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امللخص 1

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى متطلبــــات ومبـــررات ومعوقــــــات التدريــب اإللكتـــروني مـــــن وجهــة نظــر املدربــــات 
واملتدربــــات فــي عمــادة تطويـــر املهــارات فــي جامعــــة املـــلك سعـــــــود، معتمــدة فــي ذلــك علــى املنهــج الوصفــي املســحي، علــى عينــة بلــغ 
عددهــا )20( مدربــة و)384( متدربــة، وقــد تــم اســتخدام االســتبانة كأداة لجمــع املعلومــات. وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد 
مــن النتائــج مــن أهمهــا: أن مــن أبـــرز املتطلبــات الالزمــة للتدريــب اإللكتـــروني مــن وجهــة نظــر املدربــات واملتدربــات وهــي إجــادة 
تشــغيل الحاســب اآللــي وملحقاتــه وجــود فريــق يقــوم بالدعــم الفنــي عنــد الحاجــة، وأن أبـــرز مبـــررات التدريــب اإللكتـــروني هــي 
ضــرورة مواكبــة التطــور املعرفــي والتقــدم التقنــي وإعــداد األفــراد للتعامــل معــه، وكذلــك حاجــة املتدربــات فــي الحصــول علــى 
املعلومــات التدريبيــة ملعالجــة مــا قــد يعتـــرضهن مــن مشــكالت بشــكل عاجــل، إضافــة إلــى التطــور فــي التقنيــات وضــرورة إدماجهــا 
فــي عمليــات التدريــب، أمــا فيمــا يخــص املعوقــات التــي قــد تواجــه التدريــب اإللكتـــروني فقــد احتلــت املرتبــة األولــى مــن وجهــة نظــر 
املدربــات املعوقــات اإلداريــة، واملعوقــات املاليــة مــن وجهــة نظــر املتدربــات، كمــا أشــارت النتائــج إلــى أنــه ال توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بيـــن متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة حــول املتطلبــات الخاصــة )باملدربــة / املتدربــة( وكذلــك املعوقــات 
التــي قــد تواجــه اســتخدام التدريــب اإللكتـــروني، إال أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متوســطات اســتجابات أفــراد 
التدريبيــة باختــالف كونهــا مدربــة أو متدربــة وذلــك لصالــح املتدربــات. وتو�صــي  بالبيئــة  الدراســة حــول املتطلبــات الخاصــة 
الدراســة أنــه حيــث اتضــح وجــود اهتمــام مــن قبــل الجامعــة باالهتمــام بالبنيــة التحتيــة املتوافــرة بالجامعــة مــن أجهــزة حاســب 
آلــي وشــبكات إنتـــرنت، فــإن الدراســة تو�صــي بـــزيادة تعزيـــز االهتمــام بهــذا الجانــب مــن أجــل رفــع كفــاءة اســتخدام التدريــب 
عنــى بالتدريــب اإللكتـــروني ضمــن عمــادة تطويـــر املهــارات، وتخصيــص ميـــزانية خاصــة 

ُ
اإللكتـــروني، وكذلــك إنشــاء وحــدة ت

بالتدريــب اإللكتـــروني، كمــا ُتو�صــي بإجــراء دراســات لقيــاس مــدى إمكانيــة تطبيــق التدريــب اإللكتـــروني فــي جهــات التدريــب 
بالجامعــات والجهــات الحكوميــة األخــرى.

الكلمات املفتاحية: التدريب اإللكتـروني، التدريب عن بعد، تطويـر املهارات، متطلبات التدريب اإللكتـروني، معوقات التدريب اإللكتـروني.

املقدمة

يتميـز عصرنا الحالي بالتغيـر املستمر والتطور السريع في كل جوانب الحياة وذلك نتيجة لالكتشافات الحديثة والتقنية 
 فــي مجــاالت تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت 

ً
 ونوعــا

ً
 كمــا

ً
 متســارعا

ً
املتقدمــة إذ لــم يشــهد أي عصــر مــن العصــور الســابقة تطــورا

 وتقدًمــا ســريًعا فــي مجــال تقنيــة 
ً
 كبيـــرا

ً
واســتخداماتها كمــا نشــهده اليــوم مــن تطــوٍر مذهــل، وبمــا أن عاملنــا اليــوم يعيــش تطــورا

 جديدة لتطويـر التدريب والتعليم، وأسهم ذلك في حل كثيـٍر من مشكالته 
ً
املعلومات واالتصاالت فقد فتح هذا التطور آفاقا

كالتدفق الكبيـر في أعداد املتعلميـن واملتدربيـن وقلة املباني وتقليدية النظم التعليمية والتدريبية، بل أحدثت هذه التطورات 
الهائلــة نقلــة نوعيــة فــي كافــة أنشــطة وعمليــات التعليــم والتدريــب. لــذا فــإن عمليــة التدريــب لــم تعــد مجــرد حلقــات دراســية 

 *  تم استالم البحث في أغسطس 2019، وقبل للنشر في سبتمبر 2019، وتم النشر في يونيو 2021.
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبــــات ومبـــررات ومعوقــــــات التدريب اإللكتـــروني مـــــن وجهة نظر املدربــــات واملتدربــــات 
فــي عمــادة تطويـــر املهــارات فــي جامعــــة املـــلك سعـــــــود. وقــد توصلــت الدراســة إلــى: أن مــن أبـــرز املتطلبــات الالزمــة للتدريــب اإللكتـــروني 
مــن وجهــة نظــر املدربــات واملتدربــات وهــي إجــادة تشــغيل الحاســب اآللــي وملحقاتــه وجــود فريــق يقــوم بالدعــم الفنــي عنــد الحاجــة، 
وأن أبـــرز مبـــررات التدريــب اإللكتـــروني هــي ضــرورة مواكبــة التطــور املعرفــي والتقــدم التقنــي وإعــداد األفــراد للتعامــل معــه، وكذلــك 
حاجــة املتدربــات فــي الحصــول علــى املعلومــات التدريبيــة ملعالجــة مــا قــد يعتـــرضهن مــن مشــكالت بشــكل عاجــل، إضافــة إلــى التطــور 
فــي التقنيــات وضــرورة إدماجهــا فــي عمليــات التدريــب، أمــا فيمــا يخــص املعوقــات التــي قــد تواجــه التدريــب اإللكتـــروني فقــد احتلــت 
املرتبــة األولــى مــن وجهــة نظــر املدربــات املعوقــات اإلداريــة، واملعوقــات املاليــة مــن وجهــة نظــر املتدربــات، كمــا أشــارت النتائــج إلــى أنــه ال 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة حــول املتطلبــات الخاصــة )باملدربــة / املتدربــة( وكذلــك 
املعوقات التي قد تواجه استخدام التدريب اإللكتـروني، إال أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بيـن متوسطات استجابات أفراد 
الدراســة حــول املتطلبــات الخاصــة بالبيئــة التدريبيــة باختــالف كونهــا مدربــة أو متدربــة وذلــك لصالــح املتدربــات. وتو�صــي الدراســة أنــه 
حيــث اتضــح وجــود اهتمــام مــن قبــل الجامعــة باالهتمــام بالبنيــة التحتيــة املتوافــرة بالجامعــة مــن أجهــزة حاســب آلــي وشــبكات إنتـــرنت، 
فــإن الدراســة تو�صــى بـــزيادة تعزيـــز االهتمــام بهــذا الجانــب مــن أجــل رفــع كفــاءة اســتخدام التدريــب اإللكتـــروني، وكذلــك إنشــاء وحــدة 
عنــى بالتدريــب اإللكتـــروني ضمــن عمــادة تطويـــر املهــارات، وتخصيــص ميـــزانية خاصــة بالتدريــب اإللكتـــروني، كمــا ُتو�صــي بإجــراء 

ُ
ت

دراســات لقيــاس مــدى إمكانيــة تطبيــق التدريــب اإللكتـــروني فــي جهــات التدريــب بالجامعــات والجهــات الحكوميــة األخــرى.
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تقليدية، بل أصبحت استثمار كامل للثـروة البشرية التي أضحت بدون جدال الثـروة الحقيقية لكل الدول والشعوب وأصبح 
 لذلــك - فــي قلــب التنميــة الحقيقيــة الشــاملة؛ وحيــث أصبــح التـركيـــز علــى اإلنســان الكــفء القــادر علــى التعامــل 

ً
التدريــب - تبعــا

مع التغيـــرات واملســتجدات والتطورات، وأصبح الثابت الوحيد في عالم اليوم والغد هو »التغييـــر« وأصبحت اإلدارة هي إدارة 
التغييـــر، وهنــا تتجلــى إطاللــة التدريــب كآليــة مســتمرة للمواكبــة واملواصلــة ومواجهــة التحديــات، كل ذلــك جعــل التدريــب يحتــل 

مكانــة بــارزة فــي خطــط التنميــة )كــردي، 2011(. 

وســاعد اســتخدام الشــبكة العامليــة )اإلنتـــرنت(على تيسيـــر أســاليب جديــدة فــي التدريــب؛ وبـــرزت بمعيــة هــذا االســتخدام 
مصطلحــات جديــدة كالتدريــب اإللكتـــروني أو مــا يطلــق عليــه التدريــب عــن بعــد، والتــي تعنــي توظيــف تقنيــة اإلنتـــرنت فــي تدريــب 
 علــى ســرعتهم فــي 

ً
األفــراد عــن بعــد باســتخدام الشــبكة مــع تخطــي قيــود الزمــان واملــكان بمــا يجعــل تقدمهــم فــي التدريــب مبنيــا

الفهــم واالســتيعاب والتطبيــق بحيــث تســتجيب هــذه التقنيــة للفــروق الفرديــة والثقافيــة واالجتماعيــة بيـــن املتدربيـــن. وهــذا مــا 
تؤكــد عليــه رؤيــة اململكــة 2030 والتــي أحــد أهدافهــا تدريــب )500( ألــف موظــف عــن بعــد، وذلــك عــن طريــق بـــرنامج امللك ســلمان 

 .)/http://vision2030.gov.sa( لتنميــة املــوارد البشــرية

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة

: اإلطار النظري
ً
أوال

التدريب اإلداري

تعــددت تعريفــات التدريــب حيــث لــم تتفــق الكتــب واألبحــاث واملؤلفــات علــى تعريــف شــامل ومحــدد للتدريــب، فقــد عرفــه 
)الشــاعر، 1991: 10( بأنــه "عمليــة اكتســاب املعــارف واملهــارات ملجموعــة مــن األفــراد بغيــة رفــع كفايتهــم املهنيــة للحصــول علــى 
أق�صى إنتاجية ممكنة"، ويعرفه )الطعاني، 2007: 14( بأنه هو "الجهود املنظمة واملخطط لها لتـزويد املتدربيـن بمهارات ومعارف 
وخبـرات متجددة وتستهدف إحداث تغيـرات إيجابية مستمرة في خبـراتهم واتجاهاتهم وسلوكهم من أجل كفاية أدائهم"، في حيـن 

يـــرى )الطالــب، 2006: 11( أن التدريــب هــو "مجموعــة مــن البـــرامج املهتمــة بالتعلــم وتحسيـــن أداء املتــدرب ومهاراتــه الفنيــة ". 

فــي املعــارف واملهــارات الالزمــة  ُيبــذل بهــدف إحــداث تغييـــرات  15( " بأنــه نشــاط مخطــط   :2009 )الصيـــرفي،  ويعرفــه 
لتنميــة وصقــل خبـــرات املتدربيـــن لرفــع مســتوى األداء ولتغييـــر ســلوكهم واتجاهاتهــم واهتماماتهــم فــي االتجــاه املرغــوب فيــه 

لصالــح الفــرد واملنظمــة واملجتمــع".

