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 ملخـص  

مستقل   كمتغير  إجمااًل  ُبعد  عن  التدريب  أساليب  توافر  أهمية  بيان  الدراسة  استهدفت 
وانعكاسها على تكاليف العملية التدريبية ، اختيار الزمان والمكان المناسب للتدريب ، والتحسين 
قل  الدوري ألداء العملية التدريبية كٍل على ِحدة كمتغيرات تابعة ، وبصورة إجمالية للمتغير المست
عينة    –مع جودة العملية التدريبية بأبعادها الثالث إجمااًل كمتغير تابع ، وكان حجم عينة البحث  

( قائمة استقصاء كعينة    98مفردة تم توزيعها وقد تم تحليل عدد )    118  –عشوائية بسيطة  
ن  % كانت صالحة للتحليل اإلحصائي ، وتم استخدام مجموعة م  83,05للدراسة بمعدل استجابة   

بيتا ، ومعامل  األساليب اإلحصائية أهمها : معامل االرتباط ، تحليل االنحدار البسيط ، معامل  
 التحديد . 

أوضحت الدراسة التأثير المعنوي اإليحابي بين أساليب التدريب عن ُبعد بأبعادها األربعة  
إجمااًل كمتغير مستقل وبين جودة العملية التدريبية إجمااًل كمتغير تابع وكٍل من أبعادها الثالث 

التدريبية ،   للعملية  المناسب  الزمان والمكان  التدريبية ، اختيار  العملية  تكاليف  والتحسين  وهي 
 المستمر ألداء العملية التدريبية كمتغيرات تابعة .  

انتهاء    المتدربين بعد  التطبيقية أهمها التواصل مع  الدالالت  الدراسة عددًا من  اقترحت 
التدريبية بصورة  البرامج  قياس جودة  للمتميزين منهم ،  بيانات  قاعدة  التدريبية إلعداد  الدورات 

ي صياغة خطط التدريب عن ُبعد ، وزيادة مشاركة المتخصصين كٍل  دورية ، مشاركة المتدربين ف
 في مجاله في إعداد استراتيجيات ومواد التدريب . 

 الكلمات المفتاحية :  

ُبعد   التواصل عن  التدريبية    – وسائل  العملية  مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة    – جودة 
 التدريس بالجامعات المصرية .

 
 

  



 2021  إبريل  – الثانيالعدد  –(  22المجلد ) –مجلة البحوث المالية والتجارية 

409 
 

 

Abstract  
 

This study aimed to demonstrate the importance of the 

availability of remote training methods as a whole as an independent 

variable and their reflection on the costs of the training process, 

choosing the appropriate time and place for the training process, and 

continuous improvement of the performance of the training process 

separately as dependent variables, and in general for the independent 

variable with the quality of the training process in its three dimensions 

in total as a dependent variable .The size of the Study sample - a simple 

random sample - 118 individuals was distributed, and (98) survey lists 

were analyzed as a sample for the study with a response rate of 83.05%, 

which was valid for statistical analysis. A group of statistical methods 

were used Such as correlation coefficient, simple regression analysis, 

Beta coefficient, coefficient of determination. 
 

This study found Significant positive  relationship between remote 

training methods in its four dimensions as a whole as an independent 

variable and the quality of the training process as a whole as a 

dependent variable and each of its three dimensions which are the costs 

of the training process, choosing the appropriate time and place for the 

training process, and continuous improvement of the performance of 

the training process as dependent variables. 

