مف كذلؾ كقناعتو اتجاىاتو تعديؿ عمى كالعمؿ كمياراتو قدراتو لتنمية البلزمة كالمعارؼ
 كالكظيفية الخاصة أىدافو كتحقيؽ إنتاجيتو كزيادة أدائو كتحسيف كفاءتو مستكل رفع أجؿ
 (13 ص ، 1999الحمادم،). كاالقتصاد كالسرعة الجكدة مف ممكف قدر أقصىب
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 سمككيات تغيير خبلليا مف يتـ التي المنظمة العممية أنو عمى التدريب عرؼ كذلؾ 
 الذم المنظـ اإلجراء" أنو كما، كأدائيـ فاعميتيـ كتحسيف زيادة أجؿ مف العامميف كمشاعر
 أىداؼ  تحقيؽ عمى تساعدىـ جديدة معرفة أك ارةمو اكتساب خبللو مف األفراد يستطيع
( 1 ص ، 2002كصالح، السالـ) ".محددة

 إلى  باإلضافة معينة مجاالت في المحددة كالمعرفة الميارات زيادة بالتدريب كذلؾ يقصد
 آخر كبتعبير بيا، يعممكف التي المؤسسة بأىداؼ المتدربيف كعي زيادة في محاكلة ككنو
 ألداء األفراد قابمية في تغيرات إلى تؤدم جديدة كسمككيات كطرؽ ؼلمعار تعمـ عممية ىك

 (51 ص ، 2000كآخركف، شحادة) .أعماليـ
 التي  المينية الميارات اكتساب عمى الفرد معاكنة ىك التدريب أف( 1998 القاضي،) كيرل

 .اآلخريف مع التنافس يستطيع حتى لمعمؿ المينية المقتضيات لمكاجية تساعده
 في يساعد كعممية كعممية كفنية إدارية كسيمة بأنو التدريب) 1987 اهلل، عبد(عرؼ كما 

 تغيير إحداث محاكلة خبلؿ مف كذلؾ ممكنة درجة أعمى إلى العمؿ في اإلنساني االرتقاء
 .العمؿ أثناء سمككياتيـ أنماط تطكير ك كقدراتيـ األفراد ميارات في
  ميارات الفنية كالسمككية لؤلفراد العامميف نشاط مخطط ييدؼ لتنمية القدرات كاؿ"كذلؾ ىك

كتمكينيـ مف أداء فاعؿ كمثمر يؤدم لبمكغ أىدافيـ الشخصية كأىداؼ المنظمة بأعمى 
 (250ص ،2000 ،مصطفى". )كفاءة ممكنة

  أف التدريب ىك العممية التي تيدؼ إلى تعميـ المكظفيف  (249، ص1999)ديسمركيؤكد
 .كظائفيـالجدد الميارات األساسية ألداء 

مما سبؽ يتضح مف التعاريؼ السابقة أف ىناؾ عناصر أساسية مشتركة تتفؽ فييا كافة التعريفات 
: حكؿ أىداؼ العممية التدريبية عمى النحك التالي

تزكيد المتدرب باألساليب كاألدكات الجديدة التي تمكنو مف االستفادة مف المعرفة   :األساليب -أ
 .كقدراتو بما يخدـ مجاؿ عممو المحيطة بو لتطكير مياراتو

كذلؾ مف خبلؿ نقؿ  ،كتعني تزكيد المتدرب بالخبرات البلزمة لتطكير أدائو في عممو  :الخبرة -ب
مكانات كطاقات المشاركيف كالمدربيف كرؤساء العمؿ  ستباؽ األحداث مف خبلؿ التجارب كخبرات كا 

عممو، ككيفية التغمب عمييا، كبالتالي  ق فيإمداد المتدرب بكافة الفرص كالمعيقات التي قد تكاجو
 .تكثيؼ عممية التعمـ كاإلسراع بيا

كتدعيـ كتسخير كافة  ،تعديؿ اتجاىات كسمكؾ كميكؿ المتدرب بما يخدـ العمؿ :االتجاىات -ج
 .السيككلكجي التكجيات المطمكبة لزيادة إقبالو كدرجة نضجو

أك تطكير ميارات قديمة بيدؼ زيادة  مف خبلؿ إكساب المتدرب ميارات جديدة  :الميارات -د
 .قدرة المتدرب عمى التعامؿ مع المعطيات الجديدة في عممو كمكاكبة التطكرات الحديثة
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مف خبلؿ تطكير المعارؼ كاألسس العممية كالنظرية بما يعد المكظؼ لمقياـ بأداء  :المعرفة -ه
 .كتمكينو مف التكاؤـ مع الجديد في كظيفتو ،مناسب في عممو

 : أىمية التدريب 4.1.2
عمى أف التدريب إحدل أىـ  كمككناتياتتفؽ كافة المؤسسات كمنظمات األعماؿ باختبلؼ طبيعتيا 

لذا  ،العناصر لنجاح كتطكير المنظمة كزيادة قدرتيا عمى المنافسة كمكاكبة التطكرات الحديثة في العالـ
كفا حيث تعتبر بريطانيا اإلنفاؽ تتجو كثير مف المؤسسات عمى اعتبار التدريب عائدا كليس مصر

. عمى التدريب استثمارا كليس مصركفا
 كتؤكد اإلحصائيات الحديثة ما، تخصص الدكؿ كالمنظمات نسب كبيرة مف ميزانيتيا لمتدريب لذلؾ
 ( 2009 عبد الرزاؽ، (:يمي

 

. مميار سنكيا 800صرفو عمى التدريب كالتطكير في العالـ أكثر مف  ػ ما يتـ 1
  .مميار دكالر سنكيا 100اليات المتحدة كحدىا تصرؼ أكثر مف الك ػ 2
 .مميار دكالر سنكيا 250العربي ما يقارب  ػ العالـ 3
 .مميار لايرالحككمة في المممكة العربية السعكدية عمى التدريب ما يزيد عمى  ػ تنفؽ 4
 مف أعضاء ىيئة تدريبمعيد اإلدارة العامة في المممكة عمى التدريب كتأىيؿ العامميف  ػ ينفؽ 5

دارييف كفنييف نحك  الميزانية السنكية  في المائة مف 8كىك ما يشكؿ نحك  ،مميكف لاير سنكيا 18كا 
 .لممعيد
 أف ما تنفقو المنظمات األمريكية عمى ASTD الجمعية األمريكية لمتدريب كالتطكير أكضحتكذلؾ 

كؿ سنكم كىي مكزعة عمى النحك مميار دكالر أمريكي بش 109.25التدريب كالتطكير ىك نحك 
مميار دكالر  29.50الداخمية كالباقي  مميار دكالر تصرؼ عمى فعاليات التدريب 79.75: التالي

 (2009 عبد الرزاؽ،(. تصرؼ عمى فعاليات التدريب الخارجية

 الجمعية أف التراخيص كشيادات كمكاصمة التدريب كنمك الميارات الجديدة لبلحتياجات كما بينت
كالتقرير الدكرم  2006عاـ  State of Industry تدريبية قد ازدادت ككفقا لتقرير كزارة الصناعةاؿ

الكظائؼ يبيف زيادة اإلقباؿ عمى  لمجمعية األمريكية لمتدريب كالتطكير حكؿ تحكالت تدريب كتطكير
ات المقارنات بالمتميز بيف المنظـ التدريب كالتطكير، كما كضحت الجمعية نفسيا مف خبلؿ

جكائز في مجاؿ تدريب كتعميـ المكظفيف مقدار  األفضؿ كالمنظمات الكبيرة كالميمة كالحاصمة عمى
ككجدت ، كالمنظمات في مجاؿ تدريب كتطكير كتعميـ مكظفييا االستثمارات الكبيرة ليذه الشركات

الكبيرة  اتالجمعية األمريكية لمتدريب كالتطكير أف معدؿ الزيادة عمى تدريب المكظؼ لمشرؾ دراسة
الكاحد ازدادت  كالميمة التي أجريت عمييا الدراسة المقارنة تكضح أف نسبة الصرؼ عمى المكظؼ

، أما نسبة الزيادة 2004عاـ عففي المائة زيادة  4كىي تشكؿ نسبة  2005دكالر لعاـ  1.424
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م ؼ 3.7كىي تشكؿ نسبة  دكالر لممكظؼ الكاحد 1.616لمكظفي الشركات األفضؿ فقد بمغت 
ساعة  35ساعات التدريب كالتعمـ قد زادت مف  كما أف نسبة، 2004عف عاـ  2005المائة لعاـ 

، كما زادت ساعات 2005ساعة لعاـ  41إلى  2004عاـ  بالنسبة لعينة الدراسة لمشركات الكبرل
عبد (. 2005ساعة لعاـ  43إلى  2004ساعة عاـ  36مف  التدريب كالتعميـ لمشركات األفضؿ

 (2009 الرزاؽ،
 :التدريب فوائد. 5.1.2
 المنظمة عمى كثيرة كمنافع عكائد يدر البشرية، المكارد في استثمارا كحقيقة الفاعؿ التدريب يعتبر

 المشكبلت حؿ عمى القدرة زيادة في يسيـ حيث كالطكيؿ القصير المدل مف كؿ في. كالمكظؼ
 كيكسب المكظؼ، لدل كالتحميمية كريةالؼ قدراتاؿ تنمية عمى كيعمؿ كما تعميمية، عممية باعتباره
 التنظيمية التغيرات مع التكيؼ عمى قدرتو زيادة أم ،فاآلخرم مع التعامؿ ميارة المكظؼ

 أجؿ مف كاإلشراؼ لمرقابة الحاجة مف الحد كبالتالي العمؿ في كالدقة كالتكنكلكجية، كاالجتماعية
 (59 ص ،2001 رشيد،). يمكف ما أقؿ تكاليؼؿا تصبح لذلؾ ككنتيجة – المكظؼ عمؿ متابعة
 ذلؾ غير أك كاإلشراؼ، القيادية األساليب عمى أك جديدة مكف استخداـ عمى التدريب كاف سكاء
. المنظمة أك الفرد مستكل عمى الفكائد ىذه حصر كيمكف لمجميع بالنسبة كاضحة فكائد فيناؾ

 133) ص ، 2002،حكصاؿ السالـ)
 لممنظمة التدريب فوائد. أ 

 المنظمة ربحية تحسيف · 
 المنظمة مستكيات كؿ في بالعمؿ الخاصة كالميارات المعارؼ تحسيف . 
 العامميف معنكية تحسيف . 
 التنظيمية األىداؼ عمى التعرؼ في العامميف يساعد . 
 كميتو كزيادة اإلنتاج نكعية تحسيف . 
 كاإلدارية الفنية المجاالت في التكاليؼ تحميؿ . 
 المنظمة في العامميف بيف االتصاالتك لمنمك مناسب مناخ تنمية . 
 صابات الحكادث تخفيض  .العمؿ كا 
 النفقات في االقتصاد · 

 :لؤلفراد التدريب فوائد .ب 
 المشاكؿ حؿ عمى كقدرتيـ ،األحسف القرارات اتخاذ عمى األفراد يساعد· 
 كالصراع كاالغتراب كالتكتر القمؽ حاالت عمى التغمب عمى يساعدىـ. 
 كاالتجاىات كاالتصاالت القيادية مياراتيـ تحسيف كيفية عف جيدة عمكماتبـ األفراد يزكد. 
 كالتقدـ الترقية نحك المجاؿ يفتح. 
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 العمؿ حكادث كمف العامميف أخطاء مف يقمؿ.  
 كاالستماع كالحديث العمؿ مجاالت في جيدة ميارات تككيف عمى يعمؿ . 
 كاإلنجاز الكظيفي بالرضا اإلحساس يعمؽ . 
 العامميف حياة في كالثبات االستمرار الزدياد نتيجة العمؿ فدكرا مف يقمؿ . 

 

 األخرل، مع العكامؿ مقارنة عظيمة أىمية ذات نسبيا تعد اإلنتاجية عمى التأثير في التدريب كقدرة
 أف حيث مركز اإلحصاء، مع بالتعاكف المتحدة الكاليات في كالتعميـ التربية كزارة تؤكده ما كىذا
 الفرد عمؿ زيادة ساعات أما ، (% 3.2)اإلنتاجية زيادة إلى أدل (% 10) الماؿ رأس أسيـ زيادة

أدل إلى %( 10)الفرد  تدريب مستكل زيادة كلكف ، (%6)اإلنتاجية زيادة إلى أدل (% 10) 
 في تعمؿ شركة( 100)بعمؿ مسح ألفضؿ  Fortyneكقد قامت مجمة  ،%(8.6)زيادة اإلنتاجية 

 خيارات بعد المرتبة الثانية في يأتي كالمستمر المكثؼ التدريب أف سةالدرا أظيرت كقد أمريكا،
 تكنكلكجيا أخر لمكظفي مسح كفي المتميزيف، بالمكظفيف كاالحتفاظ لجذب أساسية ككسيمة األسيـ

 إلى كالكصكؿ الفردية، التطكيرية الخطط أف قالكا المستجيبيف مف (%80) مف أكثر المعمكمات
 (Mondy&Noe, 2005, p202).شركاتيـ مغادرة في رغبة اقؿ يجعميـ الفنية الميارات تدريب

 
 

 أسمليب وسصنيفمت السدريب. 6.1.2 
 :مجمكعة مف الطرؽ الرئيسية كىي إلى التدريب أساليب تصنؼ

 :المحاضرة .1
 أكثر الطرؽ مف كاحدة تمثؿ أنيا حيث استخداما األساليب أكثر مف المحاضرة أسمكب يعتبر

 . ,kroehnert)المستمعيف مف كبيرة أك صغيرة لمجمكعة كاحد طرؼ مف لمعرفةا لنقؿ استخداما
2006, p75) 

 كتككف كقت قصير، في المعمكمات مف كبير كـ تكصيؿ لممدرب الممكف مف أنو مزاياىا أىـ كمف
 في المدرب الميارة لدل كيككف بالمناقشة يسمح بحيث قميبل المتدربيف عدد يككف عندما فعالة

 (Mondy & Robert, 2005, p210).فالمتدربي انتباه عمى لمحفاظ المساعدة لكسائؿا استخداـ

 :المنمقشة .2
تككف  عندما تصمح بحرية، المدرب كبيف المتدربيف بيف كاآلراء كاألفكار، المعرفة تبادؿ يتـ

 بكفيككف المتدر ىنا االتجاىات، تغيير أك استنتاج في نرغب عندما أك لممناقشة، عرضو المعمكمات
 بضركرة أثناء المناقشة بإخبارىـ قمنا إذا الحاؿ بعكس المناقشة بعد اتجاىاتيـ لتغيير استعدادا أكثر
 بخصكص كذلؾ بالنسبة لممدرب المرتد األثر عمى لمحصكؿ ككسيمة أيضا تصمح، اتجاىاتيـ تغيير

 المتدربكف ضيتعر قد، حصمكا عمييا التي المعرفة المتدربكف بيا يطبؽ أف يمكف التي الطريقة
 مممة بأكمميا المناقشة تككف صحيحة، كقد بطريقة مناقشتو في يفشمكا أف أك المكضكع عف لمشركد
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 2007 تكفيؽ،). لتغييرىا مف االستعداد بدال باتجاىاتيـ التمسؾ إلى المتدربكف يعمد قد ك كغامضة،
 286)ص ،
 :الحوار فرق . 3

فريؽ  منسؽ تكجيو تحت  ( 3-10 )األفراد مف عدد فييا يقكـ التي الطريقة ىي الحكار فرؽ مفيكـ
 رضا،). كاسع مكضكع مف معينة نقاط في أك مشكمة، أك مكضكع في نظرىـ كجيات بتقديـ الحكار

 (128ص ، 2003
اىتماـ  عمى االستحكاذ يتـ أف المشاركة عمى تقكـ التي الطريقة ىذه طبيعة تضمف ما كعادة

 تدريب تقكـ في كما المثاؿ سبيؿ عمى عدة أشكاال الطريقة قىذ تأخذ أف الممكف كمف المتدربيف،
أفراد  بيف التفاعبلت بمبلحظة أخرل مجمكعة تقكـ بينما مناقشة بإجراء مجمكعة خبللو مف

 اآلخريف، خبرة مف التعمـ مف الحاضريف تمكف المجمكعات ىذه مثؿ فاف عامة كبصفة المجمكعة،
 يككف أنو غير الذات،  عف بالتعبير الخاصة الميارات كلمست مف كالرفع الممارسة مف تمكنيـ كما
 (135ص ، 2006كشكال،). المجمكعات ىذه عمى لبقة قمة سيطرة خطر أحيانا ىناؾ

 :العملي البيمن . 4
 فعمي بأداء العممي البياف طريقة في المدرب يقكـ حيث الميني التدريب كرش في بكثرة يستخدـ
 الشرح يستخدـ ك بو، القياـ ككيفية بو القياـ يجب ما بيفلممتدر يعرض حيث عمؿ، أك لعممية
 :غالبا في المجاالت التالية ممؿالع البياف يستخدـ؟حيث  ذلؾ يتـ متى ك كأيف، لماذا، :لبياف

(  134 ص ، 2003 رضا،)
 (.ما شئ أداء كيفية) اإلجراءات أك الحركية العمميات عمى التدريب 
 التحميؿ كميارات المشكبلت حؿ عمى التدريب. 
 بيا يعمؿ التي بالطريقة شيئا يعمؿ لماذا) المبادئ تكضيح(. 
 األجيزة تشغيؿ عمى التدريب. 
 العمؿ في الفريؽ أسمكب عمى التدريب. 
 لمصنعة الفني النمكذجي المستكل بياف. 
 السالمة إجراءات على التدرٌب. 

 :العملي السدريب. 5
 أف أكثر عمى تقكـ كالتي االكتشاؼ، طريؽ فع التعمـ طريقة عمى العممي التدريب تقنية تعتمد
 كيستمـز ىذا بنفسو، كيستكضح يكتشؼ أف دربتالـ عمى يككف عندما التعمـ في فاعمية الطرؽ
  إلى معرفتو المتدرب يحتاج ما بخصكص األكؿ المقاـ في كاضحة رؤية ىناؾ يككف أف النيج
 الحصكؿ عمى يتـ ربما الذم المكاف تحديد يستمـز كما بكفاءة، مسئكلياتو تنفيذ مف يتمكف حتى

 تحديد المشركعات كربما البلزمة بالمعمكمات  صان ممخ المتدرب إعطاء ذلؾ بعد ثـ فيو المعمكمات
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 كتكفير التقدـ مراقبة عف المسئكؿ لمشخص تقرير رفع يتـ النياية كفي ،ذلؾ عمى تعتمد التي
 (1 ص ، 2003كشكال،). اإلرشاد

 :الدراسية الواجبمت. 6
 أك دكريات، أك كتب في بقراءات بتكميؼ المتدربيف الدراسية الكاجبات طريقة في المدرب قكـم

 ، حيثمعينة ميارة عمى لمتدريب تماريف أك مشكبلت ليـ يحدد أك بحث، أك مشركع بإعداد يكمفيـ
 136) ص ، 2003رضا،( : فيما يمي تستخدـ
 المعمؿ في أك لصؼا في تناكلو قبؿ كذلؾ معيف، بمكضكع المتدربيف تعريؼ. 
 المناقشة أك العممي البياف أك لممحاضرة التمييد. 
  خبلؿ  مف السابقة كخبراتيـ خمفياتيـ أك المتدربيف قدرات في الفردية الفركؽ مراعاة

 .الكاجبات
 القياـ بالتمريف أك الصؼ، في تغطيتيا تمت التي المكاد لمراجعة لممتدربيف الفرصة إتاحة 

  .المشكبلت حؿ عمى القدرة أك راتالميا لتنمية البلـز
 تعميمي إثراء بمكاد المتدربيف تزكيد. 

 :السممرين .7
 يحدده المدرب، الذم األسمكب كبإتباع معينة، نتيجة إلى لمكصكؿ معيف عمؿ بأداء التماريف تقكـ
 في تستخدـ التماريف كقد التمريف، بداية قبؿ معركفا يككف لممعرفة اختبار أك تمريف عف عبارة كىي

 أك بمعمكمات إضافية إمدادىـ قبؿ أفكارىـ أك المتدربيف، لدل المتكفرة الحالية المعرفة اكتشاؼ
 المتدربيف يحتاج فيو مكقؼ ألم تصمح ك كالمجمكعات، األفراد مع التماريف كتصمح ة،ددمج رأفكا
 في ىذه المتدربكف كيككف معيف، ىدؼ لتحقيؽ األداء مف معيف نمط عمى التمريف إلى
 .كبير حد إلى (تماما مندمجيف)لحالةا

مف  بدال التماريف كتستخدـ الشديدة، بالفعالية تتمتع التي التعميـ أشكاؿ أحد التماريف كتعتبر
 القدرة عمى لديو تتكافر الذم كالمدرب المتدرب، استيعاب مقدار عمى لمتعرؼ الرسمية االختبارات
 أف النتيجة مف كالتأكد بالكاقعية التمريف يتمتع فأ يجب كما الطريقة، ىذه استخداـ يفضؿ االبتكار
ال إلييا الكصكؿ مف لمتدربيفا يمكف لمتمريف النيائية  الطريقة في الثقة سيفقدكف المتدربيف فإف كا 

 (28 ص ، 2007تكفيؽ،)  .طباإلحبا كيصابكف
 :السطبيقية المشروعمت. 8

 المدرب كالخبلقة كيقكـ المبتكرة كاراألؼ لعرض أكبر فرصة لممتدرب تعطي كلكنيا التماريف تشبو
 لممتدرب، إلى اليدؼ الكصكؿ طريقة تترؾ أف عمى بو القياـ المطمكب المشركع أك العمؿ بتحديد
 تصمح مثؿ التماريف، ذلؾ في مثميا لممجمكعات أك لؤلفراد التطبيقية المشاريع تكجو أف كيمكف
 لممتدربيف الشخصية مرتد لمميارات أثر لعؿ الحصكؿ المشاريع تتيح اإلبداع، إثارة أك الختبار
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 االختبارات مف بدال المشاريع استخداـ كيمكف العمؿ، في كاتجاىاتيـ لدييـ المتكفرة لممعرفة كأيضا
 (286 ص،  2007تكفيؽ،.)التماريف مع الحاؿ ىك كما الرسمية

: الحملة دراسة . 9
 ىذه المشكمة معينة، مشكمة عمى الضكء تركيز يتـ حيث كاقعية عممية لحالة كصؼ عف عبارة ىي
 م، ؼلممتدربيف مسبقان  معطاة تككف كنظريات أساسيات مستخدما طريقة، مف بأكثر حميا يمكف
 إما يككف كحميا تحميؿ المشكمة ككذلؾ ة،رمصك تككف كأحيانا مكتكبة تككف الدراسية الحالة الغالب
 :رئيسيف قسميف إلى الحالة راسةكتنقسـ د ان،مع الطريقتيف مزج يتـ أك جماعي أك فردم بشكؿ

(Charney&Conway, 2005, p77) 
 .معينة مشكمة حدكث أسباب بتشخيص المتدرب فييا يقكـ التي الدراسة. أ 
 :منو كاليدؼ ،معيف مشكمة بحؿ المتدرب فييا يقكـ التي الدراسة .ب

 التي عف الضغكط بعيدا ىادئة نظرة معينة ظركؼ إلى أك المشكمة إلى النظر في تصمح .1
 .الحقيقة المكاقؼ في تتكافر

 في سيكاجييا المتدربكف التي لممشاكؿ البديمة كالحمكؿ األفكار لتبادؿ الفرص تكافر تتيح .2
 .العمؿ

 :األدوار سمثيل. 10
 ىكيتيـ تختمؼ عف ىكية مفترض ىك كما المشارككف فيو يحمؿ تدريبيا أسمكبا األدكار تمثيؿ يعتبر

 كغيره مف اإلنسانية العبلقات مجاؿ في افتراضية مشاكؿ قعكا مع يتمشى كبما ، األصمية
 كبما مستقؿ منيج أنو إال معممي سياؽ في غالبا يستخدـ أسمكب أنو مف الرغـ كعمى المجاالت،

األسمكب أىميتو  ليذا تعطي التي السمات مف العديد كىناؾ كالمعالجة، التحميؿ لتحقيؽ يكفي
كيقـك  ا،تقريب التدريب مجاالت كافة في استخدامو الممكف مف أنو منيا لمتدريس كأداة كفائدتو

 سمة تمثؿ أنيا يعتقدكف سمككية أنماط عف كالتعبير بالتمثيؿ – ألدكارىـ تمثيميـ عند – المشارككف
 ( 263ص ، 2007تكفيؽ،). معينة مكاقؼ في األدكار لتمؾ

 الذيف سيتـ األشخاصب المتدربيف عند كمعرفة ثقة كجكد يتطمب األدكار لعب نجاح كلضماف
 يتـ التعارؼ أف بعد التدريب مف متأخر كقت في التقنية ىذه استخداـ يجب لذلؾ معيـ، التفاعؿ

. (Dolasinski and others, 2004, p112) .المشتركيف بيف
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: المحمتمة . 11
 تعممكه اـ تطبيؽ عمى األشخاص قدرات اختبار يتـ حيث العممي، الكاقع تقميد فييا يتـ طريقة ىي
 ,Harney& Conway, 2005).أشخاص تقييـ عند كأيضا التدريب في تستخدـ أساسيات، مف

p81) 
 بما كبيرة جدا درجة إلى شبيو مكقؼ أك حالة أك مشكمة مع لمتعامؿ لممتدربيف الفرصة تتاح حيث
 عايشةلممتدربيف لـ الفرصة يكفر أنو األسمكب ىذا مزايا مف العمؿ، بيئة في يكجد قد أك يكجد
 نكع في تكقع المتدربيف بصائر تقكية العممية، حياتيـ في يصادفكنو ما إلى يمكف ما أقرب مكاقؼ

 لتنمية تكفر الفرصة إلى باإلضافة معالجتيا، كطرؽ عمميـ في تظير أف يمكف التي المشكبلت
 القصكر بجكاف مف كلكف ،المبلئمة القرارات كاتخاذ المكاقؼ، في السريع كالتصرؼ المكاجية قدرة
 ، 2006جبراف،) .المحاكاة كمفة ارتفاع ك كالتدريب، اإلعداد في كجيد كقت إلى تحتاج أنيا
 (86ص
: الصنمعية السلمذة .12
 إلى شخص كخبرتو معرفتو بنقؿ كالخبرة الميارة يمتمؾ شخص قياـ الصناعية التممذة نظاـ يعني
 مفيدا كىك األساس مساعدا أك ماىرا صاشخ الصناعية التممذة مف فترة بعد بدكره ليصبح جديد آخر
 33) ص ، 2007تكفيؽ،).  بداياتو في الميني التدريب عميو قاـ الذم
 مثؿ تقدما صناعيان  الدكؿ أكثر في االستخداـ الشائعة التدريبية الطرؽ أقدـ مف الطريقة ىذه تعتبر
 الحرفية الكظائؼ تفي مجاال شائع كما أنو  العمؿ مكاف في التدريب أنكاع أحد كىك ألمانيا،

 خمس إلى سنتيف مف الصناعية التممذة برنامج فترة كتمتد ميكانيكي، نجار، سمكرم، حبلؽ،
 .سنكات

: السوجيه .13
 إلى ىذا يشار أعماليـ، أداء عمى المتدربيف تدريب في منظـ ايجابي دكر لممشرؼ يككف حيث

 المشرؼ قبؿ مف المستمرة ظةكالمبلح المنظـ التكجيو تحت تدريب طريقة أنو عمى التدريب
 كرة فريؽ مدرب في كما البلزمة كالخبرة كالميارة المعرفة عمى المتدرب حصكؿ لضماف لممتدرب،

 (197ص ، 2003سمطاف،. (القدـ
: الدراسة خالل العملي السدريب .14
 داخؿ العمؿ في كقتا دراستو خبلؿ الطالب يقضي حيث العمؿ، مكاف في التدريب أنكاع أحد ىي
 نظريا تعممو ما بدمج لممتدرب الفرصة تتاح حيث لمتخرج، كمتطمب الكقت مف لفترة ؤسسةـ

 خبلؿ المتدرب ذلؾ لعمؿ اـتقيي تقريرا تقدـ أف المؤسسة عمى كيككف العمؿ، في العممية بالممارسة
 (Mondy& Robert, 2005, p216).تدربو فترة
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جودة التدريب  2.2
 

 أك التي تعني طبيعة الشخص( Qualities)لى الكممة البلتينية إ( Quality )يرجع مفيـك الجكدة 
ا ك ، الصبلبة درجة ك الشيء طبيعة  بتصنيع خبلؿ قياميـ مف اإلتقاف ك الدقة تعني كانت قديمن
 أك الستخداميا بيا التفاخر ألغراض قصكر ك قبلع ك تماثيؿ مف الدينية ك التاريخية اآلثار

 ك الكبير ظيكر اإلنتاج ك اإلدارة عمـ تطكر بعد الجكدة مفيكـ رتغي حديثنا ك ، الحماية ألغراض
 أبعاد الجكدة أصبح لمفيكـ إذ ، المنافسة ازدياد ك الكبرل الشركات ظيكر ك الصناعية الثكرة
 الخصائص ك مف الصفات مجمكعة عف عبارة بأنيا الجكدة تعريؼ يمكف ك ، متشعبة ك جديدة
 مف سكاء كالعمبلء حاجات المستيمكيف تمبية إلى تؤدم التي ك الخدمة أك المنتج بيا يتميز التي
 العمبلء ىؤالء إرضاء إلى سبيؿ الكصكؿ في األداء عمى قدرتو أك تصنيعو أك المنتج تصميـ حيث
( 17 ص ، 2001الشبمي،ك الدرادكة) إسعادىـ ك
 أك السمعة، نتجلـا في تكافرىا المشترم أك المستيمؾ يفترض التي المزايا الجكدة مفيكـ يتضمف ك

 الخدمة أك السمعة، إلى المشتريف تجتذب التي المكاصفات ىي المزايا تمؾ تككف أف الطبيعي كمف
( 398 ص ،1998 بندقجي، ). بيا االستمتاع أك منيا اإلفادة ك اقتنائيا ك فييا رغبتيـ مف تزيد ك

 
 

 : اللغة في الجودة 1.2.2
 ما جاد باب فيكالكسيط   المنجد معجـ في جاء دفؽ ، جكدة كممة أصؿ إلى الرجكع خبلؿ مف
 كجعمو حسنو أم : الشيء دكجكِّو  ، الردمء كضده جيدا صار أم: َجْكدةن كُجكدان  يجكد جاد :يمي
(  109، ص1992، المشرؽ دار( الجيد رتخيَّي  أم : دتجكِّو  ، بالجيد أتى : كأجاد، جيدا
 : يمي ما العرب لساف في كرد كما
 مف بالجيد أتى أم : كأجاد جكدة كجاد ، جيدا صار أم : الشيء كجاد ، ءالردم نقيض : جكد
. جيدا طمبو أك جيدا كجده : الشيء كاستجاد ، جيدا أعددتو : الشيء كاستجدت ، الفعؿ أك القكؿ

 

 : ااصطالح في الجودة 2.2.2
 

ضي يعرؼ نايؼ الجكدة بأنيا مبلئمة المنتج لبلستعماؿ في الغرض المخصص لو بدرجة تر
. المستيمؾ

مجمكعة الصفات المميزة لممنتج كالتي تجعمو ممبيا " :2000لعاـ  9000األيزك كما تـ تعريفيا مف 
" لمحاجات المعمنة كالمتكافقة أك قادرا عمى تمبيتيا

 لمعميؿالمقدمة  الخدمةأك  المنتجىي إتباع اشتراطات محددة في "كذكر مكقع كيكيبيديا أف الجكدة 
 "بالعميؿالىتماـ ، فكانت تختص في البداية بمبدأ ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84


26 
 

يمبي  المنتج كاف إذا ما يقرر الذم الزبكف ىك النياية في الجكدة عمى يحكـ الذم فإف كبالتالي
 (26ص ، 1999الياس،ك السمطي ). ال أـ حاجاتو

 التي لممنتج الصكرة الكمية ك الخصائص : بككنيا الجكدة329) ص ،2005)العجارمة  عرؼ ك
 أثناء عيب أم الخدمة مف خمك إنيا ك ، لمزبكف ضمنية أك معينة حاجات إشباع عمى القدرة تقكل

 .ليا الفعمي الخدمة كاألداء عف المدركة الزبكف بتكقعات المتعمقة الحكـ نتيجة أنيا ك إنجازىا
: مجمكعة مف التعريفات لعمماء الجكدة منيا( 3ص ،2000 ،محـر كفيمي)كيذكر 
 المستيمؾ كتكقعات كرغبات احتياجات تحقيؽ . 
 أجميا مف صمـ التي لمكظيفة المنتج تحقيؽ مدل . 
 العميؿ متطمبات يناسب كبما تكمفة بأقؿ المتكقعة كالتطابؽ كاالنتظاـ التماثؿ درجة تحقيؽ. 
ك  مف الصفاتمجمكعة "عبارة عف أف الجكدة ( 17ص ،2002 كالشبمي، الدرادكة) كيرل

 كالعمبلء المستيمكيف حاجات تمبية إلى تؤدم كالتي الخدمة أك المنتج بيا يتميز التي الخصائص
 إرضاء إلى الكصكؿ سبيؿ في األداء عمى قدرتو أك تصنيعو أك المنتج تصميـ حيث مف سكاء
سعادىـ العمبلء ىؤالء  زكايا ثبلث خبلؿ مف إلييا ينظر اىف الجكدة أف كزميمو الدرادكة كيرل ، " كا 
 : ىي

 . الخدمة أك المنتج تصميـ عند تكضع التي الجكدة مكاصفات كىي التصميـ جكدة .1
 . نفسيا اإلنتاجية العممية خبلؿ تحقؽ التي المكاصفات كىي اإلنتاج جكدة .2
 . الخدمة تمقي أك لممنتج الفعمي االستعماؿ عند لممستيمؾ كتظير األداء جكدة .3

 الصحيح العمؿ تأدية": بأنيا الجكدة فيعرؼ( 9، ص2004 الحكلي،(األمريكي الجكدة معيد أما
 تحسف مدل معرفة مف المستفيد تقكيـ عمى االعتماد مع األكلى الكىمة مف الصحيح النحك عمى
  "األداء

: جودة التدريب 3.2.2
 

كذلؾ لمتأكد مف  إف تحسيف جكدة التدريب تعد مف المحاكر األساسية لنجاح أم برنامج تدريبي
 اليحيى كآخركف،) .تزكيد المتدربيف بالميارات المطمكبة لممارسة المينة بحرفية يتطمبيا سكؽ العمؿ

( 3ص ،2010
تقديـ تدريب يحقؽ لممتدرب الكصكؿ إلى درجة مف االمتياز أك "كتعرؼ جكدة التدريب عمى أنيا 

( 3ص ،2008 اليحيى كآخركف،). "االستحقاؽ في إتقاف الميارات المطمكبة في سكؽ العمؿ
( 8، ص2007ركاس، ) :كما عرفت جكدة التدريب عمى أنيا

  تجكيد كتحسيف مدخبلت كعمميات كمخرجات التدريب بما يساىـ في تحقيؽ أىداؼ التنمية
 .بالمجتمعات

  التحسيف المستمر لؤلداء في التدريب بما يحقؽ الجكدة في جميع نشاطاتو كنتائجو. 
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  كآلية التدريب في ضكء المعايير العالمية لمجكدة الشاممة كربطو إعادة ىيكمة نظاـ
 .بمدخبلت كعمميات كمخرجات النظاـ التدريبي لتحسيف العممية التدريبية 

 تعني مدل مطابقة مخرجات التدريب لؤلىداؼ : كما أف الجكدة في المؤسسات التدريبية
 .كالمعايير المكضكعة 

 

 .(2ص ،2008 اليحيى كآخركف،) :لتدريبأىمية وفائدة تطبيق جودة ا 4.2.2
. تطبيؽ نظاـ الجكدة يمنح المؤسسة االحتراـ كالتقدير المحمي كاالعتراؼ العالمي .1
التحسيف المستمر ألداء المدربيف كتأىيميـ لمحصكؿ عمى شيادات االعتماد الكطني  .2

. كالعالمي لمجكدة
. انخفاض التكاليؼ المادية نظران النعداـ تقريبي لؤلخطاء .3
. يادة الكفاءة التدريبية كرفع مستكل األداء لجميع اإلدارييف كأعضاء الييئة التدريبيةز .4
. إيجاد بيئة تدريبية رسالتيا التطكير المستمر .5
. كضع إجراءات عممية كاضحة كمحددة مف أجؿ تحقيؽ معايير الجكدة .6
. تحسيف مخرجات المؤسسة لمرقى لمستكل تكقعات أرباب العمؿ .7
. ة لجعؿ التدريب المتميز قيمة تنافسيةزيادة حدة المنافس .8
ربط خطط التدريب التقني كالميني بخطط التنمية االقتصادية لمكاجية التحديات العالمية  .9