 فــي العصــر الحالــي الــذي يتســم بالتطــور والتقــدم العلمــي 
ً
وللتدريــب أهميــة كبيـــرة فــي بنــاء اإلنســان وتطويـــره خصوصــا

املتســارع فــي كل مناحــي الحيــاة، كمــا إن التدريــب يســتمد أهميتــه الكبيـــرة مــن خــالل رفــع كفــاءة األفــراد وإنتاجيتهــم ومدهــم 
بأفضل الطرائق واملمارسات واألساليب في ميادينهم، فهو بذلك يعد من أهم الوظائف التي تساهم في مستويات متطورة من 
القــدرات الفاعلــة لــأداء، بمــا يلبــي احتياجــات املنظمــات لتحقيــق أهدافهــا، كمــا إنــه يســاعد األفــراد علــى التكيــف مــع التقنيــات 
الحديثــة والظــروف املتغيـــرة واملتالحقــة فــي مجــال األعمــال، والتكيــف مــع التغيـــرات الســريعة فــي املهــارات املطلوبــة، ويســاعد 
علــى إتقــان األعمــال والتقليــل مــن األخطــاء والعقوبــات التأديبيــة، والحــد مــن عمليــات الرقابــة واإلشــراف علــى املوظفيـــن ملتابعة 
أعمالهــم، كمــا إنــه يســاعد فــي رفــع الــروح املعنويــة والرضــا عــن األداء وتحسيـــن العالقــات اإلنســانية، ويخفــض مــن الصراعــات 
وضغــوط العمــل الناجمــة عــن نقــص الكفــاءة، ويعالــج القصــور فــي األداء الكلــي للمنظمــات، ويقلــل مــن معــدالت الــدوران 
والتســرب وتـــرك العمــل بســبب عــدم التكيــف. وكذلــك يســاعد علــى زيــادة الفهــم للقوانيـــن والنظــم واللوائــح املنظمــة للعمــل. 
وتمــر العمليــة التدريبيــة بأربــع مراحــل رئيســة متـــرابطة تتلخــص فــي التالــي: تحديــد االحتياجــات التدريبيــة، تحديــد أهــداف 

التدريــب، تصميــم البـــرامج التدريبيــة، وتقويــم التدريــب )رشــيد، 2009: 678،688(.

 متعــددة تتبايـــن فــي تقســيماتها الفرعيــة، فهنــاك مــن يقســم أنــواع التدريــب )الشــاعر، 1991( 
ً
وللتدريــب اإلداري أنواعــا

قسميـــن  إلــى  فينقســم  التنفيــذ  حيــث  مــن  أمــا  العملــي،  والتدريــب  النظــري  التدريــب  همــا  قسميـــن  إلــى  التطبيــق  حيــث  مــن 
 لتنــوع األهــداف واملــكان 

ً
رئيسيـــن همــا التدريــب قبــل الخدمــة والتدريــب أثنــاء الخدمــة، أمــا )الطعانــي، 2007( فيقّســمه وفقــا

والتوقيــت، فيقســم التدريــب مــن حيــث األهــداف إلــى تدريــب املعلومــات، التدريــب علــى املهــارات، تدريــب االتجاهــات، التدريــب 
للتـــرقية، أمــا مــن حيــث املــكان فيصنــف إلــى نوعيـــن رئيسيـــن همــا: تدريــب داخــل املنظمــة علــى املهــام الوظيفيــة، تدريــب خــارج 
املنظمــة مــن خــالل مراكــز التدريــب، ومــن حيــث التوقيــت يقســمه إلــى: تدريــب إعــدادي قبــل االلتحــاق بالعمــل، وتدريــب أثنــاء 
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 أخــرى للتدريــب نتيجــة 
ً
الخدمــة وهــو يســتهدف املوظفيـــن الذيـــن هــم علــى رأس العمــل. أمــا )اليــاور، 2005( فقــد أضافــت أنواعــا

للتحــوالت املعاصــرة واملرتبطــة بالحاســب اآللــي وهــي:

الوســائط -  مــن  مجموعــة  بيـــن  تجمــع  التــي  البـــرامج  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــي  املتعــددة  بالوســائط  التدريــب 
كالصــوت والصــورة والرســم والحركــة والنــص والفيديــو، ويســتطيع املســتخدم أن يتعامــل معهــا فــي وقــت واحــد عــن 

طريــق الحاســب اآللــي.

التدريــب بالواقــع االفتـــرا�صي وهــو مــا يقصــد بــه ذو األبعــاد الثالثيــة بحيــث تبــدو األشــكال ذات أبعــاد ثالثيــة كمــا هــي - 
 فــي التـــرفيه والتعليــم والتدريــب.

ً
فــي الحقيقــة، والتــي تســتخدم عــادة

التدريــب اإللكتـــروني )التدريــب عــن ُبعــد( وهــذا النــوع اتجهــت إليــه كبـــريات الشــركات العامليــة واعتمادهــا فــي الغالــب - 
 فــي الجــزء التالــي.

ً
عليــه، حيــث 24% مــن الشــركات األمريكيــة تعتمــد عليــه فــي تدريــب موظفيهــا. وهــذا مــا ســنتناوله تفصيــال

مفهوم التدريب اإللكتـروني ومراحله

تعــددت تعريفــات التدريــب اإللكتـــروني لعــدة أســباب يقــع فــي مقدمتهــا تعــدد املــدارس واالتجاهــات التــي لــكل منهــا وجهــة 
نظــر حولــه، األمــر الــذي تـــرتب عليــه تعــدد املفاهيــم والتعريفــات لــه، فقــد عرفهــا )دويــكات، 2007: 10( بأنــه "عمليــة اكتســاب 
مجموعــة مــن املعــارف واملهــارات واالتجاهــات إلــى فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد باســتخدام الوســائط اإللكتـــرونية فــي االتصــال 
واســتقبال املعلومــات واكتســاب املهــارات والتفاعــل بيـــن املــدرب واملتــدرب، أما)الزنبقــي، 2011: 11( فعرفــه بأنــه التدريــب 
القائــم علــى شــبكة اإلنتـــرنت وفيــه تقــوم املؤسســة التدريبيــة بتصميــم موقــع خــاص بهــا وملــواد أو بـــرامج معينــة لهــا، يتــدرب 
التدريــب   )5  :2004 )الســيد،  وعــرف  الراجعــة،  التغذيــة  علــى  الحصــول  ويمكنــه  اآللــي  الحاســب  طريــق  عــن  فيــه  املتــدرب 
اإللكتـــروني بأنــه: “ذلــك النــوع مــن التدريــب الــذي يتــم فيــه توصيــل املــواد التدريبيــة مــن املــدرب إلــى املتــدرب الــذي تفصلــه 
مســافة جغرافيــة عــن املــدرب عبـــر وســائط وتقنيــات مختلفــة تشــمل املــواد املطبوعــة، وتقنيــات الصــوت، وتقنيــات الفيديــو، 
والحقائــب والــرزم التدريبيــة، وتقنيــة التدريــب اإللكتـــروني وغيـــرها مــن التقنيــات املتعــددة التــي تعمــل علــى نقــل املعلومــات 
واملهــارات بصــورة تفاعليــة"، و)املطرفــي، 2005: 35( عرفــه بأنــه أســلوب تدريبــي مــن خاللــه يســتطيع املتــدرب أًيــا كان موقــع 
عملــه االلتحــاق بــدورة أو بـــرنامج تدريبــي بشــكل متـــزامن أو غيـــر متـــزامن دون الحاجــة إلــى الحضــور الشــخ�صي ملــكان انعقادهــا 

أو التقيــد بعــدد املتدربيـــن أو الوقــت وذلــك عبـــر وســائط اتصــال تقنيــة حديثــة ووســائط أخــرى متعــددة.

ويقصــد باملتـــزامن هــو النشــاط الــذي يتــم فــي الوقــت الحقيقــي، تحــت قيــادة املــدرب حيــث يتواجــد هــو وجميــع املتدربيـــن 
فــي الوقــت نفســه، ويتواصلــون مباشــرة مــع بعضهــم البعــض، أمــا التدريــب غيـــر املتـــزامن فليــس مــن الضــروري أن يتواجــد 

املــدرب واملتدربيـــن بالوقــت نفســه )إطميـــزي، 2007(.

ويالحــظ مــن التعريفــات الســابقة للتدريــب اإللكتـــروني أنهــا تشتـــرك فــي االهتمــام باالتصــال بيـــن املــدرب واملتدربيـــن رغــم 
البعــد الجغرافــي، ووجــود وســائل لنقــل املعلومــات مثــل املــواد املطبوعــة واإلذاعــة والتلفزيــون والحاســب اآللــي واإلنتـــرنت.

فــي هــذه الدراســة بأنــه العمليــة التفاعليــة التــي يتــم خاللهــا نقــل التدريــب  ويمكــن إجمــاال تعريــف التدريــب عــن بعــد 
وإدارتــه عــن ُبعــد، بيـــن املدربيـــن واملتدربيـــن، عبـــر وســائط اتصــال مناســبة، بهــدف تدريب املستفيديـــن فــي أماكــن تواجدهــم. 

والتدريب عن بعد يقوم على عدد من املبادئ يمكن إجمالها في التالي )صيام، 2005: 8( و)عبدربه، 2004: 4(:

الفعاليــة، ويقصــد بهــا انتقــال كل املعــارف واملهــارات - املوجهــة نحــو العمــل - واملكتســبة فــي موقــف التدريــب إلــى 1- 
مواقــف العمــل الفعليــة دون هــدر أو فقــد.

ــم مــن أجــل تطويـــر أفــراد املجتمــع وتوســيع مداركهــم 2- 
ُّ
ــر إلــى تنويــع وشــمولية وتـــرابط خبـــرات التعل الشــمولية، وتشيـ

ووعيهــم لــكل مــا هــو حديــث.

اإلتاحــة، ومفادهــا أن فــرص االلتحــاق بالبـــرامج التدريبيــة متوافــرة لجميــع الفئــات االجتماعيــة واملهنيــة دون أن 3- 
 دون ذلــك.

ً
تقــف املعوقــات االقتصاديــة أو الزمنيــة أو املكانيــة أو املوضوعيــة حائــال

االعتمادية، ويقصد بها منح املتدربيـــن حرية اختيار البـــرامج التدريبية التي تتناسب مع أهدافهم ويـــركز على التعلم 4- 
الفردي ليحقق النمو الذاتي املتكامل عن طريق تقديم بـــرامج وتخصصات مناســبة لرغبات وحاجات كل متدرب.
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ــم مــدى الحيــاة" لكافــة األفــراد، فالتدريــب اإللكتـــروني متــاح فــي أي وقــت وأي 5- 
ُّ
االســتمرارية، ومفادهــا توفيـــر “التعل

مــكان فــي ضــوء حاجــات املنظمــات أو األفــراد.

املرونــة، ويتمثــل فــي إعــداد البـــرامج الــدورات التدريبيــة ذات التخصصــات واملناهــج املتعــددة التــي تتميـــز باملرونــة 6- 
والتطــور ملواكبــة الحيــاة العصريــة، كمــا تتميـــز بكفــاءة مدربيهــا وجــودة تجهيـــزاتها وخدماتهــا.

املتابعــة، ويقصــد بذلــك مراقبــة الجــودة النوعيــة، وضبــط الجــودة ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق اإلشــراف املباشــر 7- 
للهيئات األكاديمية على بـرامج التدريب اإللكتـروني.

http://www.qou.edu/ أمــا فيمــا يتعلــق بتصميــم التدريــب اإللكتـــروني فيمكــن إجمــال مراحلــه فــي التالــي: )عســاف
)newsletter/no_2/etraining.jsp

تخطيــط التدريــب اإللكتـــروني، والتــي يتــم فيهــا التنســيق مــع خبـــراء التدريــب مــن أجــل وضــع الخطــة العامــة للبـــرنامج 1- 
التدريــب  استـــراتيجيات  وضــع  وكذلــك  التدريبيــة،  املــادة  محتــوى  وجمــع  التقويــم  وأســاليب  اللقــاءات  وخطــة 

البـــرامج التدريبيــة. لبــدء  واإلجــراءات الالزمــة 

فــي املرحلــة 2-  التــي وضعــت  تـــرجمة االستـــراتيجيات  يتــم  التفاعلــي، وفــي هــذه املرحلــة  التدريــب اإللكتـــروني  تصميــم 
الســابقة والبــدء بتصميــم املنهــج التدريبــي املــراد تقديمــه علــى شــبكة اإلنتـــرنت فيمــا يتعلــق بتجهيـــز محتــوى البـــرنامج 
ثــم تصميــم موقــع خــاص  اللقــاءات، ومــن  إلــى سلســلة مــن  التدريبــي وتقييــم وتحكيــم محتــواه وتقســيم املحتــوى 
للبـــرنامج التدريبــي وتضميـــن املوقــع أســاليب التقييــم للمتدربيـــن والدعــم الفنــي والتـــربوي وكذلــك توفيـــر أســاليب 

التواصــل املباشــر وغيـــر املباشــر مــع املتدربيـــن، وتصميــم الجلســات التدريبيــة وتحديــد محتواهــا وأســاليبها.

تنظيــم وتنفيــذ التدريــب اإللكتـــروني التفاعلــي، وفــي هــذه املرحلــة البــد مــن تحديــد املــدة الزمنيــة للتدريــب ومــدة كل 3- 
لقــاء، وتحديــد مواعيــد التدريــب ومنهجياتــه وأماكــن انعقــاده، وكذلــك توفيـــر الدعــم واملســاندة لضمــان اســتمرارية 

عمــل النظــام بــدون أي مشــكالت.