 

This study suggested a number of applied indications, such as 

communicating with the trainees after finishing the training courses to 

prepare a database for the distinguished among them, measuring the 

quality of the training process periodically, the participation of the 

trainees in formulating training plans remotely, and increasing the 

participation of specialists in each field in preparing training strategies 

and materials 

 

key words : 
 Remote communication means - quality of the training process - 

faculty and leadership development centers in Egyptian universities 

 

 
 



  محمد البرنس  باهلل  المعتزد./   .......أثر وسائل التواصل عن ُبعد على جودة العملية التدريبية في مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 

410 
 
 

 مقدمة :  
يشهد عالم اليوم العديد من التطورات والتغيرات نتيجة لثورة المعلومات واالتصاالت األمر  
الذي واجهت معه المنظمات المتنوعة العديد من التحديات التي ينبغي التعامل والتوافق معها ، 

ونموها ومنها إيجاد مناخ  ومن ّثم إيجاد وسائل حديثة وغير تقليدية تجاهها من أجل استمرارها  
تنظيمي وسياسات ُتحفز العاملين لديها على التطوير واإلبداع بما ينعكس إيجابًا على فعالية تلك  

 المنظمات في تحقيق أهدافها واالرتقاء بمستوى أداء العاملين لديها . 
الجديدة وارتبط مفهوم العمل أو التواصل عن ُبعد بتكنولوجيا المعلومات المتقدمة بأدواتها  

( أنه إنجاز العمل من موقع بعيد عن مكان المنظمة  2013حيث ُتعّرفه دراسة )اليافي والعمري  ،  
باستخدام األساليب الرقمية المتقدمة ومنها الحاسب اآللي ، االنترنت ، الهاتف المحمول . وتتعدد  
دراسة   وفق  ُبعد  عن  العمل  أدوات  كأحد  ُبعد  عن  التدريب   إيجابيات 

( وأهمها إتاحت فرص التعلم والتدريب في أوقات متعددة تناسب المتدربين 2013ة  ،  )أبو خطو 
وبدون قيود مكانية وزمانية ، وتحسين نوعية المواد التدريبية وإتاحتها في صورة إلكترونية يسهل  
  تداولها وتطويرها باستمرار ، ودعم العالقة التفاعلية بين المتدربين والمدربين نتيجة التحرر من
قيود الزمان والمكان . لذا يتطلب األمر تجهيز البنية التحتية من خالل األجهزة واإلعدادات الالزمة  
للعمل لبحث أية مخاطر محتملة إضافًة إلى اقتراح أية تغييرات مطلوب تنفيذها دراسة )إسماعيل ، 

2014. ) 
ُبعد   التدريب عن  أساليب  في  الدراسة  المستقل في هذه  المتغير  بأبعاده مستوى  ويتمثل 

التنظيمية ،  الثقافة  التدريب ،  بين أطراف  المتبادلة  الثقة  ُبعد ، مستوى  بالتدريب عن  التعريف 
 والمعوقات البيئية للتدريب عن ُبعد بصورة إجمالية . 

بينما اشتمل المتغير التابع وهو جودة العملية التدريبية األبعاد الثالث التالية وهي تكاليف 
بية ، اختيار الزمان والمكان المناسب للعملية التدريبية ، والتحسين المستمر ألداء  العملية التدري

 العملية التدريبية كٍل على حدا ، وبصورة إجمالية .
وبناًء على ما سبق ينعكس مفهوم أساليب التدريب عن ُبعد على جودة العملية التدريبية  

في الجامعات   COVID-19جهة جائحة  السيما في ضوء ظهور التعليم الهجين كأحد آليات موا
 المصرية مما يتطلب الدراسة العلمية للعالقة بين المتغيرين المستقل والتابع.
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 أوال : اإلطار النظري والدراسات السابقة :
 اإلطار النظري : 

ــة  دراســـــــــــ وفــــق  أهــــمــــهـــــا  أبــــعـــــاد  بــــعـــــدة  عـــــد  بــــُ عــــن  الــــعــــمـــــل  مــــفــــهــــوم   ارتــــبــــط 
(Garrett & Danzige , 2007)    ــاًل عن الدعم التقني تطبيق آليات المعلومات المتقدمة فضــ

ــيـلة  للعـمل عن ُبـعد . ومن هـنا يمكن القول ـبأن ـهذا المفهوم ال ُيـعد وظيـفة في حـد ذاـته ـبل وســـــــ
المنظمــة تطبيق آليــات المعلومــات المتقــدمــة المتــاحــة.   ألداء الواجبــات واألعبــاء المطلوبــة داخــل