. كتزكيد السكؽ السعكدم بككادر عالية التأىيؿ
التقميؿ مف أثر أنظمة العكلمة في تقميؿ الحماية لمعمالة الكطنية مما حكؿ الميارة إلى   .10

. يةحماية اجتماع
العمؿ عمى تأىيؿ المتدربيف كفؽ قدراتيـ كميكليـ تبعان لحاجات القطاعات كالمؤسسات   .11

. االقتصادية المختمفة في ضكء المبادئ العممية لمتكجيو الميني
تدعيـ التكامؿ بيف الدراسة النظرية كالتدريب العممي التطبيقي إلكساب المتدربيف طريقة   .12

مساعدتيـ عمى تنمية قدراتيـ كاالستمرار في التجديد العممي كالتعمـ الذاتي ؿ التفكير
. كاالبتكار 

شعارىـ بأىميتو في مجاؿ الحياة العممية  .13 . إكساب المتدربيف حب العمؿ في نفكسيـ كا 
تدريب المتدربيف عمى اقتصاديات العمؿ بما يحقؽ اإلنتاج بأقؿ كمفة ممكنة كأقصر   .14

 .كقت
ؿ كاإلسياـ فيو مف خبلؿ فيـ صحيح لدكر الفرد تييئة المتدربيف لبلندماج في سكؽ العـ  .15

 .في المجتمع
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  :ضوابط ومعايير الجودة في التعميم اإللكتروني 5.2.2
( 2007، مكسى الكندم. مة دترج)ضكابط كمعايير الجكدة لمتعميـ عف بعد 

 تصميـ المنظكمة المتكاممة لمتعمـ مف بعد: الضابط األكؿ
 تقـك المؤسسة التي  ، حيثامعي ممارسات التعمـ مف بعدتحكـ القكاعد العامة لمتعميـ الج

دارة ىذه البرامج بما يتناسب  تنكم تقديـ برامج دراسية عف طريؽ التعمـ مف بعد بتطكير كا 
مع األسس المتعارؼ عمييا لمتعميـ الجامعي، مع األخذ في االعتبار خصكصيات 

 .متطمبات ىذا النمط غير التقميدمك
 ت المطركحة عف طريؽ نظاـ التعمـ عف بعد أحد المككنات البرامج كالدرجا ؾتمؿ

لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية، كما يجب أف تصمـ كتطكر أنظمة التعمـ  اإلستراتيجية
 .تسيـ في تفعيؿ ىذه اإلستراتيجيةمف بعد بحيث 

  يجب عمى المؤسسة التعميمية قبؿ الشركع في تقديـ برامج التعمـ مف بعد أف تصمـ كتجرب
نظمة التدريس كاإلدارة لمبرامج التي تنكم طرحيا كتكفير كافة متطمباتيا بغرض الحفاظ أ

 . عمى المستكل المطمكب مف الجكدة كااللتزاـ بالمعايير
 تراعي المؤسسة التعميمية القكانيف السارية في البمد التي تقدـ فييا برامج التعمـ عف بعد . 
 ج التعمـ مف بعد التي تنكم تقديميا كلكامؿ المدة تكفر المؤسسة الميزانية المطمكبة لبراـ

التي سيقضييا الطبلب في دراسة ىذه البرامج كبما يحافظ عمى معايير الجكدة التي 
 .تضعيا المؤسسة

 كمراجعتيا المعايير األكاديمية كمعايير الجكدة في مراحؿ تصميـ البرامج كاعتمادىا: الضابط الثاني
 أف تككف المعايير األكاديمية لمدرجات الممنكحة لبرامج  تحرص المؤسسة التعميمية عمى

التعمـ عف بعد مكافئة لمدرجات التي تمنحيا المؤسسة بالطرؽ المعتادة كممتزمة بالضكابط 
 . كالمعايير المعتمدة في البمد

  تحرص المؤسسة عمى أف تتسـ برامج التعمـ مف بعد كمككناتيا بالتكافؽ الكاضح ما بيف
مف جية كاستراتيجيات التدريس مف بعد كمحتكل المادة العممية كأنماط أىداؼ التعمـ 

 . كمعايير التقكيـ مف جية أخرل
  تحرص المؤسسة التعميمية عمى أف تكفر برامج التعمـ مف بعد لمطبلب فرصان عادلة

 . كمعقكلة لمكصكؿ إلى المستكيات المطمكبة إلنجاز متطمبات التخرج
 ة عمى برامج التعمـ مف بعد التي تحقؽ التكازف ااءات لممكاؼتطكر المؤسسة التعميمية إجر

 . بيف القكاعد األكاديمية لمتعميـ العالي كالمتطمبات الخاصة لمنمط المعتمد لمتعمـ مف بعد
  تتضمف إجراءات المكافقة عمى برامج التعمـ مف بعد لدل المؤسسة آلية لمتقييـ أك التحقؽ

 . الخارجي
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 عد المعتمدة كالمطبقة في المؤسسة لعمميات الفحص كالمراجعة تخضع برامج التعمـ مف ب
عادة االعتماد بشكؿ دكرم كعمى كجو الخصكص يجب الحرص عمى أف تظؿ المكاد  ،كا 

العممية حديثة كذات أىمية كأف يتـ تحسيف المادة العممية كاستراتيجيات التدريس كالتقييـ 
 .بناءن عمى التغذية الراجعة

 الجكدة كالمعايير في إدارة برامج التعمـ مف بعد ضبط :الضابط الثالث
  الذم يحقؽ المعايير  باألسمكبتقـك المؤسسة التعميمية بإدارة تقديـ برامج التعمـ مف بعد

 . األكاديمية لمدرجة الممنكحة
  تحرص المؤسسة التعميمية عمى أف يتـ تقديـ برامج التعمـ مف بعد بحيث تكفر لمطبلب

 .المطمكبة إلنجاز متطمبات التخرجلمكصكؿ إلى المستكيات فرصا عادلة كمعقكلة 
  يمثؿ التعمـ مف بعد نشاطا يمارسو جميع المشاركيف في النظاـ بحيث تستخدـ نتاجات

التقكيـ كالمراجعة كالتغذية الراجعة بشكؿ مستمر لتطكير كافة مككنات التعميـ كالتعمـ 
 .باإلضافة إلى التقنيات المستخدمة

 تطكير كدعـ الطبلب :الضابط الرابع
  تعطي المؤسسة اىتماما كاضحا لتطكير كدعـ التعمـ الذاتي كتمكيف المتعمميف مف التحكـ

كلذا يجب عمى المؤسسة أف تضع أىدافا كاقعية كطرقا عممية  ،في نمكىـ التعميمي
 . لتحقيقيا ككسائؿ لمتحقؽ مف بمكغ األىداؼ

 رسيف مف بعد في المجاالت طبلب الداتكفر المؤسسة المعمكمات الكاممة كالكاضحة لؿ
، العبلقة بيف التحصيؿ كاإلنجاز كالتقييـ، برنامج التعمـ مف بعد كمتطمباتو طبيعة :التالية

، خصائص نظاـ التعمـ مف بعد ككيفية التفاعؿ كاديمي كتجميع الساعات المعتمدةالتقدـ األ
اتخاذ القرارات حكؿ  كما يجب أف تقدـ ىذه المعمكمات بحيث تعيف الطبلب عمى. معو

 . دراستيـ كتقييـ مسارىـ الدراسي حسب معايير كاضحة لؤلداء
  تتأكد المؤسسة مف فعالية المعمكمات المقدمة لمطبلب كتقـك بتعديميا كمما اقتضى األمر

 . ذلؾ
  تحدد المؤسسة الكسائؿ المناسبة لتكاصؿ الطبلب كتقديـ أعماليـ بما يتبلءـ مع الطبلب

 .عد كأف تبمغ الطبلب بيذه الكسائؿالدارسيف مف ب
 

 تقييـ الطبلب :الضابط الخامس
  تبيف المؤسسة ما يثبت أف طرؽ التقييـ الختامي المستخدمة لبرامج التعمـ مف بعد منايبة

لنمط الدراسة ، كلظركؼ الدراسة بيذا النمط كلطبيعة التقييـ المطمكب كما تثبت المؤسسة 
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عبلف الدرجات تجرل بشكؿ مكثكؽ كمنظـ ، كأف ىذه أف إجراءات التقييـ كالتصحيح كا  
 . اإلجراءات تمتـز بالمعايير األكاديمية

  تثبت المؤسسة ما يبيف أف التقييـ الختامي لمبرامج أك مككناتو يقيس بشكؿ مناسب إنجاز
 . الطبلب لمكفايات المكضكعة لمبرنامج أك المككف

  لمطبلب تحت اإلشراؼ المباشر لممؤسسةيككف التقييـ الختامي كتحديد النتائج النيائية . 
 تستخدـ المؤسسة التقكيـ التككيني كجزء مف عممية تصميـ برنامج التعمـ مف بعد.  
  تراجع المؤسسة بشكؿ منيجي سبلمة إجراءات كممارسات التقييـ كتقـك بتعديميا كمما

 .قتضى األمر ذلؾ بناءن عمى التغذية الراجعةا
 

 

: كورة في البحثعناصر جودة التدريب المذ 6.2.2
مف خبلؿ االطبلع عمى العممية التدريبية في العديد مف المؤسسات التدريبية يبلحظ أف العناصر 

. المذككرة تعتبر مف أىـ ركائز نجاح أم عممية تدريبية
حيث تتمايز كتختمؼ المؤسسات فيما بينيا بقدرتيا عمى التخفيض أك الزيادة في عناصر الجكدة، 

. كفاءة عممية التدريب مما يؤدم إلى تغير
: عناصر جودة التدريب مناط الدراسة ىي

. تخفيض تكاليؼ العممية التدريبية: العنصر األول
. اختيار الزماف كالمكاف المناسب لمعممية التدريبية: العنصر ال اني
. الكصكؿ لمكفاءات التدريبية: العنصر ال الث
. إقباؿ المتدربيف عمى التدريب: العنصر الرابع

. التدريبية العمميةالتحسيف المستمر ألداء : عنصر الخامسال
. التجاكب المستمر لحاجات المتدرب كمتطمباتو بشكؿ فعاؿ: العنصر السادس
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( 1-2)رقـ  شكؿ
مكضع الدراسة  عناصر جكدة التدريب 

 

 
 (جردت بكاسطة الباحث)

: ممية التدريبيةتخفيض تكاليف الع: أوال
كما أشرنا عند الحديث عف أىمية التدريب إلى أف ما يصرؼ عمى التدريب في العاـ الكاحد يزيد 

. مميار دكالر عالميا 800عف 
لذا سعت المؤسسات كالعامميف بمجاؿ التنمية البشرية بشكؿ عاـ إلى تطكير كسائؿ كأدكات 

ل الجكدة، كمف أبرزىا كانت االنتقاؿ بالعممية لتخفيض تكاليؼ العممية التدريبية دكف التأثير عؿ
في التدريب عبر تطبيؽ أنظمة التدريب  االتدريبية مف التدريب التقميدم إلى إدخاؿ التكنكلكجي

. االفتراضي
كقد نجحت العديد مف الشركات العالمية في تكفير الكثير مف مصاريؼ العممية التدريبية عند 

لى التدريب االفتراضي، فيما يمي جدكؿ يبيف عدة شركات استطاعت انتقاليا مف التدريب التقميدم إ
: تكفير مبلييف الدكالرات مف خبلؿ استخداـ تمؾ التقنية

 
 
 

 

انىصىل 

نهكفاءاخ 

 انتدرَثُح
 

 

إقثال انًتدرتٍُ 

انتدرَة عهً  
 

 

انتحسٍُ انًستًر 

ألداء انعًهُح 

 انتدرَثُح
 

 

انتجاوب انًستًر 

نحاجاخ انًتدرب 

ويتطهثاته تشكم 

 فعال
 

اختيار الزماف 
كالمكاف المناسب 
 لمعممية التدريبية

 

 

تخفيض تكاليؼ 
 العممية التدريبية

 

 

عناصر جودة 
 التدريب
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( 1-2)جدول رقم 
 يوضح حجم التكاليف التي تم توفيرىا من استخدام تقنية التدريب االفتراضي في الشركات 

 

التكاليؼ بمبلييف الدكالرات الشركة 
 350أم بي أـ 
 240سيسكك 
 25فكرد 

 20اتصاالت بريطانيا 
، بحث "التعميـ االلكتركني في الكاليات المتحدة األمريكية"، 2009. لخضر، بف حامد: المصدر

. عممي منشكر في مكقع عمـك التربية
: كتتمثؿ تخفيض التكاليؼ في التالي

. اليؼ العممية التدريبيةتكاليؼ السفر كالتي تصؿ في أغمب البرامج التدريبية إال ثمثي تؾ .1
 .تقميؿ الكقت بعيدا عف العمؿ .2
تكفير في التجييزات البلزمة لتنفيذ البرنامج التدريبي مف استئجار قاعة، مصاريؼ الكيرباء  .3

 .كاإلنارة، أجيزة حاسكب، كسائؿ تدريبية مساعدة
 .زيادة فرص السبلمة كتقميؿ الحكادث عمى المستكل الكطني .4

  :دريبكيفية تحديد تكمفة الت
( 2009عبد الرزاؽ، )

 

حديثة لتقييـ ىذا  زيادة تكمفة التدريب كالتطكير المستمر مبرر قكم لمسعي إلى إيجاد كسائؿ إف
كالمنظمات الحككمية، كذلؾ لتدعيـ أنشطة  العائد كتكضيحو لمقيادة العميا في منظمات األعماؿ

  .ميزانياتيا المخصصة ليا كتطكير المكارد البشرية كتبرير
 :كيساعد تحديد تكمفة تطكير المكارد البشرية اإلدارة عمى الجكانب التالية

 .تحديد حصة الفرد الكاحد مف التكمفة الكمية لمتدريب .1
  .التنبؤ بالتكمفة المستقبمية لمبرنامج .2
 .زيادة فاعمية ككفاءة إدارة تطكير المكارد البشرية .3
 .يةتقييـ البدائؿ المختمفة لتنفيذ أنشطة المكارد البشر .4
 .القدرة عمى تخطيط ميزانية العاـ التالي .5
تصنيؼ  إنجاز الجكانب السابقة مف خبلؿ كضع نظاـ لمتكاليؼ يتبع أسمكبا محددا في كيتـ

  :التكاليؼ، كغالبا ما يستخدـ أحد النظـ التالية كأساس لمتصنيؼ
 .الكظيفة كتقسـ إلى عدة فئات/ التصنيؼ حسب العممية  -أ
 (.كغيرىا.. مثؿ الركاتب، كالمكاد التدريبية كالمصركفات األخرل)ركفات التصنيؼ حسب المص -ب
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التكاليؼ  عند استخداـ أك كضع نظاـ لمتكاليؼ بحيث تقسـ( أ، ب)كيمكف الجمع بيف الطريقتيف 
  :تكظيفيا إلى أربع مجاال

 .تكاليؼ التحميؿ .1
 .تكاليؼ التطكير .2
 .تكاليؼ التنفيذ .3
 .تكاليؼ التقييـ .4

دمج بيف الطريقتيف يمكف لممنظمة أف تطكر المعادلة الخاصة بيا في مجاؿ كمف خبلؿ ىذا اؿ
 .تحديد تكمفة التدريب كالتطكير

اختيار الزمان والمكان المناسب لمعممية التدريبية :  انيا
: تنقسـ أماكف التدريب إلى قسميف أساسييف

كعادة مف يقـك  ،بحيث تعقد الدكرات التدريبية داخؿ مكاف العمؿ: التدريب داخؿ المنظمة .1
بالدكرة أحد مدراء المؤسسة التي يتبع ليا المكظؼ أك زمبلئيـ الذيف ليـ خبرات سابقة في 

. مكضكع الدكرة
كتعني انقطاع المكظؼ عف عممو فترة محدكدة اللتحاقو بدكرة : التدريب خارج المؤسسة .2

 .خارج مكاف عممو
نفيذ البرامج التدريبية لكنيا تكاجو مشكمة مراكز التدريب لتكفير أماكف كمناخ مناسب لتتسعى  كما

. اختبلؼ أذكاؽ المتدربيف في طبيعة المكاف الذم يناسبيـ
مف خبلؿ تطبيؽ أنظمة التدريب االفتراضي تمكف المؤسسات المتدرب مف اختيار المكاف الذم 

ء تنقؿ يناسبو لحضكر البرنامج التدريبي، كبالتالي تستطيع المؤسسة تكفير كقت كبير ييدر أثنا
. المكظؼ مف مكاف عممو لمكاف التدريب في الخارج كعكدتو

كذلؾ يمكف تنفيذ الدكرات التدريبية في الفترة المسائية بدكف حاجة المكظؼ لخركجو مف بيتو 
لحضكر المحاضرة كخاصة المكظفات التي قد ال يككف مف المناسب خركجيا مف بيتيا في الفترة 

. المسائية
الغير متزامف الذم يمكف المتدرب مف اختيار الكقت الذم يناسبو لحضكر  إضافة لكجكد التدريب

. المحاضرة، كما يستطيع القائميف عمى العممية التدريبية تسجيؿ المحاضرات كنشرىا لممتدربيف
: الوصول لمكفاءات التدريبية:  ال ا

ئات القائمة عمى العمكد الفقرم ألم برنامج تدريبي حيث تسعى الييتعتبر الكفاءات التدريبية 
التدريب الستقطاب كفاءات متميزة كذات خبرة كاسعة في المجاؿ المطمكب لمتدريب، مما يحمِّوؿ 

قامة المدربيف كالمتدربيف . المؤسسة تكاليؼ باىظة لسفر كانتقاؿ كا 
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مف خبلؿ التدريب االفتراضي تستطيع المؤسسات استقطاب أعمى الكفاءات التدريبية مف أم مكاف 
قامة كغيره، حيث يستطيع المدرب االلتقاء بالمتدربيف في العاؿ ـ دكف الحاجة لدفع بدؿ سفر كا 

كالتكاصؿ معيـ كتقديـ المحاضرة الكتركنيا كىك في بمده كبيف أىمو كما تككف دافعا كمشجعا قكيا 
. لقبكؿ المدربيف االشتراؾ في البرنامج

 

 إقبال المتدربين عمى التدريب: رابعا
قباال شيد التدريب االؼ  التدريبكمكمؿ لحمكؿ رائح المجتمع لكافة ش ا عميومتزايدتراضي تزايدا كا 

لغائو لحكاجز المكاف كالزمافكذلؾ ؿ التقميدية  .مركنتو كفعاليتو االقتصادية كا 
  :حكؿ العالـدريب االفتراضي في زيادة استخداـ تقنية الت العكامؿ التي تساىـ كلعؿ مف أىـ

 (2، ص2006 التركي،)
 

. دكاـ الحاجة إلى التعميـ ك التدريب ك ذلؾ بسبب التطكر في مختمؼ المجاالت المعرفية -1
الحاجة الماسة إلى التعميـ ك التدريب في الكقت المناسب ك المكاف المناسب عمى مدار  -2

 .الساعة
 

الجدكل االقتصادية مف استخداـ تقنية التعميـ اإللكتركني التي تساىـ في تخفيض تكاليؼ  -3
. لتعميـ ك التدريب لممكظفيف أك الدارسيف المنتشريف حكؿ العالـا
 

 :التحسين المستمر ألداء لمعممية التدريبية: خامسا
يمكِّوننا التدريب االفتراضي مف التحسيف المستمر ألداء العممية التدريبية عبر تطكير المادة 

رب في تطكير المادة التدريبية، تزكيد المتدرب بكؿ جديد في مجاؿ تخصصو، إشراؾ المتد
. التدريبية عبر تحديد احتياجو التدريبية

 

 :التجاوب المستمر لحاجات المتدرب ومتطمباتو بشكل فعال: سادسا
يعتبر المتدرب ىك المحكر األساسي في عممية التدريب، لذا تسعى المؤسسات بشكؿ عاـ لمكاصمة 

ا منذ استبلمو العمؿ كحتى خركجو مف تطكير المكظؼ كتنمية قدراتو خبلؿ حياتو الكظيفية بكاممو
المؤسسة ككمما استطاعت المؤسسة التجاكب الحتياجات المتدرب كمتطمباتو بشكؿ فعاؿ كمما 

. أصبح اليدؼ المنشكد مف العممية التدريبية أفضؿ كأدؽ
لذا مف خبلؿ التدريب االفتراضي تستطيع المؤسسة كمف خبلؿ تكاصميا المستمر كالدائـ مع 

. راكو في اختيار كتحديد احتياجاتو التدريبية بشكؿ مستمرالمكظؼ إش
 

 
 



35 
 

التدريب االفتراضي  3.2

 :مقدمة 1.3.2

جميع جكانب  عمى كبيران  كاف ليا تأثيران  ،يعيش العالـ في الفترة األخيرة ثكرة عممية كتكنكلكجية كبيرة
ة لمكاجية العديد مف بالبحث عف أساليب كنماذج تعميمية جديد كأصبح التعميـ مطالبان  ،الحياة

التحديات عمى المستكل العالمي منيا زيادة الطمب عمى التعميـ مع نقص عدد المؤسسات التعميمية 
فظير نمكذج التعمـ اإللكتركني ليساعد المتعمـ  ،كزيادة الكـ المعمكماتي في جميع فركع المعرفة ،

 قاعات  اللتزاـ بالحضكر إلىفي التعمـ في المكاف الذم يريده كفى الكقت الذم يفضمو دكف ا
تمؼ عما يقدـ  في الكتب كفى التعمـ مف خبلؿ محتكل عممي مخ ،الدراسة في أكقات محددة

، فيديك ،صكر ،رسكمات ،نصكص) حيث يعتمد المحتكل الجديد عمى الكسائط المتعددة  ،المدرسية
األقمار  ،نتكاإلنتر ،كيقدـ مف خبلؿ كسائط إلكتركنية حديثة مثؿ الكمبيكتر..( صكت 

 سالـ،). مؤتمرات الفيديك ،البريد اإللكتركني ،األقراص الممغنطة ،التمفزيكف ،اإلذاعة ،االصطناعية
2004) 

فالتغيرات السريعة ك المتبلحقة في مختمؼ المياديف التعميمية ك التكنكلكجية ىي مف مميزات ىذا 
ـ الخطكات إلصبلح التعميـ ك لقد كاالىتماـ بمينة التعميـ يعد مف أه( 2006 الربيعي،) .العصر

فقد أصبح التعمـ ( 2005 فرج،. )فتحت تكنكلكجيا المعمكمات الرقمية مكردان جديدان لمتعميـ ك التعمـ 
ك يغير مف طرائؽ تدريسنا، ك بو سيتمكف  يحؿ محؿ الفصكؿ التقميدية  عف طريؽ اإلنترنت 

الذم يريدكف، ك األكثر أىمية أنيـ الطبلب مف تعمـ ما يريدكف ك حينما يريدكف، ك بالقدر 
لذا فإف دمج التعميـ اإللكتركني في المدارس ك الجامعات سكؼ  ،سيتمكنكف مف تقييـ ما تعممكه

. الحياة يغير مف الطرؽ التي يعمؿ بيا المعمـ كذلؾ سكؼ يحسف مف قدرة المتعمـ عمى التعمـ مدل
 ( 2008 عبد العزيز،)

ارس الشعبية العميا بمدينة أكبر أكرزيؿ بألمانيا بعض التعبيرات مداؿكيقكؿ مارتيف تساشيؿ مدير 
: د جديد لمتربكييفالتعميـ اإللكتركني تح)القيمة فيما يتعمؽ بالتعميـ اإللكتركني في مقالتو بعنكاف 

 "(:الفكضى المعمكماتية "كيؼ نثبتيـ أماـ 

 يف دكالر أمريكي عمى لـ تنفؽ إدارة الرئيس األمريكي السابؽ بيؿ كمينتكف ثمانية ببلم
التعميـ اإللكتركني لمجرد الترفيو عف التبلميذ األمريكييف كجعميـ يستمتعكف بالحصص 

 .المدرسية
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  إذا كانت الشركات قد تكصمت منذ فترة طكيمة إلى قناعة بأنيا دكف الدخكؿ فى خضـ
 يافإف األمر نفسو يجب أف يصبح بديو،العالـ الجديد فإنيا تضج عاجزة عف البقاء 

 .بالنسبة لقطاعات التدريب األخرل
  حيف ينتيي التبلميذ مف دراستيـ  ،إف التعميـ اإللكتركني يؤتي ثماره عمى المدل البعيد

 .عندىا ستظير اإليجابية ليذا التعميـ  ،الجامعية كيقتحمكف سكؽ العمؿ
 تقدـ كما مف شؾ فى أف دفف الرأس فى الرماؿ ال يكفر الحصانة البلزمة تجاه عممية اؿ

 .بحيث ال نتأثر بيا كتبقى بعيدة عف عالمنا  ،التقني 
 يجب تقبمو كتعمـ كيفية  ،إف التعميـ اإللكتركني ىك تحد لمتربكييف كلممجتمع بأسره

 .التعامؿ معو 
 كىذا العالـ الككني ىك العالـ  ،ضركرة مشاركة التبلميذ فى عالـ الغد أم العالـ الككني

 (2004 سالـ،.)الرقمي 
ىؿ التعميـ االلكتركني يسعى لمحمكؿ محؿ التعميـ التقميدم؟ كرأينا أنو ال يسعى : مف يسأؿكىناؾ 

لمحمكؿ محؿ التعميـ التقميدم، بؿ أنو يدعـ عممية التعمـ بكسائؿ جديدة كتسييميا بحيث تتصؼ 
إنو يسعى إليجاد بيئة تعميمية تدمج فييا مجمكعة مف األدكات ، بالمركنة في المكاف كالزماف

( 2008، إطميزم. )طريقة مؤثرة كفعالةب
 

: تعريف التعميم االلكتروني 2.3.2
فمعظـ المحاكالت " التعمـ اإللكتركني " اتفاؽ كامؿ حكؿ تحديد مفيـك شامؿ لمصطمح اليكجد 

كاالجتيادات التي قضت بتعريفو نظرت كؿ منيا لمتعميـ اإللكتركني مف زاكية مختمفة حسب طبيعة 
. (2004 سالـ،) .االىتماـ كالتخصص

التعميـ االلكتركني ىك التعميـ الذم ييدؼ إلى إيجاد بيئة تفاعمية غنية بالتطبيقات المعتمدة عمى 
تقنيات الحاسب اآللي كالشبكة العالمية لممعمكمات ، كتمّكف الطالب مف الكصكؿ إلى مصادر 

. (2003العكيد كحامد، . ) التعمـ في أم كقت كمف أم مكاف
مي يستخدـ تقنيات المعمكمات كشبكات الحاسب اآللي في تدعيـ كتكسيع نطاؽ ىك نظاـ تعمي 

الحاسب اآللي ، الشبكة العالمية  ةأجيز: العممية التعميمية مف خبلؿ مجمكعة مف الكسائؿ منيا 
غمكـ، )لممعمكمات كالبرامج اإللكتركنية المعّدة إما مف قبؿ المختصيف في الكزارة أك الشركات 

2003). 
بأنو تكسيع مفيكـ عممية التعميـ كالتعمـ لتتجاكز حدكد جدراف الفصكؿ ( 2005)ؿ كالجندم ال عرؼ

التقميدية كاالنطبلؽ لبيئة غنية متعددة المصادر يككف لتقنيات التعميـ التفاعمي عف بعد دكر أساسي 
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قنية فييا بحيث تعاد صياغة دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ كيككف ذلؾ جميان مف خبلؿ استخداـ ت
. الحاسب اآللي في دعـ كاختبار التعمـ

التعميـ اإللكتركني ىك ذلؾ النكع الذم يعتمد عمى استخداـ (2003)المحيسف كىاشـ  كما عرؼ 
الكسائط في االتصاؿ بيف المعمميف كالمتعمميف كبيف المؤسسة التعميمية ك يميؿ المحيسف إلي 

راضي ألف ىذا النكع مف التعميـ شبيو بالمعتاد إال مصطمح التعميـ اإللكتركني بدال مف التعميـ االفت
 .أنو يعتمد عمى الكسائط اإللكتركنية

كيرل الباحث أف ىناؾ نقاط مشتركة في مفيكـ التعميـ أك التدريب االلكتركني بيف كافة التعريفات 
: السابقة كفؽ التالي

 .نظاـ تعميمي تفاعمي عف بعد -
 .كات الحاسب اآللي في االتصاؿيستخدـ الكسائط كتقنيات المعمكمات كشب -
 .يساعد في تكسيع مفيـك العممية التعميمية إلي بيئة غنية متعددة المصادر -
. تمكف المتعمـ مف الكصكؿ إلى مصادر التعمـ في أم كقت كأم مكاف -

 

: عن بعد والتدريب التقميدي التدريبالفرق بين  3.3.2
(  2-2) جدول رقم 

  عن بعد التدريبوالتقميدي  التدريبالفروقات بين 

 (االلكتروني)عن بعد  التدريبنموذج  التقميديالتدريب نموذج 

 المدرس ىك مكجو كمسيؿ لمصادر التعميـ المدرس ىك المصدر األساسي لمتعمـ

 المتعمـ يتعمـ عف طريؽ الممارسة كالبحث الذاتي المتعمـ يستقبؿ أك يستسقي المعرفة مف المدرس

 المتعمـ يتعمـ في مجمكعة كيتفاعؿ مع اآلخريف (إلى حد ما)ف الجماعة المتعمـ يعمؿ مستقبل بدك

 كحسب ظركفو المتعمـ يتعمـ بطريقة مستقمة عف اآلخريف  الشيءكؿ المتعمميف يتعممكف كيعممكف نفس 

 رس يتحصؿ عمى تدريب أكلي كمف ثـ عمى تدريبالمد

 عند الضركرة

دأ المدرس في حالة تعمـ مستمر أك متكاصؿ حيث يب
 بالتدريب األكلي كيستمر بدكف انقطاع

المتعمـ المتميز يستكشؼ كيعطى لو الفرصة في تكميؿ 
 تعميمو

المتعمـ لو فرصة الحصكؿ عمى التعميـ كالمعرفة بدكف 
 عكائؽ مكانية أك زمانية كمدل الحياة

لتنمية نشرة عممية منشكرة في مكقع ا ،التدريب االفتراضي ،2010.أحمد السيد ،كردي: المصدر
. اإلدارية
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: أنواع التعميم اإللكتروني  4.3.2

  التعميـ اإللكتركني المباشر ( المتزامف Synchronous E-learning : ) كتعني أسمكب
كتقنيات التعميـ المعتمدة عمى الشبكة العالمية لممعمكمات لتكصيؿ كتبادؿ الدركس 

مثؿ  ،عمي لتدريس المادةكمكاضيع األبحاث بيف المتعمـ كالمعمـ في نفس الكقت الؼ
خبلؿ ما يسمى بالفصكؿ أك تمقي الدركس مف (  Real-time chat) المحادثة الفكرية 

مف إيجابيات ىذا النكع أف الطالب يستطيع الحصكؿ مف المعمـ عمى التغذية  ،االفتراضية
، (80-79، ص2002الرافعػي، ) ، ك( 2002المكسى، ).الراجعة المباشرة لدراستو 

 (39-38، ص2002م، الشير)ك

  التعميـ اإللكتركني غير المباشر( غير المتزامفAsynchronous E-learning  : )
كفيو يحصؿ المتعمـ عمى دكرات أك حصص كفؽ برنامج دراسي مخطط ينتقي فيو 
األكقات كاألماكف التي تتناسب مع ظركفو عف طريؽ تكظيؼ بعض أساليب التعميـ 

ركني كأشرطة الفيديك، كيعتمد ىذا التعميـ عمى الكقت الذم اإللكتركني مثؿ البريد اإللكت
كمف إيجابيات ىذا النكع . يقضيو المتعمـ لمكصكؿ إلى الميارات التي ييدؼ إلييا الدرس

أف المتعمـ يحصؿ عمى الدراسة حسب مبلئمة األكقات لو كبالجيد الذم يرغب في إعطائو 
أما . رجكع إلييا إلكتركنيان كمما احتاج لذلؾ، كذلؾ يستطيع الطالب إعادة دراسة المادة كاؿ

أىـ السمبيات فيي عدـ استطاعة الطالب الحصكؿ عمى تغذية راجعة مف األستاذ أك 
المعمـ إاّل في كقت متأخر أك عند االنتياء مف الدكرة أك البرنامج ، كذلؾ يحتاج المتعمـ 

ا إلى تحفيز نفسو لمدراسة، كذلؾ ألف معظـ اؿ( الطالب) دراسة انفرادية، مما يشعره دائمن
 ،2002الشيرم، )ك  ؛(80-79ص ،2002الرافعي، )ك ؛(2002المكسى، . )بالعزلة
 (39-38ص

: التدريب االفتراضي 5.3.2
 

تراجع مصطمح التعميـ عف بعد ليسمح بتقدـ مصطمح آخر أكسع كأكثر شمكلية كىك التعميـ  لقد
حيث أثبت ىذا النكع  ،جدان ف بكسائؿ متطكرة كىك نكع مف أنكاع التعميـ عف بعد لؾ ،االفتراضي

التعميـ التقميدم  :نكعيف إلىتقسيـ التعميـ في العالـ  إلىالجديد مف التعميـ جدارتو مما أدل تدريجيان 
 (2010الكردم، ) .كالتعميـ االفتراضي ،الجميعتعميـ الجامعي الذم يألفو اؿكيقصد بو 

اإللكتركني أك الدراسة اإللكتركنية أك التعميـ أف التعميـ  يرل (79ص ،2002)الرافعيلكف 
االفتراضي أك الدراسة عف بعد يعد جميعيا مسميات تنصب في المعنى نفسو كىك فرضية أف أم 
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يطرح عمى شبكة المعمكمات  شخص يرغب في التعمـ يستطيع الحصكؿ عمى التعميـ مف خبلؿ ما
 .كز التدريب المطمكبدكف الحاجة إلى الذىاب إلى الجامعة أك الكمية أك مر

 

الباحث أف التدريب االلكتركني ىك مصطمح شامؿ لكافة كسائؿ التدريب  يرل ما سبؽمف خبلؿ 
كلذا اقتصر الباحث في عنكاف الرسالة عمى  ،المختمفة التي تستخدـ الكسائؿ االلكتركنية في أدائيا

االكتفاء بدراسة دكر  مصطمح التدريب االفتراضي كليس التدريب االلكتركني كذلؾ إشارة إلى
. االفتراضية كالتكاصؿ االلكتركني المتزامف في غالبو بيف المدرب كالمتدرب الفصكؿ

 

 (2010الكردم، ) :االفتراضيمبدأ التعميم  6.3.2
 

بمجرد انتساب المتدرب أك الطالب إلى إحدل الجامعات االفتراضية سيصبح طالبان في صؼ  
اؾ عدد مف الطبلب ممف يدرسكف نفس اختصاصو معو في سيككف ىف  virtual Classافتراضي 
كسيككف لديو برنامج محاضرات يحتكم عمى مكاعيد لمحاضرات عميو حضكرىا بشكؿ  ،الصؼ

ف تخمفو عف حضكر بعض اؿ ،Onlineمباشر عمى االنترنت  ، حاضرات سيؤثر عمى درجاتوـكا 
 يسأؿ يمكف أف ،سمكعة أك مكتكبةكسيدكر بينو كبيف أستاذ المادة نقاشات كمحاضرات مرئية أك ـ

 قسيككف عمي ،األستاذ أك الطبلب قعف أحد مكاضيع مادة معينة كسيجيب قأم سؤاؿ يخطر في ذىف
كسيطمب منو إعداد حمقات البحث . إرساؿ كاجباتو اليكمية ككظائفو إلى األستاذ كبمكاعيد محددة

 ،ريقة الدراسة ىذه ذات فائدة كبيرةبؿ مف الممكف أف يككف قد كجد ط ،كالدراسات بمختمؼ أنكاعيا
فمف الصعب أف يجد طبلب الجامعات التقميدية كؿ ىذا االىتماـ كال أعتقد أف تساؤالت الطالب 

ىذا إف تمكف مف طرح جميع ما يخطر في بالو مف أسئمة حكؿ  ،ستتـ اإلجابة عنيا جميعيا
كىك ما يجعؿ مف  ،المحاضرات خصكصان في جامعاتنا التي تعاني مف كثرة عدد الطبلب

  .المستحيؿ عمى المدرسيف أف يقكمكا باإلجابة عف جميع تساؤالت الطبلب
كما أنو مف الميـ معرفة أف العديد مف الجامعات الشييرة في الدكؿ المتقدمة تعتمد بشكؿ كبير  

مف كأف ىناؾ تكجيان كي تتحكؿ الكثير . كتدريجي عمى االنترنت كأداة فاعمة كأساسية في دراستيا
كذلؾ ألىمية  ،الجامعات العريقة إلى الدراسة االفتراضية بشكؿ كامؿ خبلؿ السنكات العشر القادمة

  .التعميـ االفتراضي كنكعيتو العالية
 

 (سابؽاؿمصدر اؿ) :فوائد التدريب االفتراضي 7.3.2
  إمكانية الدراسة في أم مكاف مف العالـ دكف التقيد بحدكد جغرافية. 
 تحكـ بأكقات الدراسة كالعمؿ حرية أكبر في اؿ. 