تقويــم التدريــب اإللكتـــروني، ومــن خــالل عمليــة التقويــم يمكــن إجــراء التعديــالت لتطويـــر نظــام التدريــب ورســم 4- 
املســتقبلية. استـــراتيجياته 

أهداف ومبـررات التدريب اإللكتـروني

 متعددة يسعى إلى تحقيقها، يمكن إيجازها في التالي:
ً
للتدريب اإللكتـروني أهدافا

رفــع جــودة العمليــة التدريبيــة، وهــذا مــا اتفقــت عليــه معظــم الدراســات املنشــورة عامليــا مــن أن التدريــب اإللكتـــروني 1- 
يعــد خطــوة مهمــة نحــو املعياريــة فــي التدريــب وبالتالــي نحــو الجــودة فــي التدريب)الحربــش، 2004: 3(.

تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص التعليميــة والتدريبيــة بيـــن أفــراد املجتمــع دون تمييـــز بينهــم ألســباب تتعلــق بمكانتهــم 2- 
االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو بســبب العــرق أو الديـــن أو الجنس)الخطيــب، 1999: 42(.

إيصــال الخدمــات التدريبيــة إلــى الفئــات الخاصــة التــي تمنعهــم ظروفهــم مــن االلتحــاق بالتدريــب التقليــدي مثــل 3- 
.)28  :2003 فــي املناطــق النائية)الغامــدي،  املعاقيـــن والســجناء وبعــض النســاء والعامليـــن 

دعــم وتعزيـــز دوافــع التعليــم املســتمر، فالتدريــب اإللكتـــروني يعمــل علــى تطويـــر وتنميــة قــدرات املتــدرب علــى املبــادرة 4- 
واالعتمــاد علــى الذات)توفيــق، 2003: 33(.

التدريبيــة 5-  الظــروف  وإيجــاد  القائمــة،  التقليديــة  التعليميــة  املؤسســات  علــى  حاليــا  الحــادث  الضغــط  تخفيــف 
.)134  :2004 )نشــوان،  الظــروف  مــع  التكيــف  علــى  والقــدرة  باملرونــة  يتصــف  اإللكتـــروني  فالتدريــب  املالءمــة، 

جعــل التدريــب أكثـــر مرونــة وتحريـــره مــن القيــود املعقــدة حيــث تتــم الدراســة دون وجــود عوائــق زمانيــة ومكانيــة 6- 
)7 :2004 كاالضطــرار للســفر ملراكــز الجامعــات ومعاهــد التدريــب )الســيد، 

اإلسهام في التنمية املجتمعية ورفع مستوى األفراد الثقافي من خالل بـرامج تدريب وتثقيف )طنطاوي، 2001: 283(.7- 

االستجابة ملتطلبات خطط التنمية الوطنية من الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة )الخطيب،1999 م:42(.8- 

وبنــاء علــى هــذه األهــداف فــإن هنــاك مبـــررات عديــدة للتدريــب اإللكتـــروني، يمكــن إيجازهــا فــي التالــي وقــد أتفــق عليهــا كل 
مــن )الزنبقــي، 2011( و)يمانــي، 2006( و)املوســوي، 2010( وهــي:
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الزيــادة الكبيـــرة فــي أعــداد املتدربيـــن الراغبيـــن فــي التدريــب، وهــذا يجعــل املؤسســات التدريبيــة عاجــزة عــن توفيـــر 1- 
التدريــب لهــذه األعــداد.

الحاجــة إلــى الســرعة فــي الحصــول علــى املعلومــات ومعالجتهــا والحاجــة إلــى املهــارة واإلتقــان فــي أداء األعمــال وإيجــاد 2- 
الحلــول املناســبة للمشــكالت

التطور في التقنيات وسرعة نقل املعلومات وضرورة إدماجها في عليات التدريب.3- 

التدريــب  بهــا  يتمتــع  اإليجابيــات  مــن  عــدد  هنــاك  أن  نجــد  التدريــب،  مــن  النــوع  هــذا  لتطبيــق  العملــي  الواقــع  ووفــق 
فهــي:  )2009 و)حســن،   )2007 )إطميـــزي،  يذكرهــا  كمــا  اإللكتـــروني 

يتمتــع باملرونــة واملالءمــة وســهولة وســرعة الوصــول للمحتويــات واألنشــطة بــأي وقــت وأي مــكان مــع إمكانيــة االختيــار - 
بيـن دورات متوافرة وتتـزايد باستمرار.

يوفر تغذية راجعة فورية عند أداء الواجبات، واالمتحانات، والتماريـن مع سهولة وسرعة املراجعة.- 

مراعاة الفروق الفردية بيـن املتدربيـن، كما يقدم تسهيالت وأساليب متنوعة تمنع امللل.- 

ثـــر، كمــا يســهل وصــول اآلالف لنفــس املصــدر فــي الوقــت نفســه بخــالف املصــادر - 
ُ

يســهل متابعــة املتدربيـــن ولــو كانــوا ك
الورقية.

يتيــح للمتــدرب تنظيــم وقتــه بحيــث يجــدول تلقيــه لدورتــه بمــا يتناســب مــع ظروفــه وظــروف العمــل والعائلــة، كمــا - 
يتيــح لــه التخطــي عــن أنشــطة ومــواد يعرفهــا.

يخفــض تكلفــة الســفر، والتنقــل، وكذلــك يخفــض تكلفــة اإلنتــاج والتوزيــع للمــواد التدريبيــة، وتكلفــة تجهيـــز مــكان - 
التدريــب، باإلضافــة إلــى تقليــص تكلفــة ضيــاع الوقــت للمدربيـــن واملتدربيـــن.

إمكانية التدرب بأي مكان يتوفر فيه حاسوب وإنتـرنت.- 

يشجع املتدربيـن على تصفح اإلنتـرنت للوصول إلى معلومات إضافية حول موضوع التدريب.- 

إال إنــه رغــم تعــدد اإليجابيــات للتدريــب عــن بعــد، إال أن لــه بعــض الســلبيات والتــي أتفــق عليهــا كل مــن )الزئبقــي، 2011( 
و)يمانــي، 2006( و)إطميـــزي، 2007( تتمثــل فــي التالــي:

قد يشعر بعض املتدربيـن بالعزلة عن املدرب أو أقرانهم من املتدربيـن.- 

ملل املتدرب وذلك بسبب كثـرة توظيف التقنية.- 

صعوبة تطبيق بعض املهارات واملمارسات املرغوب في تعلمها من بعض البـرامج التدريبية.- 

صعوبة تقييم املتدربيـن، وكذلك صعوبة إيصال أفكار املدرب إلى املتدربيـن من خالل املقرر اإللكتـروني.- 

لن يتمكن املدرب من متابعة املتدرب النشط أو النائم أو الذي يظهر عليه امللل.- 

 في تبادل اآلراء واألفكار مع املدرب ومع بقية املتدربيـن.- 
ً
افتقار مشاركة املتدرب إيجابا

مكونات التدريب اإللكتـروني ومتطلباته ومعوقاته

تنضوي منظومة التدريب اإللكتـروني )Kahan, 2002( و)القرني، 2013( على املكونات التالية:

املكــون التدريبــي، ويختــص بأغــراض التدريــب اإللكتـــروني وأهدافــه ومحتــواه، وكذلــك االستـــراتيجيات املســتخدمة - 
فــي تقديــم املحتــوى والوســائط املســتخدمة.

املكون التقويمي، ويختص بتقديـر تحصيل املتدربيـن وكذلك تقويم التدريب وبيئة التدريب اإللكتـروني.- 

املكون التكنولوجي، ويختص بالبنية التحتية للتدريب اإللكتـروني من أجهزة ووسائط وملحقات.- 

املكون التصميمي، ويختص بتصميم البـرمجيات واملواقع وبـرامج التصفح ونحوها.- 

بــإدارة التدريــب اإللكتـــروني مــن حيــث تقديــم الخدمــات اإلداريــة ملســتخدمي التدريــب -  ويختــص  املكــون اإلداري، 
اإللكتـــروني مثــل القبــول والتســجيل وإدارة االختبــارات وغيـــرها مــن الخدمــات اإلداريــة.

املكون اإلرشادي، ويختص بتقديم اإلرشادات للمتدربيـن سواء من الناحية التعليمية أو التشغيلية.- 
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التدريــب  متطلبــات  مــن  العديــد  هنــاك  فــإن  اإللكتـــروني  التدريــب  مراحــل  تتضمنــه  مــا  ووفــق  املكونــات  هــذه  ووفــق 
التالــي: فــي  إجمالهــا  يمكــن  اإللكتـــروني 

توفيـر أجهزة الحاسب اآللي للمدربيـن واملتدربيـن، وشبكة إنتـرنت.- 

 توفيـر بـرمجيات مساعدة ملصادر التعلم.- 
ً
توفيـر أنظمة إدارة الجلسات التدريبية، وأيضا

توفيـر الكتب اإللكتـرونية واملحتوى العلمي اإللكتـروني وكذلك بوابة تدريبية متخصصة تعمل من خالل اإلنتـرنت - 
)املوسوي، 2008(.

توفيـر مبنى خاص بمركز التدريب اإللكتـروني، وكذلك توفيـر الطاقم اإلداري املؤهل )صيام، 2005: 8(- 

تجهيـز البنية التحتية لخدمات االتصاالت وشبكة املعلومات.- 

تدريب املدربيـن على تقنيات التدريب اإللكتـروني )عبد الكريم، 2006: 10(.- 

العمل على توفيـر أقسام وفروع ملركز التدريب اإللكتـروني في املدن واملحافظات املختلفة.- 

توفيـر عنصر التأميـن والحماية للبـرامج التدريبية اإللكتـرونية لحمايتها من التعدي أو االختـراق، وتأميـن الوصول إليها.- 

تسهيل إجراءات التسجيل في البـرامج التدريبية اإللكتـرونية، مع توفر اإلرشادات والتوجيهات التي يحتاجها املتدربيـن.- 

توفيـر الدعم املالي الكافي إلنشاء مراكز التعليم عن بعد)طنطاوي، 2001: 304(. - 

 علــى 
ً
ويواجــه التدريــب اإللكتـــروني مجموعــة مــن املعوقــات التــي قــد تحــول دون تحقيقــه ألهدافــه أو دون تطبيقــه كليــا

أرض الواقــع ومــن أبـــرز تلــك املعوقــات التالــي: )توفيــق، 2003: 58؛ العلــي، 2005: 81(.

نقص الخبـرات وعدم توفر الكوادر املؤهلة- 

قلة الدعم املادي لبـرامج التعليم عن بعد- 

ضعف البنية التحتية لالتصاالت وشبكات املعلومات- 

ضعف دافعية املتدربيـن نحو استخدام التدريب اإللكتـروني- 

التوجه السلبي نحو استخدام وسائل التكنولوجيا- 

مقاومة املوظفيـن هذا النمط من التدريب- 

قلة املهارات الالزمة الستخدام التدريب عن بعد سواء عند املدربيـن أو املتدربيـن- 

قلة الوعي بأهمية التدريب اإللكتـروني- 

عدم توفر الخصوصية والسرية، فقد يحدث اختـراق للجلسات التدريبية اإللكتـرونية- 

: الدراسات السابقة
ً
ثانيا

دراســة حســن وعبدالغنــي )2014(، حــول إدارة التدريــب عــن ُبعــد باســتخدام اإلنتـــرنت لتنميــة املــوارد البشــرية دراســة 
 مــن موظفــي الجامعــة، وتوصلــت إلــى إن هنــاك قابليــة لدمــج 

ً
تطبيقيــة علــى جامعــة ســبها الليبيــة علــى عينــة شــملت )235(فــردا

للتدريــب  أهــداف استـــراتيجية واضحــة  فــي الجامعــة ووجــود  العمليــات واألنشــطة اإلداريــة املختلفــة  فــي  بعــد  التدريــب عــن 
القــدرات ودعــم االســتثمار  لتنظيــم  إداري  تنظيــم  توفيـــر  البشــرية ويمكــن  للمــوارد  األمثــل  تعمــل علــى االســتثمار  بعــد  عــن 
فــي الجامعــة، كمــا  فــي تنميــة املــوارد البشــرية  لــه تأثيـــر إيجابــي  البشــري وتحفيـــز الطاقــات اإلبداعيــة وإن النمــوذج املقتـــرح 
إن أهــم املعوقــات التــي قــد تواجــه إدارة التدريــب عــن بعــد باســتخدام اإلنتـــرنت مــن وجهــة نظــر العامليـــن هــي نــدرة الكــوادر 
اإلدارية والفنية املتخصصة في هذا النوع من التدريب وضعف بـــرامج تدريب العامليـــن حول الوسائل التكنولوجية وكيفية 

اســتخدامها فــي الجامعــة.