وبالتالي تتوافر صـــــــفات ًتميز األعمال التي يمكن تنفيذها وفق هذا المفهوم والتي تتســـــــم بالتنوع 
ــة )الزوـمان وآخرون ،   ( أـنه يغـلب عليـها الـطابع الفكري ، وأـنه  2004والتـعدد وأهمـها وفق دراســـــــ

 عن إمكانية تنفيذها عبر أجهزة المعلومات واالتصــاالت  يمكن قياس إنتاجيتها بشــكل يســير فضــالً 
ــب  الـحديـثة . وـبذـلك يتيت الـتدرـيب عن ُبـعد فرص التعليم والـتدرـيب المتـعددة والمتنوـعة التي تـناســـــــ
المتدربين والتي تحقق العالقة التفاعلية بين المتدربين والمدربين من خالل تطوير المواد التدريبية 

ية يمكن تداولها وتطويرها بصـورة مسـتمرة مما ُيقّلل من وقت التدريب من وإتاحتها بصـورة إلكترون
( وبالتالي يســاهم في رفع  2013جهة ويرفع كفاءة المتدربين من جهة أخرى دراســة )أبو خطوة ، 

 مستوى المعرفة به وبمزاياه المختلفة. 
مجتمعــات    إن للمعرفــة دوره هــام في نجــاح منظمــات األعمــال إذ أنهــا تقوم بتحويلهــا إلى

ــة )العلي وآخرون ،  ــرة ، دراســـــــ معرفـية تتغير جـذرـيًا لتتكيف مع التطورات المعلوـماتـية المـعاصـــــــ
والتي َتمّثل مجال التطبيق فيها    -  (Lee & Higa , 2007)( وهذا ما أشـارت إليه دراسـة 2009

ين عن االختالف الملموس ب  –على المنظمــات اليــابــانيــة التي تعمــل في ميــدان العمــل عن ُبعــد  
العمل والعمل عن ُبعد في بلوغ المعرفة والذي يساهم انتشارها عبر وسائل االتصال المختلفة التي 
تســتخدم العمل عن ُبعد في تبادل الخبرات واالســتشــارات بين العاملين ، وبالتالي ففن معرفة وفهم  

ــل ــاهم في نجاح هذا األســــ وب بدرجة المتدرب الموظف الجيدة للعمل عن ُبعد ولدوره الوظيفي يســــ
 . (Gani & Toleman ,  2006)ملموسة 

إن الثقة ُتعد العامل األكثر تأثيرًا في نوعية العالقة بين المدربين والمتدربين إذ أن تعزيزها 
ــتهدفة في ميدان التدريب في أي منظمة ، ألن تلك  التغييرات  يدعم إمكانية تطبيق التغيرات المســ

ــو ن قيم وطموـحات مـتدربيهم ، ومن ثّم ـففن بـناء الثـقة ـتأتي من ـمدربين موثوب بهم حـيث يعكســـــــ
التنظيمـية ذو ـتأثير كبير على مخرجـات العـمل ومنـها الـتدرـيب داخـل المنظـمة لـما ـله من أثٍر على  
أداء وســـــلود وإبداع المتدربين الذين يأدون أعمالهم في منظماتهم ، دراســـــة )زاهر و ســـــالمة ، 

 ( .2007( ، ، دراسة )الطائي ، 2014
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ــالـيب   أـما ـما يتعلق ـبالثـقاـفة التنظيمـية ـففنـها ُتـعد بمـثاـبة منظوـمة من األفـكار والقيم وأســـــــ
ــلود التي يلتقي حولها أفراد المنظمة المعنية حيث تأثر في إنتاجيتهم   التفكير والعمل وأنماط الســــ
ــلود التنظيمي المطلوب ِمّمن   ــه أنمــاط الســـــــ وكفــاءة قراراتهم بمــا توفره من إطــار لتنظيم وتوجي