40 
 

  اعتماد االنترنت كمصدر أساسي كىائؿ الستقاء المعمكمات التي تجعؿ مف الطالب عمى
خاصة إذا كاف يدرس أحد  ،دراية كعمـ بآخر ما تكصؿ إليو الباحثكف في مجاؿ دراستو

  .المجاالت التقنية التي تتطكر لحظة بمحظة
 د بشكؿ أساسي عمى النقاش كالحكار المتبادؿ التفاعمي طبيعة الدراسة االفتراضية التي تعتـ

تجعؿ مف الطالب مشاركان رئيسيان في صنع العممية التعميمية كىك  ،بيف الطبلب كالمدرسيف
يكسر بو التعميـ االفتراضي الطريقة التقميدية في  ،أسمكب ذك فائدة جمة عمى الطالب

 .كالمدرس مجرد ممقيالتدريس كالتي تعتمد عمى ككف الطالب مجرد متمقي 
 كدراسة  ،يتمكف الطالب مف دراسة االختصاصات الغير متكفرة في جامعات بمده

 .االختصاصات النادرة التي مف الصعب أف يجدىا في الكثير مف جامعات العالـ
  ىذا التعميـ يعد ضركرم لتمبية االحتياجات المتزايدة لممتعمميف في عصر العكلمة الذيف

، المبارؾ.)ليميـ كال يقدركف عمى االلتحاؽ بالجامعات التقميدية يريدكف استكماؿ تع
 (49، ص2004

التعرؼ عمى : االنتقاؿ مف منطقة إلى أخرل أك مف دكلة إلى أخرل يحقؽ العديد مف االيجابيات
التعمـ مف النظـ ، االتصاؿ كالتفاعؿ مع طبلب مف مجتمعات مختمفة، عادات كتقاليد جديدة
 ،العطيكم.)كىذا ال يمكف أف يتحقؽ بكاسطة التعميـ االفتراضي، مف تمؾ الدكؿ كالقكانيف المختمفة

2006 )

 فتراضيةاالفصول التدريب داخل ال 8.3.2

أحدث األساليب التعميمية تقدمان مف حيث إدارة العممية التدريبية كالتعميمية، ىك نظاـ يعتمد عمى ما 
بناء نمكذج تشبييي لمفصكؿ التقميدية يتيح يتـ في تمؾ الفصكؿ حيث  ،يسمى الفصكؿ االفتراضية

ىذا النمكذج التعميـ أك التدريب في أم مكاف أك زماف كمع أم شخص في مكاف العمؿ أك خارجو 
في البيت أك خارج البيت صباحان أك مساءن كيستطيع أف يصؿ إلى عدد أكبر مف المتدربيف 

ة مف بدالت كانتقاالت كيعمؿ عمى تكفير كالدارسيف ألنو يعمؿ عمى تقميؿ نفقات الدكرات التقميدم
الكقت كالجيد، كما أنو يتخطى كثيران مف أكجو القصكر في التدريب أك التعميـ التقميدييف، كيمكف 
استخدامو أيضان في عقد اجتماعات متزامنة مع عدد كبير مف المشاركيف كفي أماكف مختمفة مف 

 (2010 ،مالكرد) .خبلؿ الشبكة المعتمدة مف قبؿ المشاركيف
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 (2003المبارؾ، )فيما يمي بعض التعريفات التي وردت حول الفصول االفتراضية 9.3.2
  ىي فصكؿ شبيية بالفصكؿ التقميدية مف حيث كجكد المعمـ كالطبلب، كلكنيا عمى الشبكة

العالمية حيث ال تتقيد بزماف أك مكاف كعف طريقيا يتـ استحداث بيئات تعميمية افتراضية، 
يع الطمبة التجمع بكساطة الشبكات لممشاركة في حاالت تعمـ تعاكنية بحيث بحيث يستط

، فاالكسكاس كارتؿ) . يككف الطالب في مركز التعمـ كسيتعمـ مف أجؿ الفيـ كاالستيعاب
2000) 

  الكتركنية تتيح التفاعؿ مع المعمـ بالصكت كالصكرة مف خبلؿ عرض كامؿ  أنظمةىي
عمي اليكاء مباشرة مف خبلؿ الشبكة ( صؿ التخيمي المحتكم التعميمي لمؼ)لممحتكم 
الشبكة العالمية لممعمكمات مف خبلؿ مناقشات تفاعمية بيف الطمبة كالمعمـ كبيف  أكالداخمية 

 .الطمبة بعضيـ البعض كبيف المدارس المختمفة كىك ما يعرؼ بالتعمـ كالتفاعؿ التزامني
 ف منيا مركز مصادر التعمـ في عبارة عف غرفة قد تككف احدم الكحدات التي يتكك

باستخداـ مكجات قصيرة عالية التردد  أك كأسبلؾالمدرسة كيتـ تجييز الغرفة بكصبلت 
بحيث يتمكف المتعممكف  أخرمبكسائؿ اتصاؿ  أكترتبط عادة بالقمر االصطناعي 

في مناطؽ  آخريفمتعمميف  أكالمتكاجدكف في الصؼ االفتراضي مف التكاصؿ مع معمـ 
 (ػ2002 ،كآخركفالصالح . )دةدمتع جغرافية

تقديـ مركز تقنية  -محاضرة التعميـ عف بعد :ميزات وعيوب الفصول االفتراضية 10.3.2
( كحدة التدريب)المعمكمات 
: المميزات

 تكفير اقتصادم .
 تكفر العدد كاألنكاع اليائمة مف مصادر المعمكمات .
 تكليد القدرة عمى البحث لدم الطبلب .
 تركيز مع المعمـ حيث ال يشعر الطالب بكجكد الطبلب اآلخريف إال إذا القدرة عمي اؿ

. أراد ذلؾ
  الحرية في اختيار الكقت كالمادة كالمعمـ مما يتيح لمطالب القدرة عمي استيعاب

. أكبر
 استخداـ الحكار .

 :نقاط الضعف   
 ضركرة أف يككف لمطالب القدرة عمي استخداـ الحاسب االلكتركني .
 ف المعمـ عمي قدر كبير مف المعرفة بالتعامؿ مع الفصكؿ التخيمية ضركرة أف يكك

. ككيفية التعامؿ مع الطبلب مف خبلليا
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 ضركرة تكفر شبكة االنترنت أك شبكة معمكمات محمية االنترانت .
  ضركرة تكفر محتكم تعميمي مناسب لمنشر عمي المكاقع بالمغة التي يستكعبيا

. الطبلب
 تابعة لنظاـ الفصكؿ التخيميةضركرة كجكد نظاـ إدارة كـ  .

 
( 2011الجيني، ) :االفتراضية أنواع الفصول 11.3.2

 

: تقسـ ىذه الفصكؿ حسب األدكات اإللكتركنية كالتقنيات المستخدمة فييا عمى نكعيف
 ،حيث يطمؽ عميو البعض بأنظمة التعميـ اإللكتركني الذاتي: فصكؿ افتراضية غير تزامنية .1

قيد بزماف أك مكاف لذا فيي تستخدـ برمجيات كأدكات إلكتركنية غير تزامنية كىذه الفصكؿ ال تت
 :حيث أنيا تسمح لمطالب بأف يتفاعؿ معيا دكف حدكد المكاف أك الزماف كمف أمثمة ىذه األدكات

 أداء التماريف كالكاجبات. 

 قراءة الدركس. 

 قائمة المراسبلت بيف المعمـ كطبلبو كبيف الطبلب بعضيـ البعض. 

 ئمة الدرجات قا. 

 (50ص ،2004، المبارؾ.) إرساؿ األعماؿ كالمشاريع إلى المعمـ 

كلكف يستخدـ فييا المعمـ أك  ،بالقاعات الدراسية قكىذه الفصكؿ شبيو: فصكؿ افتراضية تزامنية. 2
أم يشترط تكاجد المعمـ كالطالب في نفس الكقت )الطالب أدكات كبرمجيات مرتبطة بزمف معيف 

 :كمف أمثمة األدكات اإللكتركنية المستخدمة ىنا ،(كافدكف حدكد لمـ
 كىي تساعد جميع الطمبة عمى المشاركة في الكتابة عمييا: المكحة البيضاء. 

 التكاصؿ بالصكت كالصكرة كالنص بيف المعمـ كطبلبو كبيف الطبلب : مؤتمرات الفيديك
 .بعضيـ البعض

 بيف الطبلب بعضيـ التكاصؿ بالنص بيف المعمـ كطبلبو ك: غرفة الدردشة
 (60، ص1425 ،المبارؾ.)لبعض

 

األدوار الجديدة لكل من المعمم والطالب من خبلل التعمم اإللكتروني في الفصول  12.3.2
( 2011الجيني، ) االفتراضية

  :األدوار الجديدة لممعمم
 

جداؿ ليرشد يتحكؿ المعمـ مف الحكيـ كالمحاضر الذم يزكد الطبلب باإلجابات إلى الخبير بإثارة اؿ
 . كيمد بالمصادر التعميمية

 

كزيادة ،يصبح المعمميف مصمميف لمخبرات التعميمية مع إمداد الطبلب بالدفعة األكلى لمعمؿ
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كالنظر إلى المكضكعات برؤل متعددة مع التأكيد عمى النقاط البارزة ،تشجيعيـ عمى التكجيو الذاتي
.  لمكصكؿ إلى الجكدةفضبلن عمى التنافس بيف المعمميف مقدمي المحتكل 

يعد المعمـ مركز القكة لبنية التغيرات فيك يتحكؿ مف العضك المنزكم في مراقبتو الكمية لبيئة التعمـ 
.  إلى عضك في فريؽ التعمـ مشاركان في البيئة التعميمية كرفيؽ لمطبلب المتعمميف

 
  :األدوار الجديدة لمطالب

 

ىر قمب كالتعامؿ مع أدنى مستكل لممعرفة إلى تحكؿ الطالب مف أكعية تحفظ الحقائؽ عف ظ
   .كاضع الحمكؿ لممشكبلت المعقدة التي تبني معارؼ
كرؤية المكضكعات بمنظكرات متعددة كفقا  ،ينقح الطبلب أسئمتيـ كيبحثكا عف إجابات بأنفسيـ

زدياد كأداء الكاجبات التعاكنية مع مبلحظة أف تفاعؿ المجمكعة يؤدم إلى ا ،لعمميـ في مجمكعات
 . خبرات التعمـ

 

التشديد عمى تمقائية الطبلب كحثيـ عمى االستقبلؿ بذاتيـ مع حثيـ عمى إدارة كقتيـ كعمميات 
 .تعمميـ كاالستفادة مف مصادر التعمـ
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ديوان الموظفين العام  4.2

  :نشأة الديوان 1.4.2
تداب البريطاني عمى فمسطيف، إلى أف تصؿ البذكر األكلى لنشأة ىذا الجياز اإلدارم تعكد إلى االف

 إلى قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية، كيمكف إيجاز مراحؿ ىذا التطكر فيما يمي
، صدر مرسـك ممكي مف ممؾ بريطانيا باسـ دستكر فمسطيف، 1922في العاشر مف أب  :أوال

عمى المندكب كالذم كاف يتضمف تعييف مندكب سامي في فمسطيف، حيث ينص تعيينو عمى أف 
السامي أف يعيف أك يجيز تعييف مف سيتـ تعينيـ مف المكظفيف لحككمة فمسطيف، باأللقاب التي 

يراىا مناسبة كلو أف يقرر حدكد كظائفيـ، كما لو أف يعزؿ أك يكقؼ أم شخص يداف بسبب كاؼ 
يبرر عزلو أك إيقافو 

فمسطيف المحتمة، الضفة الغربية،  :كتقسيـ فمسطيف إلى ثبلث أقساـ 1948بعد نكبة مايك :  انياً 
 .قطاع غزة

 بالنسبة لمضفة الغربية. أ
 كالذم نص فيو عمى أف يتكلى مجمس الكزراء  1952المممكة عاـ  أقر األردف دستكر

عمى أف التقسيمات ( 120)الداخمية كالخارجية حيث نصت المادة  جميع شئكف الدكلة
جاتيا كأسماءىا كمناىج إدارتيا ككيفية المممكة، كتشكيبلت الحككمة، كدر اإلدارية في

 المكظفيف كعزليـ كاإلشراؼ عمييـ كحدكد صبلحيتيـ كاختصاصيـ، تتـ بمكجب تعييف
  .أنظمة يصدرىا مجمس الكزراء كبمكافقة الممؾ

  ـ كسرل مفعكلو مف 1966الخدمة المدنية لعاـ  صدر نظاـ 30/3/1966بتاريخ
بإنشاء ( 60)أدية ىذا الغرض ، كتطبيقا لممادة المكظفيف لت كتـ إنشاء ديكاف 1/4/1966

مستقؿ يتكلى إدارتو رئيس الديكاف كيككف تابعا لرئيس الكزراء أك مف ينكب  الديكاف كجياز
 .1967كقد طبؽ ىذا النظاـ اإلدارم في الضفة الغربية حتى عاـ  عنو

 أما في قطاع غزة. ب
 بتعييف المكاء أحمد سالـ  1948ـ لعا( 153)الحربية رقـ  فقد صدر قرار كزارم مف كزير

 .لممناطؽ الخاضعة لرقابة القكات المصرية في فمسطيف باشا حاكمان إداريان 
  منو عمى  12ـ نصت المادة 1955لسنة  (255) صدر قرار رقـ 11/5/1955بتاريخ

بقرار مف مجمس الكزراء المصرم ، كيككف تابعان لكزارة  أف يعيف الحاكـ اإلدارم العاـ
نصت عمى تشكيؿ المجمس التنفيذم كيككف الحاكـ اإلدارم العاـ  (18)، كالمادةالحربية
 .رئيسان لو

   ( داخمي8)، كعدؿ باألمر رقـ (102)اإلدارم رقـ  صدر القرار 1/1/1955بتاريخ
 لمكظفيف ، كحيث تختص المجنة بالنظر بالكظائؼ ا بتشكيؿ لجنة شؤكف 23/6/1956
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نياء الخدمة اؿ الخاصة بالميزانية مف مكاضيع تعيينات كالترقيات كالعبلكات الدكرية كا 
 .المتعمقة بالمكظفيف بالتقاعد كالمسائؿ

الشئكف المدنية التابعة  ـ تـ تعييف األستاذ إبراىيـ حسيف أبك ستة مديران لمديرية1964في عاـ 
. المنصب لمحاكـ اإلدارم العاـ كىك أكؿ فمسطيني يتكلى ىذا

ت عدة أكامر عسكرية بخصكص اإلدارة في قطاع غزة كفي الضفة صدر 1967بعد حرب  :اً  الث
، كالذم نص عمى أف تؤكؿ جميع صبلحيات الحاكـ 53/67العسكرم رقـ  األمر الغربية، كأىميا

الجياز "مصطمح  كقد أطمؽ.كالمجمس التنفيذم إلى قائد قكات الجيش اإلسرائيمي أك مف يخكلو العاـ
كالمؤسسات الحككمية في قطاع غزة،  اكؿ جياز إدارة الدكائرعمى كؿ نص أك نظاـ يتف" الحككمي

قالة، تحديد صبلحيات، كمياـ، األمر العسكرم رقـ  كحقكؽ ككاجبات كشركط عمؿ مف تعييف كا 
تؤكؿ جميع صبلحيات الحككمة األردنية كأم سمطة ليا بخصكص  ، الذم نص عمى أف(37/67)

 .ـ العسكرم العاـ لمضفةيعيف مف قبؿ الحاؾ مسئكؿ الجياز الحككمي إلى

تكقيع كثيقة إعبلف المبادئ  بعد شؤكف الخدمة المدنية في السمطة الكطنية الفمسطينية :رابعاً 
الفمسطينية، حيث قاـ الرئيس ياسر عرفات بإعادة  ـ كالتي نتج عنيا قياـ السمطة الكطنية1993

 كلقد تـ تشكيؿ ديكاف لسابقةسارية المفعكؿ في فمسطيف في الفترة ا إقرار القكانيف التي كانت
مرحمة تنمية كتطكير  المكظفيف العاـ ليككف مسئكالن عف شؤكف مكظفي الخدمة المدنية بادئان بذلؾ

المكظفيف العاـ كمنذ البداية دكران ىامان  كلقد كاف لديكاف طكيمة األمد تشمؿ األفراد كالمؤسسات
ف، كذلؾ لمؿء الفراغ اإلدارم الذم خمفو إلى مؤسسات ليا كيا كأساسيان في تحكيؿ أجيزة مبعثرة

. اإلسرائيمي االحتبلؿ
: ولقد كان من أبرز التحديات التي واجييا الديوان في ذلك الحين ما يمي

  تطكير قانكف الخدمة المدنية بما يضمف الشفافية كالمساكاة في آليات التكظيؼ كتطكير
 المسار الكظيفي لمكظفي الخدمة المدنية

 ظاـ ركاتب فمسطيني فكر تسمـ السمطة الكطنية الفمسطينية لمياميا عمى إعداد كتنفيذ ف
 أرض الكطف

 كضع كمتابعة المكائح كاألنظمة اإلدارية الخاصة بتسييؿ دكر الكزارات لخدمة المكاطف 
 لتسمـ السمطة الكطنية الفمسطينية مقاليد  االنتقاليةالمرحمة  مؿء الفراغ اإلدارم خبلؿ

العمؿ عمى  كزارات كمؤسسات الدكلة كتزكيدىا بالككادر المؤىمة اءإنشذلؾ  األمكر، كشمؿ
في أداء الككادر المكجكدة كالككادر القادمة إلى ارض  كاالنسجاـخمؽ جك مف التناغـ 

 الكطف، بما يضمف أداء خدمة متميزة لممكاطف
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اإلدارات العامة لديوان الموظفين العام  2.4.2

في شؤكف الخدمة  إلدارات العامة ذات االختصاص يتككف ديكاف المكظفيف العاـ مف عدد مف ا
العامة لديكاف المكظفيف العاـ إلى  المدنية كمف أفراد ذات كفاءات كخبرة عالية كتقسـ اإلدارات 

لى إدارات عامة مساعدة  كالى دكائر ككحدات مساندة لئلدارة العميا عمى النحك  إدارات عامة فنية كا 
   :التالي
  : مة الفنيةاإلدارات العا: أوالً 
  :اإلدارة العامة لمتعيينات. 1    

كىي تعني بتعييف المكظفيف ككضع القكاعد الخاصة باختيار كامتحاف المرشحيف لمتعييف كاتخاذ 
اإلجراءات البلزمة لتعيينيـ كتحديد مكازنة الكظائؼ كاحتياجات كؿ كزارة مف المكظفيف كمتابعة  

تعيينات  –تعيينات كظائؼ عادية )  : دد مف الدكائر كىياالحتياجات كتقسـ اإلدارة إلى ع ىذه 
   (.كالتشكيبلت المكازنة كالشكاغر  –كاالمتحانات  اإلعبلنات –كظائؼ عميا 

  :اإلدارة العامة لشؤون موظفي الخدمة المدنية. 2    
التنقؿ ك البدالت  كىي تعني بشؤكف المكظفيف بعد التعييف مف حيث األجازات كاحتساب بدؿ 

حضكر )كمراجعة يكميات السير  األخرل كاحتساب الخبرات السابقة كمتابعة اإلقرارات المختمفة 
نياء خدمة المكظؼ كمتابعة حقكقو لدل  لكافة الكزارات ( كانصراؼ المكظفيف الشيرم كالمؤسسات كا 
 –ات االستحقاؽ)بشؤكف المكظفيف ك تقسـ إلى عدد مف الدكائر كىي  ىيئة التقاعد ككؿ ما يتعمؽ 

نياء الخدمة   –التغييرات     (.األرشيؼ –يكميات السير  –التقاعد كا 
  :اإلدارة العامة لتطوير سياسات الموارد البشرية. 3    

عداد  جداكؿ تشكيبلت الكظائؼ ك  كىي تعني باليياكؿ التنظيمية لمكزارات كالمؤسسات الحككمية كا 
جراء التعديبلت كالترقي الكظيفية كفقان لمييكؿ التنظيمي المعتمد مف  ات بطاقات الكصؼ الكظيفي كا 

جراء الدراسات  كالخطط المستقبمية لتطكير ك تحسيف أداء العمؿ في الكزارات  قبؿ مجمس الكزراء كا 
تخطيط  –الدراسات كاإلحصاء ) الفمسطينية ك تقسـ إلى عدد مف الدكائر ك ىي  كالمؤسسات 

   (.الييكميات  –سسي الكفاءة كاألداء المؤ –المكارد البشرية  
 

  :اإلدارة العامة لمتدريب و التطوير. 4    
عداد  كىي اإلدارة التي تعني بحصر االحتياجات التدريبية لكافة الكزارات  كالمؤسسات الحككمية كا 

عداد  كتدريب كتطكير الكادر الكظيفي مف خبلؿ دكرات  خطط التدريب كحصر الخبرات المتكفرة كا 
دارية كما عداد مينية كا  القادة كما كتعنى بإيفاد المكظفيف إلى بعثات كدكرات كمؤتمرات  لية كا 
إستراتيجية ك ) ك تقسـ إلى عدد مف الدكائر ك ىي .رسمية كمنحيـ إجازات دراسية كميمات عمؿ 

   (.البعثات ك الميمات الخارجية  –البرامج التدريبية  –سياسة التدريب  
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  :ةاإلدارات العامة المساعد:  انياً 
  : اإلدارة العامة لمشؤون اإلدارية والمالية. 1 

كىي تعني باألمكر اإلدارية كشؤكف مكظفي الديكاف ككافة الشؤكف المالية كمستمزمات الديكاف 
كتقسـ إلى عدد مف الدكائر . كالصيانة كاليندسة كاألرشيؼ ككؿ ما يتعمؽ باألمكر اإلدارية كالمالية 

الخدمات  –المتابعة كالتنسيؽ  –المكارد البشرية  –شؤكف اإلدارية اؿ –الشؤكف المالية )   كىي 
   (كالصيانة 

  :اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. 2 
ك مراجعة كمتابعة كافة  كىي تعني بكافة المعمكمات المتكفرة بالديكاف كأعماؿ الحاسكب كاإلحصاء 

الحاسكب كعمى مكقع الديكاف كشبكة  راؼ عمى شبكة بيانات المكظفيف المدخمة بالحاسكب كاإلش
الدعـ الفني  –البرمجيات كتطكير أنظمة المعمكمات  ) االنترنت كتقسـ إلى عدد مف الدكائر ك ىي 

   (.الصفحة اإللكتركنية كخدمات اإلنترنت –  الشبكات كاألجيزة  –كالتدريب 
  : الدوائر والوحدات المساندة لئلدارة العميا:  ال اً 

 –دائرة الرقابة  –العاـ  مستشارم رئيس ديكاف المكظفيف  -مكتب رئيس ديكاف المكظفيف العاـ )  
كحدة شؤكف مجمس  –شؤكف المرأة  كحدة  –دائرة الشؤكف القانكنية  –دائرة العبلقات العامة 

   (.مركز إعداد القادة-الكزراء
 

: اإلدارة العامة لمتدريب والتطوير 3.4.2
التدريب كالتطكير تحديد االحتياجات التدريبية لكافة الكزارات كالمؤسسات الحككمية  تتكلى إدارة

عداد كتدريب كتطكير الكادر الكظيفي مف خبلؿ   عداد خطط التدريب كحصر الخبرات المتكفرة كا  كا 
عداد قادة المستقبؿ كما كتعنى بإيفاد المكظفيف إلى بعثات كدكرات دكرات  دارية كمالية كا   مينية كا 

  :كميمات عمؿ رسمية كمنحيـ إجازات دراسية كيمارس التدريب مف خبلؿ الدكائر التالية كمؤتمرات 
  
   :دائرة إستراتيجية وسياسة التدريب: أوالً  

  :كتعمؿ عمى تطكير إستراتيجية تدريب شاممة لتطكير القطاع العاـ مف خبلؿ
يجي لبلحتياجات التدريبية في إعداد الدراسات كالبحكث لممساىمة في كضع تصكر استرات -
   .الكزارات كالمؤسسات الحككمية 

   .تحديد أكلكيات التدريب بالتنسيؽ مع الكزارات كالمؤسسات الحككمية -
   .صياغة الخطة الكطنية لمتدريب لتناؿ مكافقة كدعـ الحككمة -

  :دائرة البرامج التدريبية:  انياً 
ة مكظفي الخدمة المدنية، كتأىيؿ المكظفيف الجدد مف تتكلى تنفيذ مياميا في رفع مستكل كفاء

خبلؿ برامج تدريبية متخصصة، كالسعي لتكفير الدعـ المالي لتنفيذ الخطط كالبرامج التدريبية،  
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التنفيذية السنكية كالقياـ بتنفيذىا بما يخدـ إستراتيجية التدريب كليذا تقـك بالمراحؿ  ككضع الخطة 
   :التالية

   :د البرامج التدريبيةخطوات إعدا -أ
يتـ حصر االحتياجات التدريبية لمكزارات كالمؤسسات الفمسطينية مف خبلؿ نمكذج خاص   .1

     .لذلؾ 
   .تصنيؼ االحتياجات التدريبية .2
     .تقدير اإلمكانيات المتاحة لبلحتياجات التدريبية .3
     .المكائمة بيف االحتياجات التدريبية كاإلمكانيات المتاحة .4
   .ـ البرامج التي سيتـ تنفيذىاتصمي .5
     .تقدير تكاليؼ تنفيذ الخطة التدريبية .6
     .تصميـ جدكؿ زمني لسير الخطة التدريبية .7
عداد الدليؿ التدريبي .8    .اعتماد الخطة كا 

     :آلية تنفيذ البرامج التدريبية -ب 
   .البرامج التدريبية يتـ االتصاؿ كالتنسيؽ بالمدربيف بشاف تجييز المادة التدريبية لتنفيذ  .1
يتـ مخاطبة الكزارات كالمؤسسات الحككمية بشاف ترشيح مف يركنو مناسبا لمدكرات التدريب   .2

     .الرسالة اسـ الدكرة كمدتيا كيحدد في 
فحص طمبات الترشيح الكاردة مف الكزارات كالمؤسسات الحككمية كيتـ تجييز قائمة   .3

     .لحضكر الدكرة باألسماء المقبكليف 
يتـ مخاطبة الكزارات كالمؤسسات الحككمية بشاف المقبكليف لمدكرة التدريبية كيحدد مكعد   .4

     .تنفيذ انعقاد الدكرة
     .تجييز القاعات التدريبية كالتنسيؽ فيما بينيا بحيث ال تتعارض مكاعيد عقد الدكرات  .5
     .اإلشراؼ عمى سير التدريب في القاعات التدريبية  .6
  .ة مف خبلؿ استبانو خاصة لذلؾدرب مف خبلؿ المتدربيف في نياية الدكرة التدريبيتقييـ الـ  .7
   .تحميؿ االستبانو الخاصة بتقييـ المدرب كمحاكلة االستفادة مف النتائج في البرامج البلحقة  .8
المباشر، كذلؾ مف  مسئكلوبعد فترة ال تقؿ عف ثبلث شيكر يتـ تقييـ المتدرب مف خبلؿ   .9

لذلؾ لمعرفة مدل استفادة المتدرب كالمؤسسة مف الدكرة التي شارؾ  ق خاصة خبلؿ استباف
     .فييا

تحميؿ االستبانو الخاصة بتقييـ المتدرب كمحاكلة االستفادة مف النتائج لبلرتقاء بعمؿ  .10
  .اإلدارة
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: الدورات التي تقدميا اإلدارة العامة لمتدريب والتطوير لموظفي الوزارات الحكومية
دارة العامة لمتدريب كالتطكير إلى تأىيؿ الكادر البشرم في مختمؼ الكزارات كالمؤسسات تسعى اإل

: الحككمية عبر عقد البرامج التدريبية المتخصصة بما يتناسب مع االحتياجات المختمفة كالتي منيا
( 3-2)جدول رقم 

 الدورات التدريبية التي يعقده الديوان لموظفي الوزارات الحكومية
 عدد الساعات سـ الدكرةا الرقـ
 16 برنامج مكظؼ جديد  .1
 15 ميارات االتصاؿ كفف التعامؿ مع اآلخريف .2
 12 دكرة الرقابة الداخمية .3
 18 دكرة البرمجة المغكية العصبية .4
 12 التفكير اإلبداعي .5
 12 كتابة الرسائؿ كالتقارير .6
 12 قانكف الخدمة .7
 9 المغة االنجميزية .8

 6 أمف المعمكمات .9
 24 كتابة مقترحات المشاريع .10
 8 التخطيط االستراتيجي .11
 18 ميارات إدارية .12
 9 التجربة اليابانية .13
 18 تدريب مدربيف الصحة .14
 9 إعداد المكازنات الحككمية .15
 9 التفكيض الفعاؿ .16
 18 إدارة المشاريع .17
 12 التكجيو كاإلشراؼ .18
 64 مدرب محترؼ .19
 12 بناء فرؽ العمؿ .20
 9 مناىج بحث .21
 12 سكرتارية تنفيذية .22
 9 الجكدة اإلدارية .23
 9 تحديد االحتياجات التدريبية .24
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 12 الرقابة المالية .25
 12 إدارة الكقت .26
 12 ميارات تخطيط المكارد البشرية .27

 
. ، يىقع دَىاٌ انًىظفٍُ انعاو2010. فٍُ انعاوانتقرَر انسنىٌ ندَىاٌ انًىظ: انًصدر
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الدراسات السابقة  5.2
: الدراسات العربية/ أوال 1.5.2

( 2004دراسة المبارك، : )الدراسة األولى
عمى تحصيؿ طبلب كمية  االنترنت أثر التدريس باستخداـ الفصكؿ االفتراضية عبر الشبكة العالمية

. في تقنيات التعميـ كاالتصاؿ بجامعة الممؾ سعكد التربية
طالبا  42ككانت عينة الدراسة  ،(نمكذج المجمكعة الكاحدة) استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي

. في مادتيف دراسيتيف )لممجمكعة الضابطة طالبان  21لممجمكعة التجريبية ك ان طالب 21(
: كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية

في متكسط تحصيؿ الطبلب بيف ( 0.05)كؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ال يكجد فر -
لكؿ األكؿ لتصنيؼ بمـك  المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عند المستكل المعرفي

. (مستكل التطبيؽ –مستكل الفيـ  -مستكل التذكر: )مف المستكيات الثبلث
: ا يميمجمكعة مف التكصيات كاف مف أىميا ـبكأكصى الباحث 

كمف نشر لممقررات  ،االستفادة مف تقنيات الشبكة العالمية في التعميـ بمختمؼ صكرىا -
عطاء التماريف المنزلية ،الدراسية كتبادؿ الرسائؿ االلكتركنية بيف الطبلب بعضيـ البعض  ،كا 

 .ك بيف معممييـ
مشكبلت  حؿؿ بعض المشكبلت التعميمية مثؿ االستفادة مف تقنية الفصكؿ االفتراضية في ح -

أك بعض فئات المجتمع ممف تزيد أعمارىـ عف سف  ،الطبلب الذيف ىـ في خطر ترؾ الدراسة
كما يمكف أف يسيـ في تعميـ المرأة أك في حاؿ نقص أعضاء  ،(االنتساب)الدراسة الجامعية 

 .ىيئة التدريس أك االستفادة مف خبرات متكاجدة في مناطؽ أخرل في العالـ
ء ىيئة التدريس في الجامعات لبلستفادة مف الشبكة العالمية بتقنياتيا تشجيع كتكعية أعضا -

ة المعتمدة عمى التعميـ كذلؾ لتحسيف كتسييؿ العممية التعميمية التقميدم ،المختمفة
استخداـ الشبكة العالمية ككسيمة إيضاح إضافية تتميز بسيكلة االستعماؿ كسرعة )المباشر

 (.نقؿ المعمكمات
 

( 2009 ،دراسة خمف) :ةالدراسة ال اني
 العامة  الثانكية لطمبة الدركس لتقديـ االفتراضية الفصكؿ استخداـ

 كتحديات كاقع : كالعشريف الحادم القرف في التربكية العممية : في لممشاركة مقدمة عمؿ كرقة
في التعميـ  virtual class roomاالفتراضية  الفصكؿ استخداـ تجربة تقييـ إلى ىدفت الدراسة

 استخداميا تـ إذ االنترنت عبر المباشرة الدركس لتقديـ فمسطيف في العامة الثانكية خاصة لطمبةك
 تـ استبياف تكزيع خبلؿ مف كذلؾ  2009-2008خبلؿ العاـ الدراسي  فمسطيف في مرة أكؿ
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 يتابعكف الذيف الطمبة ،مف كطالبة طالب 100 عمى العينة اشتممت حيث الغرض ليذا تصميمو
 . تمؾ الفصكؿ عبر الدركس بتقديـ يقكمكف كمعممو معممان  50 ك الدركس
جراء تجريبي، بشكؿ استخداميا تـ التي االفتراضية الفصكؿ أنظمة بمناقشة الكرقة كاىتمت  كا 
 عمى االعتماد تـ حيث ،wiziq نظاـ كىك الحالي النظاـ اختيار قبؿ األنظمةتمؾ  بيف مقارنة

  : العامة المعايير مف مجمكعة
 التي الدركس كعدد ، المعمميف أك المشرفيف كعدد النظاـ في المرغكبة كالمميزات، السنكية كاليؼالت
 . كاحد آف في المتكاجديف عدد إلى باإلضافة الكقت في نفس تقديميا يتـ

 الفتراضيةاالفصكؿ  عبر المقدمة المباشرة الدركس مف الطمبة استفادة : البحث نتائج أىـ مف ككاف
قباؿ اؿ ،  الطبلب بيف الفكرة نشر عمى العمؿ في الرغبة إبداء مع استخداميا عمى معمميفكا 

 . االفتراضية الفصكؿ باستخداـ عمى التدريس كتشجيعيـ كزمبلئيـ
 الدراسة بينت فقد كالطبلب المعمميف نظر كجية مف االفتراضية الفصكؿ إيجابيات بخصكص أما
 كاستخداـ المعمكمة إيصاؿ عمى المعمـ قدرة ةزياد إلى تؤدم االفتراضية استخداـ الفصكؿ أف

كذلؾ  ،الفصكؿ عبر كالمعمميف الطمبة بيف التفاعؿ كزيادة في الفصكؿ، المكجكدة الحديثة التقنيات
 زيادة إلى يؤدم كاستخداميا الحاسكب، في خبرة كبيرة إلى يحتاج ال االفتراضية استخداـ الفصكؿ

 الكصكؿ سيكلة إلى باإلضافة الطبلب، لدل التعمـ دافعية كزيادة الحاسكب استخداـ ميارات
 . المقدمة لمدركس
 لدل العممي التحصيؿ زيادة إلى يؤدم االفتراضية الفصكؿ استخداـ أف إلى الدراسة كأشارت
 .الخبرة كتبادؿ التكاصؿ في المعمميف يساعدك الطبلب،

 الطبلب استيعاب في تساىـ االفتراضية الفصكؿ أف البحث كشؼ فقد الطبلب، آراء كبخصكص
 الدركس عمى االعتماد كتقمؿ كمعرفية، عممية ميارات الكتساب حماسيـ مف لمدركس، كتزيد
 .لمطالب األمر كلي عف العبء تخفيؼ في يساىـ المساعدة مما كالكتب الخصكصية

 في فكانت :كالطبلب المعمميف نظر كجية مف االفتراضية الفصكؿ استخداـ سمبيات بخصكص أما
 الطمبة انشغاؿ الفصؿ، داخؿ المستخدـ (الشات) عبر الجانبي بالحديث الطبلب أحيانا ؿانشغا
 .كالمعمميف الطبلب بيف كاإلجابات األسئمة أكقات عدـ انتظاـ االلكتركنية، المكاقع ببعض

 

( 2009دراسة العقاد، ) :الدراسة ال ال ة
 التعميـ االلكتركني كالتحديات المعاصرة  

مؿ استبياف حكؿ التعميـ اإللكتركني، كالذم يشمؿ نمطيف مف األسئمة األكؿ حكؿ قامت الباحثة بع
مكانية تطبيقو  مدل استخداـ األفراد لمتكنكلكجيا، كالثاني حكؿ رأييـ بفعالية التعميـ اإللكتركني كا 

:  عمى المدارس كفيما يمي بعض النتائج التي تتعمؽ بالدراسة
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 61 %ال يرغبكف بذلؾ% 39إلكتركني مقابؿ  يرغبكف بالتسجيؿ لبرنامج تعميـ .
 62 % يعتقدكف أف التعميـ اإللكتركني أكثر مركنة مف التعميـ التقميدم مقابؿ