دراســة املطيـــري )2012(،عــن متطلبــات التدريــب اإللكتـــروني ومعوقاتــه فــي مراكــز التدريــب التـــربوي بمدينــة الريــاض 
، فقــد توصلــت إلــى عــدد مــن النتائــج مــن أهمهــا أن املتطلبــات 

ً
مــن وجهــة نظــر املدربيـــن، علــى عينــة بلــغ عددهــا 115 مدربــا

التدريــب اإللكتـــروني الخاصــة باملــدرب هــي إجــادة تشــغيل الحاســب اآللــي وملحقاتــه، أمــا املتطلبــات الخاصــة بالبيئيــة التدريبية 
فتتمثــل فــي توافــر الحاســب اآللــي بمواصفــات فنيــة مناســبة، وكان مــن أبـــرز املعوقــات املاليــة للتدريــب اإللكتـــروني هــي ضعــف 

املخصصــات املاليــة للتدريــب اإللكتـــروني وكذلــك ارتفــاع تكاليــف شــراء بعــض البـــرمجيات لتطبيــق التدريــب اإللكتـــروني.
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دراســة الغديــان )2011(، حــول املتطلبــات األساســية للتدريــب اإللكتـــروني الفعــال فــي ضــوء معاييـــر الجــودة الشــاملة: 
وجهــات نظــر املوظفيـــن واملوظفــات، علــى عينــة بلــغ عددهــا )153( موظــف وموظفــة يعملــون فــي مؤسســات القطــاع العــام فــي 
مدينــة الريــاض، كان مــن ابـــرز نتائجهــا أن املتطلبــات األساســية الواجــب توافرهــا فــي املدربيـــن هــي تمكــن املــدرب مــن مهــارات 
استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته، وان من أهم الخصائص الواجب توفرها في محتوى مقررات بـرامج التدريب اإللكتـروني 
هــي أن يكــون هنــاك ارتبــاط وثيــق بيـــن أهــداف املقــرر التدريبــي ومحتــواه وأنشــطته، وأهــم الخصائــص الواجــب توافرهــا فــي بيئــة 

التدريــب اإللكتـــروني هــي تجهيـــز البنيــة التحتيــة بمــا تشــمله مــن أجهــزة إلكتـــرونية وشــبكات اتصــال.

دراســة غــام )2008(، عــن معوقــات التعليــم اإللكتـــروني فــي الجامعــات الســعودية بالتطبيــق علــى جامعــة امللــك عبــد 
العزيـــز، وقــد شــملت الدراســة ثــالث فئــات: أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب والطالبــات واإلدارييـــن والفنييـــن املختصيـــن فــي 
مجــال التعليــم اإللكتـــروني. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج ومــن أهمهــا انخفــاض انتشــار تقنيــات التعليــم اإللكتـــروني، 
وعــدم توافــر كادر إداري مؤهــل للتعامــل مــع التقنيــات الحديثــة، وعــدم توفــر حاســبات آليــة فــي القاعــات املرتبطــة باإلنتـــرنت، 
وقلــة توفــر التمويــل الــالزم لدعــم بـــرامج التعليــم اإللكتـــروني مــع جمــود اللوائــح واألنظمــة، وغيــاب األنظمــة واللوائــح املانحــة 
اإللكتـــروني،  التعليــم  تطبيــق  عمليــة  فــي  املختصيـــن  عــدد  وقلــة  اإللكتـــروني  التعليــم  وطالبــات  لطــالب  العلميــة  للدرجــات 

وصعوبة الحصــول علــى البـــرامج باللغــة العربيــة.

بقــت علــى منســوبات 
ُ
دراســة بلفقيــه )2006(، عــن التدريــب عــن ُبعــد كمدخــل لتأهيــل وتنميــة املــوارد البشــرية والتــي ط

جامعــة امللــك عبــد العزيـــز بجــدة والتــي اشــتملت علــى املوظفــات اإلداريــات واألكاديميــات ممــن ســبق لهــن االضطــالع بمهــام 
إداريــة، فقــد توصلــت إلــى عــدد مــن النتائــج ومــن أهمهــا وعــي غالبيــة املوظفــات بالتطــور الحاصــل فــي وســائل االتصــال وأجهــزة 
إيجابيــات  مــن  التدريــب اإللكتـــروني. وإن  إلــى  تتجــه  التعليميــة والتدريبيــة  اآللــي وشــبكاتها ممــا يجعــل املؤسســات  الحاســب 
الســفر  نفقــات  واملــال وخاصــة  الوقــت  توفيـــر  إلــى  للمســتفيد، إضافــة  الزمنــي  الجــدول  بعــد مرونــة ومالءمــة  عــن  التدريــب 
 مــن أن يقــع املتــدرب ضحيــة للمراكــز الوهميــة وهــذا مــن ســلبيات التدريــب عــن بعــد، كمــا إن 

ً
واإلقامــة. كمــا إن هنــاك تخوفــا

هذا التدريب ال يصلح للدورات التي تعتمد على التطبيق العملي وتتطلب تفاعل مباشر بيـــن املشاركيـــن. وتبيـــن وجود عالقة 
ســلبية بيـــن الســن وســنوات الخبـــرة وبيـــن االلتحــاق بــدورات تدريبيــة فــي مجــال اإلدارة، فكلمــا كان الســن أو ســنوات الخبـــرة 
أقــل، كان إمكانيــة االلتحــاق ببـــرامج تدريبيــة أقــل، فــي حيـــن تؤكــد النتائــج علــى أّن مــن أهــم مميـــزات التدريــب عــن بعــد عــدم 

التقيــد بأعمــار املتدربيـــن أو خبـــرتهم العلميــة أو العمليــة كمــا هــو حاصــل فــي التدريــب التقليــدي.

دراســة العتيبــي )2006(، عــن معوقــات التعلــم اإللكتـــروني فــي وزارة التـــربية والتعليــم باململكــة العربيــة الســعودية مــن 
وجهــة نظــر القــادة التـربوييـــن، وقــد شــملت عينــة الدراســة )420( مــن القيــادات الرجاليــة والنســائية فــي مدينــة الريــاض، وكان 
مــن أهــم نتائــج الدراســة أن مــن أهــم معوقــات تطبيــق التعلــم اإللكتـــروني عــدم توفــر البنيــة التحتيــة وتدنــي جاهزيــة شــبكة 

االتصــاالت لتطبيــق التعلــم اإللكتـــروني.

دراســة Cedefop )2001(، والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى واقــع اســتخدام التدريــب اإللكتـــروني فــي التدريــب فــي دول 
االتحــاد األوربــي، وبلغــت عينــة الدراســة )653( منظمــة أوروبيــة تعمــل فــي مجــال التدريــب والتأهيــل املنهــي، وكذلــك املنظمــات 
املنتجــة ألدوات ومحتــوى التدريــب، وكان حوالــي )80%(مــن العينــة يهتمــون ويســتخدمون التعلــم والتدريــب اإللكتـــروني، وقــد 
 للتدريــب اإللكتـــروني والفصــول االفتـــراضية مــن االعتمــاد علــى التدريــب 

ً
أظهــرت نتائــج الدراســة أن تلــك املنظمــات أكثـــر ميــال

بشــكل تقليــدي فــي قاعــات التدريــب، ويتفــاوت اســتخدام التقنيــة فــي التدريــب مــن منطقــة إلــى أخــرى لكــن النســبة ال تـــزال 
عاليــة، وجميــع هــذه املنظمــات تحتــوي علــى بيئــات متكاملــة للتدريــب اإللكتـــروني.

اإلطار العام للدراسة
مشكلة الدراسة

إلــى إعــداد كــوادر بشــرية قــادرة علــى تلبيــة حاجــات العمــل ومواكبــة  يعــد التدريــب ذا أهميــة عاليــة ألي جهــة تتطلــع 
التطــورات، كمــا إنــه ييهــئ للموظــف الحصــول علــى معــارف ومهــارات جديــدة تتطلبهــا مهنتــه، أو التعــرف علــى أفضــل الحلــول 
 فــي أداء عملــه ويســاعده علــى تجنــب األخطــاء، ليصــل بذلــك 

ً
للمشــكالت التــي يواجههــا أثنــاء ممارســته ملهنتــه ممــا يـــزيده تمكنــا

إلى املســتوى املنشــود الذي يطمح إليه.ولقد حظي تدريب منســوبات الجامعة باهتمام إدارة الجامعة، ونلمس ذلك االهتمام 
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مــن خــالل إنشــاء العديــد مــن املراكــز التدريبيــة فــي الجامعــة ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال ال الحصــر عمــادة تطويـــر املهــارات التــي 
تُعنــى بالتدريــب فقــط، كمــا إنهــا تتعــاون مــع الجهــات الدوليــة ذات االختصــاص فــي تطويـــر املهــارات.

ومع التـزايد املستمر في أعداد املوظفات اإلداريات بالجامعة حيث بلغ عددهن )4925( موظفة )عمادة شئون أعضاء 
هيئــة التدريــس، وحــدة التقاريـــر واملعلومــات، 2017( موزعــات علــى جهــات الجامعــة املتعــددة، وفــي ظــل الحاجــة املســتمرة إلــى 
دورات تدريبيــة تطويـــرية، وحيــث قــد يكتنــف ذلــك بعــض الصعوبــات فــي ظــل اســتخدام األنمــاط التدريبيــة التقليديــة، ومــن 
ذلــك تعــذر اســتيعاب األعــداد املطلــوب تدريبهــا مــن املوظفــات ونــدرة الكفــاءات املتخصصــة فــي مجــال تدريبهــم وعــدم اختيــار 
الوقــت املناســب لتنفيــذ بعــض البـــرامج التدريبيــة، ولكــي تتغلــب مراكــز التدريــب بجامعــة امللــك ســعود علــى هــذه املشــكالت 
والصعوبــات التــي قــد تواجــه التدريــب بوضعــه الحالــي وحتــى تتواكــب الوســائل مــع الــرؤى واألهــداف لتنميــة املــوارد البشــرية 
فــي اململكــة بشــكل عــام وجامعــة امللــك ســعود بشــكل خــاص، فــأن ذلــك يتطلــب اســتخدام أنمــاط تدريبيــة مســاندة للنمــط 
التقليــدي فــي تدريــب املوظفــات والتــي ستســاهم فــي حــل هــذه املشــكالت وتســاعد علــى التغلــب علــى صعوبــات الزمــان واملــكان 

والتكلفــة وغيـــرها وهــذا مــا قــد يوفــره تدريــب املوظفــات عــن طريــق التدريــب اإللكتـــروني.

ومــن هنــا تنطلــق هــذه الدراســة ملعرفــة وتحديــد متطلبــات التدريــب اإللكتـــروني الخاصــة باملدربــة واملتدربــة وبالبيئــة 
 بكفــاءة أكثـــر للتدريــب التقليــدي فــي الجهــات التدريبيــة ومعرفــة مــا قــد يواجــه 

ً
التدريبيــة كــي يكــون التدريــب اإللكتـــروني مســاندا

فــي التطبيــق حتــى يكــون تطبيــق التدريــب عــن بعــد أكثـــر جــودة وفاعليــة. ولهــذا فإنــه يمكــن صياغــة مشــكلة  مــن معوقــات 
الدراســة فــي الســؤال التالــي:

مــا هــي متطلبــات التدريــب اإللكتـــروني ومــا مبـــررات اســتخدمه ومــا هــي معوقاتــه مــن وجهــة نظــر املدربــات واملتدربــات فــي 
املدينــة الجامعيــة للطالبــات فــي جامعــة امللــك ســعود؟

أسئلة الدراسة

تسعى الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية:

مــا هــي املتطلبــات الالزمــة للتدريــب اإللكتـــروني فــي عمــادة تطويـــر املهــارات فــي املدينــة الجامعيــة للطالبــات بجامعــة 1- 
امللــك ســعود؟

ما مبـــررات استخدام مدخل التدريب اإللكتـــروني في عمادة تطويـــر املهارات في املدينة الجامعية للطالبات بجامعة 2- 
امللك ســعود؟

مــا هــي املعوقــات التــي قــد تواجــه اســتخدام التدريــب اإللكتـــروني فــي تدريــب املوظفــات اإلداريــات فــي عمــادة تطويـــر 3- 
املهــارات فــي املدينــة الجامعيــة للطالبــات بجامعــة امللــك ســعود؟

أهمية الدراسة

 ولقــي الكثيـــر مــن 
ً
 مهمــا

ً
تنبثــق أهميــة هــذه الدراســة مــن أن موضــوع التدريــب اإللكتـــروني بشــكل عــام أصبــح موضوعــا

االهتمــام والتطبيــق فــي كثيـــر مــن القطاعــات فــي اململكــة العربيــة الســعودية، إال أن عمــادة تطويـــر املهــارات فــي جامعــة امللــك 
سعود اقتصرت على التدريب املباشر لتدريب موظفاتها اإلداريات، ومن خالل االطالع على األبحاث والدراسات التي تناولت 
جــر دراســة مــن هــذا النــوع علــى املوظفــات اإلداريــات بالجامعــات الســعودية، ممــا يجعــل 

ُ
التدريــب اإللكتـــروني، اتضــح أنــه لــم ت

لهــذه الدراســة أهميــة علميــة وعمليــة بنتائجهــا وتوصياتهــا فالتدريــب اإللكتـــروني اتجــاه عالمــي جديــد فــي التدريــب بــدأت تأخــذ 
بــه كثيـــر مــن املؤسســات والشــركات والــوزارات لتدريــب موظفيهــا فــي الــدول املتقدمــة وبعــض الــدول الناميــة، وجامعــة امللــك 
 ورصــدت لــه امليـــزانيات الكبيـــرة وهــي آخــذة فــي تبنــي االتجاهــات 

ً
ســعود مــن الجهــات التــي أولــت تدريــب موظفاتهــا اهتماًمــا كبيـــرا

الحديثــة فيــه ولهــذا كان مــن الضــروري تبنــي هــذا النــوع مــن التدريــب ملسايـــرة االتجاهــات العامليــة الحديثــة، بمــا يســاعد فــي 
خفــض تكلفــة ضيــاع وقــت العامليـــن، وتخفيــض تكلفــة اإلنتــاج والتوزيــع للمــواد التدريبيــة، كمــا يمكنهــا الحصــول علــى أفضــل 

البـــرامج التدريبيــة عــن طريــق املشــاركة مــع جهــات أخــرى.