ــبون إلى المنظمة المعنية وهي بذلك تحافو على وحدة وتكامل التنظيم بما تمثله من اتفاب ين تســــ
العاملين لديها على عناصــر محددة تقود أفعالهم وأقوالهم بما يحقق اســتقرار الســلود المتوقع من 

اح والنمو  جـانبهم وـبالـتالي ُتـعد ثـقاـفة اإلنجـاز أهم أنواع الثـقاـفة التنظيمـية إذ أنهـا تركز على النجـ
 ( .2008( ، دراسة )عكاشة  ،2007( ، دراسة )شبير ، 2005والتميز ، دراسة )العوفي ، 

ــرة في كــافــة المعــامالت في   إن االعتمــاد القوي على تطبيق آليــات المعلومــات المعــاصـــــــ
كأحد  –المنظمات يعني البحث المســـــــتمر للتطوير والتنمية ، لذا ففن توافق برامج العمل عن ُبعد 

ــرة    آليـات مع ثقـافـة المنظمـة وإجراءاتهـا وقيمهـا يزيـد من فرص النجـاح   –المعلومـات المعـاصـــــــ
المسـتهدفة لذلك ُيعد الوفاء بمتطلبات البنية التحتية لالتصـاالت والتكنولوجيا من المعوقات البيئية  

 . (Stawnicza, 2014)ذات التاثير على التدريب عن ُبعد ، دراسة 
اإلـيجـــــا اـلـفرص  ـتـتعـــــدد  ـهنـــــا  ــة وـمن  دراســـــــــــ وـفق  وأـهـمهـــــا  عـــــد  بـُ عـن  ـلـلـعمـــــل   ـبيـــــة 

(Bimir, 2018)   ــيرة الـذاتيـة المرونـة من خالل إلغـاء حـاجز الزمـان والمكـان مع تـدعيم الســـــــ
للمتدربين بما يجتازونه من دورات تدريبية فضـــــاًل عن الحرية في اختيار المواعيد والموضـــــوعات  

ديـد من المعوقـات والتحـديـات وأهمهـا  محـل العمـل أو التـدريـب ، إال أن هـذا األمر ال يخلو من العـ
التكاســــــل حيث تنتفي الضــــــغوط على المتدرب لبدء التدريب أو   (Vishal, 2018)وفق دراســــــة 

العـمل في وـقت معين مـحدد ، ومن ّثم يأـجل القـيام ـبه إلى آخر وـقت مطلوب في إتـماـمه في بع  
دود بين العمل عن ُبعد أو األحيان ما لم يســتطع المحافظة على االنضــباط الذاتي لذا تنخف  الح

التدريب وبين الحياة الشـــخصـــية أو األســـرية للمتدربين ، وُتعد التجارب والخبرات الســـابقة عاماًل 
هامًا في إنجاح العمل أو التدريب عن ُبعد كنظام مســتحدث حيث يتم حصــر نقاط الضــغف للتغلب 

تكامال وفعالية في ضــــــــوء معطيات عليها ونقاط القوة لتدعيمها وتعزيزها ، بما يجعل النظام أكثر 
 . (Coenen & Kok, 2014)، دراسة  (Bloom et al., 2015 )البيئة المحيطة ، دراسة 

وتمثل جودة التدريب درجة وصــول المتدرب إلى درجة عالية من إتقان المهارات المطلوبة 
معايير المطلوبة التي يتضـمنها البرنامج التدريبي ، مما يعكس مدى مطابقة مخرجاته لههداف وال

ــة  ــة لنجاح أي برنامج تدريبي ، دراســـ ــين جودة التدريب يعد أحد المحاور الرئيســـ ، لذا ففن تحســـ
( ، فضـاًل عن السـعي نحو تخفي  تكاليف التدريب دون أن يأثر ذلك  2010)اليحيى و صـالت ،  