. يعتقدكف العكس% 38
 67 % يعتقدكف % 33يعتقدكف أف التعميـ اإللكتركني أفضؿ مف التقميدم مقابؿ

. العكس
 88 %تدائية في يعتقدكف أف التعميـ اإللكتركني في سف مبكرة كصفكؼ اب

المدارس قادر عمى الكصكؿ بأطفالنا إلى مستكل أعمى مف التفكير ك اإلبداع 
. يعتقدكف العكس% 22مقابؿ 

 49 %يعتقدكف أف المعمميف قادركف عمى التأقمـ مع التعميـ اإللكتركني  .
 50 % يعتقدكف أف الطبلب قادريف عمى االنتقاؿ مف التعميـ العادم إلى التعميـ

. يعتقدكف العكس% 50المقابؿ اإللكتركني، ب
 82  % يعتقدكف أف التعميـ اإللكتركني في سف مبكرة كصفكؼ ابتدائية قادر

عمى تكجيو أطفالنا نحك استخداـ عممي لمحاسكب بشكؿ دائـ كالتقميؿ المستمر 
. يعتقدكف العكس% 18مف استخدامو في الترفيو بالمقابؿ 

 
 
 

( 2009دراسة الغريبي، ): الدراسة الرابعة
 )تكاممي –تعاكني -تفاعمي)الثبلث  بالصكر اإللكتركنية الفصكؿ باستخداـ التدريس أثر
 .الرياضيات مادة في االبتدائي الخامس الصؼ تبلميذ تحصيؿ لىع

الثبلث  بالصكر اإللكتركنية الفصكؿ باستخداـ التدريس أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت
( التكاممي اإللكتركني الفصؿ التعاكني، كنياإللكتر الفصؿ التفاعمي، اإللكتركني الفصؿ(

 مجتمعة الثبلث كالمستكيات كالتطبيؽ كالفيـ التذكر لمستكيات المعرفي عمى التحصيؿ
 .القسمة كحدة في الرياضيات لمادة االبتدائي الصؼ الخامس تبلميذ عمى

 :التالية النتائج إلى الدراسة تكصمت كقد   
 الدراسة مجمكعات بيف التذكر مستكل عند ئيةإحصا داللة ذات فركؽ تكجد ال أنو .1

 الفصؿ التعاكني، اإللكتركني الفصؿ التفاعمي، اإللكتركني الفصؿ) الثبلث
 .الثبلث الدراسة لمجمكعات القبمي ضبط االختبار بعد (التكاممي اإللكتركني

 اإللكتركني الفصؿ بيف الفيـ مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد أنو .2
 ال كأنو م، التكامؿ اإللكتركني الفصؿ لصالح التكاممي كالفصؿ اإللكتركني التفاعمي
 اإللكتركني كالفصؿ التكاممي اإللكتركني بيف الفصؿ إحصائيان  داؿ فرؽ يكجد

 داؿ فرؽ يكجد ال أنو كما الفيـ، مستكل عند المعرفي التحصيؿ في التعاكني
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 التحصيؿ في التفاعمي إللكتركنيا كالفصؿ التعاكني اإللكتركني الفصؿ بيف إحصائيان 
 .الفيـ مستكل عند المعرفي

الدراسة  مجمكعات بيف التطبيؽ مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال أنو .1
 اإللكتركني الفصؿ التعاكني، اإللكتركني الفصؿ التفاعمي، اإللكتركني الفصؿ(الثبلث
 .الثبلث الدراسة لمجمكعات القبمي االختبار بعد ضبط (التكاممي

 اإللكتركني الفصؿ بيف الكمية المستكيات عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد أنو .2
 يكجد ال كأنو، التكاممي اإللكتركني الفصؿ لصالح التكاممي اإللكتركني كالفصؿ التفاعمي

 في التعاكني اإللكتركني كالفصؿ التكاممي اإللكتركني الفصؿ بيف إحصائيان  داؿ فرؽ
 الفصؿ بيف إحصائيان  داؿ فرؽ يكجد ال أنو كما الكمية، المستكيات عند مالمعرؼ التحصيؿ
 المستكيات عند المعرفي التحصيؿ في التفاعمي اإللكتركني كالفصؿ التعاكني اإللكتركني

 .الكمية
 

  (2010دارسة السعادات، ) :الدراسة الخامسة
تكظيؼ التعميـ عف بعد ألغراض التدريب  

دكة األكلى في تطبيقات تقنية المعمكمات كاالتصاؿ في التعميـ كالتدريب كرقة عمؿ مقدمة إلى الف
 .بجامعة الممؾ سعكد

كتكصمت الكرقة إلى أف كثرة  ،لمناقشة تكظيؼ التعميـ عف بعد ألغراض التدريب الكرقةدفت ىذه ق
التعميـ أعداد المتدربيف كتعدد االحتياجات التدريبية كطبيعة العصر المتغيرة تتطمب تكظيؼ كسائط 

كأف قمة عدد المدربيف كندرتيـ في تخصصات معينة يحتـ االستعانة  ،عف بعد في عمميات التدريب
كاقترحت الكرقة االستفادة مف كسائط التعميـ عف بعد لتقديـ برامج  ،بكسائط التدريب كالتعميـ الحديثة

 .بعدتدريبية في مجاالت مختمفة كتدريب المدربيف الستخداـ كسائط التدريب عف 
 

( 2007البجادي،دراسة ) :الدراسة السادسة
اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية نحك البرامج التدريبية الخاصة  

. بالتعميـ عف بعد عبر االنترنت
جامعة القصيـ  ،مجمة العمـك العربية كاإلنسانية

حك البرامج التدريبية دراسة حكؿ اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية ف
ضحت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة كالخاصة بالتعميـ عف بعد عبر االنترنت كأ

 ،إحصائية في اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس تعكد لمتغير الجنس كىي لصالح الذككر
كمتغير مستكل الخبرة في التعميـ عف  ،كمتغير المؤىؿ العممي لصالح األساتذة المشاركيف
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كأف اتجاه أعضاء ىيئة التدريس نحك  ،كمقدار التدريب الذم تعرضكا لو ،عبر االنترنت بعد
كأكصت الدراسة  ،البرامج التدريبية الخاصة بالتعميـ عف بعد باستخداـ االنترنت اتجاه مكجب

كتكثيؼ البرامج التدريبية النسائية كدمج الجكانب  ،بتييئة البيئة المناسبة لمتدريب االلكتركني
. نظرية بالتطبيقية في البرامج التدريبية عف بعداؿ

 

( 2009دراسة المييزعي، ) :الدراسة السابعة
 .فاعمية برامج التدريب االلكتركني التي تقدميا شركة أرامككا السعكدية مف كجية نظر المتدربيف

متدربا كأكضحت نتائج الدراسة أف برامج التدريب  1734حيث تككنت عينة الدراسة مف 
كتركني التي تقدميا شركة أرامكك السعكدية ذات فعالية عالية حيث ترفع مف قدرة المتدرب عمى االؿ

 ،كتزيد مف ثقتو بنفسو كترفع مف حصيمتو المعمكماتية كتعزز مياراتو ،التدريب الذاتي كتطكير نفسو
لدراسة أف كما بينت نتائج ا ،كتمكنو مف االنفتاح عمى البرامج العالمية في المجتمعات المتقدمة

برامج التدريب االلكتركني عززت مف ميارات المتدرب اإلبداعية كاالبتكارية كالتفكير الناقد كحؿ 
كجعؿ المتدربيف أكثر قدرة عمى التدريب عمى عدد مف الميارات في كقت أقؿ لما تكفره  ،المشكبلت

فاءتيـ اإلنتاجية كأنيا أكسبت المتدربيف ميارات فنية ساىمت في رفع ؾ، ليـ مف مركنة كسرعة
 .كرفعت مف قدرتيـ عمى تمبية متطمبات العمؿ

 

( 2003، دراسة الزىراني: )الدراسة ال امنة 
أثر استخداـ صفحات الشبكة العنكبكتية عمى التحصيؿ الدراسي لطبلب مقرر تقنيات التعميـ بكمية 

المعمميف بالرياض  
: كىدفت الدراسة إلى

العنكبكتية عمى التحصيؿ الدراسي لطبلب مقرر معرفة أثر استخداـ صفحات الشبكة  -
 .تقنيات التعميـ بكمية المعمميف بالرياض

معرفة أثر تدريس مقرر تقنيات التعميـ باستخداـ صفحات الشبكة العنكبكتية عمى اتجاىات  -
 .طبلب كمية المعمميف بالرياض نحك المقرر

ليـ بكميات المعمميف بالمممكة العربية كقاـ الباحث بتحديد مجتمع الدراسة بطبلب مقرر تقنيات التع
طالبا، حيث تـ تقسيـ  34السعكدية، كاختار منيـ بطريقة عشكائية عينة الدراسة التي تككنت مف 

. ضابطة كتجريبية : العينة العشكائية إلى مجمكعتيف 
: كتكصمت الدراسة لنتائج كاف مف أىميا 
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الدراسي  في متكسطات التحصيؿ( 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .1
لطبلب مقرر تقنيات التعميـ بيف المجمكعة التي درست باستخداـ صفحات الشبكة 

 .العنكبكتية كالمجمكعة التي درست بالطريقة التقميدية
تكجد عبلقة ايجابية في االتجاه نحك مقرر تقنيات التعميـ كدراستو باستخداـ صفحات  .2

. الشبكة العنكبكتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

: الدراسات األجنبية/  انيا 2.5.2
 

( Halsen ،2002دراسة ىالسن ): األولىالدراسة 
مقارنة بيف التعميـ مف خبلؿ شبكة االنترنت كالتعميـ التقميدم 

Online Versus Traditionally-Delivered Instruction: A Descriptive Study of 
Learner Characteristics in acommunity College Setting” 

ىدفت الدراسة إلى المقارنة بيف نكعيف مف أساليب التعميـ ىما التعميـ عف طريؽ شبكة 
كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة  ،االنترنت كالتعميـ بالطريقة التقميدية

كمجمكعة ضابطة مككنة مف  ،طالبا( 587)تجريبية عبر شبكة االنترنت مككنة مف 
التجربة تكصمت الدراسة إلى  إجراءكبعد . طالبا درست بالطريقة التقميدية( 1055)

: النتائج التالية
بينما لـ % 100أكمؿ جميع الطبلب في المجمكعة الضابطة دراستيـ بنسبة  .1

يكمؿ جميع طبلب المجمكعة التجريبية دراستيـ كقدر نسبة مف استمر في 
%. 75.9الدراسة منيـ 

سنة بينما  26درسكا عبر شبكة االنترنت تجاكزت أعمارىـ أغمب الطبلب الذيف  .2
 .سنة 26تعممكا بالطريقة التقميدية أعمارىـ دكف  الذيفأغمب الطبلب 

 .يفضؿ أغمب الطبلب الذيف تعممكا عبر االنترنت أسمكب التعمـ البصرم .3
أسيمت الدراسة عبر االنترنت في حؿ مشكمة الطبلب الذيف ال تسمح ظركفيـ  .4

 .في الدراسة باالنتظاـ
 

( Nughraha،Paul، 2003 دراسة نغراىا، باول) :ال انيةالدراسة 
الجكدة الشاممة في عممية التعميـ كالتعمـ بمؤسسات التعميـ العالي  

“Management in teaching & learning process” 
حيث  ،ىدفت ىذه الدراسة لتحديد مؤشرات الجكدة في التعميـ الجامعي األمريكي

طالبا كطالبة مف  120طبقت عمى  استبانواستخدمت  ،المنيج الكصفي اتبعت
: يمي كقد خمصت نتائج الدراسة إلى ما ،خبلؿ أربع مقاببلت

. يرتفع مستكل مؤشرات الجكدة في التعميـ الجامعي األمريكي عامة .1
كعمى الجامعة أك الكمية التي تطبؽ الجكدة  ،يجب أف يككف الطالب بؤرة التفاعؿ الصفي .2

 .تبحث عف تحسيف نكعية ما يستخدمو كما يتكصؿ إليو الطالب أف
كىك يبحث  ،المحاضر الجامعي ىك المسئكؿ عف تطكير التعميـ لدل الطمبة .3

 .عف تحسيف نكعية التعميـ كالتعمـ
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 .يجب البحث عف تقنيات جديدة كمناسبة لتقكيـ الطالب الجامعي .4
 .ميارات صنع القرار الجماعي ارإلقركذلؾ  ،يفضؿ الطمبة العمؿ في فريؽ عمؿ لمجكدة .5
 .الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي  الجانب العممي دعما لما ىك نظرم إدارةتتطمب  .6
 .القيادة الجامعية الفاعمة ىي التي تعمؿ ال أف تتكمـ فقط .7

 

 (2002دراسة جامعة كاليفورنيا، : )الدراسة ال ال ة
ات التعميـ التقميدم تجربة لمقارنة مخرجات التعميـ عف بعد مع مخرج

 مخرجات لمقارنة بتجربة األساتذة قاـ حيث الحككمية، كاليفكرنيا جامعة في الدارسة ىذه تمت
 مجمكعة تقسيـ تـ حيث التقميدم، التعميـ مخرجات مع العنكبكتية الشبكة باستخداـ بعد عف لتعميـا

 التقميدية بالطريقة اإلحصاء مادة تدريسيـ كتـ مجمكعتيف إلى عشكائية بصكرة طالبا 23 مف مككنة
 :أىميا النتائج مف لمجمكعة الدارسة كتكصمت بعد عف التعمـ كطريقة
 .عف مثيمتيا في اختباريف% 20أحرزت مجمكعة التعميـ عف بعد سبقا بمعدؿ  .1
 .مجمكعة التعمـ عف بعد كاف ليا اتصاؿ أكبر بعضيا البعض، كمع المدرس .2
..  -التقارير  –الكاجبات )بر في األعماؿ الصيفية أنفقت مجمكعة التعمـ عف بعد كقتا أؾ .3

 (.الخ
ذكر طبلب مجمكعة التعمـ عف بعد أف الدراسة كانت مرنة كأنيـ حققكا فيما جيدا لمادة  .4

. الدرس كتعززت لدييـ اتجاىات جديدة زادت مف ثقتيـ بصكرة أكبر
 

: الرابعةالدراسة 
بجامعة نبراسكا برنامج تدريبي لتطكير قدرات أعضاء ىيئة التدريس 

طكر معيد التدريس عف بعد برنامجا  ،university of Nebraska 2005في جامعة نبراسكا 
تدريبيا لتطكير قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة يتككف مف خمسة أسابيع في فترة الصيؼ 

 164 كقد انضـ إلى البرنامج التدريبي بكاسطة تقنيات التعمـ عف بعد ،بكاسطة الخط المباشر
كأفاد األساتذة أف ىذا البرنامج قدـ معمكمات جديدة كمفيدة كأنيـ سيكصكف زمبلئيـ  ،أستاذا

 ،منيـ أف البرنامج أعدىـ الستخداـ كسائط التعميـ عف بعد% 69ك باالنضماـ ليذا البرنامج
منيـ % 83كمنيـ أنيـ سيشارككف في برنامج تدريبي آخر حكؿ تطكير ميارات التدريب % 92ك

 .الحافز إلنياء التدريب كاف عاليا لدييـ خبلؿ مراحؿ البرنامجأف 
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: التعميق عمى الدراسات السابقة/  ال ا 3.5.2
يتضح مف الدارسات السابقة أف كافة الدراسات التي اتجيت لتطبيؽ التقنية االفتراضية في التدريب 

تجريبي عف األداء السابؽ بؿ في كالتعميـ القت نجاحا كبيرا في أغمبيا كلـ يقؿ مستكل األداء اؿ
كثير مف الدراسات كاف ىناؾ تحسف كما اتضح في الدراسة األكلى التي تكصمت إلى أف استخداـ 

تقنية الفصكؿ االفتراضية لـ يؤثر عمى تحصيؿ الطمبة في المستكيات المعرفية الثبلث لبمـك 
نت النتائج فييا لصالح الفصؿ ، كأكدت ىذه الدراسة الرابعة كالتي كا(التطبيؽ-الفيـ-التذكر)

. االلكتركني التفاعمي في التحصيؿ المعرفي عند المستكيات الكمية
كفي بعض الدراسات أثرت الفصكؿ الدراسية عمى زيادة التحصيؿ العممي لمطمبة كساعدت 

. المعمميف في التكاصؿ كتبادؿ الخبرات
ضية ساىمت في زيادة حماس كذلؾ أجمعت كافة الدراسات عمى أف استخداـ الفصكؿ االفترا

الطبلب الكتساب المعرفة كالميارات العممية، كأكصت كافة الدراسات بضركرة االستفادة مف تقنية 
الفصكؿ االفتراضية كتشجيع المدربيف كالمتدربيف عمى تطكير مياراتيـ في استخداميا كاالستفادة 

. القصكل منيا
قات الفصكؿ االفتراضية في المجاؿ التدريبي لذا يتضح مف الدراسات السابقة المتعمقة بتطبي

كالتربكم أنيا ركزت عمى أىمية تطبيؽ التدريب االفتراضي كبديؿ عف التدريب التقميدم، ككاف 
المحكر المشترؾ في الدراسات السابقة حكؿ مدل جدكل فعالية تطبيؽ تقنية الفصكؿ االفتراضية، 

لى جكدة التدريب لذا حاكلت الدراسة تقديـ إضافة كأنيا تكاد تخمك مف دراسة أثر تطبيؽ التقنية ع
جديدة في ىذا االتجاه عبر مناقشة التدريب االفتراضي كأثره عمى معايير جكدة التدريب كىذا 

:  عناصر أساسية لجكدة التدريب كىي كالتالي 6يضيؼ ميزة جديدة لمدراسة، كتـ اختيار 
 .تخفيض تكاليؼ العممية التدريبية -
 .كالمكاف المناسب لمعممية التدريبيةاختيار الزماف  -
 .الكصكؿ لمكفاءات التدريبية -
 .إقباؿ المتدربيف عمى التدريب -
 .التحسيف المستمر ألداء لمعممية التدريبية -
. التجاكب المستمر لحاجات المتدرب كمتطمباتو بشكؿ فعاؿ -

رادا جديدا، حيث أف كذلؾ تـ اختيار ديكاف المكظفيف العاـ لتطبيؽ الدراسة كىذا أعطى الدراسة انؼ
الدراسات السابقة كافة ناقشت تطبيؽ تقنية الفصكؿ االفتراضية في شركات أعماؿ أك مؤسسات 

. تربكية دكف التطرؽ لمقطاع الحككمي
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 ال اني ممخص الباب

 

مفيـك التدريب كالتدريب االفتراضي، نبذة عف اإلدارة العامة  {: تناكؿ الباب ثبلثة فصكؿ كىي
. }كير في ديكاف المكظفيف العاـ، الدراسات السابقةلمتدريب كالتط

حيث ركز الفصؿ األكؿ عمى تعريؼ التدريب كأىميتو كفكائده باإلضافة ألساليب كتصنيفات 
التدريب المختمفة، تـ انتقؿ لمفيـك الجكدة في العممية التدريبية كأىميتيا كمعايير تطبيقيا في البيئة 

. الفصؿ عناصر جكدة التدريب مكضع الدراسة االفتراضية كبشيء مف التفصيؿ عرض
بعد تعريؼ التعميـ االلكتركني ( مبدئو كفكائده)كأخيرا عرض الفصؿ مفيـك التدريب االفتراضي 

كأكجو الفرؽ بيف التدريب عف بعد كالتدريب التقميدم باإلضافة ألنكاع التعميـ االلكتركني كاألدكار 
. ؿ االفتراضيالجديدة لكؿ مف المعمـ كالطالب في الفص

كما تناكؿ الفصؿ الثاني نظرة عامة حكؿ ديكاف المكظفيف العاـ في الحككمة الفمسطينية بمختمؼ 
دارتو كتطرؽ بشيء مف التفصيؿ حكؿ اإلدارة العامة لمتدريب كالتطكير كطبيعة عمميا . مككناتو كا 

مجاؿ حيث عرض الفصؿ األخير مف الباب تمحكر حكؿ الدراسات السابقة التي كتبت في ىذا اؿ
الفصؿ مجمكعة مف الدراسات العربية كاألجنبية التي تتعمؽ بالدراسة كحاكؿ المقارنة فيما بينيا 

. كأكجو التشابو كاالختبلؼ مع الدراسة الحالية
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 ال الث الباب

 المنيجية العممية
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ال الث  الباب

المنيجية العممية 

 سةمنيجية الدرا 

 مجتمع  الدراسة 

 صدق و بات االستبانة 

 خصائص وسمات عينة الدراسة 

  المعالجات اإلحصائية
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: مقدمة 1.3
مجتمع الدراسة كعينتيا ، ككذلؾ أداة ككصفان لمنيج الدراسة،  البابيتناكؿ ىذا 

 البابالدراسة المستخدمة كطرؽ إعدادىا ، كصدقيا كثباتيا ، كما يتضمف ىذا 
ت التي قاـ بيا  الباحث في تقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيا ، كأخيرا كصفا لئلجراءا

. المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عمييا في تحميؿ الدراسة 
 

منيجية الدراسة   2.3
يمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليصؿ في 

دراسة، كىك األسمكب المنظـ المستخدـ النياية إلى نتائج تتعمؽ بالمكضكع محؿ اؿ
 .  لحؿ مشكمة البحث، إضافة إلى أنو العمـ الذم يعني بكيفية إجراء البحكث العممية
كقد يتـ استخداـ أكثر مف منيج لدراسة نفس الظاىرة، كحيث أف الباحث يعرؼ 
مسبقان جكانب كأبعاد الظاىرة مكضع الدراسة مف خبلؿ إطبلعو عمى الدراسات 

فعالية مدل دراسة الباحث لمكصكؿ إلى  كسعىقة المتعمقة بمكضكع البحث، الساب
، تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى تحسيف جكدة التدريب لدل ديكاف المكظفيف العاـ

ييدؼ إلى تكفير يتكافؽ مع كؿ مف المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي الذم كىذا 
يرىا كالكقكؼ عمى دالالتيا، مكضكع البحث لتفسالبيانات كالحقائؽ عف المشكمة 

كحيث أف المنيج الكصفي التجريبي يتـ مف خبلؿ الرجكع لمكثائؽ المختمفة كالكتب 
تجربة لدراسة النتائج السابقة كمف ثـ تطبيؽ كالصحؼ كالمجبلت كغيرىا مف المكاد 

بيدؼ تحميميا لمكصكؿ إلى أىداؼ  كاثبات صدقيا المستجدة جديدة كقياس النتائج
منيج لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية ىذا اؿعمى  اعتمدإف الباحث البحث، ؼ

لمظاىرة مكضع الدراسة، كما أنو حكؿ مشكمة البحث، كلتحقيؽ تصكر أفضؿ كأدؽ 
االستبانة في  كاستخدـالدراسة،  مجتمعفي اختياره ؿ الحصر الشامؿأسمكب   استخدـ

حيث تـ تكزيعيا عمى مجتمع الدراسة مف المكظفيف الحككمييف  جمع البيانات األكلية
الحاصميف عمى دكرات تدريبية افتراضية، باإلضافة لمقائميف عمى العممية التدريبية 

 .في ديكاف المكظفيف العاـ ككذلؾ المدربيف
 

 

 

 

 :طرق جمع البيانات 1.2.3     

 الباحث عمى نكعيف مف البيانات اعتمد
. ليةالبيانات األو-1

لدراسة بعض مفردات البحث كحصر  تكذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتكزيع استبيانا
كمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج  ،كتجميع المعمكمات البلزمة في مكضكع البحث
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SPSS  (Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي كاستخداـ
ة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ االختبارات اإلحصائية المناسب

. مكضكع الدراسة 
 

 .البيانات ال انوية-2

كتمت مراجعة الكتب ك الدكريات ك المنشكرات الخاصة أك المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة، 
بمدل فعالية تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى تحسيف جكدة التدريب لدل ديكاف كالتي  تتعمؽ 
خبلؿ مف  كتـ ذلؾىـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي، اتس أخرل قدكأية مراجع  لعاـالمكظفيف ا

المجكء لممصادر الثانكية في الدراسة التعرؼ عمى األسس ك الطرؽ العممية السميمة في كتابة 
لتي حدثت ك تحدث في مجاؿ الدراسات، ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات ا

. الدراسة
 

: سة أداة الدرا 2.2.3
: كقد تـ إعداد االستبانة عمى النحك التالي

اميا في جمع البيانات كالمعمكمات كذلؾ مف خبلؿ إعداد استبانة أكلية مف اجؿ استخد -1
تكزيعيا عمى كافة أفراد الفئة المستيدفة مف المكظفيف الحاصميف عمى دكرة تدريبية 

. افتراضية في الديكاف
كتعديميا  متيا لجمع البياناتءبار مدل مبلعرض االستبانة عمى المشرؼ مف اجؿ اخت -2

 .بناء عمى التكصيات

 (2انظر الممحؽ رقـ ) 8كعددىـ  تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف -3
 .كالذيف قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمـز

 .إجراء دراسة اختباريو ميدانية أكلية لبلستبانة كتعديؿ حسب ما يناسب -4

لجمع البيانات البلزمة لمدراسة ، كلقد تـ  مجتمعتكزيع االستبانة عمى جميع إفراد اؿ -5
:  تقسيـ االستبانو إلى جزأيف كما يمي

 :كينقسـ إلى قسميف : الجزء األول .1

عن برنامج التدريب االفتراضي في  تبمعمكمامعمكمات تتعمؽ  يتككف مف:  القسم األول 
فقرات  7 كيتككف مف ديوان الموظفين العام

 فقرات 9الدراسة  كيتككف مف  مجتمعالمعمكمات األكلية عف  يتككف مف: القسـ الثاني 

مدل فعالية تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى تحسيف جكدة التدريب يتناكؿ  : الجزء ال اني .2
 :كتـ تقسيمو إلى أربعة محاكر كما يمي لدل ديكاف المكظفيف العاـ
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 . فقرات 7كيتككف مف  العممية التدريبية تكاليؼيتناكؿ :  المحور األول .1

 8كيتككف مف  اختيار الزماف كالمكاف المناسب لمعممية التدريبيةيتناكؿ : المحور ال اني .2
 فقرات

 فقرات 4مف فكيتكك الكصكؿ لمكفاءات التدريبيةيتناكؿ : المحور ال الث .3

ائميف عمى العممية خاص بالؽ)التحسيف المستمر ألداء العممية التدريبية : المحور الرابع .4
 .فقرات  5كيتككف مف  )التدريبية

 بشدة مكافؽتعني "  5" إجابات حيث الدرجة  5كقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة  مككنة مف 
(. 1-3)كما ىك مكضح بجدكؿ رقـ  بشدة مكافؽ غيرتعني  " 1"كالدرجة 

 

( 1-3)جذول رلن

 همُاس اإلجاتاخ

 بشدة موافق  موافق متوسطة موافقغير  بشدة موافقغير  التصنيف
 5 4 3 2 1الدرجة 

 
 
 

 :مجتمع الدراسة. 3.3
 

الذيف ليـ عبلقة مباشرة أك غير ( غزة)مكظفي ديكاف المكظفيف العاـ مف  يتألؼ مجتمع الدراسة
الحككمة الفمسطينية في مكظفي مباشرة بالعممية التدريبية كالتطكيرية لممكارد البشرية باإلضافة ؿ

استفادكا مف الدكرات التدريبية االفتراضية التي عقدىا الديكاف خبلؿ الفترة مف يناير غزة كالذيف 
: تكزعكا كالتالي( 121)، حيث بمغ العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة 2011ديسمبر  –

. متدربا حصمكا عمى دكرات تدريبية افتراضية في ديكاف المكظفيف العاـ( 107) -
غير مباشرة بالعممية التدريبية كالتطكيرية لممكارد مكظؼ لو عبلقة مباشرة أك ( 14) -

 (2010ديكاف المكظفيف العاـ،.)البشرية

: صدق و بات االستبيان   4.3
( 429، ص1995العساؼ، )صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو 

م التحميؿ مف شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ ؼ" ، كما يقصد بالصدؽ 
ناحية، ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف 

، كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة ( 179ص، 2001عبيدات كآخركف ")يستخدميا
: كما يمي



66 
 

 .بطريقتيفـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف ت:  صدق فقرات االستبيان 1.4.3

 (صدق المحكمين) ري لؤلداة الصدق الظاه (1

قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 
كقد . (1انظر الممحؽ رقـ ) متخصصيف في المحاسبة كاإلدارة كاإلحصاءاؿأعضاء مف ( 10)

ألجمو،  طمب الباحث مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدل مبلئمة العبارات لقياس ما كضعت
كمدل كفاية ق، كمدل كضكح صياغة العبارات كمدل مناسبة كؿ عبارة لممحكر الذم ينتمي إلي

العبارات لتغطية كؿ محكر مف محاكر متغيرات الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما 
، يركنو ضركريا مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا، أك إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة

المطمكبة  ةالخصائص الشخصية كالكظيفي) ككذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بالبيانات األكلية 
كتركزت تكجييات . ، إلى جانب مقياس ليكارت المستخدـ في االستبانة(مف  المبحكثيف

المحكميف عمى انتقاد طكؿ االستبانة حيث كانت تحتكم عمى بعض العبارات المتكررة، كما 
ضافة أف بعض المحكـ يف نصحكا بضركرة تقميص بعض العبارات مف بعض المحاكر كا 

. بعض العبارات إلى محاكر أخرل
كاستنادا إلى المبلحظات كالتكجييات التي أبداىا المحكمكف قاـ الباحث بإجراء التعديبلت التي 
اتفؽ عمييا معظـ المحكيف، حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة البعض اآلخر 

 . امنو

 

صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة  -2
 الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا مجتمعتـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى 

كبعد التأكد مف صدؽ اإلستبانة لـ يتـ التعديؿ عمييا كتـ تكزيعيا عمى مجتمع  مفردة  25
: الكمية لمجزء التابعة لو فقرة كالدرجة حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ كفيما يمي ، الدراسة

 ستمليف العملية السدريبية: الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر األكؿ 
يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر األكؿ (  2-3)جدكؿ رقـ 

، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط لي لفقراتوكالمعدؿ الؾ (تكاليؼ العممية التدريبية)
،حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف ( 0.05)بينة دالة عند مستكل داللة الـ

كبذلؾ ، 0.396الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05
. تعتبر فقرات المحكر األكؿ صادقة لما كضعت لقياسو
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( 2-3)جدول رقم 
 العملية السدريبيةستمليف : الصدق الداخمي لفقرات المحور األول

معامل الفقرة مسمسل 
االرتباط  

القيمة 
االحتمالية 

ٌساهمالتدرٌباالفتراضًفًتخفٌضتكالٌفنقل 1
 .والمدربٌن المتدربٌنوإقامةوسفر

0.610 0.001 

ٌساهمالتدرٌباالفتراضًفًزٌادةفرص 2
 .السالمةوتقلٌلالحوادث

0.631 0.001 

اضًفًتقلٌلالوقتبالنسبةٌساهمالتدرٌباالفتر 3
 .للموظفبعٌداعنعمله

0.809 0.000 

4 
ساهمالتدرٌباالفتراضًفًتخفٌضتكالٌف

والطباعة إنتاجوتصمٌمالمادةالتدرٌبٌةمثلالكتابة
 والتصوٌر

0.845 0.000 

5 
ساهمالتدرٌباالفتراضًفًتخفٌضتكالٌف
 ,رمعداتوأجهزةعملٌةالتدرٌبمثلالكمبٌوت

حجز,جهازعرضالشرائح ,LCD,التلفزٌون
 القاعاتوالمعارضالالزمة

0.699 0.000 

ساهمالتدرٌباالفتراضًفًتخفٌضتكالٌف 6
 .اإلشرافوالمتابعةللعملٌةالتدرٌبٌة

0.698 0.000 

ساهمالتدرٌباالفتراضًفًتخفٌضتكالٌف 7
 .الحصولعلىتقٌٌمللعملٌةالتدرٌبٌة

0.655 0.000 

ساهمالتدرٌباالفتراضًفًتخفٌضتكالٌف 8
 .المدربونالخبراءوالمساعدون

0.432 0.031 

 0.396تساكم "  23"كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 

 اخسيمر الزممن والمتمن المنمسب للعملية السدريبية: الصدق الداخمي لفقرات المحور ال اني
اختٌار)معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني  يبيف( 3-3)جدكؿ رقـ 

كالمعدؿ الكمي لفقراتو ،  كالذم يبيف أف معامبلت (  الزمانوالمكانالمناسبللعملٌةالتدرٌبٌة
،حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف ( 0.05)االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة 

،  كبذلؾ تعتبر 0.396الجدكلية كالتي تساكم  rكبة اكبر مف قيمة المحس rكقيمة  0.05
فقرات المحكر الثاني صادقة لما كضعت لقياسو 
( 3-3)جدول رقم 

 اخسيمر الزممن والمتمن المنمسب للعملية السدريبية: المحور ال انيالصدق الداخمي لفقرات 

معامل الفقرة مسمسل 
االرتباط  

القيمة 
االحتمالية 

الحصولعلىالدورةالتدرٌبٌةفًمكانأفضل 1
 العملأوالمنزل

0.468 0.018 

 0.000 0.824أفضلالحصولعلىالدورةالتدرٌبٌةفًقاعات 2
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معامل الفقرة مسمسل 
االرتباط  

القيمة 
االحتمالية 

 .تدرٌبدٌوانالموظفٌن

أفضلالحصولعلىالدورةالتدرٌبٌةمن 3
 .المنزل

0.678 0.000 

أستطٌعمنخاللاستخدامالتدرٌباالفتراضً 4
 .ٌناسبنً الدورةفًأيمكانالحصولعلى

0.775 0.000 

مواعٌدعقدالدوراتالتدرٌبٌةاالفتراضٌة 5
 .مناسبلظروفعملً

0.702 0.000 

 0.000 0.892 .أفضلالتدرٌبخاللفترةالعملفًالوزارة 6

 0.000 0.726 .أفضلالتدرٌبفًالفترةالمسائٌةبعدالدوام 7

 0.000 0.756 .ازاتأفضلالتدرٌبفًفترةاإلج 8

 0.396تساكم "  23"كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 الوصول للتفمءات السدريبية: الصدق الداخمي لفقرات المحور ال الث

الوصول)يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثالث (  4-3)جدكؿ رقـ 

الكمي لفقراتو ،  كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة كالمعدؿ ( للكفاءاتالتدرٌبٌة
 rكقيمة  0.05،حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف ( 0.05)عند مستكل داللة 

،  كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر 0.396الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة اكبر مف قيمة 
الثالث صادقة لما كضعت لقياسو 

( 4-3)جدول رقم 
 الوصول للتفمءات السدريبية: المحور ال الثالصدق الداخمي لفقرات 

الفمرج هضلضل 
هؼاهل 

االرتثاط  

المُوح 

االحتوالُح 

1 

َساهى انتدرَة االفتراضٍ فٍ تًكٍُ إدارج 

 انتدرَة يٍ انىصىل نهًدرتٍُ فٍ أٌ يكاٌ فٍ

 .انعانى

0.534 0.006 

2 
ي َساهى انتدرَة االفتراضٍ فٍ انحصىل عم

 .يدرتٍُ أكفاء
0.511 0.009 

3 

َعتثر انتدرَة االفتراضٍ يشجعا نهكفاءاخ 

 انتدرَثُح اننادرج يٍ االشتراك فٍ انثرايج

 .انتدرَثُح انتٍ َعقدها اندَىاٌ

0.411 0.041 

4 
َعتثر انتدرَة االفتراضٍ يشجعا إلدارج انتدرَة 

 .انعانًُح يٍ اختُار انكفاءاخ انتدرَثُح
0.822 0.000 

 0.396تساكم "  23"كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rمة قي
خمص )السحسين المسسمر ألداء العملية السدريبية : الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع

 بملقمئمين على العملية السدريبية
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مدل )يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الرابع (  5-3)جدكؿ رقـ 
كالمعدؿ ( خاصبالقائمٌنعلىالعملٌةالتدرٌبٌة)لتحسٌنالمستمرألداءالعملٌةالتدرٌبٌةا

،حيث ( 0.05)كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة الكمي لفقراتو، 
الجدكلية  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف 

،  كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الرابع صادقة لما كضعت لقياسو 0.396التي تساكم ك
( 5-3)جذول رلن 

خاص تالمائوُي ػلً )التحضُي الوضتور ألداء الؼولُح التذرَثُح : الصذق الذاخلٍ لفمراخ الوحىر الراتغ