معرفــة  فــي  تســاهم  قــد  بنتائــج  التدريبيــة  البـــرامج  علــى  واملشــرفات  العمــادة  ســتمد  الدراســة  هــذه  أن  املتوقــع  ومــن 
متطلبــات تفعيــل التدريــب اإللكتـــروني واملعوقــات التــي تعتـــرض املدربــات واملتدربــات عنــد تطبيقــه، ولتحقيــق رؤيــة العمــادة 
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 يقدم خدمات متكاملة لتطويـر مهارات أعضاء هيئة التدريس، واملحاضريـن، 
ً
 ومتميـزا

ً
 رائدا

ً
التي تنص على" أن تكون صرحا

إلــى القيــادات األكاديميــة واإلداريــة، ومنســوبي جامعــة امللــك ســعود مــن إدارييـــن وفنييـــن"  واملعيديـــن، والطــالب، إضافــة 
.)https://dsd.ksu.edu.sa/ar(

أهداف الدراسة
التعرف على متطلبات التدريب اإللكتـروني في عمادة تطويـر املهارات في املدينة الجامعية للطالبات بجامعة امللك سعود.1- 

التعــرف علــى مبـــررات اســتخدام مدخــل التدريــب اإللكتـــروني للموظفــات اإلداريــات فــي عمــادة تطويـــر املهــارات فــي 2- 
املدينــة الجامعيــة للطالبــات بجامعــة امللــك ســعود.

التعــرف علــى معوقــات اســتخدام التدريــب اإللكتـــروني فــي تدريــب املوظفــات اإلداريــات فــي عمــادة تطويـــر املهــارات فــي 3- 
املدينــة الجامعيــة للطالبــات بجامعــة امللــك ســعود.

تصميم الدراسة

فــي هــذه الدراســة تــم االســتعانة فــي الجــزء األول منهــا املتعلــق بأدبيــات الدراســة بمنهــج البحــث الوثائقــي وذلــك بمراجعــة 
الكتــب والدوريــات والبحــوث والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع هــذه الدراســة. أمــا فيمــا يتعلــق بالجــزء امليدانــي مــن 
الدراســة فقــد تــم االســتعانة بمنهــج البحــث الوصفــي املســحي وذلــك لقيــاس آراء عينــة الدراســة مــن املدربــات واملتدربــات فيمــا 

يتعلــق بمتطلبــات ومعوقــات التدريــب اإللكتـــروني.

مجتمع البحث وعينة الدراسة: 

يتكــون مجتمــع الدراســة الحاليــة مــن جميــع املدربــات املتواجــدات خــالل فتـــرة إعــداد الدراســة فــي عمــادة تطويـــر املهــارات 
والبالــغ عددهــن )20( مدربــة. وكذلــك جميــع املوظفــات اإلداريــات باملدينــة لطالبــات والالتــي يتدربــن فــي هــذه العمــادة ضمــن 
بـــرامج تدريبيــة مختلفــة والبالــغ عددهــن )4925(. واســتخدمت الباحثــة أســلوب العينــة باملصادفــة الختيــار عينــة الدراســة. 
وقــد تــم توزيــع )400( اســتبانة علــى املتدربــات مــن املوظفــات اإلداريــات، وكان عــدد االســتبانات املستـــردة والصالحــة للتحليــل 

هــو )384( اســتبانة، أي مــا نســبته )80%( مــن عينــة الدراســة.

أداة الدراسة: 

تحقــق  التــي  العلمــي  البحــث  أدوات  أنســب  مــن  باعتبارهــا  البيانــات  وجمــع  للدراســة  كأداة  االســتبانة  اســتخدام  تــم 
أهــداف الدراســات املســحية. حيــث قامــت الباحثــة بتصميــم نموذجيـــن لالســتبانة الســتخدامهًما فــي جمــع البيانــات امليدانيــة 
الالزمــة للدراســة، أحداهمــا للمدربــات )ملحــق رقــم1( واألخــرى للمتدربــات )ملحــق رقــم 2(، صممــت فــي ضــوء مشــكلة الدراســة 
وأهدافهــا، وقــد تــم االعتمــاد فــي تصميــم اســتبانات الدراســة علــى االســتبانة املســتخدمة فــي دراســة املطيـــري )2012(. وكان 
هنــاك اختــالف بســيط بيـــن أســئلة نموذجــي االســتبانة بمــا يتناســب مــع اختــالف عينتنــي الدراســة )املدربــات واملتدربــات(. وقــد 
تكونــت االســتبانة مــن جزأيـــن: األول عــن البيانــات األوليــة والتــي تشــتمل علــى )املؤهــل العلمــي، العمــر، ســنوات الخبـــرة، املرتبــة 
الوظيفيــة( أمــا الجــزء الثانــي تكــون مــن عــدد مــن العبــارات بلغــت )37( فقــرة موزعــة علــى ثالثــة محــاور؛ املحــور األول تضمــن 

متطلبــات التدريــب اإللكتـــروني، واملحــور الثانــي، تضمــن مبـــررات 
فتضمــن  الثالــث  املحــور  أمــا  اإللكتـــروني،  التدريــب  اســتخدام 
معوقــات التدريــب اإللكتـــروني الفنيــة واإلداريــة واملاليــة. وقــد تــم 
النقــاط  ذي  "ليكــرت"  مقيــاس  طريــق  عــن  االســتجابات  قيــاس 
الخمــس ويبــدأ بالتــدرج مــن )1( غيـــر موافــق بشــدة إلــى )5( موافــق 

بشــدة، وجــاء مــدى املقيــاس كمــا يوضحــه الجــدول رقــم )1(

صدق وثبات أداة الدراسة: 

بعــد االنتهــاء مــن بنــاء أداة الدراســة وظهورهــا فــي صورتهــا األوليــة، تــم عرضهــا علــى عــدد مــن املحكميـــن املختصيـــن مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة إدارة األعمــال وعمــادة تطويـــر املهــارات، وذلــك لالستـــرشاد بآرائهــم. وبنــاء علــى االقتـــراحات 

جدول رقم )1(
توزيع فئات مقياس ليكرت الخما�سي

افق  غيـر مو
افقبشدة افقمحايدغيـر مو افق مو مو

بشدة
1.80 – 12.60 – 1.813.40 – 2.614.20 – 3.415.0 – 4.21
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والتعديــالت التــي أبداهــا املحكمــون، تــم إجــراء التعديــالت الالزمــة 
صــدق  مــن  التأكــد  تــم  كمــا  النهائيــة،  صورتهــا  إلــى  وصلــت  حتــى 
ملعرفــة  بيـــرسون  االرتبــاط  معامــل  حســاب  خــالل  مــن  االســتبانة 
تــم حســاب معامــل االرتبــاط  الداخلــي لالســتبانة حيــث  الصــدق 
بيـــن الدرجــة الكليــة للمحــور بالدرجــة الكليــة لــأداة كمــا توضــح 
ذلــك الجــدول رقــم )2( والــذي يوضــح أن جميــع املحــاور دالــة عنــد 
مســتوى )0.01( وهــذا يعطــي داللــة علــى ارتفــاع معامــالت االتســاق 
الداخلــي، كمــا يشيـــر إلــى مؤشــرات صــدق مرتفعــة وكافيــة يمكــن 

الوثــوق بهــا فــي تطبيــق الدراســة الحاليــة.

اختبــار  اســتخدام  تــم  الدراســة،  أداة  ثبــات  مــن  وللتأكــد 
"كرنبــاخ ألفــا"Cranbach's Alpha وقــد بلــغ معامــل الثبــات الكلــي 
بلــغ  فقــد  املتدربــات  اســتبانة  أمــا   ،)0.818( املدربــات  الســتبانة 

الحاليــة. الدراســة  تطبيــق  فــي  بهــا  الوثــوق  يمكــن  ثبــات مرتفعــة  وهــي معامــالت   ،)0.843( لــه  الكلــي  الثبــات  معامــل 

أساليب املعالجة اإلحصائية: 

لتحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل البيانــات التــي تــم تجميعهــا، فقــد تــم اســتخدام العديــد مــن األســاليب اإلحصائيــة 
لهــا  يـــرمز  والتــي   Statistical Package for Social Sciences االجتماعيــة  للعلــوم  اإلحصائيــة  الحــزم  باســتخدام  املناســبة 

تــم حســاب املقاييــس اإلحصائيــة التاليــة:  )SPSS(، وبعــد ذلــك 
ً
اختصــارا

التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة.1- 

املحــاور 2-  عــن  الدراســة  أفــراد  اســتجابات  انخفــاض  أو  ارتفــاع  مــدى  ملعرفــة  وذلــك   "Mean" الحســابي  املتوســط 
العبــارات(. )متوســطات  الرئيســة 

االنحــراف املعيــاري "Standard Deviation" للتعــرف علــى مــدى انحــراف اســتجابات أفــراد الدراســة لــكل عبــارة مــن 3- 
عبــارات متغيـــرات الدراســة، ولــكل محــور مــن املحــاور الرئيســة عــن متوســطها الحســابي.

الدراسة امليدانية
أوال ً- خصائص عينة الدراسة:

يوضح الجدوالن 3، 4 خصائص عينة الدراسة.