ــاليب التدريب عن ُبعد التي تتم من خالل تطبيقات المعلومات ال معاصــــــرة ، على الجودة عبر أســــ
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كذلك تسـعى أماكن التدريب إلى توفير المناخ والمكان المناسـب لتوفير الدورات التدريبية ، إضـافًة 
ــعي  ــاًل عن السـ ــتخدم التدريب غير المتزامن ، فضـ ــب المتدربين حيث قد ُيسـ إلى الوقت الذي يناسـ

بصـورة مسـتمرة ، نحو التحسـين المسـتمر ألداء الممارسـة التدريبية من خالل تطوير مواد التدريب 
وتزويد المتدرب بالجديد في مادة التدريب ، مع إشـــــــــراد المتدرب في تطوير المادة التدريبية عبر 

 ( . 2012تحديد احتياجه التدريبي ، دراسة )عثمان ، 
إن هناد حاجة ماسـة إلى التغيير بصـورة مسـتمرة والذي يعني االنتقال من الوضـع الحالي 

ه بما يجعل المنظمة أكثر تكيفًا مع البيئة الخارجية بما تضـمه من إلى وضـع مسـتقبلي يتم تخطيط
ــادب ،  ــة )صـ ــتمرة  2016متغيرات ، دراسـ ــتراتيجية إدارة التغيير بمثابة عملية مسـ ( . لذا تعتبر إسـ

ــاليب مختلفة في أداء أعمالهم بعد إلحاقهم  ــتخدام أسـ ــلود األفراد نحو اسـ تتبناها اإلدارة لتغيير سـ
اعدهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يحقق مصـــلحتهم ومصـــلحة منظماتهم  ببرامج تدريبية تســـ

والذي  –( . ومن هنا يعكس األداء الوظيفي  2019ومواكبة تطورات العصــــــر ، دراســــــة )ظاهر ، 
ــره   ــهامات األفراد في تحقيق األهداف التنظيمية من خالل   –ُيعد األداء التدريبي أحد عناصــــــ إســــــ

ــداف ، دراســـــــــــة  ــك األهـ تلـ ــاز  ــل إنجـ ــبيـ ــة في ســـــــ ــايير معينـ ــًا لمعـ ــا وفقـ ــام بهـ القيـ ــال يتم   أفعـ
(Obicci, 2015)    ، ــر ــة )المنتصــ ــول إلى الهدف أو 2016، وعّرفته دراســ ( أنه وســــيلة الوصــ

أنه يمثل نتائج   (Celine, 2018)اسـة  مجموعة األهداف داخل الوظيفة أو المنظمة ، وأشـارت در 
 العمل وفقًا للجودة باعتباره إنجازًا ألداء الموظف الذي يتناسب مع دوره في المنظمة .

 الدراسات السابقة :
( الكشـف عن أثر اسـتخدام الدعم االلكتروني  2016اسـتهدفت دراسـة )إبراهيم و عبده  ، 

مصــــــــــادر المعلومـات االلكترونيـة لـدى الطالب  في التعليم النقـال على تنميـة مهـارات البحـث في  
ــاـفًة إلى التعرف على أثر اختالف توقـيت اـلدعم   ــات العلـيا بكلـية التربـية إضـــــــ الملتحقين ـباـلدراســـــــ

أثناء( عملية التعلم على زيادة مهارات الطالب الملتحقين بالدراســات العليا في   –اإللكتروني )قبل  
ــادر المعلومــات االلكترونيــة ،   طــالبــًا من طالب   14وتكونــت عينــة البحــث من  البحــث في مصــــــــ

الماجســتير في تخصــص اإلدارة التربوية واإلرشــاد النفســي بكلية التربية تم تقســيمهم لمجموعتين  
متســـــاويتين عدديًا ، اســـــتخدمت المجموعة األولى منها نمط الدعم اإللكتروني قبل التعلم ، بينما  