 الؼولُح التذرَثُح

معامل الفقرة مسمسل 
االرتباط  

القيمة 
االحتمالية 

1 
التدريب االفتراضي في تحديد  يساىـ

 االحتياجات التدريبية لمكزارات بشكؿ أدؽ
 .أفضؿ

0.649 0.000 

2 
يساىـ التدريب االفتراضي في زيادة فرص 

 اإلدارة)رقابة العممية التدريبية مف خبلؿ 
 )دائرة التدريب-مراكز التطكير-العميا

0.721 0.000 

3 
يمكف التدريب االفتراضي إدارة التدريب 

لتطكير مف رفد المتدرب بكؿ جديد في كا
 .تخصصو بشكؿ دكرم كمستمر مجاؿ

0.638 0.001 

4 
يساىـ التدريب االفتراضي في سرعة كدقة 
 .قياس ميارات كمعارؼ كسمكؾ المتدربيف

0.738 0.000 

5 
يساىـ التدريب االفتراضي في سرعة كدقة 

 .تحميؿ نتائج قياس العممية التدريبية
0.720 0.000 

 0.396تساكم "  23"كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  r قيمة
 

  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة
يبيف معامبلت االرتباط بيف معدؿ كؿ محكر مف محاكر الدراسة مع المعدؿ ( 6-3)جدكؿ رقـ 

،  0.05داللة الكمي لفقرات االستبانة كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل 
الجدكلية  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف 

 .0.396كالتي تساكم 
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( 6-3) جدول رقم 
 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة

معامل العنوان المحور 
االرتباط 

القيمة 
 الحتماليةا

 0.000 0.705 تكاليف العممية التدريبيةاألول 

 0.000 0.853 اختيار الزمان والمكان المناسب لمعممية التدريبيةال اني 

 0.000 0.763 الوصول لمكفاءات التدريبيةال الث 

خاص )التحسين المستمر ألداء العممية التدريبية الرابع 
 بالقائمين عمى العممية التدريبية

0.729 0.000 

 0.396تساكم "  23"كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
: Reliability بات فقرات االستبانة  2.4.3

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبا لك تكرر تطبيقيا عمى 
كقد أجرل الباحث خطكات  ،(430، ص1995العساؼ، ) مختمفة األشخاص ذاتيـ في أكقات

ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا  فاالستطبلعية نفسيا بطريقتي مجتمعالثبات عمى اؿ
. كركنباخ

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
ؿ بعد كقد  تـ تصحيح الرتبة لؾ ية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجيةبيف معدؿ األسئمة الفرد

-Spearman)براكف لمتصحيح باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف  معامبلت االرتباط 

Brown Coefficient )حسب المعادلة  التالية  :
=   معامؿ الثبات 

1

2

ر

يبيف أف ىناؾ ( 7-3)حيث ر معامؿ االرتباط كقد بيف جدكؿ رقـ ر

قرات االستبياف مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ معامؿ ثبات كبير نسبيا لؼ
طمأنينة 

( 7-3)جدول رقم 
( طريقة التجزئة النصفية) معامل ال بات 

 المحور
 عنوان المحور 

 

التجزئة النصفية 

عدد 
الفقرات 

معامل 
االرتباط 

معامل 
االرتباط 
المصحح 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.860 0.754 8 يةتكاليف العممية التدريباألول 

اختيار الزمان والمكان المناسب ال اني 
 لمعممية التدريبية

8 0.843 0.915 0.000 
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 0.000 0.874 0.776 4 الوصول لمكفاءات التدريبيةال الث 

التحسين المستمر ألداء العممية الرابع 
خاص بالقائمين عمى )التدريبية 

 العممية التدريبية
5 0.770 0.870 0.000 

 0.000 0.889 0.800 25جميع المحاور  

 0.396تساكم "  23"كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
: Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد 
أف معامبلت الثبات مرتفعة مما يطمئف الباحث عمى استخداـ ( 8-3)رقـ  يبيف جدكؿ

االستبانة بكؿ طمأنينة 
( 8-3)جدول رقم 

( طريقة والفا كرونباخ) معامل ال بات 

عدد عنوان المحور المحور 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.887 8 تكاليف العممية التدريبيةاألول 

 0.924 8 ان المناسب لمعممية التدريبيةاختيار الزمان والمكال اني 

 0.894 4 الوصول لمكفاءات التدريبيةال الث 

خاص )التحسين المستمر ألداء العممية التدريبية الرابع 
 بالقائمين عمى العممية التدريبية

5 0.907 

 0.928 25جميع الفقرات  
 

: خصائص وسمات عينة الدراسة 5.3
استبانة،  كبعد  102كقد تـ استرداد يع أفراد مجتمع الدراسة عمى جـتـ تكزيع أداة الدراسة 

تفحص االستبانات لـ يستبعد أم منيما نظرا لتحقؽ الشركط المطمكبة لئلجابة، كالجداكؿ 
: الدراسة  كما يمي مجتمعالتالية تبيف خصائص كسمات 

 

: الجزء األول
 :خصائص العينة: أوالً  

 : الجنس
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مف %  15.7، ك  " الذككر " الدراسة مف  مجتمعمف % 84.3أف ( 9-3)يبيف جدكؿ رقـ 
". اإلناث "الدراسة مف  مجتمع

(  9-3)جدول رقم 
 الجنس   الدراسة حسب متغير مجتمعتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار الجنس  
 84.3 86 ذكر

 15.7 16 أنثي

  100.0 102المجمكع 

 

 : المؤىل العممي. 2
 

، ك "  ماجستير "مؤىميـ العممي الدراسة  مجتمعمف % 15.7أف ( 10-3)يبيف جدكؿ رقـ 
الدراسة  مجتمعمف % 12.7، ك"  بكالكريكس" مؤىميـ العممي الدراسة  مجتمعمف % 71.6

" .  دبمكـ فما دكف" مؤىميـ العممي 
 

(  10-3)جدول رقم 
 المؤىؿ العممي الدراسة حسب متغير مجتمعتوزيع 

 لمئويةالنسبة ا التكرار المؤىؿ العممي
 0.0 0 دكتكراه

 15.7 16 ماجستير

 0.0 0 دبمـك عالي

 71.6 73 بكالكريكس

 12.7 13 دبمكـ فما دكف

  100.0 102المجمكع 

 : العمر. 3
أقؿ مف   –20" تراكحت أعمارىـ  الدراسة  مجتمعمف % 3.9أف ( 11-3)يبيف جدكؿ رقـ 

"  سنة فأكثر 23" ىـ تراكحت أعمار الدراسة  مجتمعمف % 96.1، ك "  سنة 23
(  11-3)جدول رقم 

 العمر الدراسة حسب متغير مجتمعتوزيع 
 النسبة المئوية التكرار العمر

 0.0 0 سنة 20أقؿ مف   –17
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 3.9 4 سنة 23أقؿ مف   –20

 96.1 98 سنة فأكثر 23

  100.0 102المجمكع 

 
 
  :مجال العمل في الوزارة. 4
 

"  إدارم" ىـ في كزارت ىـمجاؿ عمؿالدراسة  مجتمعمف % 46.1 أف ( 12-3)يبيف جدكؿ رقـ 
مف % 11.8، ك"  فني حاسكب" ىـ في كزارت ىـمجاؿ عمؿالدراسة  مجتمعمف % 18.6، ك 

مجاؿ الدراسة  مجتمعمف % 2.9، ك"  مإشراؼ" ىـ في كزارت ىـمجاؿ عمؿالدراسة  مجتمع
" ىـ في كزارت ىـمجاؿ عمؿة الدراس مجتمعمف % 20.6، ك "  خدماتي" ىـ في كزارت ىـعمؿ

 " .مجاالت أخرل
(  12-3)جدول رقم 

 ةكزاراؿفي  ؿعـاؿمجاؿ  الدراسة حسب متغير مجتمعتوزيع 
 النسبة المئوية التكرار ةكزاراؿفي  ؿعـاؿمجاؿ 
 46.1 47 إدارم

 18.6 19 فني حاسكب

 11.8 12 مإشراؼ

 2.9 3 خدماتي

 20.6 21أخرى 

  100.0 102المجمكع 

 
 : الحاليالوضع الوظيفي . 5

 

"  مدير دائرة" الكظيفة الحالية ليـ الدراسة  مجتمعمف % 21.6أف ( 13-3)يبيف جدكؿ رقـ 
 مجتمعمف % 50.0، ك"  رئيس قسـ" الكظيفة الحالية ليـ الدراسة  مجتمعمف % 24.5، ك 

" الحالية ليـ الكظيفة الدراسة  مجتمعمف % 3.9، ك"  مكظؼ" الكظيفة الحالية ليـ الدراسة 
 " .كظائؼ أخرل
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(  13-3)جدول رقم 
 ةالحالي ةالوظيفي الدراسة حسب متغير مجتمعتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار ةالحالي ةالكظيفي
 0.0 0 مدير عاـ
 21.6 22 مدير دائرة

 24.5 25 رئيس قسـ

 50.0 51 مكظؼ

 3.9 4أخرى 

  100.0 102المجمكع 

 

 
 : الوظيفة الحالية سنوات الخدمة في. 6

 

سنكات الخدمة في الكظيفة تراكحت الدراسة  مجتمعمف %  66.7أف( 14-3)يبيف جدكؿ رقـ 
سنكات الخدمة في تراكحت الدراسة  مجتمعمف % 21.6، ك "  سنكات 5أقؿ مف "  الحالية

سنكات الخدمة في تراكحت الدراسة  مجتمعمف % 6.9، ك"  سنكات 9-5"  الكظيفة الحالية
سنكات الخدمة في تراكحت الدراسة  مجتمعمف % 2.9، ك"  سنة 13-9"  ظيفة الحاليةالك

سنكات الخدمة في تراكحت الدراسة  مجتمعمف % 2.0، ك"  سنة 17-14"  الكظيفة الحالية
 " . سنة 17أكثر مف "  الكظيفة الحالية

 
(  14-3)جدول رقم 

 ظيفة الحاليةسنكات الخدمة في الك الدراسة حسب متغير مجتمعتوزيع 
 النسبة المئوية التكرار سنكات الخدمة في الكظيفة الحالية

 66.7 68 سنكات 5أقؿ مف 

 21.6 22 سنكات 5-9

 6.9 7 سنة 9-13

 2.9 3 سنة 14-17

 2.0 2 سنة 17أكثر مف 

  100.0 102المجمكع 
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 : عدد الدورات التدريبية التي التحقت بيا في الديوان إجمالي. 7
 

عدد الدكرات التدريبية  إجماليبمغ الدراسة  مجتمعمف % 43.1أف ( 15-3)دكؿ رقـ يبيف ج
 إجماليبمغ الدراسة  مجتمعمف % 35.3، ك "  دكرتيف فأقؿ"  التي التحقت بيا في الديكاف

 مجتمعمف % 21.6، ك"  دكرات 4-3" عدد الدكرات التدريبية التي التحقت بيا في الديكاف
 " . دكرات 6-5" د الدكرات التدريبية التي التحقت بيا في الديكافعد إجماليبمغ الدراسة 

 
 

(  15-3)جدول رقم 
 التي التحقت بيا في الديكاف عدد الدكرات التدريبية الدراسة حسب متغير مجتمعتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار عدد الدكرات التدريبية التي التحقت بيا في الديكاف
 43.1 44 دكرتيف فأقؿ

 35.3 36 دكرات 3-4

 21.6 22 دكرات 5-6

 0.0 0 دكرات فأكثر 7

  100.0 102المجمكع 

 
 : عدد الدورات التدريبية االفتراضية التي التحقت بيا في الديوان. 8

 

عدد الدكرات التدريبية  إجماليبمغ الدراسة  مجتمعمف % 79.4أف ( 16-3)يبيف جدكؿ رقـ 
بمغ الدراسة  مجتمعمف % 13.7، ك "  دكرتيف فأقؿ"  ديكافالتي التحقت بيا في اؿاالفتراضية 

، "  دكرات 4-3" التي التحقت بيا في الديكافاالفتراضية عدد الدكرات التدريبية  إجمالي
التي التحقت بيا االفتراضية عدد الدكرات التدريبية  إجماليبمغ الدراسة  مجتمعمف % 6.9ك

 " . دكرات 6-5" في الديكاف
(  16-3)جدول رقم 

 بيا في الديوان واعدد الدورات التدريبية االفتراضية التي التحق الدراسة حسب متغير مجتمعتوزيع 
(  1)جدول رقم 

عدد الدورات التدريبية االفتراضية  الدراسة حسب متغير مجتمعتوزيع 
 بيا في الديوان واالتي التحق

النسبة  التكرار
 المئوية

 79.4 81 دكرتيف فأقؿ

 13.7 14 دكرات 3-4

 6.9 7 دكرات 5-6

 0.0 0 دكرات فأكثر 7
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  100.0 102المجمكع 

: في استخدام الحاسب اآللي عموما الخبرة. 9

درجة خبرتؾ في استخداـ الحاسب الدراسة  مجتمعمف % 47.1أف ( 17-3)يبيف جدكؿ رقـ 
داـ درجة خبرتؾ في استخالدراسة  مجتمعمف % 30.4، ك "  خبرة عالية " اآللي عمكما

درجة خبرتؾ الدراسة  مجتمعمف % 22.5، ك"  خبرة فكؽ المتكسط " الحاسب اآللي عمكما
" .  خبرة متكسطة"  في استخداـ الحاسب اآللي عمكما

(  17-3)جدول رقم 
 في استخداـ الحاسب اآللي ةخبراؿدرجة 

 النسبة المئوية التكرار في استخداـ الحاسب اآللي ةخبراؿدرجة 
 47.1 48 خبرة عالية

 30.4 31 خبرة فكؽ المتكسط

 22.5 23 خبرة متكسطة

 0.0 0 خبرة أقؿ مف المتكسط

  100.0 102المجمكع 

 (معمومات عن برنامج التدريب االفتراضي في ديوان الموظفين العام: )الجزء ال اني
 

الطريقة الم مى لمحصول عمى الدورات التدريبية التي يعقدىا وجية النظر حول . 10
  :وانالدي

الطريقة المثمى يعتقدكف باف  الدراسة  مجتمعمف % 22.5أف ( 18-3)يبيف جدكؿ رقـ 
، ك "  التدريب االفتراضي عف بعد" ىي  لمحصكؿ عمى الدكرات التدريبية التي يعقدىا الديكاف

الطريقة المثمى لمحصكؿ عمى الدكرات التدريبية يعتقدكف باف  الدراسة  مجتمعمف % 14.7
 الدراسة  مجتمعمف % 62.7، ك"  التدريب داخؿ قاعات تدريبية "ىي  ا الديكافالتي يعقده

 "ىي  الطريقة المثمى لمحصكؿ عمى الدكرات التدريبية التي يعقدىا الديكافيعتقدكف باف 
" .  التدريب االفتراضي كالقاعات التدريبية معان 

( 18-3)جدول رقم 
 لى الدورات التدريبية التي يعقدىا الديوان ؟ىي الطريقة الم مى لمحصول ع من وجية نظرك ما

ىي الطريقة الم مى لمحصول عمى الدورات التدريبية  من وجية نظرك ما
النسبة  التكرار التي يعقدىا الديوان ؟

 المئوية
 22.5 23 التدريب االفتراضي عف بعد
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 14.7 15 التدريب داخؿ قاعات تدريبية

 62.7 64 ية معان التدريب االفتراضي كالقاعات التدريب

  100.0 102المجمكع 

: جدوى ونجاح تطبيق التدريب االفتراضي في ديوان الموظفين ال قة في. 11

ثقة في جدكل يعتقدكف باف لدييـ الدراسة  مجتمعمف % 61.8أف ( 19-3)يبيف جدكؿ رقـ 
ال  الدراسة  مجتمعمف % 9.8، ك  كنجاح تطبيؽ التدريب االفتراضي في ديكاف المكظفيف

،  ثقة في جدكل كنجاح تطبيؽ التدريب االفتراضي في ديكاف المكظفيفيعتقدكف باف لدييـ 
. محايدكفالدراسة  مجتمعمف % 28.4ك

(  19-3)جدول رقم 
 ثقة في جدكل كنجاح تطبيؽ التدريب االفتراضي في ديكاف المكظفيفىؿ لديؾ 

ثقة في جدكل كنجاح تطبيؽ التدريب االفتراضي في ىؿ لديؾ 
 كاف المكظفيفدم

النسبة  التكرار
 المئوية

 61.8 63 نعـ

 9.8 10ال 

 28.4 29 محايد

  100.0 102المجمكع 

 
 ( يمكف اختيار أكثر مف اجابة) :أك ر ما يعجبك ببرنامج التدريب االفتراضي. 12

 

 يعتقدكف باف الذم يعجبيـ فيالدراسة  مجتمعمف % 15.8أف ( 20-3)يبيف جدكؿ رقـ 
"   ستقبللية في التدريباال "، يميو "  كثرة التطبيؽ كالتدريب" ىك  دريب االفتراضيرنامج التب

ميارات أكثر اكتساب " يميو  ،%18.7بنسبة  "   تقميؿ تكمفة الدراسة" ، يميو %21.2بنسبة  
تنمية ميارة البحث عف المعرفة " يميو  ،% 16.6بنسبة "   مف الحاسب اآللي كبرامجو

% 11.6، كأشياء أخرل بنسبة %16.2بنسبة  "   كجياباستخداـ التكنكؿ
 

(  20-3)جدول رقم 
 ما ىك أكثر ما يعجبؾ ببرنامج التدريب االفتراضي ؟

 النسبة المئوية التكرار ما ىك أكثر ما يعجبؾ ببرنامج التدريب االفتراضي ؟
 15.8 38 كثرة التطبيؽ كالتدريب
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 21.2 51 إعطائي استقبللية في التدريب

 18.7 45 ؿ تكمفة الدراسةتقمي

 16.6 40 اكتسابي ميارات أكثر مف الحاسب اآللي كبرامجو

 16.2 39 تنمية ميارة البحث عف المعرفة باستخداـ التكنكلكجيا

 11.6 28 اخرل

 100.0 241المجمكع 

 
: أقل ما يعجبك ببرنامج التدريب االفتراضي. 13

 يعتقدكف باف اقؿ ما يعجبيـ فيراسة الد مجتمعمف % 36.3أف( 21-3)يبيف جدكؿ رقـ 
، "  انعداـ االتصاؿ المباشر كجيا لكجو بيف الطالب كاألستاذ" ىك  رنامج التدريب االفتراضيب

مف  االقبلؿ" ، يميو % 25.1بنسبة "  (كانقطاع كبطء االتصاؿ)ظيكر مشكبلت فنية  "يميو 
"   الدافعية لمتعمـ انعداـ" يميو  ،% 14.9بنسبة "   العبلقات االجتماعية بيف الطالب كزمبلئو

%. 10.7بنسبة  "  أشياء أخرل"  يميو  ،%13.0بنسبة  
(  21-3)جدول رقم 

 ما ىك أقؿ ما يعجبؾ ببرنامج التدريب االفتراضي ؟
 النسبة المئوية التكرار ما ىك أقؿ ما يعجبؾ ببرنامج التدريب االفتراضي ؟

 36.3 78 الطالب كاألستاذانعداـ االتصاؿ المباشر كجيا لكجو بيف 

 25.1 54 (كانقطاع كبطء االتصاؿ)ظيكر مشكبلت فنية 

 14.9 32 يقمؿ مف العبلقات االجتماعية بيف الطالب كزمبلئو

 13.0 28 يقمؿ الدافعية لمتعمـ

 10.7 23أخرى 

 100.0 215المجمكع 

 
 :سيولة دخول موقع الفصل االفتراضي. 14

 

دخكؿ  جة سيكلةدرمف مجتمع الدراسة يعتقدكف باف % 18.6أف ( 22-3)يبيف جدكؿ رقـ 
يعتقدكف باف  مف مجتمع الدراسة% 59.8، ك " الدخكؿ سيؿ جدا"  مكقع الفصؿ االفتراضي

مف مجتمع الدراسة يعتقدكف % 18.6،ك " سيؿ"  دخكؿ مكقع الفصؿ االفتراضي جة سيكلةدر
مف مجتمع الدراسة % 2.9ك ،" صعب"  دخكؿ مكقع الفصؿ االفتراضي جة سيكلةدرباف 

" .  صعب جدان  " در دخكؿ مكقع الفصؿ االفتراضييعتقدكف باف 
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(  22-3)جدول رقم 
 ما ىك رأيؾ في درجة سيكلة دخكؿ مكقع الفصؿ االفتراضي؟

ما ىك رأيؾ في درجة سيكلة دخكؿ مكقع الفصؿ 
 االفتراضي؟

النسبة  التكرار
 المئوية

 18.6 19 الدخكؿ سيؿ جدا

 59.8 61 سيؿالدخكؿ 

 18.6 19 الدخكؿ صعب

 2.9 3 الدخكؿ صعب جدان 

  100.0 102المجمكع 

 
يمكف اختيار ): أنا أجد طريقة التدريب االفتراضي مبلئمة لمتدريب في المجاالت التالية. 15

 ( أكثر مف إجابة
طريقة التدريب االفتراضي مبلئمة الدراسة  مجتمعمف % 46.1أف ( 23-3)يبيف جدكؿ رقـ 

طريقة التدريب الدراسة  مجتمعمف % 36.2، ك "  دكرات في العمكـ االجتماعية " لمتدريب في
الدراسة  مجتمعمف % 17.8، ك"  دكرات في العمـك اإلنسانية " االفتراضي مبلئمة لمتدريب في

" .  دكرات في العمـك الطبيعية كالرياضيات " طريقة التدريب االفتراضي مبلئمة لمتدريب في
( 23-3)رقم جدول 

 طريقة التدريب االفتراضي مبلئمة لمتدريب في المجاالت التالية
طريقة التدريب االفتراضي مبلئمة لمتدريب في المجاالت 

 التالية
النسبة  التكرار

 المئوية
 46.1 70 دكرات في العمكـ االجتماعية

 36.2 55 دكرات في العمـك اإلنسانية

 17.8 27 ياتدكرات في العمـك الطبيعية كالرياض

 100.0 152المجمكع 

: عبر برنامج التدريب االفتراضي الزمبلءالوسائل لمتفاعل مع . 16
الكسائؿ لمتفاعؿ مع  يعتقدكف باف الدراسة مجتمعمف % 45.5أف ( 24-3)يبيف جدكؿ رقـ 

 %41.6، ك " الدردشة الكتابية" ىي  عبر برنامج التدريب االفتراضي يستخدمكنياالتي  الزمبلء
عبر برنامج  يستخدمكنياالتي  الزمبلءالكسائؿ لمتفاعؿ مع  يعتقدكف باف الدراسة مجتمعمف 

 يعتقدكف باف الدراسة مجتمعمف % 13.0، ك " الدردشة الصكتية "ىي  التدريب االفتراضي



80 
 

البريد  "ىي  عبر برنامج التدريب االفتراضي يستخدمكنياالتي  الزمبلءالكسائؿ لمتفاعؿ مع 
"  ماإللكتركف

 
(  24-3)جدول رقم 

 الكسائؿ لمتفاعؿ مع زمبلئؾ التي تستخدميا عبر برنامج التدريب االفتراضي
الكسائؿ لمتفاعؿ مع زمبلئؾ التي تستخدميا عبر برنامج 

 التدريب االفتراضي
النسبة  التكرار

 المئوية
 45.5 70 الدردشة الكتابية

 41.6 64 الدردشة الصكتية

 13.0 20 البريد اإللكتركني

 100.0 154المجمكع 

: المعالجات اإلحصائية 6.3 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا، فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب 
 Statistical Packageاإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

for Social Science ( SPSS)  م مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة كفيما يؿ
: في تحميؿ البيانات

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي   .1  1)تـ ترميز كا 
، كلتحديد طكؿ فترة (كبيرة جدان  5كبيرة ،  4متكسطة ،  3منخفضة ،  2منخفضة جدان ، 

مستخدـ في محاكر الدراسة، تـ حساب اؿ( الحدكد الدنيا كالعميا) مقياس ليكرت الخماسي 
، ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصكؿ عمى طكؿ الفقرة (4=1-5) المدل
كىي الكاحد )، بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى اقؿ قيمة في المقياس  ( 0.8=4/5)أم 

يكضح أطكاؿ ( 25-3)كذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى كىكذا  كجدكؿ رقـ ( الصحيح
 :الفترات كما يمي

 

 (25-3)جدكؿ رقـ

 1.80-1انفترج 
1.80-

2.60 
2.60-3.40 3.40-4.20 4.20-5.0 

كثُرج جذاً كثُرج هتىصطح هٌخفضح هٌخفضح جذاً انًىافقح  درجح
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 5 4 3 2 1انىزٌ 

 

كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة  تتـ حساب التكرارا .2
 التي تتضمنيا أداة الدراسة ةيد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرئيسيكتحد

كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد الدراسة   Meanالمتكسط الحسابي  .3
عف كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات 

 (.89، 1996كشؾ ، ) بي حسب أعمى متكسط حسا

لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ   (Standard Deviation)تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم   .4
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ محكر مف المحاكر 

الرئيسية عف متكسطيا الحسابي، كيبلحظ أف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في 
أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاكر الرئيسية،  استجابات

إذا ) فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس 
 ( كاف االنحراؼ المعيارم كاحد صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا

 معرفة ثبات فقرات االستبانةاختبار ألفا كركنباخ ؿ .5

 معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات  .6

معادلة سبيرماف براكف لمثبات  .7
) سمرنكؼ لمعرفة نكع البيانات ىؿ تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال -اختبار ككلكمجركؼ .8

1- Sample K-S ) 

لمعرفة الفرؽ بيف متكسط  One sample T testلمتكسط عينة كاحدة   tاختبار  .9
 " 3"لفقرة كالمتكسط الحيادم ا

 لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف tاختبار   .10

 تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ثبلث متكسطات فأكثر   .11
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ممخص الباب ال الث 
 

تناكؿ الباب الثالث المنيجية العممية لمدراسة حيث تطرؽ إلى منيجية الدراسة، مجتمع كعينة 
. االستبانة، المعالجات اإلحصائيةالدراسة، صدؽ كثبات 

: استخدمت الدراسة المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي كاعتمدت عمى نكعيف مف البيانات
البيانات األكلية المتمثمة في االستبانة كتحميميا، كالبيانات الثانكية كالمتمثمة في الكتب 

. كالرسائؿ العممية التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة
أم بنسبة ( 121)استبانة مف أصؿ ( 102)ستبانات التي تـ استردادىا كذلؾ بمغ عدد اال

. كلـ يتـ استبعاد أم منيا نظرا لتحقؽ الشركط المطمكبة لئلجابة%  84.2
عرض الباب أيضا بشيء مف التفصيؿ خصائص كسمات مجتمع الدراسة باإلضافة 

. لمعمكمات عف برنامج التدريب االفتراضي في ديكاف المكظفيف العاـ
كذلؾ تطرؽ إلى صدؽ كثبات االستبانة عبر مجمكعة مف الطرؽ، كمقدمة عامة عف 

. المعالجات اإلحصائية لمحاكر الدراسة تمييدا لعرضيا في الباب الرابع
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 الرابع الباب

 التحميل والنقاش
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 الرابعالباب 
 التحميل والنقاش

 
 اختبار التوزيع الطبيعي 

 يل فقرات وفرضيات الدراسةتحل 
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 :مقدمة 1.4

الفصؿ التالي يعرض تحميؿ لفقرات االستبانة، كقد اسُتخدـ في البداية اختبارا لمتأكد مف أف 
البيانات تتبع التكزيع الطبيعي، كمف ثـ المعالجات اإلحصائية البلزمة لتحميؿ فقرات االستبانة 

 .كفرضيات الدراسة

 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف)توزيع الطبيعياختبار ال 2.4

سمرنكؼ  لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال كىك  -سنعرض اختبار ككلمجركؼ
اختبار  ضركرم في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يككف 

 نتائج االختبار حيث أف القيمة االحتمالية( 1-4)ـ كيكضح الجدكؿ رؽ. تكزيع البيانات طبيعيا
كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي ( sig.05.0)  0.05لكؿ محكر اكبر مف 

. ةكيجب استخداـ االختبارات المعممي

 (1-4)جدول رقم 
( Sample Kolmogorov-Smirnov-1)اختبار التوزيع الطبيعي

 
عدد  المحور عنوان المحور

 الفقرات
 Zقيمة 

القيمة 
 االحتمالية

 0.966 0.497 8 تكاليف العممية التدريبية األول

اختيار الزمان والمكان المناسب لمعممية  ال اني
 التدريبية

8 0.539 0.933 

 0.381 0.908 4 الوصول لمكفاءات التدريبية ال الث

 التحسين المستمر ألداء العممية التدريبية الرابع
 0.625 0.752 5 خاص بالقائمين عمى العممية التدريبية)

 0.720 0.695 25 جميع الفقرات  
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 تحميل فقرات الدراسة 3.4

لتحميؿ فقرات االستبانة، كتككف ( One Sample T test) لمعينة الكاحدة  Tتـ استخداـ اختبار 
المحسكبة اكبر مف  tذا كانت قيمة  الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إ

كالكزف النسبي اكبر مف  0.05اقؿ مف  أك القيمة االحتمالية)1.98الجدكلية  كالتي تساكم  tقيمة 
 t، كتككف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  % ( 60

 0.05أك القيمة االحتمالية اقؿ مف )1.98  -الجدكلية كالتي تساكم  tالمحسكبة أصغر مف قيمة 
، كتككف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف مستكل الداللة ليا % ( 60كالكزف النسبي اقؿ مف 

 0.05اكبر مف 

 تحميل فقرات وفرضيات الدراسة

تكاليف العممية التدريبية :تحميل فقرات المحور األول  1.3.4

كالذم يبيف آراء أفراد ( 2-4)الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ لمعينة  tتـ استخداـ اختبار 
تبة  تنازليا حسب الكزف مر( تكالٌفالعملٌةالتدرٌبٌة)األولعينة الدراسة في فقرات المحكر 

 :ىي كما يمي( مف األعمى إلى األسفؿ)النسبي 

"  تمالية تساكم كالقيمة االح%"  85.49"  بمغ الكزف النسبي   "   1"في الفقرة  رقـ  .1
التدرٌباالفتراضًٌساهمفً "مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "  0.000

 ." والمدربٌن المتدربٌنوإقامةتخفٌضتكالٌفنقلوسفر

" كالقيمة االحتمالية تساكم %"  83.48"  بمغ الكزف النسبي   "   4"في الفقرة  رقـ  .2
ساهمفًياالفتراضًالتدرٌب   "مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "   0.000

 " . والطباعةوالتصوٌر تخفٌضتكالٌفإنتاجوتصمٌمالمادةالتدرٌبٌةمثلالكتابة

"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  80.98"  بمغ الكزف النسبي   "   3"في الفقرة  رقـ  .3
التدرٌباالفتراضًٌساهمفً"   مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "  0.000

 " . تقلٌلالوقتبالنسبةللموظفبعٌداعنعمله

"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  80.48"  بمغ الكزف النسبي   "   7"في الفقرة  رقـ  .4
التدرٌباالفتراضًساهمفً"   مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "  0.000

 " . تخفٌضتكالٌفالحصولعلىتقٌٌمللعملٌةالتدرٌبٌة
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" كالقيمة االحتمالية تساكم %"  78.60"  بمغ الكزف النسبي   "   5"رقـ   في الفقرة .5
التدرٌباالفتراضًساهمفً"   مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "   0.000

جهاز ،LCD،التلفزٌون ،تخفٌضتكالٌفمعداتوأجهزةعملٌةالتدرٌبمثلالكمبٌوتر

 " . حجزالقاعاتوالمعارضالالزمة,عرضالشرائح

"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  78.60"  بمغ الكزف النسبي   "   6"في الفقرة  رقـ  .6
التدرٌباالفتراضًساهمفً"   مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "  0.000

 " تخفٌضتكالٌفاإلشرافوالمتابعةللعملٌةالتدرٌبٌة

" كالقيمة االحتمالية تساكم  %" 77.62"  بمغ الكزف النسبي   "   8"في الفقرة  رقـ  .7
التدرٌباالفتراضًساهمفً" مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "   0.000

 " تخفٌضتكالٌفالمدربونالخبراءوالمساعدون

"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  75.49"  بمغ الكزف النسبي   "   2"في الفقرة  رقـ  .8
التدرٌباالفتراضًٌساهمفً"   ف مما يدؿ عمى أ 0.05كىي أقؿ مف "  0.000

 " زٌادةفرصالسالمةوتقلٌلالحوادث

 (تكاليؼ العممية التدريبية)كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر األكؿ 
" كىي اكبر  مف  الكزف النسبي المحايد % 79.98، ك الكزف النسبي  يساكم 4.00تساكم  

  1.98الجدكلية كالتي تساكم  tكىي اكبر مف قيمة  13.876ة تساكم المحسكب tكقيمة % " 60
التدرٌباالفتراضًمما يدؿ عمى أف 0.05كىي اقؿ  مف  0.000ك كالقيمة االحتمالية تساكم 

تخفٌضتكالٌفكيساىـ في والمدربٌن المتدربٌنوإقامةٌساهمفًتخفٌضتكالٌفنقلوسفر

حجز،جهازعرضالشرائح، LCD،التلفزٌون،الكمبٌوترمعداتوأجهزةعملٌةالتدرٌبمثل

 .05.0عند مستكل داللة  القاعاتوالمعارضالالزمة
عف الكزف النسبي  يبلحظ مف النتائج السابقة أف الكزف النسبي يتجو بشكؿ ايجابي كبير بعيدان كما 

في المؤسسات التدريبية بشكؿ عاـ كفي  المحايد، ذلؾ يعني أف استخداـ تقنية التدريب االفتراضي
ديكاف المكظفيف العاـ بشكؿ خاص يساعد القائميف عمى العممية التدريبية مف تخفيض تكاليؼ 

، كذلؾ حاكؿ الدكرات التدريبية كبالتالي تكفير الفائض في تطكير العممية التدريبية في جكانب أخرل
صص ليا تكمفة مادية في العممية التدريبية حتى الباحث في ىذا الجانب شمؿ كافة المحاكر التي تخ

جمالي كليس  يصؿ إلى التأكد مف أف تطبيؽ ىذه التقنية في التدريب يخفض التكاليؼ بشكؿ كامؿ كا 
عمى حساب محاكر لـ يتـ ذكرىا، كحيث أف غالبية أفراد العينة مف المتدربيف نجد أف تكاليؼ السفر 

لؾ يعكد ألنيا أكثر األسباب كضكحا بالنسبة لممتدربيف كاإلقامة  حصمت عمى أعمى كزف نسبي كذ
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بينما باقي األسباب غالبان ما يتـ تقديرىا عبر القائميف عمى العممية التدريبية بشكؿ أكبر مف المتدربيف 
 .ككذلؾ ترتيب باقي المحاكر في أغمبيا بناء عمى فيميا بالنسبة لممتدربيف

كالتي تكضح أف استخداـ تقنية ( 2009)ة خمؼ بشكؿ عاـ تتفؽ الدراسة الحالية مع دراس
الفصكؿ االفتراضية ساىـ في التأثير عمى كؿ مف التكاليؼ السنكية التي تتحمميا المؤسسات 

 .مقابؿ التدريب

 (2-4)جدكؿ رقـ 
 ستمليف العملية السدريبية: فقرات المحكر األكؿ تحميؿ
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1 
ٌساهمالتدرٌباالفتراضًفًتخفٌض

 المتدربٌنوإقامةتكالٌفنقلوسفر

 .والمدربٌن

4.27 0.785 85.49 16.387 0.000 

ٌساهمالتدرٌباالفتراضًفًزٌادةفرص 2

 .السالمةوتقلٌلالحوادث
3.77 0.953 75.49 8.204 0.000 

فتراضًفًتقلٌلالوقتٌساهمالتدرٌباال 3

 .بالنسبةللموظفبعٌداعنعمله
4.05 0.979 80.98 10.825 0.000 

4 
ساهمالتدرٌباالفتراضًفًتخفٌض

تكالٌفإنتاجوتصمٌمالمادةالتدرٌبٌةمثل

 والطباعةوالتصوٌر الكتابة

4.17 0.769 83.48 10.354 0.000 

5 

ساهمالتدرٌباالفتراضًفًتخفٌض

معداتوأجهزةعملٌةالتدرٌبمثلتكالٌف

جهازعرض ,LCD,التلفزٌون ,الكمبٌوتر

 حجزالقاعاتوالمعارضالالزمة,الشرائح

3.93 0.856 78.60 7.124 0.000 

6 
ساهمالتدرٌباالفتراضًفًتخفٌض

.لتدرٌبٌةاتكالٌفاإلشرافوالمتابعةللعملٌة

 

3.93 0.856 78.60 7.124 0.000 
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ٌباالفتراضًفًتخفٌضساهمالتدر 7