ثانًيا - آراء عينة الدراسة من املدربات واملتدربات حول متطلبات التدريب اإللكتـروني

وفــق الجــدول رقــم )5( يمكــن القــول إن املتطلبــات الالزمــة للتدريــب اإللكتـــروني فــي عمــادة تطويـــر املهــارات فــي املدينــة 
الجامعيــة للطالبــات بجامعــة امللــك ســعود مــن وجهــة نظــر املدربــات، علــى النحــو التالــي:

- املتطلبات الخاصة باملدربة
ً
أوال

يبلــغ املتوســط الحســابي العــام للمتطلبــات الخاصــة باملدربــة )4.06(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيـــن أفــراد 
عينــة الدراســة مــن املدربــات علــى املتطلبــات الالزمــة للتدريــب اإللكتـــروني والخاصــة باملدربــة، ومــن أبـــرز تلــك املتطلبــات إجــادة 
الكتــب  تنـــزيل  القــدرة علــى  إلــى  ، إضافــة 

ً
إلكتـــرونيا الكتــب  القــدرة علــى تحميــل  اآللــي وملحقاتــه، وكذلــك  تشــغيل الحاســب 

.
ً
، لتتمكــن املتدربــات مــن تحميلهــا، والقــدرة علــى التعامــل مــع املتدربــات إلكتـــرونيا

ً
إلكتـــرونيا

إجــادة  فــي أن   )2012( )2011(، ودراســة املطيـــري  الغديــان  نتيجــة دراســة  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتيجــة  اتفقــت  وقــد 
باملــدرب. الخاصــة  اإللكتـــروني  التدريــب  أهــم متطلبــات  مــن  اآللــي  الحاســب  تشــغيل 

جدول رقم )2(
معامات ارتباط بيـرسون ملحاور االستبانة

بالدرجة الكلية لاستبانة
معامل االرتباطاملحور

0.613**املتطلبات الخاصة باملتدربة
0.701**املتطلبات الخاصة بالبيئة التدريبية

0.813**الدرجة الكلية ملتطلبات التدريب اإللكتـروني
0.713**مبـررات استخدام التدريب اإللكتـروني
0.806**املعوقات املالية للتدريب اإللكتـروني
0.759**املعوقات الفنية للتدريب اإللكتـروني

0.780**املعوقات اإلدارية للتدريب اإللكتـروني
0.821**الدرجة الكلية ملعوقات التدريب اإللكتـروني

** عند مستوى )0.01(
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ثانًيا - املتطلبات الخاصة بالبيئة التدريبية

يبلــغ املتوســط الحســابي العــام للمتطلبــات 
يــدل  وهــذا   ،)3.82( التدريبيــة  بالبيئــة  الخاصــة 
علــى أن هنــاك موافقــة بيـــن أفــراد عينــة الدراســة 
للتدريــب  الالزمــة  املتطلبــات  علــى  املدربــات  مــن 
ومــن  التدريبيــة،  بالبيئــة  والخاصــة  اإللكتـــروني 
أبـــرز تلــك املتطلبــات )وجــود فريــق يقــوم بالدعــم 
وحــدة  ــر 

ّ
توف وكذلــك  الحاجــة،  عنــد  الفنــي 

خاصــة بالتدريــب اإللكتـــروني، إضافــة إلــى تجهيـــز 
وشــبكات  االتصــاالت  لخدمــات  التحتيــة  البنيــة 
علــى  قــادرات  أســتاذات  ووجــود  املعلومــات، 
التخطيــط للتدريــب اإللكتـــروني(، وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة الغديــان )2011( والتــي توصلــت إلــى 
أن تجهيـــز البنيــة التحتيــة بمــا تشــمله مــن أجهــزة إلكتـــرونية وشــبكات اتصــال مــن أهــم املتطلبــات األساســية الواجــب توافرهــا 
فــي بيئــة التدريــب اإللكتـــروني، كمــا اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة املطيـــري )2012( والتــي توصلــت إلــى 

جدول رقم )3(
الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة من املدربات

النسبة املئويةالتكراراتمتغيـرات الدراسة

املؤهل العلمي

420.0دكتوراه فما فوق
840.0ماجستيـر
840.0بكالوريوس

20100.0اإلجمالي

العمر

315.0أقل من 30 سنه
30630.0-35 سنه
35840.0-40 سنه

315.0أكبـر من 40 سنه
20100.0اإلجمالي

سنوات الخبـرة في 
مجال التدريب

630.0أقل من 5 سنوات
5945.0-10 سنوات

525.0أكثـر من 10 سنوات
20100.0اإلجمالي

الحصول على 
دورات في إعداد 

املدربيـن

1680.0نعم
420.0ال

20100.0اإلجمالي

جدول رقم )5(
آراء عينة الدراسة من املدربات حول املتطلبات الازمة للتدريب اإللكتـروني 

 املتوسطالفقراتم
الحسابي

 االنحراف
 املعياري

جيد تشغيل الحاسب اآللي وملحقاته.1
ُ
4.550.60أ

2.
ً
4.400.75أستطيع تحميل الكتب إلكتـرونيا

، لتتمكن املتدربات من تحميلها.3
ً
4.200.83أستطيع تنـزيل الكتب إلكتـرونيا

4.
ً
4.150.81أستطيع التعامل مع املتدربات إلكتـرونيا

جيد التعامل مع مختلف البـرامج املوجهة للتدريب.5
ُ
4.100.64أ

جيد التعامل مع مختلف أنظمة تشغيل الحاسب اآللي.6
ُ
4.050.69أ

3.001.34لدَي موقع على شبكة اإلنتـرنت.7
4.060.52املتوسط الحسابي العام للمتطلبات الخاصة باملدربة

3.901.12يوجد فريق يقوم بالدعم الفني عند الحاجة.1
3.750.91تتوفر وحدة خاصة بالتدريب اإللكتـروني.2
3.600.99تم تجهيـز البنية التحتية لخدمات االتصاالت وشبكات املعلومات.3
3.600.99يوجد أستاذات قادرات على التخطيط للتدريب اإللكتـروني.4
3.451.05توجد مكتبة غنية بالكتب اإللكتـرونية.5
3.101.07يوجد فنيات لتصميم العروض اإللكتـرونية.6

3.570.74املتوسط الحسابي العام للمتطلبات الخاصة بالبيئة التدريبية
3.820.48املتوسط الحسابي العام للمحور

جدول رقم )4(
الخصائص الشخصية والوظيفية 

لعينة الدراسة من املتدربات
النسبة املئويةالتكراراتمتغيـرات الدراسة

املؤهل 
العلمي

379.6ماجستيـر
29276.0بكالوريوس

359.1دبلوم
205.2ثانوي

384100.0اإلجمالي

العمر

13033.9أقل من 30 سنه
3016141.9-35 سنه
356717.4-40 سنه

266.8أكبـر من 40 سنه
384100.0اإلجمالي

سنوات 
الخبـرة 

17445.3أقل من 5 سنوات
517044.3-10 سنوات

4010.4أكثـر من 10 سنوات
384100.0اإلجمالي

املرتبة 
الوظيفية

4712.2املرتبة الرابعة فأقل
18748.7املرتبة 6-5

15039.1املرتبة السابعة فأكثـر
384100.0اإلجمالي

الدورات 
التدريبية

38299.5نعم
20.5ال

384100.0اإلجمالي

عدد 
الدورات 
التدريبية

513034.0 دورات فأقل
619651.3-10 دورات

5614.7أكثـر من 10 دورات
382100.0اإلجمالي
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أن توافــر الحاســب اآللــي بمواصفــات 
فنيــة مناســبة مــن متطلبــات التدريــب 
اإللكتـروني الخاصة بالبيئة التدريبية.

عينــة  آراء  يخــص  فيمــا  أمــا 
التدريــب  متطلبــات  حــول  الدراســة 
اإللكتـــروني مــن وجهــة نظــر املتدربــات، 
يمكــن   )6( رقــم  الجــدول  فوفــق 

التالــي: النحــو  علــى  توضيحهــا 

- املتطلبات الخاصة باملتدربة
ً
أوال

العــام  الحســابي  املتوســط  يبلــغ 
للمتطلبــات الخاصــة باملدربــة )4.30(، 
موافقــة  هنــاك  أن  علــى  يــدل  وهــذا 
أفــراد عينــة الدراســة مــن  بيـــن  بشــدة 
الالزمــة  املتطلبــات  علــى  املتدربــات 

للتدريــب اإللكتـــروني والخاصــة باملتدربــة، ومــن أبـــرز تلــك املتطلبــات )إجــادة تشــغيل الحاســب اآللــي وملحقاتــه، وكذلــك إجــادة 
، وإجــادة التعامــل مــع 

ً
التعامــل مــع مختلفــة أنظمــة تشــغيل الحاســب اآللــي، إضافــة إلــى القــدرة علــى تنـــزيل الكتــب إلكتـــرونيا

للتدريــب(. املوجــة  اإللكتـــرونية  البـــرامج  مختلــف 

ثانًيا - املتطلبات الخاصة بالبيئة التدريبية

يبلــغ املتوســط الحســابي العــام للمتطلبــات الخاصــة بالبيئــة التدريبيــة )4.0(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيـــن 
أفــراد عينــة الدراســة مــن املتدربــات علــى املتطلبــات الالزمــة للتدريــب اإللكتـــروني والخاصــة بالبيئــة التدريبيــة، ومــن أبـــرز تلــك 
املتطلبــات )وجــود فريــق يقــوم بالدعــم الفنــي عنــد الحاجــة، وكذلــك وجــود بنيــة تحتيــة جيــدة فــي الجامعــة لخدمــات االتصــاالت 
وشــبكات املعلومــات، إضافــة إلــى توفــر وحــدة خاصــة بالتدريــب اإللكتـــروني فــي الجامعــة(، وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة 
مــع نتيجــة دراســة الغديــان )2011م( والتــي توصلــت إلــى أن تجهيـــز البنيــة التحتيــة بمــا تشــمله مــن أجهــزة إلكتـــرونية وشــبكات 
اتصــال مــن أهــم املتطلبــات األساســية الواجــب توافرهــا فــي بيئــة التدريــب اإللكتـــروني، كمــا اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع 
نتيجــة دراســة املطيـــري )2012( والتــي توصلــت إلــى أن توافــر الحاســب اآللــي بمواصفــات فنيــة مناســبة مــن متطلبــات التدريــب 

اإللكتـــروني الخاصــة بالبيئــة التدريبيــة.

ا - آراء عينة الدراسة من املدربات واملتدربات حول مبـررات استخدام التدريب اإللكتـروني.
ً
ثالث

فيمــا يتعلــق بــآراء عينــة الدراســة 
التدريــب  اســتخدام  مبـــررات  حــول 
املدربــات،  نظــر  وجهــة  مــن  اإللكتـــروني 
املتوســط  بلــغ   ،)7( رقــم  جــدول  ووفــق 
 ،)4.22( للمحــور  العــام  الحســابي 
موافقــة  هنــاك  أن  علــى  يــدل  وهــذا 
مــن  الدراســة  عينــة  أفــراد  بيـــن  بشــدة 
اســتخدام  مبـــررات  علــى  املدربــات 
مدخــل التدريــب اإللكتـــروني، ومــن أبـــرز 
تلــك املبـــررات )ضــرورة مواكبــة التطــور 

جدول رقم )6(
آراء عينة الدراسة من املتدربات حول املتطلبات الازمة للتدريب اإللكتـروني 

 املتوسطالفقراتم
الحسابي

 االنحراف
 املعياري

جيد تشغيل الحاسب اآللي وملحقاته.1
ُ
4.730.56أ

جيد التعامل مع مختلف أنظمة تشغيل الحاسب اآللي.2
ُ
4.330.74أ

3.
ً
4.160.98أستطيع تنـزيل الكتب إلكتـرونيا

جيد التعامل مع مختلف البـرامج اإللكتـرونية املوجهة للتدريب.4
ُ
4.140.92أ

5.
ً
4.130.89أستطيع التعامل مع املدربات إلكتـرونيا

4.300.64املتوسط الحسابي العام للمتطلبات الخاصة باملدربة
4.410.77يوجد فريق يقوم بالدعم الفني عند الحاجة.1
4.150.80يوجد في الجامعة بنية تحتية جيدة لخدمات االتصاالت وشبكات املعلومات.2
3.920.97تتوفر وحدة خاصة بالتدريب اإللكتـروني في الجامعة.3
3.521.00توجد مكتبة غنية بالكتب اإللكتـرونية.4

4.000.61املتوسط الحسابي العام للمتطلبات الخاصة بالبيئة التدريبية
4.150.48املتوسط الحسابي العام للمحور

جدول رقم )7(
آراء عينة الدراسة من املدربات حول مبـررات استخدام التدريب اإللكتـروني 

 املتوسطالفقراتم
الحسابي

 االنحراف
 املعياري

4.500.69ضرورة مواكبة التطور املعرفي والتقدم التقني وإعداد األفراد للتعامل معه.1

حاجة املتدربات في الحصول على املعلومات التدريبية ملعالجة ما 2
4.400.75قد يعتـرضهن من مشكالت بشكل عاجل.

4.300.73التطور في التقنيات وضرورة إدماجها في عمليات التدريب.3
4.001.08املساهمة في الحفاظ عل أوقات العمل للمتدربات.4
3.901.02الزيادة الكبيـرة في أعداد املوظفات.5

4.220.63املتوسط الحسابي العام للمحور
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املعرفــي والتقــدم التقنــي وإعــداد األفــراد 
للتعامــل معــه، وكذلــك حاجــة املتدربــات 
فــي الحصــول علــى املعلومــات التدريبيــة 
ملعالجــة مــا قــد يعتـــرضهن مــن مشــكالت 
فــي  التطــور  إلــى  إضافــة  عاجــل،  بشــكل 
التقنيــات وضــرورة إدماجهــا فــي عمليــات 

التدريــب(.