ني أثناء عملية التعلم ، أسـفرت الدراسـة عن عدة اسـتخدمت المجموعة الثانية نمط الدعم االلكترو 
 نتائج أهمها : 

الطالب الذين يســتخدمون الدعم اإللكتروني  قيم تحصــيل  بين متوســط  تأثير إحصــائي  وجود  •
أثناء ( عملية التعلم في القياسـين   –في التعلم  النقال بغ  النظر عن وقت تقديمه ) قبل  
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ــيل ال ــادر  القبلي والبعدي على اختبار التحصــــــ معرفي وبطاقة أداء مهارات البحث في مصــــــ
 المعلومات االلكترونية لصالت القياس البعدي . 

وجود تأثير ذي داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــط درجات الطالب الذين يســـــــتخدمون الدعم  •
ــتخــدمون الــدعم   االلكتروني في التعلم النقــال ) قبــل ( عمليــة التعلم والطالب الــذين يســـــــ
ـــيل المعرفي وبطـاـقة   اإللكتروني في التعلم النـقال ) أثـناء ( تـلك العملـية في اختـبار التحصـــــــ

ــ ــالت نمط اـلدعم االلكتروني  أداء مـهارات البـحث في مصـــــــ ادر المعلوـمات اإللكترونـية لصـــــــ
 )أثناء( عملية التعلم . 

أوصــى البحث باالهتمام باالســتفادة من التعلم النقال ودعم األداء اإللكتروني أثناء عملية  
التعلم الســيما مع طالب الدراســات العليا ، إضــافًة إلى ضــرورة تدريب هأالء الطالب على مهارات 

 مصادر المعلومات اإللكترونية لما له من أثر إيجابي على إنجاز بحوثهم العلمية .  البحث في
ــة )عمر ،   ــتهدفت درســ ــدر تقديم الدعم اإللكتروني  2019اســ ( التعرف على اختالف مصــ

ببيئة التعليم النقال وفاعليته على زيادة مهارات التنور التقني لدى الطالبات الملتحقين بالدراسـات 
طلبات ،   10التربية جامعة األمير ســــــطام بالســــــعودية ، وتم التطبيق على عينة من   العليا بكلية

ــيل قيم أفراد العينة  ــط تحصــ ــائي ذو فروب بين متوســ ــة وجود تأثير إحصــ ــحت نتائج الدراســ أوضــ
ــيـل الجـانـب المعرفي المرتبط بمهـارات التنور  للمجموعتين التجريبيتين للبحـث في اختبـار تحصـــــــ

دراســــات العليا ، ويرجع التأثير األســــاســــي لمصــــدر تقديم الدعم اإللكتروني  التقني لدى طالبات ال
ــالت المجموـعة التجريبـية األولى .  –)معلم   مـقاـبل األقران( في التعلم عبر بيـئة التعلم النـقال لصـــــــ

ــتوى الجامعات مع   ــر ثقافة التعلم النقال ب التعلم عن ُبعد ب على مســ أوصــــى البحث بضــــرورة نشــ
 ياتها وتطبيقاتها . التطوير من إمكان

ــة )الـغاـمدي ،   ( ، إلى التعرف على دور الـتدرـيب في رفع كـفاءة أداء 2014ـهدـفت دراســـــــ
ــعودية وذلك  ــمان االجتماعي بمنطقة الباحة بالســ موظفي القطاع العام بالتطبيق على مكاتب الضــ

ــة    40من خالل عيـنة مكوـنة من   في  موظف في فروع تـلك المـكاـتب ، وتمثـلت أهم نـتائج اـلدراســـــــ
موافقة أفراد عينة الدراســـة على أهمية التدريب في رفع كفاءة األداء وحاجتهم إليه لتطوير أدائهم 
، لذا أوصــــت الدراســــة بضــــرورة ربط الترقيات وبع  أنواع الحوافز والمكافتت بالســــجل التدريبي  

 للموظفين بالوزارة مع منت حوافز مالية للمتدربين . 
( ، بقياس تأثير المناخ التنظيمي على األداء 2018ي ، واهتمت دراســة )عفانة ، الشــقاو 