 .تكالٌفالحصولعلىتقٌٌمللعملٌةالتدرٌبٌة
4.02 0.811 80.48 8.180 0.000 

ساهمالتدرٌباالفتراضًفًتخفٌض 8

 .تكالٌفالمدربونالخبراءوالمساعدون
3.88 1.064 77.62 5.366 0.000 

 0.000 13.876 79.98 0.727 4.00 جميع الفقرات 

 1.98تساكم " 101"كدرجة حرية  0.05عند مستكل داللة الجدكلية  tقيمة 

  اختيار الزمان والمكان المناسب لمعممية التدريبية: تحميل فقرات المحور ال اني 2.3.4
كالذم يبيف آراء أفراد ( 3-4)لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 

مرتبة  ( اختيار الزماف كالمكاف المناسب لمعممية التدريبية) عينة الدراسة في فقرات المحكر الثاني
 :ىي كما يمي( مف األعمى إلى األسفؿ) تنازليا حسب الكزف النسبي 

"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  80.98"  بمغ الكزف النسبي   "   4"في الفقرة  رقـ  .1
ؿ استخداـ التدريب أستطيع مف خبل"    ممما يدؿ عمى أف 0.05كىي أقؿ مف "  0.000

 " . يناسبني االفتراضي الحصكؿ عمى الدكرة في أم مكاف

"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  78.04"  بمغ الكزف النسبي   "   1"في الفقرة  رقـ  .2
أفضؿ الحصكؿ عمى الدكرة التدريبية في "    ممما يدؿ عمى أف 0.05كىي أقؿ مف "  0.000

 " . مكاف العمؿ أك المنزؿ

"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  75.10"  بمغ الكزف النسبي   "   5"الفقرة  رقـ  في .3
مكاعيد عقد الدكرات التدريبية االفتراضية "  مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "  0.000

 " . مناسب لظركؼ عممي

"  م كالقيمة االحتمالية تساك%"  73.73"  بمغ الكزف النسبي   "   6"في الفقرة  رقـ  .4
 أفضؿ التدريب خبلؿ فترة العمؿ في الكزارة"    ممما يدؿ عمى أف 0.05كىي أقؿ مف "  0.000

. " 
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"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  70.20"  بمغ الكزف النسبي   "   2"في الفقرة  رقـ  .5
أفضؿ الحصكؿ عمى الدكرة التدريبية في "    ممما يدؿ عمى أف 0.05كىي أقؿ مف "  0.000

 " . ات تدريب ديكاف المكظفيفقاع

"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  65.49"  بمغ الكزف النسبي   "   3"في الفقرة  رقـ  .6
أفضؿ الحصكؿ عمى الدكرة التدريبية مف "    ممما يدؿ عمى أف 0.05كىي أقؿ مف "  0.033
 " المنزؿ

"  االحتمالية تساكم  كالقيمة%"  58.24"  بمغ الكزف النسبي   "   8"في الفقرة  رقـ  .7
بدرجة  أفضؿ التدريب في فترة اإلجازات"    ممما يدؿ عمى أف 0.05كىي اكبر مف "  0.515

 "متكسطة 

"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  57.84"  بمغ الكزف النسبي   "   7"في الفقرة  رقـ  .8
  المسائية بعد الدكاـ أفضؿ التدريب في الفترة"  ممما يدؿ عمى أف 0.05كىي اكبر مف "  0.441

 "بدرجة متكسطة

 

اختيار الزماف كالمكاف )كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثاني 
كبر  مف  الكزف أكىي % 69.95، ك الكزف النسبي  يساكم 3.50تساكم( المناسب لمعممية التدريبية

الجدكلية كالتي  tكىي اكبر مف قيمة   8.685 المحسكبة تساكم tكقيمة % " 60" النسبي المحايد 
ق مف خبلؿ مما يدؿ عمى أف 0.05كىي اقؿ  مف  0.000كالقيمة االحتمالية تساكم  1.98تساكم 

مكاعيد عقد الدكرات  فأك استخداـ التدريب االفتراضي يمكف الحصكؿ عمى الدكرة في أم مكاف
. 05.0اللة عند مستكل د التدريبية االفتراضية مناسب لظركؼ عمميـ

ف أف التدريب االفتراضي مؾَّي إلى عتماد عمى النتائج السابقة يتضح أف النتائج تتجو بشكؿ كبير باال
التدريب في قاعات ديكاف  بينما ـالمتدربيف مف الحصكؿ عمى الدكرة التدريبية في أم مكاف يناسبو

درب، ذلؾ يؤكد أف العممية التدريبية االفتراضية المكظفيف العاـ لـ تكف ضمف الخيارات األكلى لممت
 .أكثر قبكال لممتدربيف عنيا مف العممية التدريبية التقميدية في قاعات ديكاف المكظفيف العاـ

كذلؾ يتجو كثير مف المتدربيف الختيار التدريب في مكاف العمؿ، كيرل الباحث أف ىذه النتيجة 
م القطاع الحككمي لمحصكؿ عمى التدريب البلـز خبلؿ منطقية حيث يتجو أغمب المكظفيف خاصة ؼ

فترة العمؿ، كذلؾ ألف طبيعة عمؿ المكظؼ الحككمي تمكنو مف تمقي التدريب أثناء الدكاـ دكف 
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التأثير عمى عممو بدرجة كبيرة، كيؤكد ىذا التحميؿ أف الكزف النسبي لمراغبيف بالحصكؿ عمى الدكرات 
م المحايد مما يحقؽ فرضية أف العممية التدريبية بؿ عف الكزف النسالتدريبية خبلؿ فترة اإلجازة يؽ

 .خبلؿ فترة عمؿ المكظفيف الحككمييف تككف أكثر تقببل عف غيرىا مف األكقات

تدريبيو خبلؿ فترة  فرصة لذا اختيار التدريب االفتراضي يحقؽ رغبة المكظؼ في الحصكؿ عمى
خارج إطار المؤسسة تقاؿ لمكصكؿ لمكاف التدريب عممو كال يتطمب منو إىدار كقت كبير في االف

 .التي يعمؿ بيا كبذلؾ يحقؽ منفعة متبادلة لممكظؼ كلممؤسسة الحككمية التي يعمؿ بيا

كالتي أثبتت أف ( 2002)دراسة جامعة كاليفكرنيا  كؿ مفكىذه الدراسة تتفؽ إلى حد كبير مع 
ىما جيدا لمادة الدرس كتعززت لدييـ الدراسة عف بعد كانت أكثر مركنة كأف الطبلب حققكا ؼ

 .اتجاىات جديدة زادت مف ثقتيـ بصكرة أكبر

كالتي ذكرت أف استخداـ تقنية الفصكؿ ( Halsen ،2002دراسة ىالسف )كذلؾ تتفؽ مع 
 .االفتراضية ساىمت في حؿ مشكمة الطمبة الذيف ال تسمح ظركفيـ باالنتظاـ في الدراسة

 (3-4)جدول رقم 
 اختيار الزمان والمكان المناسب لمعممية التدريبية: المحور ال اني تحميل الفقرات
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أفضلالحصولعلىالدورةالتدرٌبٌة 1

 فًمكانالعملأوالمنزل
3.90 1.048 78.04 8.689 0.000 

الدورةالتدرٌبٌةأفضلالحصولعلى 2

 .فًقاعاتتدرٌبدٌوانالموظفٌن
3.51 1.012 70.20 5.086 0.000 

أفضلالحصولعلىالدورةالتدرٌبٌة 3

 .منالمنزل
3.27 1.283 65.49 2.161 0.033 

أستطٌعمنخاللاستخدامالتدرٌب 4

االفتراضًالحصولعلىالدورةفً
4.05 0.883 80.98 11.998 0.000 
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 .ٌناسبنً أيمكان

مواعٌدعقدالدوراتالتدرٌبٌة 5

 .االفتراضٌةمناسبلظروفعملً
3.75 0.917 75.10 8.317 0.000 

أفضلالتدرٌبخاللفترةالعملفً 6

 .الوزارة
3.69 1.072 73.73 6.468 0.000 

أفضلالتدرٌبفًالفترةالمسائٌةبعد 7

 .الدوام
2.89 1.407 57.84 -0.774 0.441 

 0.515 0.653- 58.24 1.365 2.91 .لالتدرٌبفًفترةاإلجازاتأفض 8

 0.000 8.685 69.95 0.579 3.50 جميع الفقرات 

 1.98تساكم " 101"كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

  الوصول لمكفاءات التدريبية:  تحميل فقرات المحور ال الث 3.3.4

كالذم يبيف آراء أفراد ( 4-4)الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ لمعينة  tتـ استخداـ اختبار 
مرتبة  تنازليا حسب الكزف ( الكصكؿ لمكفاءات التدريبية)عينة الدراسة في فقرات المحكر الثالث 

 :ىي كما يمي( مف األعمى إلى األسفؿ)النسبي 

" حتمالية تساكم كالقيمة اال%"  84.90"  بمغ الكزف النسبي   "  1" في الفقرة  رقـ  .1
التدريب االفتراضي يساىـ في تمكيف " مما يدؿ عمى أف  0.05مف كىي أقؿ "   0.000

 " . العالـ التدريب مف الكصكؿ لممدربيف في أم مكاف في إدارة

"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  78.63"  بمغ الكزف النسبي   "  3" في الفقرة  رقـ  .2
التدريب االفتراضي يعتبر مشجعا "   ا يدؿ عمى أف مـ 0.05كىي أقؿ مف "  0.000

 " . التدريبية التي يعقدىا الديكاف لمكفاءات التدريبية النادرة مف االشتراؾ في البرامج
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" كالقيمة االحتمالية تساكم %"  77.25"  بمغ الكزف النسبي   "  4" في الفقرة  رقـ  .3
 تدريب االفتراضي يعتبر مشجعان اؿ"   مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "   0.000

 " . العالمية إلدارة التدريب مف اختيار الكفاءات التدريبية

" كالقيمة االحتمالية تساكم %"  73.73"  بمغ الكزف النسبي   "  2" في الفقرة  رقـ  .4
التدريب االفتراضي يساىـ في " مما يدؿ عمى أف  0.05أقؿ مف  كىي"   0.000

 " . ءالحصكؿ عمى مدربيف أكفا

الكصكؿ لمكفاءات )كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثالث 
كىي اكبر  مف  الكزف النسبي % 78.63، ك الكزف النسبي  يساكم  3.93تساكم ( التدريبية
الجدكلية كالتي  tكىي اكبر مف قيمة  14.851المحسكبة تساكم  tكقيمة % " 60" المحايد 
مما يدؿ عمى أف  0.05كىي اقؿ  مف  0.000ك كالقيمة االحتمالية تساكم   1.98تساكم 

 العالـ التدريب مف الكصكؿ لممدربيف في أم مكاف في إدارةالتدريب االفتراضي يساىـ في تمكيف 
 .05.0عند مستكل داللة  الحصكؿ عمى مدربيف أكفاء ك

أف  بية كالجزء الرئيس في تطكيرىا كبنائيا يتضح جميان المدرب ىك محكر العممية التدرم كحيث أف
تطبيؽ تقنية التدريب االفتراضي يساعد القائميف عمى العممية التدريبية مف تحقيؽ التنكع في 

السابقة كيساعدىا في تطكير العممية التدريبية بشكؿ كبير كمتسارع في ظؿ التدريبية الكفاءات 
 .مف التخصصات في القطاع المحميير غياب الكفاءات التدريبية في كث

مع كرقة العمؿ المقدمة إلى الندكة األكلى في تطبيقات تقنية كيرل الباحث أف النتيجة تتفؽ 
، كالتي تظير أف طبيعة 2010المعمكمات كاالتصاؿ في التعميـ كالتدريب بجامعة الممؾ سعكد، 

التدريب، كأف قمة عدد  العصر المتغيرة تتطمب تكظيؼ كسائط التعميـ عف بعد في عمميات
 .المدربيف كندرتيـ في تخصصات معينة يحتـ االستعانة بكسائط التدريب كالتعميـ الحديثة

 (4-4)جدول رقم 
 الوصول لمكفاءات التدريبية: تحميل الفقرات المحور ال الث
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1 
 إدارةيساىـ التدريب االفتراضي في تمكيف 

التدريب مف الكصكؿ لممدربيف في أم مكاف 
 .العالـ في

4.25 0.652 84.90 19.301 0.000 

2 
يساىـ التدريب االفتراضي في الحصكؿ عمى 

 .مدربيف أكفاء
3.69 0.944 73.73 7.344 0.000 

3 
يعتبر التدريب االفتراضي مشجعا لمكفاءات 

 ية النادرة مف االشتراؾ في البرامجالتدريب

 .التدريبية التي يعقدىا الديكاف

3.93 0.748 78.63 12.574 0.000 

4 
يعتبر التدريب االفتراضي مشجعا إلدارة 
 .العالمية التدريب مف اختيار الكفاءات التدريبية

3.86 0.809 77.25 10.772 0.000 

 0.000 14.851 78.63 0.633 3.93 جميع الفقرات 

 1.98تساكم " 101"كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

خاص بالقائمين )التحسين المستمر ألداء العممية التدريبية  :تحميل فقرات المحور الرابع 4.3.4
 ( عمى العممية التدريبية

ف آراء أفراد كالذم يبي( 5-4)لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
خاص بالقائميف )التحسيف المستمر ألداء العممية التدريبية )عينة الدراسة في فقرات المحكر الرابع 

ىي كما ( مف األعمى إلى األسفؿ) مرتبة  تنازليا حسب الكزف النسبي ( ( عمى العممية التدريبية
 :يمي

"  ة االحتمالية تساكم كالقيـ%"  78.97"  بمغ الكزف النسبي   "   3"في الفقرة  رقـ  .1
التدريب  إدارةالتدريب االفتراضي يمكف "  مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "  0.000

" . تخصصو بشكؿ دكرم كمستمر كالتطكير مف رفد المتدرب بكؿ جديد في مجاؿ
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" كالقيمة االحتمالية تساكم %"  76.96"  بمغ الكزف النسبي   "   1"في الفقرة  رقـ  .2
التدريب االفتراضي يساىـ في تحديد "   مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف  "  0.000

 " . أفضؿ االحتياجات التدريبية لمكزارات بشكؿ أدؽ

" كالقيمة االحتمالية تساكم %"  74.43"  بمغ الكزف النسبي   "   2"في الفقرة  رقـ  .3
م يساىـ في زيادة فرص التدريب االفتراض"   مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "   0.000

 " .)دائرة التدريب-مراكز التطكير-العميا اإلدارة)رقابة العممية التدريبية مف خبلؿ 

"  كالقيمة االحتمالية تساكم %"  72.05"  بمغ الكزف النسبي   "   5"في الفقرة  رقـ  .4
كدقة التدريب االفتراضي يساىـ في سرعة "   مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "  0.000

 " . تحميؿ نتائج قياس العممية التدريبية

 0.000" كالقيمة االحتمالية تساكم %"  69.87" بمغ الكزف النسبي   "   4"في الفقرة  رقـ  .5
التدريب االفتراضي يساىـ في سرعة كدقة قياس ميارات " مما يدؿ عمى أف  0.05كىي أقؿ مف "  

 ." كمعارؼ كسمكؾ المتدربيف

 

التحسيف المستمر ألداء )أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الرابع  كبصفة عامة يتبيف
كىي اكبر  مف  الكزف النسبي % 74.73، ك الكزف النسبي  يساكم 3.74تساكم ( العممية التدريبية

الجدكلية كالتي تساكم  tكىي اكبر مف قيمة  8.843المحسكبة تساكم  tكقيمة % " 60" المحايد 
تحسيف ىناؾ   مما يدؿ عمى أف 0.05كىي اقؿ  مف  0.000االحتمالية تساكم  ك كالقيمة  1.98

 .05.0عند مستكل داللة  مستمر ألداء العممية التدريبية

سعى الباحث مف خبلؿ ىذه الفقرة إلى التأكد مف مدل مساىمة تقنية التدريب االفتراضي مف تمكيف 
مف الكصكؿ إلى نتائج التقييـ كقياس مستكل الرضا، كمف الكاضح أف  القائميف عمى العممية التدريبية

تطبيؽ ىذه التقنية سيساعد إدارة التدريب مف تحقيؽ النتائج بشكؿ أفضؿ كأدؽ كمستمر مف التي 
تحققيا عبر التدريب التقميدم، كذلؾ في ظؿ أف عممية تقييـ التدريب أصبحت مف المحاكر الميمة 

 .ال يمكف تجاىمو في تطكير العممية التدريبية التدريب كجزءان  التي تركز عمييا إدارة

كالتي بينت أف برامج التدريب االلكتركني التي تقدميا شركة ( 2009)كىذا يتفؽ مع دراسة المييزعي 
أرامكك السعكدية ذات فعالية عالية حيث ترفع مف قدرة المتدرب عمى التدريب الذاتي كتطكير نفسو، 

فسو كترفع مف حصيمتو المعمكماتية كتعزز مياراتو، كتمكنو مف االنفتاح عمى البرامج كتزيد مف ثقتو بف
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العالمية في المجتمعات المتقدمة، كما بينت نتائج الدراسة أف برامج التدريب االلكتركني عززت مف 
قدرة ميارات المتدرب اإلبداعية كاالبتكارية كالتفكير الناقد كحؿ المشكبلت، كجعؿ المتدربيف أكثر 

عمى التدريب عمى عدد مف الميارات في كقت أقؿ لما تكفره ليـ مف مركنة كسرعة، كأنيا أكسبت 
المتدربيف ميارات فنية ساىمت في رفع كفاءتيـ اإلنتاجية كرفعت مف قدرتيـ عمى تمبية متطمبات 

 .العمؿ

 
 (5-4)جدكؿ رقـ 

 ية التدريبية التحسين المستمر ألداء العمل: الرابعتحميؿ الفقرات المحكر 

 الفقرة مسمسل

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t
لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

1 
يساىـ التدريب االفتراضي في تحديد 

 االحتياجات التدريبية لمكزارات بشكؿ أدؽ

 .أفضؿ

3.85 0.907 76.96 8.310 0.000 

2 
يساىـ التدريب االفتراضي في زيادة فرص 

 اإلدارة)لعممية التدريبية مف خبلؿ رقابة ا

 )دائرة التدريب-مراكز التطكير-العميا
3.72 0.905 74.43 7.087 0.000 

3 
التدريب  إدارةيمكف التدريب االفتراضي 

 كالتطكير مف رفد المتدرب بكؿ جديد في مجاؿ

 .تخصصو بشكؿ دكرم كمستمر

3.95 0.771 78.97 10.865 0.000 

4 
راضي في سرعة كدقة يساىـ التدريب االفت

 .قياس ميارات كمعارؼ كسمكؾ المتدربيف
3.49 1.047 69.87 4.138 0.000 

يساىـ التدريب االفتراضي في سرعة كدقة  5
 .تحميؿ نتائج قياس العممية التدريبية

3.60 1.073 72.05 4.959 0.000 

 0.000 8.843 74.73 0.740 3.74 جميع الفقرات 

 1.98تساكم " 101"كدرجة حرية  0.05كل داللة الجدكلية عند مست tقيمة 
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 :جميع محاور الدراسةتحميل   5.3.4
كالذم يبيف آراء أفراد ( 6-4)لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 

عينة الدراسة في محاكر الدراسة مرتبة  تنازليا حسب الكزف النسبي لكؿ محكر ك يتبيف أف 
كىي اكبر  % 74.6، ك الكزف النسبي  يساكم 3.73كسط الحسابي لجميع المحاكر يساكم المت

 tكىي اكبر مف قيمة  13.568المحسكبة تساكم   tكقيمة % " 60" مف  الكزف النسبي المحايد 
مما  0.05كىي اقؿ  مف 0.000  ، ك القيمة االحتمالية تساكم  1.98الجدكلية كالتي تساكم 

علىتحسٌنجودةالتدرٌبلدىدٌوانالموظفٌنٌعملقالتدرٌباالفتراضًتطبًيدؿ عمى أف 

 .العام
يبلحظ أف النتائج تتجو بشكؿ ايجابي كبير ( 31)سبؽ كاستنادا إلى النتائج في جدكؿ  عمى ما ان بناء

تكاليؼ العممية )حكؿ تطبيؽ تقنية التدريب االفتراضي كذلؾ لتأثر كافة محاكر جكدة التدريب 
 –الكصكؿ لمكفاءات التدريبية  –اختيار الزماف كالمكاف المناسب لمعممية التدريبية  –يبية التدر

 74.6بذلؾ كبشكؿ مممكس حيث أف الكزف النسبي اإلجمالي ( التحسيف المستمر لمعممية التدريبية
سة ، مما يحقؽ جميع فرضيات الدرا%60مقارنة بالكزف النسبي المعيارم  كىذه تعتبر كبيرة نسبيان 

 .السابقة
 (6-4)جدول رقم 

لدى ديوان الموظفين  أثر سطبيق السدريب اافسراضي على جودة السدريب)تحميل محاور الدراسة

 (العمم

 العنوانالمحور 

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري  
عيا
الم
ف 

حرا
االن

ي 
سب
 الن

زن
الو

مة 
قي

t
لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

ب 
ترتي

ال

 1 0.000 13.876 79.98 0.727 4.00 تكاليف العممية التدريبيةاألول 

اختيار الزمان والمكان المناسب ال اني 
 لمعممية التدريبية

3.50 0.579 69.95 8.685 0.000 4 

 3 0.000 14.851 78.63 0.633 3.93 الوصول لمكفاءات التدريبيةال الث 

التحسين المستمر ألداء العممية الرابع 
خاص بالقائمين عمى )التدريبية 

ية العممية التدريب
3.74 0.740 74.73 8.843 0.000 2 
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 العنوانالمحور 

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري  
عيا
الم
ف 

حرا
االن

ي 
سب
 الن

زن
الو

مة 
قي

t
لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

ب 
ترتي

ال

  0.000 13.568 74.60 0.543 3.73 جميع الفقرات 

 1.98تساكم " 101"كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

 

تحميل فرضيات الدراسة  4.4  

 

ضي وبين بين التدريب االفترا  05.0عند مستكل د عبلقة ذات داللة إحصائية توج -
 .تخفيض تكاليف العممية التدريبية

تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف  التدريب االفتراضي كبيف تخفيض تكاليؼ العممية 
كالذم يبيف أف القيمة ( 7-4)كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  05.0التدريبية عند مستكل داللة 

كىي  0.764المحسكبة تساكم  r، كما أف قيمة 0.05ىي اقؿ مف ك 0.000االحتمالية تساكم 
عبلقة ذات داللة إحصائية ، مما يدؿ عمى كجكد 0.195الجدكلية كالتي تساكم   rكبر مف قيمةأ

 .بيف التدريب االفتراضي كبيف تخفيض تكاليؼ العممية التدريبية  05.0عند مستكل 
 (7-4)جدول رقم 

  التدريب وبين تخفيض تكاليف العممية التدريبية رتباط بينمعامل اال
 تخفيض تكاليف العممية التدريبية اإلحصاءاخ الوحىر

 التدريب االفتراضي

 0.764 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 102 حجـ العينة

 0.195يساكم " 0.05"كمستكل داللة " 100" المحسكبة عند درجة حرية  r  قيمة 

 

 



99 
 

بين التدريب االفتراضي وبين   05.0عند مستكل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية  -
 .تمكين المتدرب من اختيار المكان والزمان المناسب لمتدريب

تطبيق التدريب االفتراضي وبين تمكين المتدرب تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف  
كالنتائج مبينة في  05.0عند مستكل داللة  الزمان المناسب لمتدريبمن اختيار المكان و

، كما أف  0.05كىي اقؿ مف  0.000كالذم يبيف أف القيمة االحتمالية تساكم ( 8-4)جدكؿ رقـ 
، مما 0.195الجدكلية كالتي تساكم   rكىي اكبر مف قيمة  0.901المحسكبة تساكم   rقيمة 

بين تطبيق التدريب   05.0عند مستكل عبلقة ذات داللة إحصائية د يدؿ عمى كجك
 .االفتراضي وبين تمكين المتدرب من اختيار المكان والزمان المناسب لمتدريب

، كالتي أظيرت أف مجمكعة التعمـ عند (2002)تتفؽ النتيجة الحالية مع دراسة جامعة كاليفكرنيا 
نة كأنيـ حققكا فيمان جيدا لمادة الدرس، كيرل الباحث أف تمكيف المتدرب بعد كانت دراستيـ مر

مف اختيار الكقت كالمكاف المناسب لتمقي تدريبو تحقؽ لديو رضا أكبر عف العممية التدريبية 
مف المتدربيف يتمقى التدريب  يففي فيـ كاستيعاب المادة بشكؿ أفضؿ حيث أف الكثير قكتساعد

بالكقت كالمكاف المختاريف لذلؾ، كبالتالي ال يستطيع الكصكؿ إلى نفس  التقميدم دكف قناعتو
 .الدرجة مف الرضا كاالستيعاب

كذلؾ تشير كافة الدراسات التي تتعمؽ بالعممية التدريبية أف اختيار الكقت كالمكاف المناسب 
التدريبية لمعممية التدريبية جزء أصيؿ مف مككنات تطكير التدريب كأضحت الكثير مف المؤسسات 

كالتعميمية إلى التسابؽ في تكفير أفضؿ األجكاء التدريبية، كىذا ما حققتو الدراسة الحالية عبر 
 .تمكيف المتدرب مف اختيار أم كقت كمكاف يناسبو لتمقي عممية التدريب

 (8-4)جدول رقم 
ان والزمان تطبيق التدريب االفتراضي وبين تمكين المتدرب من اختيار المك معامل االرتباط بين

  المناسب لمتدريب
 اختيار المكان والزمان المناسب لمتدريب اإلحصاءاخ الوحىر

 تطبيق التدريب االفتراضي 
 0.901 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية
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 102 حجـ العينة

 0.195يساكم " 0.05"كمستكل داللة " 100" المحسكبة عند درجة حرية  r  قيمة 

بين تطبيق التدريب االفتراضي   05.0عند مستكل ذات داللة إحصائية توجد عبلقة  -
 .وبين تمكين القائمين عمى العممية التدريبية من الوصول لمكفاءات التدريبية المتميزة

تطبيق التدريب االفتراضي وبين تمكين القائمين تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف  
 05.0عند مستكل داللة  عممية التدريبية من الوصول لمكفاءات التدريبية المتميزةعمى ال

كىي اقؿ  0.000كالذم يبيف أف القيمة االحتمالية تساكم ( 9-4)كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ 
تي الجدكلية كاؿ  rكىي اكبر مف قيمة  0.793المحسكبة تساكم   r، كما أف قيمة  0.05مف 

  05.0عند مستكل عبلقة ذات داللة إحصائية ، مما يدؿ عمى كجكد    0.195تساكم 
بين تطبيق التدريب االفتراضي وبين تمكين القائمين عمى العممية التدريبية من الوصول 

 .لمكفاءات التدريبية المتميزة

ظير أف طبيعة العصر المتغيرة كالتي ت( 2010)السعادات تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة 
تتطمب تكظيؼ كسائط التعميـ عف بعد في عمميات التدريب، كأف قمة عدد المدربيف كندرتيـ في 

 .تخصصات معينة يحتـ االستعانة بكسائط التدريب كالتعميـ الحديثة

كنظران ألكضاع قطاع غزة الصعبة كالتي حرمت الكثير مف القطاعات كالمؤسسات الخاصة 
مية مف التكجو نحك استقطاب كفاءات تدريبية عالمية تساىـ في تقديـ تدريب مميز كعالي كالحكك

أك تمكيف المتدربيف مف السفر كاالنتقاؿ لمخارج كتمقي التدريب في مؤسسات تدريبية خارجية، لذا 
يرل الباحث أف التدريب االفتراضي يساىـ بشكؿ كبير في التغمب عمى ىذه المشكمة كمساعدة 

سات التدريبية مف الكصكؿ إلى أعمى مستكيات التدريب دكف الحاجة لمسفر أك االنتقاؿ المؤس
 .لمخارج

 (9-4)جدول رقم 
تطبيق التدريب االفتراضي وبين تمكين القائمين عمى العممية التدريبية من معامل االرتباط بين 

 الوصول لمكفاءات التدريبية المتميزة

 اإلحصاءاخ الوحىر
عمى العممية التدريبية من تمكين القائمين 

 الوصول لمكفاءات التدريبية المتميزة
 0.793 معامؿ االرتباط تطبيق التدريب االفتراضي
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 0.000 القيمة االحتمالية

 102 حجـ العينة

 0.195يساكم " 0.05"كمستكل داللة " 100" المحسكبة عند درجة حرية  r  قيمة 

تطبيق التدريب االفتراضي وبين   بين  05.0تكل عند مستوجد عبلقة ذات داللة إحصائية  -
 .زيادة إقبال المتدربين عمى التدريب

التدريب االفتراضي وبين زيادة إقبال  تطبيؽتـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العبلقة بيف 
غير التابع الحالي بمجمكع كتـ ربط المت  05.0عند مستكل داللة  المتدربين عمى التدريب
كالنتائج مبينة في جدكؿ ، (المحكر الثالث، المحكر الرابع، المحكر الخامس)المتغيرات في كؿ مف 

 r، كما أف قيمة  0.05كىي اقؿ مف  0.000كالذم يبيف أف القيمة االحتمالية تساكم ( 10-4)رقـ 
، مما يدؿ عمى 0.195م تساكم الجدكلية كالت  rكىي اكبر مف قيمة  0.861المحسكبة تساكم  

بين التدريب االفتراضي وبين زيادة   05.0عند مستكل عبلقة ذات داللة إحصائية كجكد 
 .إقبال المتدربين عمى التدريب

التسجيؿ في  يرغبكف % 61 أف ظيرتم تإلى حد كبير مع دراسة العقاد كاؿتتفؽ الدراسة الحالية 
، كتعتبر ىذه النتيجة منطقية ألنيا تعتمد عمى ال يرغبكف بذلؾ% 39ركني مقابؿ لبرنامج تعميـ إلكت

الفرضيات السابقة حيث أف انخفاض تكمفة العممية التدريبية كتمكيف المتدرب مف اختيار الكقت 
كالزماف المناسب لمتدريب كالكصكؿ لمكفاءات التدريبية ال شؾ أنيا تؤدم إلى زيادة اإلقباؿ عمى 

 .ألنيا تضفي لممتدرب مزايا جديدة غير متكفرة في التدريب التقميدمالتدريب 
 
 
 (10-4)جدول رقم 

 التدريب االفتراضي وبين زيادة إقبال المتدربين عمى التدريبمعامل االرتباط بين 

 زيادة إقبال المتدربين عمى التدريب اإلحصاءاخ الوحىر

 التدريب االفتراضي
 0.861 معامؿ االرتباط

0.000 االحتمالية القيمة
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 102 حجـ العينة

 0.195يساكم " 0.05"كمستكل داللة " 100" المحسكبة عند درجة حرية  r  قيمة 

 

بين تطبيق التدريب االفتراضي وبين   05.0عند مستكل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية  -
 .التحسين المستمر لمعممية التدريبية

التدريب االفتراضي وبين التحسين المستمر  تطبيؽبيرسكف إليجاد العبلقة بيف  تـ استخداـ اختبار

كالذم يبيف أف ( 11-4)كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  05.0عند مستكل داللة  لمعممية التدريبية

 0.801المحسكبة تساكم   r، كما أف قيمة  0.05كىي اقؿ مف  0.000القيمة االحتمالية تساكم 

عبلقة ذات داللة ، مما يدؿ عمى كجكد 0.195الجدكلية كالتي تساكم   rكىي اكبر مف قيمة 

بين التدريب االفتراضي وبين التحسين المستمر لمعممية   05.0عند مستكل إحصائية 

 .التدريبية

لمبحكثيف كىـ القائمكف نبلحظ أف تكجو ا( 5-4)مف خبلؿ الرجكع لتحميؿ الفقرات لممحكر في جدكؿ 

تمكيف إدارة التدريب كالتطكير مف رفد المتدرب بكؿ جديد في مجاؿ " عمى العممية التدريبية حكؿ 

مما يدلؿ عمى أف المؤسسات التدريبية ترل في التدريب االفتراضي " تخصصو بشكؿ دكرم كمستمر

ة التدريب حيث أف التدريب مساىمة نكعية تمكنيـ مف التكاصؿ مع المتدرب قبؿ كخبلؿ كبعد عممي

التقميدم في غالبو ال يمكف المتدرب مف متابعة الحصكؿ عمى مكاد تدريبية تتعمؽ بمجاؿ الدكرة بعد 

تحديد االحتياجات التدريبية لمكزارات بشكؿ أدؽ "االنتياء منيا نظران لصعكبة ذلؾ، يؤكد ذلؾ أف خيار 

 .مف التكاصؿ مع المتدرب قبؿ عممية التدريبجاء في المرتبة الثانية كىذا يعتبر جزء " كأفضؿ
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 (11-4)جدول رقم 
 التدريب االفتراضي وبين التحسين المستمر لمعممية التدريبيةمعامل االرتباط بين 

 التحسين المستمر لمعممية التدريبية اإلحصاءاخ الوحىر

 التدريب االفتراضي
 0.801 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 102 العينة حجـ

 0.195يساكم " 0.05"كمستكل داللة " 100" المحسكبة عند درجة حرية  r  قيمة 

بين التدريب االفتراضي وبين    05.0عند مستكل  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية -
 .التجاوب المستمر لحاجات المتدرب ومتطمباتو بشكل فعال

التدريب االفتراضي وبين التجاوب المستمر اد العبلقة بيف تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليج
كتـ ربط المتغير التابع  ،05.0عند مستكل داللة  لحاجات المتدرب ومتطمباتو بشكل فعال

كالنتائج مبينة في ، (39، 37 ،34، 28)الحالي بمجمكع المتغيرات في كؿ مف البنكد التالية 
، كما  0.05كىي اقؿ مف  0.000م يبيف أف القيمة االحتمالية تساكم كالذ( 12-4)جدكؿ رقـ 
،    0.195الجدكلية كالتي تساكم  rكىي اكبر مف قيمة  0.853المحسكبة تساكم   rأف قيمة 

بين التدريب   05.0عند مستكل عبلقة ذات داللة إحصائية مما يدؿ عمى كجكد 
 .مستمر لحاجات المتدرب ومتطمباتو بشكل فعالاالفتراضي وبين التجاوب ال

كىذا يؤكد مبدأ التدريب االفتراضي الذم يتيح فرص تدريب جماعي كيساعد في إرجاع األثر 
الفكرم حيث يتميز بذلؾ عف التدريب التقميدم فالقدرة عمى التكاصؿ المستمر مع المتدرب بعد 

كافة المتدربيف إلييا لممناقشة كالعمؿ معا، عممية التدريب كعقد لقاءات دكرية مفتكحة يتـ دعكة 
كالعصؼ الذىني لؤلفكار، كتحميؿ الحاالت العممية، كالتفكير الجماعي في المشركعات كالبرامج 

التدريبية القادمة في الكقت الحقيقي ليا دكر كبير في التجاكب المستمر لحاجات المتدرب 
 .كمتطمباتو بشكؿ فعاؿ
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 (12-4)جدول رقم 
التدريب االفتراضي وبين التجاوب المستمر لحاجات المتدرب ومتطمباتو بشكل االرتباط بين  معامل

 فعال

 اإلحصاءاخ الوحىر
التجاوب المستمر لحاجات المتدرب ومتطمباتو بشكل 

 فعال

التدريب 
 االفتراضي

 0.853 معامؿ االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

0.000 

 102 حجـ العينة

 0.195يساكم " 0.05"كمستكل داللة " 100" ة عند درجة حرية المحسكب r  قيمة 
 

في أراء المتدربين والقائمين عمى   05.0عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  -
تعزى لمعوامل الشخصية  أ ر تطبيق التدريب االفتراضي عمى جودة التدريبالعممية التدريبية حول 

 (.إجادة الحاسوب –طبيعة العمل  –المؤىل العممي  –مر الع –الجنس : ) م ل

 :وينب ق من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
في أراء المتدربين والقائمين عمى   05.0عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  -

 تعزى لمجنس  ريبأ ر تطبيق التدريب االفتراضي عمى جودة التدالعممية التدريبية حول 

في أراء المتدربين والقائمين عمى العممية  ؽالختبار الفرك tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
كالنتائج مبينة في  تعزى لمجنس أ ر تطبيق التدريب االفتراضي عمى جودة التدريبالتدريبية حول 

كىي اكبر مف  0.853ر تساكم لجميع المحاك ك يتبيف أف القيمة االحتمالية( 13-4)جدكؿ رقـ 
 1.98الجدكلية كالتي تساكم  tكىي أقؿ مف قيمة  0.186المحسكبة المطمقة  تساكم  tكقيمة   0.05

في آراء أفراد   05.0مما يدؿ عمى  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
أ ر تطبيق التدريب االفتراضي عمى لية التدريبية حول في أراء المتدربين والقائمين عمى العمالعينة 

 .تعزى لمجنس جودة التدريب

مف النتيجة السابقة يتضح أف التدريب االفتراضي ال يتعمؽ بالجنس حيث يستطيع المتدرب االستفادة 
منو بنفس الكيفية بغض النظر عف جنسو كذلؾ ألف طبيعة مككنات التدريب االفتراضي غير مرتبطة 

كالتي أكضحت أف ىناؾ فركؽ ( 2007)التنكع، كبالتالي تختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة البجادم بيذا 
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ذات داللة إحصائية تعكد لمجنس كىي لصالح الذككر، كيرل الباحث أف ذلؾ قد يعكد إلى كقت تنفيذ 
المكاتي الدراسة حيث أف تكجو النساء لبلنترنت بدء يتزايد شيئان فشيئان حيث أف العديد مف النساء 

كأصبحف أكثر تقببلن الستخدامو  2011تغيرت نظرتيف في  2007رفضف استخداـ االنترنت في عاـ 
 .كتمقي التدريب عف طريقو

 (13-4)جذول رلن 

أثر للفروق تُي إجاتاخ الوثحىثُي فٍ أراء الوتذرتُي والمائوُي ػلً الؼولُح التذرَثُح حىل  tًتائج  اختثار  

 تؼزي للجٌش ضٍ ػلً جىدج التذرَةتطثُك التذرَة االفترا

 العدد الجنس الجزء
الوسط 
 الحسابي

 tقيمة  االنحراف المعياري

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

أثر تطثُك التذرَة االفتراضٍ ػلً 

 جىدج التذرَة
 0.186 0.556 3.734 86 ذكر

 
0.853 
 

 0.486 3.707 16 أنثى

 1.98تساكم " 100" ية ك درجة حر 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

في أراء المتدربين والقائمين عمى   05.0عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  -
 تعزى لممؤىل العممي  أ ر تطبيق التدريب االفتراضي عمى جودة التدريبالعممية التدريبية حول 

في آراء عينة الدراسة في أراء المتدربيف  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ
تعزل  أثر تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريبكالقائميف عمى العممية التدريبية حكؿ 
ك يتبيف أف  (14-4)كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ . 05.0لممؤىؿ العممي عند مستكل داللة  

الجدكلية كالتي  Fكىي اقؿ مف قيمة  3.021مجتمعة تساكم المحسكبة لجميع المحاكر  Fقيمة 
مما  0.05كبر مف أكىي  0.053، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 3.09تساكم 

عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أراء المتدربيف كالقائميف عمى العممية التدريبية  يدؿ
تعزل لممؤىؿ العممي عند مستكل داللة  م عمى جكدة التدريبأثر تطبيؽ التدريب االفتراضحكؿ 

05.0. 