فيمــا يتعلــق بــآراء عينــة الدراســة 
التدريــب  اســتخدام  مبـــررات  حــول 
املتدربــات  نظــر  وجهــة  مــن  اإللكتـــروني 

مــن  الدراســة  عينــة  أفــراد  بيـــن  بشــدة  هنــاك موافقــة  أن  علــى  يــدل  وهــذا   ،)4.29( للمحــور  العــام  الحســابي  املتوســط  بلــغ 
املتدربــات علــى مبـــررات اســتخدام مدخــل التدريــب اإللكتـــروني، ومــن أبـــرز تلــك املبـــررات )ضــرورة مواكبــة التطــور املعرفــي 
والتقــدم التقنــي وإعــداد األفــراد للتعامــل معــه، وكذلــك التطــور فــي التقنيــات وضــرورة إدماجهــا فــي عمليــات التدريــب، إضافــة 

عاجــل(. بشــكل  مشــكالت  مــن  يعتـــرضهن  قــد  مــا  ملعالجــة  التدريبيــة  املعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  املتدربــات  حاجــة  إلــى 

رابًعا - آراء عينة الدراسة من املدربات واملتدربات حول معوقات استخدام التدريب اإللكتـروني

التدريــب  اســتخدام  معوقــات  حــول  الدراســة  عينــة  بــآراء  يتعلــق  فيمــا 
هنــاك  أن  نالحــظ   )9( رقــم  الجــدول  وفــق  املدربــات،  نظــر  مــن وجهــة  اإللكتـــروني 
حياديــة بيـــن املوافقــة والرفــض بيـــن أفــراد الدراســة مــن املدربــات علــى املعوقــات 
اإلداريــات  املوظفــات  تدريــب  فــي  اإللكتـــروني  التدريــب  اســتخدام  تواجــه  قــد  التــي 
بمتوســط عــام )3.33(، حيــث تأتــي املعوقــات اإلداريــة باملرتبــة األولــى بمتوســط عــام 
)3.59(، يليهــا املعوقــات املاليــة بمتوســط عــام )3.33(، وفــي األخيـــر تأتــي املعوقــات 

.)3.08( عــام  بمتوســط  الفنيــة 

 - املعوقات املالية
ً
أوال

وفق الجدول رقم )10( يبلغ املتوســط الحســابي العام للمعوقات املالية )3.33(، وهذا يدل على أن هناك حيادية بيـــن 
املوافقة والرفض بيـــن أفراد عينة الدراســة من املدربات على املعوقات املالية التي قد تواجه اســتخدام التدريب اإللكتـــروني 

في تدريب املوظفات، ويمكن تـــرتيب أبـــرز تلك املعوقات من وجهة نظر عينة الدراســة حســب نتائج الدراســة وفق التالي:

ضعف الحوافز املادية لتشجيع املدربيـن الستخدام التدريب اإللكتـروني.1- 

ضعف املخصصات املالية للتدريب اإللكتـروني.2- 

ارتفاع تكاليف شراء البـرامج التدريبية.3- 

ارتفاع تكاليف صيانة أجهزة الحاسب اآللي.4- 

ارتفاع تكاليف االتصال بشبكة اإلنتـرنت.5- 

ارتفاع تكاليف شراء أجهزة الحاسب اآللي.6- 

وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة غــالم )2008( والتــي توصلــت إلــى أن قلــة توفــر التمويــل الــالزم 
لدعــم بـــرامج التعليــم اإللكتـــروني مــن معوقــات التعليــم اإللكتـــروني فــي الجامعــات الســعودية، كمــا اتفقــت نتيجــة الدراســة 
الحاليــة مــع نتيجــة دراســة املطيـــري )2012( والتــي توصلــت إلــى أن ضعــف املخصصــات املاليــة مــن املعوقــات املاليــة للتدريــب 

اإللكتـــروني.

جدول رقم )8(
آراء عينة الدراسة من املتدربات حول مبـررات استخدام مدخل التدريب اإللكتـروني 

 املتوسطالفقراتم
الحسابي

 االنحراف
 املعياري

4.490.65ضرورة مواكبة التطور املعرفي والتقدم التقني وإعداد األفراد للتعامل معه.1
4.400.72التطور في التقنيات وضرورة إدماجها في عمليات التدريب.42

حاجة املتدربات في الحصول على املعلومات التدريبية ملعالجة ما 3
4.320.74قد يعتـرضهن من مشكالت بشكل عاجل.

4.150.88املساهمة في الحفاظ ع أوقات العمل للمتدربات.4
4.110.93الزيادة الكبيـرة في أعداد املوظفات.5

4.290.59املتوسط الحسابي العام للمحور

جدول رقم )9(
تـرتيب املعوقات التي قد تواجه استخدام 
التدريب اإللكتـروني من وجهة نظر املدربات

املتوسط املتطلباتم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

3.590.59املعوقات اإلدارية1
3.330.57املعوقات املالية2
3.080.67املعوقات الفنية3

3.330.41املتوسط الحسابي العام
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ثانًيا - املعوقات الفنية

العــام  الحســابي  املتوســط  يبلــغ 
هنــاك  أن  علــى  يــدل  وهــذا   ،)3.08(
بيـــن  والرفــض  املوافقــة  بيـــن  حياديــة 
املدربــات  مــن  الدراســة  عينــة  أفــراد 
علــى املعوقــات الفنيــة التــي قــد تواجــه 
فــي  اإللكتـــروني  التدريــب  اســتخدام 
ويمكــن  اإلداريــات،  املوظفــات  تدريــب 
تلــك املعوقــات مــن وجهــة  أبـــرز  تـــرتيب 
نتائــج  حســب  الدراســة  عينــة  نظــر 

التالــي: وفــق  الدراســة 

بشــبكات 1-  االتصــال  ضعــف 
اإلنتـــرنت.

عدم وجود شبكات داخلية.2- 

عدم وجود دعم فني لشــبكات 3- 
االتصال.

عدم وجود دعم فني للبـــرامج 4- 
التدريــب  فــي  املســتخدمة 

اإللكتـــروني.

غيـــر 5-  املتوافــرة  البـــرامج 
مالءمة للتدريب اإللكتـــروني.

أجهزة الحاسب اآللي املتوافرة 6- 
الســتخدام  مناســبة  غيـــر 

اإللكتـــروني. التدريــب 

عــدم وجــود دعــم فنــي ألجهــزة 7- 
املســتخدمة  اآللــي  الحاســب 

فــي التدريــب اإللكتـــروني.

وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة العتيبــي )2006( والتــي توصلــت إلــى أن تدنــي جاهزيــة شــبكة 
االتصاالت لتطبيق التعلم اإللكتـــروني من معوقات التعلم اإللكتـــروني في وزارة التـــربية والتعليم باململكة العربية السعودية.

ا - املعوقات اإلدارية
ً
ثالث

يبلــغ املتوســط الحســابي العــام )3.59(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيـــن أفــراد عينــة الدراســة مــن املدربــات علــى 
املعوقــات اإلداريــة التــي قــد تواجــه اســتخدام التدريــب اإللكتـــروني فــي تدريــب املوظفــات، ويمكــن تـــرتيب أبـــرز تلــك املعوقــات مــن 

وجهــة نظــر عينــة الدراســة حســب نتائــج الدراســة وفــق التالــي:

عدم تشجيع جهات التدريب على استخدام التدريب اإللكتـروني.1- 

قلة إقبال املدربات على التدريب اإللكتـروني.2- 

املتدربات ال يفضلن التدريب اإللكتـروني.3- 

 -4.
ً
ال تهتم جهات التدريب بإعداد املدربيـن إلكتـرونيا

جدول رقم )10(
آراء عينة الدراسة من املدربات حول املعوقات التي قد تواجه

استخدام التدريب اإللكتـروني 

 املتوسطالفقراتم
الحسابي

 االنحراف
 املعياري

املعوقات املالية:
4.050.83ضعف الحوافز املادية لتشجيع املدربيـن الستخدام التدريب اإللكتـروني.1
3.550.69ضعف املخصصات املالية للتدريب اإللكتـروني.2
3.550.94ارتفاع تكاليف شراء البـرامج التدريبية.3
3.200.95ارتفاع تكاليف صيانة أجهزة الحاسب اآللي.4
2.951.15ارتفاع تكاليف االتصال بشبكة اإلنتـرنت.5
2.650.75ارتفاع تكاليف شراء أجهزة الحاسب اآللي.6

3.330.57املتوسط الحسابي العام للمعوقات املالية
املعوقات الفنية:

3.451.28ضعف االتصال بشبكات اإلنتـرنت.1
3.101.07عدم وجود شبكات داخلية.2
3.100.97عدم وجود دعم فني لشبكات االتصال.3
3.051.00عدم وجود دعم فني للبـرامج املستخدمة في التدريب اإللكتـروني.4
3.000.97البـرامج املتوافرة غيـر مالءمة للتدريب اإللكتـروني.5
2.950.76أجهزة الحاسب اآللي املتوافرة غيـر مناسبة الستخدام التدريب اإللكتـروني.6
2.900.79عدم وجود دعم فني ألجهزة الحاسب اآللي املستخدمة في التدريب اإللكتـروني.7

3.080.67املتوسط الحسابي العام للمعوقات الفنية
املعوقات اإلدارية:

3.700.98عدم تشجيع جهات التدريب على استخدام التدريب اإللكتـروني.1
3.700.80 قلة إقبال املدربات على التدريب اإللكتـروني.2
3.650.99املتدربات ال يفضلن التدريب اإللكتـروني.3
4.

ً
3.550.83ال تهتم جهات التدريب بإعداد املدربيـن إلكتـرونيا

3.500.89ال تلبي جهات التدريب احتياجات املدربيـن في استخدام التدريب اإللكتـروني.5
3.450.89عدم معرفة جهات التدريب بأهمية التدريب اإللكتـروني. 6

3.590.59املتوسط الحسابي العام للمعوقات اإلدارية
3.330.41املتوسط الحسابي العام للمحور



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2021

369

التدريــب 5-  اســتخدام  فــي  املدربيـــن  احتياجــات  التدريــب  جهــات  تلبــي  ال 
اإللكتـــروني.

عدم معرفة جهات التدريب بأهمية التدريب اإللكتـروني.6- 

التدريــب  اســتخدام  معوقــات  حــول  الدراســة  عينــة  بــآراء  يتعلــق  فيمــا 
 )11( رقــم  الجــدول  خــالل  مــن  فيتضــح  املتدربــات،  نظــر  وجهــة  مــن  اإللكتـــروني 
أن هنــاك حياديــة بيـــن املوافقــة والرفــض بيـــن أفــراد الدراســة مــن املتدربــات علــى 
املوظفــات  تدريــب  فــي  اإللكتـــروني  التدريــب  اســتخدام  تواجــه  قــد  التــي  املعوقــات 

 ،)3.40( عــام  بمتوســط  اإلداريــات 
باملرتبــة  املاليــة  املعوقــات  تأتــي  حيــث 
يليهــا   ،)3.66( عــام  بمتوســط  األولــى 
عــام  بمتوســط  اإلداريــة  املعوقــات 
املعوقــات  تأتــي  األخيـــر  وفــي   ،)3.66(

.)2.94( عــام  بمتوســط  الفنيــة 

 )12( رقــم  الجــدول  ويتضمــن 
اســتخدام  تواجــه  قــد  التــي  املعوقــات 
نظــر  وجهــة  مــن  اإللكتـــروني  التدريــب 

التالــي: وفــق  وذلــك  املتدربــات، 

- املعوقات املالية
ً
أوال

العــام  الحســابي  املتوســط  يبلــغ 
هنــاك  أن  علــى  يــدل  وهــذا   ،)3.66(
الدراســة  عينــة  أفــراد  بيـــن  موافقــة 
املاليــة  املعوقــات  علــى  املتدربــات  مــن 
التدريــب  اســتخدام  تواجــه  قــد  التــي 
املوظفــات،  تدريــب  فــي  اإللكتـــروني 
املعوقــات  تلــك  أبـــرز  تـــرتيب  ويمكــن 
مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة حســب 

التالــي: وفــق  الدراســة  نتائــج 

ــــف الـــــــــحـــــــــوافـــــــــز املــــــــاديــــــــة 1-  ــ ــعـ ــ ــ ضـ
املتدربات الستخدام  لتشجيع 

التدريب اإللكتـروني.

ارتفاع تكاليف شراء البـرامج 2- 
التدريبية.

ارتفاع تكاليف شراء أجهزة الحاسب اآللي.3- 

ارتفاع تكاليف صيانة أجهزة الحاسب اآللي.4- 

ارتفاع تكاليف االتصال بشبكة اإلنتـرنت5- 

وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة غالم )2008( والتي توصلت إلى أن قلة توفر التمويل الالزم لدعم 
بـرامج التعليم اإللكتـروني من معوقات التعليم اإللكتـروني في الجامعات السعودية.