الوظيفي لدى العاملين في شــــــركات االتصــــــاالت بالمنطقة الشــــــرقية بالســــــعودية من خالل عينة  
موظف باإلدارة الوســطى والتنفيذية في المنظمات محل    78صــالحة للتحليل اإلحصــائي مكونة من  
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إلى وجود أثر ذو داللة إحصـائية ألبعاد المناخ % ، توصـلت الدراسـة  71الدراسـة بنسـبة اسـتجابة 
ــائيًا من األداء  ــتوى مقبول إحصــ ــافًة إلى وجود مســ التنظيمي مجتمعة على األداء الوظيفي ، إضــ
الوظيفي لدى موظفي منظمات االتصــــال ، ومســــتوى مقبول من االهتمام بأبعاد المناخ التنظيمي  

ــاركة في اتخاذ ال ــاندة والتطوير ( في حين لم ُتظهر  )الحوافز ، نمط القيادة ، المشـــ قرارات ، المســـ
ــاالت ـلدى   ــتوى مقبول من االهتمـام ببـعدي الهيـكل التنظيمي ، ونمط االتصـــــــ النـتائج وجود مســـــــ

 المنظمات محل البحث. 
( على دراسـة طبيعة العالقة بين اسـتراتيجيات إدارة التغيير  2019وركزت دراسـة )جمعة ، 
ــل البحـث إلى وجود ـتأثير  وبين األداء الوظيفي ـبالتطبيق ع لى جـامعتي الـقاهرة وحلوان ، وتوصـــــــ

إحصــائي بين جميع عناصــر اســتراتيجيات إدارة التغيير وبين األداء الوظيفي أي كلما زاد االعتماد 
على اســـتراتيجيات إدارة التغيير كلما أدى ذلك إلى تحســـين مســـتوى األداء الوظيفي في الجامعات  

 المصرية . 
ــتهـدـفت دراســــــــــة )ا ( معرـفة أثر اإلدارة اإللكترونـية في  2018لنجـار و عـاصـــــــــي ،  اســـــــ

ــتراتيجية التثقيف   ــتراتيجية العقالنية ، اســـــ ــتراتيجيات التغيير التنظيمي والمتمثلة في ) االســـــ اســـــ
والتوعية الموجهة ، االـستراتيجية القصـرية ، االـستراتيجية المـشاركة ( وتوصـلت الدراـسة إلى وجود 

ي اإلدارة اإللكترونـية مع وجود قـيادات إدارـية ـقادرة على توجـيه ـقدرات  رؤـية طويـلة األجـل حول تبن
 العاملين نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية داخل المنظمة محل البحث وهي محافظة واسط العراقية.

ــة )خليف ،  ــتراتيجية برامج تدريب أداء 2019وهدفت دراســــــ ( إلى معرفة اثر تطبيق اســــــ
األردنية ، وتوصـــــــــلت الدراســـــــــة إلى وجود أثر إيجابي الســـــــــتراتيجية البرامج العاملين بالجمارد 

 التدريبية على أداء العاملين في الجمارد األردنية .
ــة )بصـــــري و األنديجاني ،  ــل 2017بدأت دراســـ ــائل التواصـــ ــة مزايا وعيوب وســـ ( بدراســـ

ــر األ ــنوات العشــ ــي في الســ ــيما على أداء الطالب الدراســ خيرة من خالل االجتماعي المختلفة الســ
اختيار عينة مكونة من عدد من طالب جامعة الحدود الشــــاملة لةجابة على قائمة اســــتقصــــاء ، 
أوضــــحت الدراســــة أن اســــتخدام منصــــات وســــائل اإلعالم االجتماعية من جانب طالب الجامعات 
معرفة  يمكن أن يأدي إلى نتائج ســلبية مع التأكيد على أن اســتخدام وســائل اإلعالم االجتماعية لل