لذا يتضح مف النتائج السابقة أف المؤىؿ العممي لممتدربيف ليس مقياسا لتطبيؽ تقنية التدريب 
ات عقمية كعممية كبيرة حيث يستطيع إلمكافاالفتراضي مف عدميا، ذلؾ ألف ىذه التقنية ال تحتاج 

عامؿ معيا كافة المتدربيف بمختمؼ تخصصاتيـ كمستكياتيـ العممية، كىذا يجعؿ مف العممية الت
ضية ذات أىمية كبيرة في المستقبؿ، كبالتالي تختمؼ الدراسة الحالية مع دراسة التدريبية االفترا



106 
 

كالتي تظير أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية يعكد لمتغير المؤىؿ العممي، ( 2007)البجادم 
كيرل الباحث أف ىذا االختبلؼ يعكد إلى درجة سيكلة الكصكؿ آللية التدريب االلكتركنية كسيكلة 
استخداميا، حيث حاكؿ الباحث خبلؿ عممية التطبيؽ إلى تسييؿ عممية الكلكج لمفصؿ االفتراضي 

الباحث  كالتعامؿ معو بينما لـ يكف ىذا األمر متحققا بنفس الدرجة في دراسة البجادم، لذا لـ يجد
 .أم فركؽ تذكر بيف آراء المتدربيف تعزك لممؤىؿ العممي

 

 (14-4)جذول رلن 

تُي فٍ أراء الوتذرتُي والمائوُي ػلً الؼولُح  (One Way ANOVA )ًتائج تحلُل التثاَي األحادٌ 

 لممؤىل العمميتؼزي  أثر تطثُك التذرَة االفتراضٍ ػلً جىدج التذرَةالتذرَثُح حىل 

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

أ ر تطبيق التدريب 
االفتراضي عمى جودة 

 التدريب

 0.857 2 1.715 بين المجموعات

3.021 
 

0.053 
 0.284 99 28.104 داخل المجموعات 

  101 29.819 المجموع

 3.09تساكم  0.05كمستكل داللة " 99، 2"ة حرية الجدكلية عند درج Fقيمة 
في أراء المتدربين والقائمين عمى   05.0عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  -

 .لعمر لتعزى  أ ر تطبيق التدريب االفتراضي عمى جودة التدريبالعممية التدريبية حول 

في أراء المتدربيف كالقائميف عمى العممية  ؽالختبار الفرك tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
تعزل لمعمر كالنتائج مبينة في  أثر تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريبالتدريبية حكؿ 

كىي اقؿ   مف   0.000ك يتبيف أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم   ( 15-4)جدكؿ رقـ 
الجدكلية كالتي تساكم  tكىي اكبر مف قيمة     3.878لمطمقة  تساكم المحسكبة ا tكقيمة   0.05
في آراء أفراد   05.0مما يدؿ عمى  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  1.98

أثر تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى العينة في أراء المتدربيف كالقائميف عمى العممية التدريبية حكؿ 
"سنة23أقلمن–20" تعزل لمعمر كالفركؽ لصالح فئات العمر  جكدة التدريب

ث أف ىذا االختبلؼ قد يعكد إلى حجـ مجتمع الدراسة في الفئة المذككرة كذلؾ ألف نسبة يرل الباح
، كبالتالي لك تغيرت %96.1كالبالغة " سنة فأكثر  23" مقارنة بالفئة األخرل % 3.9الفئة المذككرة 
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كالتي أظيرت أف ( 2002)ق النسبة قد تتغير النتيجة، كما تتعارض ىذه الدراسة مع دراسة ىالسف ىذ
سنة بينما أغمب الطبلب الذيف  26أغمب الطبلب الذيف درسكا عبر شبكة االنترنت تجاكزت أعمارىـ 

االنترنت سنة، كيعتقد الباحث أف أراء المتدربكف تجاه تكظيؼ  26تعممكا بالطريقة التقميدية دكف 
بالنسبة لمتغير العمر كاحدة كأف النتائج السابقة كاختبلفيا قد يعكد لظركؼ معينة كىذا يؤكده العديد 

 .مف الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ كالتي تكاد تخمك مف اختبلؼ يعكد لمتغير العمر
 

 (15-4)جذول رلن 

أثر تذرتُي والمائوُي ػلً الؼولُح التذرَثُح حىل للفروق تُي إجاتاخ الوثحىثُي فٍ أراء الن tًتائج  اختثار  

 لعمرلتؼزي  تطثُك التذرَة االفتراضٍ ػلً جىدج التذرَة

الوسط  العدد لعمرا الجزء
 tقيمة  االنحراف المعياري الحسابي

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

أثر تطثُك التذرَة 

االفتراضٍ ػلً جىدج 

 التذرَة

 23أقلمن–20
 3.878 0.252 4.698 4 سنة

 
0.000 
 

 0.515 3.690 98 سنة فأكثر 23

 1.98تساكم " 100" ك درجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

في أراء المتدربين والقائمين عمى   05.0عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  -
 .طبيعة العمل لتعزى  لى جودة التدريبأ ر تطبيق التدريب االفتراضي عالعممية التدريبية حول 

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ في آراء عينة الدراسة في أراء المتدربيف 
تعزل لطبيعة  أثر تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريبكالقائميف عمى العممية التدريبية حكؿ 

 Fك يتبيف أف قيمة  (16-4)كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ . 05.0العمؿ عند مستكل داللة  
الجدكلية كالتي تساكم  Fكىي اقؿ مف قيمة    1.521المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم 

مما يدؿ   0.05كىي اكبر مف  0.202، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم  2.47
اللة إحصائية في أراء المتدربيف كالقائميف عمى العممية التدريبية حكؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات د

تعزل لطبيعة العمؿ عند مستكل داللة  أثر تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريب
05.0. 
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ية ال يعتبر ىذا المحكر تأكيدا لممحاكر السابقة كالتي يتضح مف خبلليا أف عممية التدريب االفتراض
تتطمب مستكل عممي معيف أك طبيعة عمؿ معيف، بمعنى أف كافة المستكيات التنظيمية داخؿ 

تدريب االفتراضي كاالستفادة منيا، كىذا ما تؤكده الدراسات السابقة المؤسسة تستطيع استخداـ تقنية اؿ
تكل كظيفي دراسة أف استخداـ التدريب االفتراضي أك االلكتركني يختمؼ مف مس أمحيث لـ تظير 

إلى آخر كأف كافة المستكيات التنظيمية قادرة عمى التعامؿ مع التقنية االفتراضية كااللكتركنية بشكؿ 
. متساكم

 
 

 (16-4)جذول رلن 

تُي فٍ أراء الوتذرتُي والمائوُي ػلً الؼولُح التذرَثُح  (One Way ANOVA )ًتائج تحلُل التثاَي األحادٌ 

 طبيعة العمللتؼزي  تراضٍ ػلً جىدج التذرَةأثر تطثُك التذرَة االفحىل 

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

أ ر تطبيق التدريب 
االفتراضي عمى جودة 

 التدريب

 0.440 4 1.760 بين المجموعات

1.521 
 

0.202 
 0.289 97 28.058 داخل المجموعات 

  101 29.819 المجموع

 2.47تساكم  0.05كمستكل داللة " 97، 4"الجدكلية عند درجة حرية  Fقيمة 

في أراء المتدربين والقائمين عمى   05.0عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  -
 تعزى إلجادة الحاسوب بأ ر تطبيق التدريب االفتراضي عمى جودة التدريالعممية التدريبية حول 

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ في آراء عينة الدراسة في أراء المتدربيف 
تعزل إلجادة  أثر تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريبكالقائميف عمى العممية التدريبية حكؿ 

 Fك يتبيف أف قيمة  (17-4)كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ . 05.0الحاسكب عند مستكل داللة  
الجدكلية كالتي تساكم   Fكىي اقؿ مف قيمة    0.151المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم 

مما يدؿ   0.05كىي اكبر مف   0.860، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم  3.09
ية في أراء المتدربيف كالقائميف عمى العممية التدريبية حكؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائ
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تعزل إلجادة الحاسكب عند مستكل داللة  أثر تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريب
05.0. 

لذلؾ تعتبر عممية التدريب االفتراضية عممية مبلئمة لجميع المكظفيف داخؿ القطاع  استنادان 
ال تتطمب ميارة عالية في استخداـ الحاسكب حيث يستطيع كافة مستخدمي الحاسكب الحككمي ك

باختبلؼ مستكل ميارتيـ في استخداـ الحاسكب مف التعامؿ مع التدريب االفتراضي بدكف أف 
( 2007)كاجيكا مشكبلت فنية كبيرة كمعقدة، كبالتالي تختمؼ الدراسة الحالية مع دراسة البجادم م

ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف آراء المبحكثيف يعكد لمتغير مستكل الخبرة كالتي تظير أف 
 .في التعميـ عف بعد عبر االنترنت

كيرل الباحث أف ىذا االختبلؼ يعكد أيضا لكقت إجراء الدراسة حيث أف التعامؿ مع االنترنت 
ق عمى كأنو كاف يقتصر في غالب 2012كاف أقؿ بدرجة كبيرة عف عاـ  2007في عاـ 

المتخصصيف في التعامؿ مع الحاسكب كبالتالي مف المنطقي أف يككف ىناؾ تكجو أكبر مف قبؿ 
المتخصصيف في الحاسكب تجاه استخداـ االنترنت في التعميـ أك التدريب أما اآلف كقد أصبح 
جياز الحاسكب كاالنترنت مف مككنات كافة البيكت فبل شؾ أف نظرة المتدربيف ستختمؼ حكؿ 

 .نية تمقي التدريب افتراضيان إمكا
 (17-4)جذول رلن 

تُي فٍ أراء الوتذرتُي والمائوُي ػلً الؼولُح  (One Way ANOVA )ًتائج تحلُل التثاَي األحادٌ 

 إلجادة الحاسوبتؼزي  أثر تطثُك التذرَة االفتراضٍ ػلً جىدج التذرَةالتذرَثُح حىل 

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

ة درج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

أ ر تطبيق التدريب 
االفتراضي عمى جودة 

 التدريب

 0.045 2 0.091 بين المجموعات

0.151 
 

0.860 
 0.300 99 29.728 داخل المجموعات 

  101 29.819 المجموع

 3.09تساكم  0.05كمستكل داللة " 99، 2"الجدكلية عند درجة حرية  Fقيمة 
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: مناقشة نتائج الدراسة الميدانية 5.4

نتائج الدراسة أظيرت أف استخداـ تقنية التدريب االفتراضي ساىـ في تمكيف المتدرب مف 
اختيار الزماف كالمكاف المناسب لمعممية التدريبية كبالتالي اتفقت الدراسة مع دراسة جامعة 

لتعمـ عف بعد كانت دراستيـ مرنة كأنيـ ، كالتي أظيرت أف مجمكعة ا(2002)كاليفكرنيا 
 .حققكا فيما جيدا لمادة الدرس

بيف استخداـ تقنية التدريب  ذات داللة إحصائية عبلقةكجكد  كذلؾ نتائج الدراسة تظير
المتدربيف عمى العممية التدريبية كىذا يتفؽ إلى حد كبير مع  إقباؿاالفتراضي كبيف زيادة 

% 39التسجيؿ لبرنامج تعميـ إلكتركني مقابؿ في  يرغبكف % 61 أف ظيرتم تدراسة العقاد كاؿ
 .ال يرغبكف بذلؾ

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أراء المتدربيف كالقائميف عمى أيضا أظيرت الدراسة أنو 
، كذلؾ تعزل لمعمر أثر تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريبالعممية التدريبية حكؿ 

 :يتفؽ مع كؿ مف

مف المبحكثيف يعتقدكف أف التعميـ االلكتركني %  82اسة العقاد كالذم يظير أف در -
في سف مبكرة قادر عمى التكجيو نحك استخداـ عممي لمحاسكب بشكؿ دائـ كالتقميؿ 

 .يعتقدكف العكس% 18المستمر مف الترفيو بالمقابؿ 
ا عبر أغمب الطبلب الذيف درسككالتي أظيرت أف ( Halsen 2002دراسة ىالسف ) -

تعممكا بالطريقة  الذيفسنة بينما أغمب الطبلب  26شبكة االنترنت تجاكزت أعمارىـ 
 .سنة 26التقميدية أعمارىـ دكف 

كالتي تظير أف طبيعة العصر المتغيرة تتطمب ( 2010)دراسة السعادات كذلؾ تتفؽ الدراسة مع 
مدربيف كندرتيـ في تكظيؼ كسائط التعميـ عف بعد في عمميات التدريب، كأف قمة عدد اؿ
، حُث أظهرخ اندراسح أٌ تخصصات معينة يحتـ االستعانة بكسائط التدريب كالتعميـ الحديثة

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ التدريب االفتراضي عف بعد كبيف تمكيف القائميف هناك 
 .عمى العممية التدريبية مف الكصكؿ لمكفاءات التدريبية المتميزة
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نتائج ىذه الدراسة فركقا ذات داللة إحصائية في أراء المتدربيف كالقائميف عمى  كما لـ تظير
الجنس، المؤىؿ العممي، طبيعة العمؿ، إجادة الحاسكب كبالتالي  : العممية التدريبية يعكد لكؿ مف

كالتي أكضحت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية يعكد  (2007)البجادم تختمؼ مع دراسة 
كىي لصالح الذككر، كمتغير المؤىؿ العممي لصالح األساتذة المشاركيف، كؿ مف الجنس ؿ

. كمستكل الخبرة في التعميـ عف بعد عبر االنترنت

كذلؾ أكضحت الدراسة أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التفاعؿ االلكتركني بيف 
ت المتدرب كمتطمباتو المتدرب كالقائميف عمى العممية التدريبية كبيف التجاكب المستمر لحاجا

كالتي بينت أف برامج التدريب االلكتركني ( 2009)بشكؿ فعاؿ كىذا يتفؽ مع دراسة المييزعي 
التي تقدميا شركة أرامكك السعكدية ذات فعالية عالية حيث ترفع مف قدرة المتدرب عمى التدريب 

ية كتعزز مياراتو، الذاتي كتطكير نفسو، كتزيد مف ثقتو بنفسو كترفع مف حصيمتو المعمكمات
كتمكنو مف االنفتاح عمى البرامج العالمية في المجتمعات المتقدمة، كما بينت نتائج الدراسة أف 
برامج التدريب االلكتركني عززت مف ميارات المتدرب اإلبداعية كاالبتكارية كالتفكير الناقد كحؿ 

لميارات في كقت أقؿ لما المشكبلت، كجعؿ المتدربيف أكثر قدرة عمى التدريب عمى عدد مف ا
تكفره ليـ مف مركنة كسرعة، كأنيا أكسبت المتدربيف ميارات فنية ساىمت في رفع كفاءتيـ 

. اإلنتاجية كرفعت مف قدرتيـ عمى تمبية متطمبات العمؿ
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 هلخص الثاب الراتغ
لباب السابؽ، حيث بدأ التي كردت في ا اإلحصائيةتناكؿ الباب الرابع التحميؿ كالنقاش لممعالجات 

 .الباب باختبار التكزيع الطبيعي لمبيانات الستخداـ االختبارات المعممية في التحميؿ بعد ذلؾ
كذلؾ تناكؿ الباب تحميبل لكافة فقرات كفرضيات الدراسة بشيء مف التفصيؿ كتكصمت الدراسة 

عمر حيث دلمت النتائج في نياية الباب إلى مطابقة التحميؿ مع فرضيات الدراسة عدا متغير اؿ
في أراء أفراد العينة تعزل لمعمر كالفركؽ لصالح فئات  إحصائيةعمى كجكد فركؽ ذات داللة 

. سنة"  23أقؿ مف   –20"العمر مف 
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: مقدمة 1.5
الدراسة بعد تطبيؽ التجربة بتكفيؽ مف  الباب التالي يستعرض النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا

: اهلل كتحميؿ لكافة فقرات االستبانة كجاءت النتائج عمى الشكؿ التالي
: نتائج الدراسة الميدانية 2.5
 :نتائج عامة: أكالن 

حقؽ التدريب االفتراضي رضا عاـ لكؿ مف القائميف عمى العممية التدريبية في ديكاف  .1
يف حصمكا عمى الدكرات االفتراضية حيث كانت تعميقات المكظفيف كالمكظفيف الحككمييف الذ

 .كافة المتدربيف عمى آلية التدريب بااليجابية كأنيـ استفادكا منيا بشكؿ كبير
كما ساىـ التدريب االفتراضي في تطكير ميارات استخداـ الحاسكب بعضيـ حيث دفعت  .2

راضي كالتكاصؿ مع الكثير منيـ لمبحث كالتعمـ أكثر حكؿ كيفية الكصكؿ لمفصؿ االفت
 .المدرب كالمتدربيف

ساعد التدريب االفتراضي إدارة التدريب في ديكاف المكظفيف العاـ مف تنفيذ أكثر مف دكرة في  .3
 .نفس الكقت لسيكلة آلية التدريب كعدـ الحاجة لمقاعة

حقؽ استخداـ التدريب تحسيف عاـ عمى جكدة التدريب ضمف المعايير الستة مكضع  .4
 .الدراسة

 :نتائج تتعمؽ بفرضيات الدراسة: ان ثاني
 النتائج المتعمقة بتخفيض تكاليؼ العممية التدريبية .1

بيف التدريب االفتراضي كبيف   05.0تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل 
 .تخفيض تكاليؼ العممية التدريبية

 اختيار الزماف كالمكاف المناسب لمعممية التدريبية .2
بيف تطبيؽ التدريب االفتراضي   05.0عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل  تكجد

 .كبيف تمكيف المتدرب مف اختيار المكاف كالزماف المناسب لمتدريب
 النتائج المتعمقة بالكصكؿ لمكفاءات التدريبية .3

يف تطبيؽ التدريب االفتراضي كبيف ب  05.0تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل 
. تمكيف القائميف عمى العممية التدريبية مف الكصكؿ لمكفاءات التدريبية المتميزة

 النتائج المتعمقة بإقباؿ المتدربيف عمى التدريب .4
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بيف التدريب االفتراضي كبيف زيادة   05.0تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل 
. المتدربيف عمى التدريبإقباؿ 

 النتائج المتعمقة بالتحسيف المستمر لمعممية التدريبية .5
كبيف  التدريب االفتراضيبيف   05.0تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل 

. التحسيف المستمر لمعممية التدريبية
 تو بشكؿ فعاؿالنتائج المتعمقة بالتجاكب المستمر لحاجات المتدرب كمتطمبا .6

كبيف  التدريب االفتراضيبيف    05.0تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل 
. التجاكب المستمر لحاجات المتدرب كمتطمباتو بشكؿ فعاؿ

النتائج المتعمقة بآراء المتدربيف كالقائميف عمى العممية التدريبية حكؿ أثر تطبيؽ التدريب  .7
طبيعة  -العمر -المؤىؿ العممي -الجنس)جكدة التدريب تعزل لمتغير  االفتراضي عمى

 (إجادة الحاسكب -العمؿ
  05.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل   في أراء المتدربيف كالقائميف

 .نستطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريب تعزل لمج أثرعمى العممية التدريبية حكؿ 
  05.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل   في أراء المتدربيف كالقائميف

تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريب تعزل لممؤىؿ  أثرعمى العممية التدريبية حكؿ 
 .العممي

   05.0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  اء المتدربيف كالقائميف عمى في أر
 .تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريب تعزل لمعمر أثر العممية التدريبية حكؿ 

  05.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل   في أراء المتدربيف كالقائميف
ل جكدة التدريب تعزل لطبيعة تطبيؽ التدريب االفتراضي عؿ أثرعمى العممية التدريبية حكؿ 

 .العمؿ 
  05.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل   في أراء المتدربيف كالقائميف

تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريب تعزل إلجادة  أثرعمى العممية التدريبية حكؿ 
 الحاسكب
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 توصيات الدراسة 3.5
 

في اإلطار النظرم كالدراسات السابقة، كفي ضكء ما كرد مف نتائج ىذه الدراسة،  في ضكء ما كرد
فإف الباحث يقترح عددا مف التكصيات التي يمكف أف تسيـ في زيادة األثر المتكقع مف استخداـ تقنية 

ديكاف المكظفيف التدريب االفتراضي عمى جكدة التدريب لدل المؤسسات التدريبية بصكرة عاـ كلدل 
 :بصكرة خاصةفي قطاع غزة عاـ اؿ
 التكصيات العامة: أكالن 

  في العممية التدريبية كاستثمارىا بشكؿ فعاؿ ( االنترنت ) االستفادة مف تقنية الشبكة العالمية
 .تكاصؿ فيما بينيـ كتبادؿ خبراتيـفي التكاصؿ مع المتدربيف كفي تمكيف المتدربيف مف اؿ

 ة التدريب بمتطمبات تطبيؽ تقنية التدريب االفتراضي تزكيد كاضعي الخطط التطكيرية لعممي
 .كطبيعة استخداميا

  تكعية المتدربيف بأىمية االىتماـ بتقنية التدريب االفتراضي كالحرص عمى االستفادة منيا
كتطكير قدراتيـ الفنية بما يتبلءـ مع طبيعتيا كاحتياجاتيا كأف مستقبؿ العممية التدريبية بدأ 

 . ـ األقصى لمتكنكلكجيايتجو صكب االستخدا

 تكصيات تتعمؽ باختيار الزماف كالمكاف المناسب لمعممية التدريبية: ان ثاني
  دعـ تقنية التدريب االفتراضي في المؤسسات الحككمية لحؿ العديد مف المشكبلت اإلدارية

التي تكاجو الكزارات في تدريب مكظفييـ مف انقطاعيـ عف العمؿ كصعكبة تنقؿ بعض 
 .مف أماكف عمميـ ألماكف التدريب المكظفيف

 بالكصكؿ لمكفاءات التدريبيةتكصيات تتعمؽ : ان ثالث
  االستفادة مف الخبرات كالكفاءات النادرة في أماكف مختمفة حكؿ العالـ كتمكيف مكظفي

مكاناتيـ كذلؾ عبر تقنية التدريب االفتراضي  .الحككمة مف االستفادة مف خبراتيـ كا 

 بالتحسيف المستمر ألداء العممية التدريبية لؽتكصيات تتع: رابعان 
  تصميـ كتطكير نظاـ تدريب افتراضي متكامؿ عبر ديكاف المكظفيف العاـ يمتمؾ إمكانات

عالية كقدرات فنية تمكف مف المشاركة بالصكت كالصكرة كعرض الصكر كالشرائح كتسجيؿ 
 .درب بعد عممية التدريبباإلضافة إلى تطكير نظاـ كآلية تكاصؿ مستمرة بالمت ،المحاضرات
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  تشجيع كتكعية المدربيف كالمحاضريف لبلستفادة مف تقنية الفصكؿ االفتراضية في تحسيف
ة االستعماؿ كسرعة نقؿ كتطكير العممية التدريبية ككسيمة اتصاؿ إضافية تتميز بسيكؿ

خصكصان كأف العالـ كمو بدأ يتجو بتسارع نحك تطكير تقنيات التدريب ، المعمكمات
 .فتراضية كاعتمادىا ككسيمة تعميمية كتدريبية في كافة المؤسسات التربكيةاال
  تطكير المكاد التدريبية بما يتناسب مع طبيعة البيئة االفتراضية لمتدريب كالتي تجعؿ مف

 .المتدرب جزء رئيس في العممة التدريبية 
 

 :دراسات مقترحة 4.5
نية الفصكؿ االفتراضية كأثر استخداميا عمى يقترح الباحث إجراء مجمكعة مف الدراسات حكؿ تؽ

: تطكير العممية التدريبية، كتتمثؿ ىذه الدراسات فيما يمي
مدل نجاح تطبيؽ تقنيات التدريب االفتراضي في المؤسسات التعميمية كالتربكية في قطاع  .1

 .غزة
ت مختمفة معايير تطبيؽ تقنية التدريب االفتراضي في المؤسسات الفمسطينية، كاستخداـ تقنيا .2

 .كغيرىا WIZIQلمفصكؿ االفتراضية مثؿ 
دراسة ميدانية حكؿ مدل فعالية كنجاح تطبيؽ تقنية الفصكؿ االفتراضية عمى كؿ مف  .3

 .في عدة جامعات فمسطينية( الطالب كالمدرس)
تطبيؽ الدراسة الحالية عمى أكثر مف مؤسسة تدريبية تيتـ بالعممية التدريبية، كدراسة عكامؿ  .4

 .  نجاحيا
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: المراجع العربية
 :الكتب/ الً أو

الدليؿ اإلجرائي لممدرب  نحك تحسيف جكدة " ،(ـ2008)اإلدارة العامة لئلشراؼ الفني  
 .المممكة العربية السعكدية, المؤسسة العامة لمتدريب التقني كالميني ،"التدريب

 عماف، الطبعة ، "الحديثة المنظمات في الجكدة" ، طارؽ ، الشبمي ك مأمكف ، الدرادكة 
 .ـ2001التكزيع، ك لمنشر صفاء دار ، األكلى

طرائؽ ك أساليب التدريس المعاصرة،عماف،عالـ الكتب الحديث  (:ـ2006)الربيعي ،محمد  
 .لتكزيعالمنشر ك

شر كالتكزيع، ، الكسائؿ التعميمية كتكمنكلكجيا التعميـ، دار الشركؽ لمف(ـ1999. )السيد، محمد 
 .راـ اهلل، اإلصدار العاشر

، الكتاب االلكتركني كالمدرسة االلكتركنية كالمعمـ االفتراضي، (ـ2001. )الشرىاف، جماؿ 
 .مطابع الحميضي، الرياض

، الكسائؿ التعميمية كمستجدات تكنمكجيا التعميـ، مطابع (ـ2000. )الشرىاف، جماؿ 
 .الحميضي، الرياض، الطبعة األكلى

فيرسة  ،الطبعة األكلى, "إستراتيجية نظاـ الجكدة في التعميـ"  ،(ـ2007)محسف  ،بيالعتي 
 .مكتبة الممؾ فيد الكطنية أثناء النشر

التعميـ اإللكتركني في كمية ( ىػ1424)العكيد ، محمد صالح كالحامد، أحمد بف عبد اهلل  
كة التعميـ المفتكح في ، كرقة عمؿ مقدمة لنددراسة حالة: بالرياض  االتصاالت كالمعمكمات

 مدارس الممؾ فيصؿ ، الرياض
كرقة معدة ضمف مقرر .التعمـ اإللكتركني كالجامعة المفتكحة (. ـ2006.)صالح،العطيكم 

قسـ كسائؿ كتكنكلكجيا /الرياض كمية الدراسات العميا، أصكؿ تكنكلكجيا التعميـ
 .جامعة الممؾ سعكد/التعميـ

ؿ إلى البحث في العمـك السمككية في العمـك المدخ(. ـ1995.)صالح حمد ،العساؼ 
 .مكتبة العبيكاف: الرياض. السمككية

مدخؿ إلى التدريب غير التقميدم، المنظمة : ، التعمـ االلكتركني(ـ2003. )الغراب، إيماف 
 .العربية لمتنمية اإلدارية، مصر، القاىرة

لفكر لمطباعة كالنشر، ، استخداـ الحاسكب في التعميـ، دار ا(ـ2003. )الفار، ابراىيـ  
 .األردف، عماف

 .، التعميـ كالدراسة عمى االنترنت، مكتبة ابف السينا، القاىرة(ـ2000. )بسيكني، عبد الحميد 
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 باستخدام البشرٌة الموارد تنمٌة .. بعد عن التدرٌب، (و2001.)الرحمن عبد ،توفٌق 

 . القاهرة ، " بمٌك " لإلدارة المهنٌة الخبرات مركز ، الكمبٌوترواالنترنت
، التدريب األصكؿ كالمبادئ العممية، مركز الخبرات المينية (ـ1994. )تكفيؽ، عبد الرحيـ 

 .، الطبعة األكلى، القاىرة، مصر(بميؾ)لئلدارة 
عداد تدريب" ،(ـ2001)سميح،  جابر،   لمتدريب العربي المركز ،" الميني التدريب مدربي كا 

عداد الميني  .ليبيا المدربيف، كا 
، تقييـ برامج التدريب باستخداـ تحميؿ التكمفة كالعائد بالتطبيؽ عمى (ـ1996. )د، سعيدحاـ 

 .قطاع البتركؿ، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة
 .، التقييـ العممي لمتدريب، دار التربية الحديثة، عماف، األردف(ـ1990. )حمداف، محمد 
 .ترنت، دار الرضا لمنشر، البحث عف المعمكمات في االف(ـ2000. )خير بؾ، عمار 
ـ، تكنمكجيا التعميـ في عصر المعمكمات كاالتصاالت، عالـ الكتب، 2002. زيتكف، كماؿ 

 .القاىرة
 .مكتبة الرشد تكنكلكجيا التعميـ ك التعميـ االلكتركني، الرياض،، (ـ2004) سالـ،أحمد  
 .عة ك النشردار الفكر لمطبا التعميـ اإللكتركني،عماف،(:ـ2008) عبد العزيز ،حمدم 
البحث العممي، ( ـ2001)عبيدات، ذكقاف، كعدس، عبد الرحمف، كعبد الخالؽ، كايد 

 .دار الفكر: عماف. مفيكمو، أدكاتو، كأساليبو
 .، ثكرة المعرفة كالتكمنكجيا، دار الفكر، دمشؽ(ـ2001. )عباس، بشار 
 معيد :اهلل راـ األكلى، الطبعة ،"الميني التدريب إلى مدخؿ" ، (ـ2002). أحمد عطكاف، 

 .تدريب المدربيف
التعمـ اإللكتركني في مدارس كزارة التربية بدكلة الككيت كرقة  ،(ـ2003)غمـك ، منصكر   

 عمؿ مقدمة لندكة التعميـ اإللكتركني مدارس الممؾ فيصؿ ، الرياض
طرؽ التدريس في القرف الكاحد ك العشريف، عماف، (:ـ2005)فرج ،عبد المطيؼ بف حسيف   

 .المسيرة لنشر ك التكزيعدار 
. مبادئ اإلحصاء كاستخداماتيا في مجاالت الخدمة االجتماعية(. ـ1996. )كشؾ، محمد  

 .مصر.دار الطباعة الحرة، اإلسكندرية
  ،  التطكير كالتحسيف إلى مدخؿ الجكدة تكاليؼ ،(ـ2002. )محمد كفيمي، أحمد محـر

 . اإليماف نكر مركز ، المستمر
 .، تكنمكجيا التعميـ دراسات عربية، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة(ـ1999. )محمد، مصطفى 
 .، االنترنت استخداماتو التربكية، المكتبة العصرية، المنصكرة(ـ2001. )منصكر، أحمد 
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: المجبلت والدوريات العممية / انياً 
دد مجمة المعرفة الع(.المخمكط..)، الدراسة االلكتركنية الحؿ في(ـ2003. )الرافعي، عمر 

91. 
 الطبعة األمريكية، المتحدة الكاليات، القيادم التدريب دليؿ ،(ـ1995). ىشاـ الطالب، 

 .الثانية
ماىك االختبلؼ، مجمة : ، التعميـ االلكتركني كالتعميـ التقميدم(ـ2003. )العبادم، محسف 

 .91المعرفة، العدد 
ـ االلكتركني، مجمة ، مف التعميـ المبرمج إلى التعمي(ـ2003. )العريني، عبد الرحمف 

 .2003ديسمبر  91المعرفة، العدد 
، افاؽ جديدة في التنمية البشرية كالتدريب، المنظمة العربية (ـ1997. )المحيد، عبد الخالؽ 

 .لمتنمية اإلدارية، عماف، األردف
، المؤسسة العامة لمتدريب " دليؿ المدرب اإلجرائي"، (ـ2010)اليحيى، صالح كآخركف،  

 .ىني، اإلدارة العامة لتقكيـ التدريب، المممكة العربية السعكدية، اإلصدار الرابعالتقني كالـ
، " الدليؿ اإلجرائي لممدربة نحك تحسيف جكدة التدريب"، (ـ2008)اليحيى، صالح كآخركف،  

المؤسسة العامة لمتدريب التقني كالميني، اإلدارة العامة لتقكيـ التدريب، المممكة العربية 
 .السعكدية

 لدل  شركات الشاممة الجكدة عمى التدريب اتجاىات " : بعنكاف دراسة محمد، ، ندقجيب 
 ،المجمد ،األردف دراسات مجمة ، ". األردف – الكبرل عماف منطقة في الغذائية المكاد تصنيع

. 1998 تمكز ، الثاني العدد ، 25
 

: الدراسات والرسائل العممية/  ال ا
دراسة "ييـ برامج التدريب اإلدارم الممكلة مف الخارج ، تؽ(ـ2004)أبك سمطاف، يكسؼ،  

، رسالة ماجستير، كمية التجارة، "تطبيقية عمى المؤسسات الغير حككمية في قطاع غزة
 .الجامعة االسبلمية

، برنامج تدريبي قائـ عمى التصميـ التعميمي في ضكء (ـ2009)أبك سكيرح، أحمد،  
ارات التكنمكجية لدم معممي التكنمكجيا، رسالة االحتياجات التدريبية لتنمية بعض المو

 .ماجستير، كمية التربية، الجامعة االسبلمية
، مدل فعالية التدريب في تطكير المكارد البشرية في مكتب (ـ2007. )أبك سممية، باسمة 

 .األنركا اإلقميمي بغزة، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة االسبلمية
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اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية نحك "، (ـ2007)البجادم، محمد،  
، مجمة كمية المغة العربية، جامعة "البرامج التدريبية الخاصة بالتعميـ عف بعد عبر االنترنت

 .القصيـ، العدد األكؿ
لتعميـ بحث منشكر في ندكة ا أىميتو ك فكائده، االلكتركنيالتعميـ ، (ـ2006)، محمدالتركي،  

 .البحريف ركني،االلكت
، دكر التدريب التقني كالميني في خمؽ فرص عمؿ (ـ2009. )الحداد، عبلء عمر الزير 

األنركا، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة  -كمية مجتمع غزة: حالة دراسية/ لممتدربيف
 .االسبلمية

ا طريقة ككصية لتصبح مدربا ناجحا كخطيبا مؤثر 555"، (ـ1999) ،الحمادم، عمي 
، ابف ، دار"كمتكمما بارعا  .لبناف بيركت، حـز