جدول رقم )11(
تـرتيب املعوقات التي قد تواجه استخدام 

التدريب اإللكتـروني من وجهة نظر املتدربات

املتوسط املتطلباتم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

3.660.80املعوقات املالية1
3.610.86املعوقات اإلدارية2
2.940.85املعوقات الفنية3

3.400.63املتوسط الحسابي العام

جدول رقم )12(
 آراء عينة الدراسة من املتدربات 

حول املعوقات التي قد تواجه استخدام التدريب اإللكتـروني 

 املتوسطالفقراتم
الحسابي

 االنحراف
املعياري

املعوقات املالية:
3.900.98ضعف الحوافز املادية لتشجيع املتدربات الستخدام التدريب اإللكتـروني.1
3.850.91ارتفاع تكاليف شراء البـرامج التدريبية.2
3.581.03ارتفاع تكاليف شراء أجهزة الحاسب اآللي.3
3.561.01ارتفاع تكاليف صيانة أجهزة الحاسب اآللي.4
3.441.07ارتفاع تكاليف االتصال بشبكة اإلنتـرنت.5

3.660.80املتوسط الحسابي العام للمعوقات املالية
املعوقات الفنية:

3.211.15ضعف االتصال بشبكات اإلنتـرنت.1
3.180.97البـرامج املتوافرة غيـر مالءمة للتدريب اإللكتـروني.2
3.071.10أجهزة الحاسب اآللي املتوافرة غيـر مناسبة الستخدام التدريب اإللكتـروني.3
2.871.12عدم وجود شبكات داخلية.4
2.831.11عدم وجود دعم فني للبـرامج املستخدمة في التدريب اإللكتـروني.5
2.741.13عدم وجود دعم فني ألجهزة الحاسب اآللي املستخدمة في التدريب اإللكتـروني.6
2.671.06عدم وجود دعم فني لشبكات االتصال.7

2.940.85املتوسط الحسابي العام للمعوقات الفنية
املعوقات اإلدارية:

3.701.03عدم تشجيع جهات التدريب على استخدام التدريب اإللكتـروني.1
3.591.06عدم معرفة جهات التدريب بأهمية التدريب اإللكتـروني. 2
3.581.03ال تلبي جهات التدريب احتياجات املدربيـن في استخدام التدريب اإللكتـروني.3
3.571.09 قلة إقبال املتدربات على التدريب اإللكتـروني.4

3.610.86املتوسط الحسابي العام للمعوقات اإلدارية
3.400.63املتوسط الحسابي العام للمحور



كمــا اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة املطيـــري )2012( والتــي توصلــت إلــى أن ضعــف املخصصــات 
املاليــة مــن املعوقــات املاليــة للتدريــب اإللكتـــروني.

- املعوقات الفنية
ً
ثانيا

يــدل علــى أن هنــاك حياديــة بيـــن املوافقــة والرفــض بيـــن أفــراد عينــة  يبلــغ املتوســط الحســابي العــام )2.94(، وهــذا 
تلــك  أبـــرز  تـــرتيب  اإللكتـــروني، ويمكــن  التدريــب  اســتخدام  تواجــه  قــد  التــي  الفنيــة  املعوقــات  املتدربــات علــى  مــن  الدراســة 

التالــي: الدراســة وفــق  نتائــج  الدراســة حســب  مــن وجهــة نظــر عينــة  املعوقــات 

ضعف االتصال بشبكات اإلنتـرنت.1- 

البـرامج املتوافرة غيـر مالءمة للتدريب اإللكتـروني.2- 

أجهزة الحاسب اآللي املتوافرة غيـر مناسبة الستخدام التدريب اإللكتـروني.3- 

عدم وجود شبكات داخلية.4- 

عدم وجود الدعم الفني للبـرامج املستخدمة في التدريب اإللكتـروني.5- 

عدم وجود الدعم الفني ألجهزة الحاسب اآللي املستخدمة في التدريب اإللكتـروني.6- 

عدم وجود دعم فني لشبكات االتصال.7- 

وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة العتيبــي )2006(، والتــي توصلــت إلــى أن تدنــي جاهزيــة شــبكة 
االتصــاالت لتطبيــق التعلــم اإللكتـــروني هــي مــن أهــم معوقــات التعلــم اإللكتـــروني فــي وزارة التـــربية والتعليــم باململكــة العربيــة 

الســعودية.

 - املعوقات اإلدارية
ً
ثالثا

يبلــغ املتوســط الحســابي العــام )3.61(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيـــن أفــراد عينــة الدراســة مــن املتدربــات علــى 
املعوقــات اإلداريــة التــي قــد تواجــه اســتخدام التدريــب اإللكتـــروني فــي تدريــب املوظفــات اإلداريــات.

 ويمكن تـرتيب أبـرز تلك املعوقات من وجهة نظر عينة الدراسة حسب نتائج الدراسة وفق التالي:

عدم تشجيع جهات التدريب على استخدام التدريب اإللكتـروني.1- 

عدم معرفة جهات التدريب بأهمية التدريب اإللكتـروني.2- 

ال تلبي جهات التدريب احتياجات املدربيـن في استخدام التدريب اإللكتـروني.3- 

قلة إقبال املتدربات على التدريب اإللكتـروني.4- 

مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ما يلي:

هنــاك موافقــة بيـــن أفــراد عينــة الدراســة مــن املدربــات واملتدربــات علــى متطلبــات التدريــب اإللكتـــروني، ومــن أبـــرز 1- 
تلــك املتطلبــات )إجــادة تشــغيل الحاســب اآللــي وملحقاتــه، ووجــود فريــق يقــوم بالدعــم الفنــي عنــد الحاجــة(.

أن هناك موافقة بشدة بيـن أفراد عينة الدراسة من املدربات على مبـررات استخدام مدخل التدريب اإللكتـروني، 2- 
ومــن أبـــرز تلــك املبـــررات )ضــرورة مواكبــة التطــور املعرفــي والتقــدم التقنــي وإعــداد األفــراد للتعامــل معــه، وكذلــك 
حاجــة املتدربــات فــي الحصــول علــى املعلومــات التدريبيــة ملعالجــة مــا قــد يعتـــرضهن مــن مشــكالت بشــكل عاجــل، 

إضافــة إلــى التطــور فــي التقنيــات وضــرورة إدماجهــا فــي عمليــات التدريــب(.

التدريــب 3-  مدخــل  اســتخدام  مبـــررات  علــى  املتدربــات  مــن  الدراســة  عينــة  أفــراد  بيـــن  بشــدة  موافقــة  هنــاك  أن 
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اإللكتـــروني، ومن أبـــرز تلك املبـــررات )ضرورة مواكبة التطور املعرفي والتقدم التقني وإعداد األفراد للتعامل معه، 
وكذلــك التطــور فــي التقنيــات وضــرورة إدماجهــا فــي عمليــات التدريــب، إضافــة إلــى حاجــة املتدربــات فــي الحصــول علــى 

املعلومــات التدريبيــة ملعالجــة مــا قــد يعتـــرضهن مــن مشــكالت بشــكل عاجــل(.

أن هنــاك حياديــة بيـــن املوافقــة والرفــض بيـــن أفــراد الدراســة مــن املدربــات علــى املعوقــات التــي قــد تواجــه اســتخدام 4- 
التدريــب اإللكتـــروني فــي تدريــب املوظفــات اإلداريــات العامــالت فــي مجــال التدريــب، حيــث تأتــي املعوقــات اإلداريــة 

باملرتبــة األولــى، يليهــا املعوقــات املاليــة، وفــي األخيـــر تأتــي املعوقــات الفنيــة.

أن هناك حيادية بيـــن املوافقة والرفض بيـــن أفراد الدراسة من املتدربات على املعوقات التي قد تواجه استخدام 5- 
تأتــي املعوقــات املاليــة  فــي مجــال التدريــب، حيــث  فــي تدريــب املوظفــات اإلداريــات العامــالت  التدريــب اإللكتـــروني 

باملرتبــة األولــى، يليهــا املعوقــات اإلداريــة، وفــي األخيـــر تأتــي املعوقــات الفنيــة.

 مــع رؤيــة امللكــة 
ً
وفــي ضــوء مــا توصلــت لــه الدراســة مــن نتائــج، وانطالقــا مــن أهميــة تدريــب املــوارد البشــرية، وتوافقــا

العربيــة الســعودية فــي تطويـــر املــوارد البشــرية وتيسيـــر أســاليب جديــدة فــي التدريــب فــي عمــادة تطويـــر املهــارات فــي املدينــة 
عنــى بتوظيــف تقنيــة اإلنتـــرنت فــي تدريــب األفــراد عــن ُبعــد مــع تخطــي قيــود الزمــان 

ُ
الجامعيــة للطالبــات بجامعــة امللــك ســعود؛ ت

 علــى ســرعتهم فــي الفهــم واالســتيعاب والتطبيــق بحيــث تســتجيب هــذه التقنيــة 
ً
واملــكان بمــا يجعــل تقدمهــم فــي التدريــب مبنيــا

للفــروق الفرديــة والثقافيــة واالجتماعيــة بيـــن املتدربيـــن، فــإن الدراســة  تو�صــي بالتالــي:

عنــى بكافــة متطلبــات التدريــب اإللكتـــروني ومقوماتــه؛ والتــي 1- 
ُ
إنشــاء وحــدة للتدريــب اإللكتـــروني فــي مراكــز التدريــب، ت

مــن أبـــرزها: إجــادة تشــغيل الحاســب اآللــي وملحقاتــه وجــود فريــق يقــوم بالدعــم الفنــي عنــد الحاجــة.

تخصيــص ميـــزانية خاصــة بالتدريــب اإللكتـــروني فــي مراكــز التدريــب؛ لتوفيـــر التمويــل الــالزم لدعــم بـــرامج التدريــب 2- 
اإللكتـــروني فــي العمــادة.

تشــجيع مراكــز التدريــب للمدربــات واملتدربــات علــى اســتخدام التدريــب اإللكتـــروني، وإبـــراز أهميتــه والحاجــة امللحــة 3- 
لــه، والتوجيــه باســتخدامه وفــق إليــه مدروســة بمــا يتضمــن التوافــق مــع موضــوع الــدورة التدريبيــة ومتطلباتهــا وفــق 

األســاليب العلميــة للتدريــب اإللكتـــروني.

إجــراء تقييــم دوري للــدورات التدريبيــة املقامــة عــن بعــد وفــق أهــداف الــدورة، وقيــاس أثـــرها علــى مســتوى األداء 4- 
للمتدربــات. الوظيفــي 

إجــراء دراســة مماثلــة لهــذه الدراســة علــى نطــاق أوســع للجهــات الحكوميــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية؛ للتوصــل 5- 
إلــى نتائــج أشــمل ملتطلبــات ومعوقــات التدريــب اإللكتـــروني.

إجــراء دراســات لقيــاس مــدى تأثيـــر تطبيــق التدريــب اإللكتـــروني علــى أداء املوظفيـــن فــي جامعــة امللــك ســعود وكذلــك 6- 
الجهــات الحكوميــة األخــرى.

والجهــات 7-  بالجامعــات  التدريــب  جهــات  فــي  اإللكتـــروني  التدريــب  تطبيــق  إمكانيــة  مــدى  لقيــاس  دراســات  إجــراء 
األخــرى. الحكوميــة 
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the requirements and justifications and obstacles of electronic train-
ing from the point of view of trainers and the trainee in the Deanship of Skills Development at King Saud 
University, biased on the descriptive survey. It was applied in the first semester of the academic year 
1437/1438AH. The survey was conducted on a sample of )20( trainer and )384(.

The researcher used the questionnaire as a tool to collecting information. The study has reached a 
number of conclusions and recommendations the most important of which: the approval of trainers and 
trainees on the most requirements for electronic training is proficiency in running computer and peripherals 
and a team that provides technical support when needed. The most important justification for electronic 
training is the need to keep up with the development of knowledge, technical progress and prepare indi-
viduals to deal with it, the need of trainees to get training information to address urgent problems they may 
face in their way, as well as the development of techniques and the need to integrate them in training pro-
cesses. It was also found that the obstacles that may face the electronic training were the administrative ob-
stacles ranked from the point of view of trainers, and financial constraints from the point of view of trainees.

The results of the study indicated that there were no statistically significant differences between the 
average responses of the study members about the specific requirements )trainers/trainees( as well as the 
obstacles that may face using the electronic training. However, there are statistically significant differences 
between the average responses of the study members about the specific requirements for the training envi-
ronment, depending on whether they are trainers or trainees for the benefit of trainees.

The study recommends taking care of university’s infrastructure of computers and Internet networks, 
in order to use electronic training. As well as create electronic training unit within the Deanship of Skills De-
velopment and allocation of budget for electronic training. It also recommends that studies be conducted 
to measure the extent to which to electronic training can be applied in the training facilities of universities 
and other government agencies.

Keywords: E-training, Distance Training, Skills Development, E-training Requirements, E-training 
Constraints.