اثر استخداـ صفحات الشبكة العنكبكتية عمى التحصيؿ " (ـ2003)، عماد  ،الزىراني 
جامعة الممؾ ، رسالة ماجستير,"الدراسي لطبلب مقرر تقنيات التعميـ بكمية المعمميف بالرياض

 . الرياض، سعكد
 عالـ ،"مدخؿ استراتيجي – البشرية المكارد إدارة" ، (ـ2002)، عادؿ، كصالح مؤيد، السالـ 

 .األردف الحديث، الكتب
, كمية التربية ،تكظيؼ التعميـ عف بعد ألغراض التدريب ،(ـ2010. )خميؿالسعادات،   

كرقة عمؿ مقدمة لمندكة األكلى في تطبيقات تقنية المعمكمات كاالتصاؿ ، جامعة الممؾ سعكد
 .في التعميـ كالتدريب

، مدل استفادة معممي المرحمة الثانكية بمدينة الرياض مف الشبكة (ـ2002. )ابراىيـ العبيد، 
قسـ الكسائؿ كتكنمكجيا –، رسالة ماجستير غير منشكرة "االنترنت"العالمية لممعمكمات 

 .التعميـ، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد، الرياض
جامعة بيرزيت، كمية تكنكلكجيا ، "صرةالتعميـ اإللكتركني كالتحديات المعا"العقاد، أسماء،  

  .األستاذ عبد السبلـ الصياد: المشرؼ المعمكمات، قسـ ىندسة أنظمة الحاسكب
، التدريب اإلدارم في المنظمة، مؤتمر التدريب الثالث، الدكحة، (ـ2002). العسافي، غساف  

 .قطر
الثبلث  بالصكر يةاإللكتركف الفصكؿ باستخداـ التدريس أثر ،(ـ2009. )ياسر الغريبي،  
 مادة في االبتدائي الخامس الصؼ تبلميذ تحصيؿ عمى )تكاممي – تعاكني - تفاعمي)

 .السعكدية ،جامعة أـ القرل ،رسالة ماجستير ،الرياضيات
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، أثر التدريب عمى أداء المشركعات الصغيرة كالصغيرة جدا في (ـ2007. )القكقا، ابراىيـ 
 .تير، كمية التجارة، الجامعة االسبلميةدراسة حالة، رسالة ماجس/ قطاع غزة

ثر التدريس باستخداـ الفصكؿ االفتراضية عبر الشبكة العالمية ، أ(ـ2003.)حمد، أالمبارؾ 
، عمى تحصيؿ طبلب كمية التربية في تقنيات التعميـ كاالتصاؿ بجامعة الممؾ سعكد'االنترنت'

جامعة الممؾ ، كمية التربية,يـقسـ كسائؿ كتكنكلكجيا التعؿ ،رسالة ماجستير غير منشكرة
 .الرياض:سعكد

فاعمية برامج التدريب االلكتركني التي تقدميا شركة أرامككا "  ،(ـ2009.)محمد ،المييزعي  
 ،الرياض، كمية التربية ،رسالة ماجستير غير منشكرة, "السعكدية مف كجية نظر المتدربيف

 .جامعة الممؾ سعكد
 المهنٌة الخبرات مركز ،"فعاال؟ مدربا تصبح فكً" ،(م1995)الرحمن عبد توفٌق، 

 .القاهرة بمٌك، لإلدارة
عداد تدريب" ،(ـ2001). سميح جابر،   لمتدريب  العربي المركز ،" الميني التدريب مدربي كا 

عداد الميني  .المدربيف كا 
 ،العامة الثانكية لطمبة الدركس لتقديـ االفتراضية الفصكؿ استخداـ، (ـ2009. )زىيرخمؼ،   

 ،كاقع كتحديات: كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر العممي العممية التربكية في القرف الكاحد كالعشريف
 .نابمس-جامعة النجاح الكطنية

مكاصفات جكدة التدريب أثناء الخدمة في التعميـ العاـ، رسالة "، (ـ2007. )ركاس، فائزة  
 .ماجستير، جامعة أـ القرل، السعكدية

تقييـ عممية التدريب لمعامميف بالكميات التقنية في محافظات ، (ـ2005. )سعدية، منصكر  
. غزة مف كجية نظر المتدربيف، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة االسبلمية

 دارالشركؽ :اهلل راـ ، " األفراد إدارة :البشرية المكارد إدارة " ،(ـ0200). مصطفى شاكيش،  
 .كالتكزيع لمنشر

، دكر الدكرات التدريبية في تطكير النمك الميني لمعممي العمـك في (ـ2010. )شقفة، عبد الرؤكؼ  
 .مدارس ككالة الغكث بغزة كسبؿ تفعيمو، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة االسبلمية

 مازف عماف رشيد صفاء، دار ،"البشرية المكارد إدارة" ، (ـ2000. )كآخركف نظمي شحادة  
 العربية في المممكة العممية كالتطبيقات النظرية األسس – شريةالب المكارد إدارة" فارس،

 .الرياض ، العبيكات مكتبة ، "السعكدية
 الكاقع عمى كتكظيفو اإلدارم التدريب بيف تحكؿ التي المعكقات" ،(ـ2004). كماؿ قشطة،  

 األقصي، كجامعة البنات، كمية :شمس عيف جامعة منشكرة، غير ماجستير، ، رسالة"العممي
. غزة
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اتجاىات المشرفيف األكاديمييف نحك شبكة اإلنترنت كاستخداماتيا في "  ،باسـ  ،محيسف  
 .فمسطيف ،جامعة القدس المفتكحة ،"التعميـ الجامعي في جامعة القدس المفتكحة في فمسطيف

دراسة حالة بنؾ / ، كاقع عممية التدريب مف كجية نظر المتدربيف(ـ2007. )مكسى، أسامة  
 .في قطاع غزة، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة االسبلمية( ـ.ع.ـ)فمسطيف 

، دكر التدريب في تطكير كفايات مديرم مدارس ككالة الغكث (ـ2007. )نتيؿ، جماؿ  
 .الدكلية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة االسبلمية

 

: المنشورات/ رابعا
. 2010 ،نشرة عممية منشكرة في مكقع التنمية اإلدارية, ضيالتدريب االفترا ،أحمد ،كردي 
 .(كحدة التدريب)تقديـ مركز تقنية المعمكمات  -محاضرة التعميـ عف بعد 

 

/ االنترنت
 :متاح في ،2011 ،عبلمة الجكدة في التعميـ كالتدريب، الشبكة العربية لمتعميـ كالتدريب 
 http://www.alnour.info/Quality-mark-in-education-and-training.htm 
تاريخ . 2010ديسمبر  10 ،مفيـك جكدة التدريب ،المنتدل العربي لتنمية المكارد البشرية 

: متاح في  13/03/2011 > <اإلتاحة 
http://www.hrdiscussion.com/hr18454.html 

القدرة عمى قياس العائد مف العممية التدريبية مؤشر  ،بية لتطكير الذاتالنجاح المكسكعة العر 
مارس  16<تاريخ اإلتاحة . 2009سبتمبر  15 ،لنجاح الشركات كالمنظمات اإلدارية

 http://annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=3139: متاح في >2011
تاريخ . 2010مارس  1عمـك التربية، التعميـ االلكتركني في الكاليات المتحدة األمريكية،  

-http://ykadri.ahlamontada.net/t99: متاح في<  2009ديسمبر  1>اإلتاحة 
topic 

 <تاريخ اإلتاحة  ،لكتركني كارتباطو بكاقع التعميـ االفتراضيالتعميـ اال ،ىدل الجيني 
 :متاح في >2011مارس 22

http://informatics.gov.sa/details.php?id=204 
 
 

 

http://www.hrdiscussion.com/hr18454.html
http://annajah.net/arabic/show_article.thtml?id=3139
http://ykadri.ahlamontada.net/t99-topic
http://ykadri.ahlamontada.net/t99-topic
http://ykadri.ahlamontada.net/t99-topic
http://informatics.gov.sa/details.php?id=204
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متاح  < 6/2/2011 >تاريخ اإلتاحة . 2011مارس 3أخر تعديؿ  ،الجكدة ،كيكيبيديا 
   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9:في
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(  1)ممحق رقم 
كمي االستبانة الخطاب المكجو لمح
 

  بسم اهلل الرحمن الرحيم

  

 حفظها هللا                 ..                ج/خ الذكتىر/األخ

تحية طيبة كبعد ..   السبلـ عميكـ كرحمة اهلل

التدريب  مدل فعالية تطبيؽ) أضع بيف أيديكـ استبانة خاصة بدراسة عنكانيا 
كذلؾ لنيؿ درجة , ( اف المكظفيف العاـاالفتراضي عمى تحسيف جكدة التدريب لدل ديك

كقد تألفت ، اإلسبلميةكمية التجارة في الجامعة / الماجستير مف قسـ إدارة األعماؿ
. مجاالت 6فقرة مكزعة عمى  41االستبانة مف 

ىؿ ىي مناسبة مف حيث  ،أرجك التكـر مف سيادتكـ بالحكـ عمى فقرات االستبانة
لممجاؿ الذم كضعت فيو؟   الصيغة كالمضمكف؟ كىؿ تنتمي فعبل

كأف يجعؿ جيدكـ ىذا ذخرا عند اهلل  ،امبل مف اهلل أف تمقى جؿ اىتمامكـ كرعايتكـ
. تعالى في ميزاف حسناتكـ

  

  

 رامي فؤاد غبكف/ الباحث
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(  2)ممحق رقم 

قائمة بمحكمي االختبار التحصيمي 

الجية التي يعمل بيا االسم م 
لية التربية في الجامعة عميد ؾالدكتكر عمياف الحكلي  1

اإلسبلمية 
جامعة  -رئيس كحدة الجكدة الدكتكرة سناء أبك دقة  2

اإلسبلمية 
جامعة القدس المفتكحة الدكتكر سييؿ ذياب  3
الجامعة  -عميد كمية التجارة الدكتكر ماجد الفرا  4

اإلسبلمية 
الجامعة اإلسبلمية الدكتكر سامي أبك الركس  5
الجامعة اإلسبلمية افي الدكتكر سمير ص 6
الجامعة اإلسبلمية الدكتكر نافذ بركات  7
جامعة األزىر الدكتكر سامي أبك ناصر  8
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(  3)ممحق رقم 

االستبانة الخاصة بالتعرؼ عمى مدل فعالية تطبيؽ التدريب االفتراضي عمى تحسيف 
جكدة التدريب لدل ديكاف المكظفيف العاـ 

لرحمف الرحيـ بسـ اهلل ا

عزيزم المتدرب 

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو    كبعد ،،  

فيما يمي استبانة لتقييـ تجربة تطبيؽ تقنية التدريب االفتراضي في ديكاف المكظفيف 
التدريب االفتراضي عمى  مدل فعالية تطبيؽ) العاـ بيدؼ اكماؿ البحث المعنكف 

كذلؾ لنيؿ درجة الماجستير مف ، (يف العاـتحسيف جكدة التدريب لدل ديكاف المكظؼ
، كالمطمكب منؾ التكـر اإلسبلميةكمية التجارة في الجامعة / قسـ إدارة األعماؿ

: باإلجابة عمى فقرات االستبانة التي أمامؾ، مع مبلحظة ما يمي

أف جميع البيانات التي تقدميا تحاط بسرية كلف تقدـ ألم جية، كيقصد منيا  -
. البحث العممي

 .نو لف يتـ تقييمؾ بمكجب ىذه االستبانو، ككتابة االسـ غير مطمكبأ -
يؤمؿ منؾ تحرم الدقة كاألمانة العممية في اإلجابة، مما سيؤدم إلى مردكد  -

 .إيجابي ليذا البحث العممي

ولكم مني جزيل الشكر ،،، 

 

الباحث     

رامي فؤاد غبون 
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 (معمومات أولية: )الجزء األول

في ( √)ة عمى جميع أسئمة اإلستبيان التالية بدقة، عن طريق وضع عبلمة أرجو التكرم باإلجاب
: المربع المناسب أمام كل سؤال، أو التظميل إلجابتك المناسبة

:  الجنس  -1
 
 
 
 
:  العمر  -2
 
 
 
 
 
 
: لميالمؤىل الع    -3

A    - دكتكراة      B-  ماجستير    c- دبمـك عالي   D-  بكالكريكس   E-  دبمـك فما دكف 
 

: ما ىو مجال عممك في وزارتك    4-
A    - إدارم      B-  فني حاسكب    c-  اشرافي   D-  خدماتي    E-   غير ذلؾ
................ 

 
 :ما ىو وضعك الوظيفي الحالي   5-

A    - مدير عاـ      B-  مدير دائرة    c-  رئيس قسـ   D-  مكظؼ    
    E-  غير ذلؾ ......................
 
 :سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية    -6

A    - 5 فأقؿ      B- 6-9  سنكات    c- 10-13  سنة   D- 14-17  سنة  
   E-  17أكثر مف   
 :الدورات التدريبية التي التحقت بيا في الديواناجمالي عدد    -7

A    - دكرتيف فأقؿ      B- 3-4   دكرات    C- 5-6  دكرات    D- 7   دكرات فأكثر 
 
 :التي التحقت بيا في الديوان االفتراضيةعدد الدورات التدريبية    -8

A    - دكرتيف فأقؿ      B- 3-4   دكرات    C- 5-6  دكرات    D- 7   دكرات فأكثر 
 
ىي درجة خبرتك في استخدام الحاسب اآللي عموما؟  من وجية نظرك ما   -9
 
 
 
 
 

 

 

-A ذكر  

-B أنثى  

-A 17–   20أقؿ مف  

-B 20–   23أقؿ مف  

-C 23 سنة فأكثر  

-A  خبرة عالية  

-B خبرة فكؽ المتكسط  

-C خبرة متكسطة  

D خبرة أقؿ مف المتكسط  
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 (معمومات عن برنامج التدريب االفتراضي في ديوان الموظفين العام: )الجزء ال اني

من وجية نظرك ماىي الطريقة الم مى لمحصول عمى الدورات التدريبية التي يعقدىا الديوان ؟     10-
 
 
 
 
 
 
 

 :فتراضي في ديوان الموظفينلدي  قة في جدوى ونجاح تطبيق التدريب اال    11-
 

 -A      نعـ -B      ال -C      محايد 

   

 
ما ىو أك ر ما يعجبك ببرنامج التدريب االفتراضي ؟  12-

 ما ىو أقل ما يعجبك ببرنامج التدريب االفتراضي ؟    13-

 
ما ىو رأيك في درجة سيولة دخول موقع الفصل االفتراضي؟  14-

-A  التدريب االفتراضي عف بعد  

-B التدريب داخؿ قاعات تدريبية  

-C  التدريب االفتراضي كالقاعات التدريبية
 معان 

 

-A  كثرة التطبيؽ كالتدريب  

-B إعطائي استقبللية في التدريب  

-C تقميؿ تكمفة الدراسة  

-D رامجواكتسابي ميارات أكثر مف الحاسب اآللي كب  

-E  تنمية ميارة البحث عف المعرفة باستخداـ التكنكلكجيا
 كغيرىا

 

-H  الرجاء ذكرىا )أخرل............................  

-A     انعداـ االتصاؿ المباشر كجيا لكجو بيف الطالب كاألستاذ  

-B (    كانقطاع كبطء االتصاؿ)فنية  ظيكر مشكبلت  

-C     يقمؿ الدافعية لمتعمـ  

-D      يقمؿ مف العبلقات االجتماعية بيف الطالب كزمبلئو  

-E    ( ..................الرجاء ذكرىا)أخرل   

-A           الدخكؿ سيؿ جدا        

-B            الدخكؿ سيؿ  
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( يمكن اختيار أك ر من إجابة: )أنا أجد طريقة التدريب االفتراضي مبلئمة لمتدريب في المجاالت التالية    15-
A-                      دكرات في العمـك االجتماعية 
B-                        دكرات في العمـك اإلنسانية 
C-            دكرات في العمـك الطبيعية كالرياضيات   

 
يمكن اختيار )ما ىي الوسائل لمتفاعل مع زمبلئك التي تستخدميا عبر برنامج التدريب االفتراضي؟    16-

 (أك ر من إجابة

 
 

( تكاليف العممية التدريبية: )الجزء ال الث
قتكم عمييا أو عدم في العامود المناسب أمام العبارة لمتعبير عمى درجة مواف( √)نأمل تفضمكم بوضع عبلمة 

: موافقتكم
غير موافق  محايد

 بشدة

موافق  موافق غير موافق
 بشدة

  العبارة

 الدرجة لممكافقة  5 4 3 2 1

يساىـ التدريب االفتراضي في تخفيض تكاليؼ نقؿ      
 .كمكاصبلت المتدربيف كالمدربيف

-17 

يساىـ التدريب االفتراضي في زيادة فرص السبلمة      
 .الحكادثكتقميؿ 

-18 

يساىـ التدريب االفتراضي في تقميؿ الكقت بالنسبة      
 .لممكظؼ بعيدا عف عممو

 

-19 

 25يرجى من المتدربين االنتقال لسؤال ..  (خاصة بالقائمين عمى العممية التدريبية 24-20األسئمة من 

ساىـ التدريب االفتراضي في تخفيض تكاليؼ      
 .دريبيةإنتاج كتصميـ المادة الت

20- 

-C            الدخكؿ صعب  

-D      الدخكؿ صعب جدان  

-A                       البريد اإللكتركني  

-B                     الدردشة الكتابية  

-C                     الدردشة الصكتية  

-D   (................... الرجاء ذكرىا)أخرل   
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ساىـ التدريب االفتراضي في تخفيض تكاليؼ      
معدات كأجيزة لمتدريب مثؿ الكمبيكتر كالتمفزيكف، 

LCD جياز عرض الشرائح، حجز القاعات ،
 .كالمعارض البلزمة

21- 

يساىـ التدريب االفتراضي في تخفيض تكاليؼ      
 .اإلشراؼ كالمتابعة لمعممية التدريبية

-22 

اىـ التدريب االفتراضي في تخفيض تكاليؼ يس     
 .الحصكؿ عمى تقييـ لمعممية التدريبية

23- 

يساىـ التدريب االفتراضي في تخفيض تكاليؼ      
 .المدربكف الخبراء كالمساعدكف

24- 



 (اختيار الزمان والمكان المناسب لمعممية التدريبية: )الجزء الرابع

غير موافق  محايد
 بشدة

موافق  افقمو غير موافق
 بشدة

  العبارة

 الدرجة لممكافقة  5 4 3 2 1

أفضؿ الحصكؿ عمى الدكرة التدريبية في مكاف      
 العمؿ أك المنزؿ

-25 

أفضؿ الحصكؿ عمى الدكرة التدريبية في قاعات      
 .تدريب ديكاف المكظفيف

-26 

 27- .أفضؿ الحصكؿ عمى الدكرة التدريبية مف المنزؿ     

تطيع مف خبلؿ استخداـ التدريب االفتراضي أس     
 .الحصكؿ عمى الدكرة في أم مكاف يناسبني

-28 

مكاعيد عقد الدكرات التدريبية االفتراضية مناسب      
 .لظركؼ عممي

-29 

 30- .أفضؿ التدريب خبلؿ فترة العمؿ في الكزارة     

 31- .أفضؿ التدريب في الفترة المسائية بعد الدكاـ     

 32- .أفضؿ التدريب في فترة اإلجازات     

 
 (الوصول لمكفاءات التدريبية: )الجزء الخامس

غير موافق  محايد موافق  موافق غير موافق   العبارة
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 بشدة بشدة

 الدرجة لممكافقة  5 4 3 2 1

يساىـ التدريب االفتراضي في تمكيف ادارة التدريب      
 .لعالـمف الكصكؿ لممدربيف في أم مكاف في ا

- 33 

يساىـ التدريب االفتراضي في الحصكؿ عمى      
 .مدربيف أكفاء

-34 

يعتبر التدريب االفتراضي مشجعا لمكفاءات      
التدريبية النادرة مف االشتراؾ في البرامج التدريبية 

 .التي يعقدىا الديكاف

-35 

يعتبر التدريب االفتراضي مشجعا إلدارة التدريب      
 .الكفاءات التدريبية العالميةمف اختيار 

-36 



 

خاص بالقائمين عمى العممية التدريبية ( .. التحسين المستمر ألداء العممية التدريبية: )الجزء السادس
في العامود المناسب أمام العبارة لمتعبير عمى درجة موافقتكم عمييا أو عدم ( √)نأمل تفضمكم بوضع عبلمة 

: موافقتكم
غير موافق  محايد

 شدةب

موافق  موافق غير موافق
 بشدة

  العبارة

 الدرجة لممكافقة  5 4 3 2 1

يساىـ التدريب االفتراضي في تحديد االحتياجات      
 .التدريبية لمكزارات بشكؿ أدؽ أفضؿ

-37 

يساىـ التدريب االفتراضي في زيادة فرص رقابة      
مراكز -اإلدارة العميا)العممية التدريبية مف خبلؿ 

 (.دائرة التدريب-تطكيراؿ

-38 

يمكف التدريب االفتراضي ادارة التدريب كالتطكير      
مف رفد المتدرب بكؿ جديد في مجاؿ تخصصو 

 .بشكؿ دكرم كمستمر

-39 

يساىـ التدريب االفتراضي في سرعة كدقة قياس      
 .ميارات كمعارؼ كسمكؾ المتدربيف

-40 

عة كدقة تحميؿ يساىـ التدريب االفتراضي في سر     
 .نتائج قياس العممية التدريبية

-41 
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(  4)ممحق رقم 

ارشادات ىامة لكيفية الدخكؿ لمفصؿ االفتراضي قاـ الباحث بإعداده كتكزيعو عمى 
 .المتدربيف في بداية كؿ دكرة

الشركحات التالية مقتبسة مف دليؿ استخداـ الفصكؿ االفتراضية في جامعة القدس : مبلحظة
 .مع التعديؿ بما يبلئـ الدراسة المفتكحة

: تقنية الصفوف االفتراضية مرفق شرح تفصيمي حول استخدام: أخي المتدرب
 
   مفيوم الصف االفتراضي. 1

 

شيدت أنظمة كأنماط التعمـ المفتكح عف بعد طفرة نكعية بعد الدخكؿ إلى الحقبة الثانية مف 
لمستخدـ أك المتصفح لبلنترنت حيث أصبح بإمكاف ا Web2.0االنترنت المعركفة باسـ 

المشاركة بشكؿ أكبر في صياغة محتكل االنترنت، مما أسيـ في خمؽ بيئات تعميمية أكثر 
تفاعمية عبر شبكات االنترنت، كظيكر العديد مف التطبيقات التعميمية التعممية التي تستخدـ 

. كؼ االفتراضيةىذه التقنيات التفاعمية، كمف أىـ ىذه التطبيقات ىك تقنية خدمة الصؼ
 

 ؟ ما المقصود بالصف االفتراضي
الصؼ االفتراضي ىك تقنية تعميمية تعممية عبر االنترنت، تقـك عمى تكفير بيئة صفية تفاعمية، 
جراء المناقشات كتنفيذ األنشطة المنيجية كالبلمنيجية، بنفس  يمكف مف خبلليا تقديـ المقاءات كا 

ح لمدارسيف كالمعمميف حضكر المقاءات كاالشتراؾ في غرفة الصؼ العادية، كتتي ةجكدة ككفاء
. في الغرؼ الصفية مادمجميع أنشطة الصؼ االفتراضي عبر االنترنت، دكف الحاجة لمتكاجد اؿ

 
 ةخدمات الصفكؼ االفتراضية في العممية التعميمي 

، البيت، المختبر)يمكف لمدارس حضكر المقاء كالمشاركة باألسئمة كالنقاش مف أم مكاف   .1
. أك أم مكاف يتكافر فيو  جياز حاسكب كخط انترنت.....( العمؿ، مقيى اإلنترنت

ستمع مف خبلليا إلى ميمكف لمدارس االستماع إلى تسجيؿ المقاء في أم كقت كأم مكاف،  .2
 .كمناقشاتيـ دارسيفالمشرؼ كأسئمة اؿ
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لممادة  ىموة كال منيجية تعمؿ عمى إثراء ؼمشاركة الدارس مع زمبلئو في نشاطات منيجي .3
 .العممية

أم كسائط  يمكف لمدارس أف يحتفظ بالمكتكب عمى المكحة البيضاء كنافذة الدردشة، أك .4
 .الخاص مف قبؿ المشرؼ، عمى جيازه مساندة يتـ إرساليا

دائو األكاديمي مف خبلؿ مشاركتو في أيحصؿ الدارس عمى تغذية راجعة فكرية عف  .5
 .نشاطات الصؼ االفتراضي

المكظفيف، ربات )الصفكؼ االفتراضية في أكقات تناسب جميع الدارسيف  إمكانية تقديـ .6
 ......(البيكت

لى الجامعة مف أم مكاف في العالـ التكاصؿ مع المشرؼ .7  .دكف الحاجة إلى االنتقاؿ مف كا 

 Dial Up, ADSLيمكف حضكر المقاء مف أم خط انترنت بأم سرعة  .8

 

ك  Wimbaـ خدمة تقنية الصؼ االفتراضي مثؿ كىناؾ العديد مف الشركات العالمية التي تقد
FarStone كالشركات المحمية مثؿ ،TDM System أما خدمة الصفكؼ االفتراضية ،
كىي أحدل الشركات الرائدة عالميا في مجاؿ تقنية  Elluminate  فتقدميا شركةلدينا المكجكدة 

حث العممي كالمؤسسات الصفكؼ االفتراضية، كتقدـ خدماتيا لعدد مف الجامعات كمراكز الب
. التربكية ذات السمعة العالمية

 

إعداد الصف االفتراضي   .2
تحميؿ الصؼ االفتراضي عمى جيازؾ "تنصيب   
 

، فإف الصفكؼ االفتراضية (دارس -معمـ)مثمما تتككف األدكار داخؿ الصؼ مف دكريف أساسييف 
، Participant، كمشارؾ Moderatorكذلؾ تتككف مف دكريف أساسييف مسؤكؿ الغرفة الصفية 

كسنقدـ لؾ في الجزء التالي مجمكعة مف إرشادات االستخداـ، كالتي تتيح تطبيؽ التقنية 
. كاستخداميا بسيكلة كيسر كمشارؾ أك كمسؤكؿ

 
: إلى الصف االفتراضي آلية الدخول

 
 مف االنترنت برنامج الجافا تحميؿ :الخطوة األولى
رابط التنزيل 

http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=54587 
 

http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=54587
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عمى الجياز فبل داعي لتنزيمة مرة أخرل  محمٍّؿإذا كاف برنامج الجافا : مبلحظة
 
 
 

: برنامج الجافا تنزيؿ: الخطوة ال انية
1 :)
 

 
 
2): 
 

 
3): 
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 إعدادات برنامج الجافا: الخطوة ال ال ة

1): 
 

 
 
2): 
 



141 

 

 
3): 
 

 
 
4): 

 
 
5): 
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6): 
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7): 

 
 
 
 
 

 :تنزيؿ الفصؿ االفتراضي: الرابعةالخطوة 
:  رابط التنزيؿ

http://try.bbcollaborate.com/trial/p.go?pk=WH3IoztOCHgLbWAr 
 

: بعد الضغط عمى رابط الفصؿ االفتراضي
1): 
 

http://try.bbcollaborate.com/trial/p.go?pk=WH3IoztOCHgLbWAr
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2): 
 

 
 
 
 
 
 
 
: شرح مكونات الفصل االفتراضي. 3
: ستجد الشاشة الرئيسة لمبرنامج بالشكؿ التالي بعد تحميؿ البرنامج عمى جيازؾ 
 
 
 

أسم البرنامج 
الغرفة الصفية/  

شريط 
 القوائم
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 ناف    لمً   ألبي  

 
 ناف    لمً   ألبي  

 

 نافذة أسماء المشاركين

 نافذة التخاطب الكتابي

 شريط الحالة

 شريط األدوات

 نافذة الصوت
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المككنات الرئيسة لمغرفة الصفية، كىي مجمكعة  يمكننا مف خبلؿ الشكؿ السابؽ أف نتعرؼ عمى
: مف النكافذ كاألشرطة، كفقا لمعرض التالي

: النوافذ -أ

 نافذة أسماء المشاركيف .1

 نافذة التخاطب الكتابي .2

 نافذة الصكت .3

 نافذة المكح األبيض .4

 

: األشرطة -ب

 شريط العنكاف .1

 شريط القكائـ .2

 شريط األدكات  .3

شريط الحالة  .4

 صكتضبط إعدادات اؿ 2.2.2

. مف قائمة أدكات اختر قائمة الصكت، كمنيا اختر معالج إعدادات الصكت. 1 
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. أنقر مكافؽ بعد التأكد مف اختيارؾ لمسماعات المناسبة، الشاشة التاليةستظير . 2
 

 
 
. مف الشاشة التالية لتستمع إلى الصكت المسجؿ( Play)أنقر عمى تشغيؿ . 3
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تأكد مف أف السماعات متصمو مع جيازؾ كتـ إعدادىا إذا لـ تستمع لمصكت المسجؿ  .4

. بشكؿ صحيح
لتظير شاشة فحص ( OK) ثـ نعـ ( بعد سماعؾ لمصكت المسجؿ)   Stopأنقر عمى  .5

كما في الشاشة  Okثـ  Microphoneاختر البلقط كعاده يككف باسـ (.  Mic) البلقط 
: التالية

 
 
لتبدأ بتسجيؿ صكتؾ، كىنا (  Record) أنقر عمى تسجيؿ ( Ok) بعد النقر عمى نعـ  .6

ستبلحظ ظيكر مكجات الصكت بالمكف (. ىذه المرحمة ىامة جدا) تحدث حتى يتكقؼ 
: األخضر كما في الشكؿ التالي



149 

 

 
. لتستمع إلى صكتؾ المسجؿ(  Play) ، ثـ تشغيؿ (Stop) أنقر عمى تكقؼ  .7
 .أنقر عمى تكقؼ ثـ مرتيف نعـ لمخركج .8
كأعد . المسجؿ، تأكد مف أف البلقط متصؿ مع حاسكبؾ في حالة عدـ سماعؾ لصكتؾ .9

. الكره مره أخرل
. يمكنؾ فحص البلقط باستخداـ أم برمجية أخرل لمتأكد مف صبلحيتو: مبلحظة

 
 
 استخدام الصفوف االفتراضية.4

ليتمكف الدارس مف استخداـ الصفكؼ االفتراضية بشكؿ جيد يجب الجمع بيف األساس النظرم  
: ليكالتدريب العـ

 معرفة مزايا التقنية، ككظيفة كؿ منيا ككيفية االستخداـ األمثؿ ليا: األساس النظرم. 
 حيث تعمؿ الممارسة عمى تحسيف االستخداـ، كذلؾ بعد : التدريب العممي عمى التقنية

 .أخذ  العديد مف الدكرات لمتدريب عمى التقنية
، فإف الصفكؼ االفتراضية (دارس -معمـ)مثمما تتككف األدكار داخؿ الصؼ مف دكريف أساسييف 
، Participant، كمشارؾ Moderatorكذلؾ تتككف مف دكريف أساسييف مسؤكؿ الغرفة الصفية 

كسنقدـ لؾ في الجزء التالي مجمكعة مف إرشادات االستخداـ، كالتي تتيح تطبيؽ التقنية 
. كاستخداميا بسيكلة كيسر كمشارؾ أك كمسؤكؿ

(:  مشارك)اضي كدارس استخدام الصف االفتر 1.3.2
: حاكؿ التعرؼ عمى ما يمي مف خبلؿ الشاشة التالية: عزيزم الدارس

 .5  الكتابي التخاطب نافذة .4 اليد رفع أيقكنة. 3 المشاركيف أسماء نافذة .2 األدكات شريط .1
 الصكت نافذة
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      االتاالنفع إشارات . 9 المؤقت الخركج إشارة. 8 المكحة أشرطة. 7 البيضاء لكحةاؿ. 6
 .التغذية الراجعة كالتصكيت. 10

 

 
 
 
 

. التخاطب الكتابي: أوال
مف خبلؿ نافذة التخاطب الكتابي  
يمكنؾ الكتابة في الشريط السفمي  

 
 
 

 . المحاد ة الصوتية:  انيا
اضغط إشارة رفع  اليد لتنبو  . 1

. مسؤكؿ الجمسة إلى رغبتؾ في التحدث
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ة اإلذف بالتحدث عندما يعطيؾ مسؤكؿ الجمس. 2

(   )اضغط إشارة البلقط  
. ثـ ابدأ في التحدث 
بعد انتياء التحدث، اضغط إشارة المايؾ مرة أخرل . 3

. لتعطي غيرؾ الفرصة في التحدث
                                    

شريط األدوات :  ال ا 

 
وظيفتيا اسم األيقونة األيقونة 

ظ الموجود عمى الموحة البيضاء أو سجل حفحفظ  
( التخاطب الكتابي)الدردشة 

طباعة الموحة البيضاء لكل الشرائح او حسب طباعة  
االختيار 

اضغط عمى )البرنامج  البرنامج التحكم في شكلاختيار النسق  
(  القائمة المنسدلة الختيار الشكل المبلئم

لتسمح لآلخرين برؤية ممف مفتوح عمى التطبيقات مشاركة  
جيازك 

تتيح إمكانية إرسال ممف من جيازك كما ترسل إرسال ممف  
.  الممحق بالبريد اإللكتروني

 
يقاف تشغيل الكاميرا   تشغيل الكاميرا لتشغيل وا 

 
جمسة الصف لتسجيل المبلحظات عمييا أ ناء مبلحظات 

االفتراضي 

عرض التعبير  :رابعا
: لمتعبير عف شعكرؾ بشكؿ سريع يمكف اختيار كاحد مف التعبيرات التالية
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مضحؾ 

 
تصفيؽ 

غير مكافؽ  

مرتبؾ  

 
الخروج لفترة مؤقتة : خامسا

اتؼ مثبل    عند خركجؾ لفترة مؤقتة أك الرد عمى الو 

  
. اضغط إشارة الباب ليعرؼ اآلخركف أنؾ غير مكجكد مؤقتا

 
شريط الموحة البيضاء : سادسا

يتككف مف مجمكعة مف األزرار التي تمكنؾ مف الرسـ  
أك الكتابة عمى المكحة البيضاء، كأفضؿ كسيمة الستكشاؼ  
. األزرار ىك تجربتيا لمعرفة فائدة كاستخداـ كؿ منيا قىذ 
 

تخدام الصف االفتراضي كمسئول جمسة اس
بعض صبلحيات المسؤول، وفي ىذه الحالة تتغير واجية  المتدربينفي بعض الحاالت يقوم المشرف بإعطاء 

. ليتمكن من أداء بعض الميام لممتدربالعرض، وتضاف بعض الصبلحيات 
 

القيام بعرض تقديمي : أوال
: يمكف إتباع الخطكات التاليةبعرض شرائح باكربكينت،  المتدربفي حالة قياـ 

مف شريط المكحة البيضاء : تحميؿ ممؼ الباكربكينت أك بعض الممفات األخرل المسكح بيا -1

(  )قـ بالضغط عمى أيقكنة تحميؿ ممؼ  
 لتحميؿ الممؼ يجب إغبلؽ برنامج الباكربكينت عمى جيازؾ. 
 قد يستغرؽ تحميؿ الممؼ بعض الكقت.      
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باالنتقاؿ إلى الشرائح السابقة أك البلحقة مف خبلؿ أزرار التقديـ كالعكدة التي  يمكنؾ التحكـ -2

. تعمك المكحة البيضاء
 

 
 

. إرسال ممف لآلخرين:  انيا
. مف خبلؿ أيقكنة إرساؿ ممؼ في شريط األدكات، يمكنؾ إرساؿ ممفات لآلخريف

. ىذه الصبلحية تمنح عند الطمب مف مسؤكؿ الغرفة:مبلحظة
عرض صفحات االنترنت  : انياً 

غير متكافر في نافذة )اضغط عمى زر بدء رحمة شبكة عنكبكتية في شريط األدكات . 1
( المشاركيف

 

 
 
 
ستظير لؾ نافذة اكتب العنكاف الذم تريد الذىاب . 2

 (www.aldiwan.psمثبل  ديكاف المكظفيفعنكاف )إليو 
 

غرف الجانبية ال:  ال ا
يمكف لمسؤكؿ الجمسة تقسيـ المكجكديف في الغرفة 

الصفية إلى مجمكعات جانبية، لتبادؿ اآلراء كتككيف مفيكـ، في ىذه الحالة ال يمكنؾ التفاعؿ إال 
. مع األفراد المكجكديف معؾ في الغرفة الجانبية

 
االختبارات القصيرة : رابعا

يمكف لمسؤكؿ الغرفة الصفية أف يقـك 
طرح بعض األسئمة المكضكعية، كيمتـز ب

الدارسيف باإلجابة عمييا مف خبلؿ التعميمات 
. المعطاة

 

 

http://www.qou.edu/