 والتحصيل الدراسي له تأثير إيجابي على أداء الطالب .
ــة )عبــاينــة ، الزعبي ،   ( بــالتعرف على العوامر المأثرة في البنيــة  2018اهتمــت دراســــــــ

الســلوكية الســتخدام نظام التعلم االلكتروني من خالل اختبار نموذب تقبل التكنولوجيا مضــافًا إليه 
ــاتذة جامعة آل   180عينة مكونة من  الثقافة التنظيمية ، وذلك من خالل  ــاء أسـ ــو من أعضـ عضـ
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% ، وتوصــلت الدراســة إلى   63,88قائمة اســتقصــاء بمعدل اســتجابة    115البيت ، وتم اســترداد 
وجود تأثير إحصــائي لكٍل من المنفعة الُمدركة وســهولة االســتخدام الُمدركة على البنية الســلوكية 

ا أسـاتذة تلك الجامعة ، أوصـت الدراسـة بضـرورة اهتمام السـتخدام التعلم األلكتروني التي يقوم به
إدارة الجامعة بتعزيز مسـتوى اإلدراد لدى العاملين نحو الفائدة المتحققة من اسـتخدام التكنولوجيا 
على المســـــــــتويين الفردي والتنظيمي ، وتعزيز ثقة العاملين بالتكنولوجيا من خالل إظهار النتائج 

إخضاع المستخدمين لدورات تدريبية الكتشاف مدى سهولة استخدام   اإليجابية المحتملة ومحاولة
 هذه األنظمة .

ــدريس 2015رّكز بحــث )النجــار ،   ــادة مهــارات الت ــة أحــد برامج تــدريــب زي ــالي ( على فع
  20اإللكتروني واالتجــاهــات نحوهــا لــدى معلمي المرحلــة الثــانويــة بغزة من خالل تحــديــد احتيــاب  

ن في مجـال الـتدريس اإللكتروني ، واخـتار الـباحـث االحتـياجـات التي احتـياب ـتدريبي رئيس للمعلمي
ــلــت على تقــديرات مرتفعــة وفق آراء المعلمين لبنــاء البرنــامج التــدريبي والتي تمثلــت في   حصـــــــ
العروض التقديمية ، واستخدام االنترنت في التعليم ، وتطبيقات البريد اإللكتروني ، وجهاز عرض 

ــفرت أهم النـتائج على  30ـنة من البـياـنات ، وتم اختـيار عي معلم من معلمي تـلك المرحـلة ، وأســـــــ
وجود أثر ذو داللة إحصــــــــائية لبرنامج التدريب في الجانب المعرفي والمهاري واالتجاه لدى عينة  

 البحث .
( إلى معرفة أثر اســـتخدام التعلم النقال عبر الهواتف  2019أشـــارت دراســـة )العضـــياني ، 

الحاســب واســتخدام بع  وســائل التواصــل اإللكتروني لدى طالب الســنة الذكية في تنمية مهارات  
طالب تم تقـسيمهم إلى مجموعتين ،   55التأـسيـسية بجامعة ـشقراء ، تم اـستخدام عينة مكونة من 

ــت األولى وعددها  ــب بالطريقة التقليدية ، والثانية مجموعة تجريبية    27درسـ طالب مهارات الحاسـ
ات باســتخدام التعلم النقال ، وتوصــلت الدراســة إلى وجود تأثير  طالب درســت نفس المهار   28من 

ــالت  ــية األولى لصــ ــط درجات المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة القياســ ــائي بين متوســ إحصــ
ــافًة إلى  ــب إضـ المجموعة التجريبية فيما يخص بتنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بمهارات الحاسـ

إللكتروني لدى طالب الســنة التأســيســية بالجامعة ، لذا أوصــت تنمية اســتخدام وســائل التواصــل ا
الدراســة بضــرورة التوســع في التعامل مع التعلم النقال في التعليم والتعلم مع إقامة دورات تدريبية  

 على كيفية تفعيل هذا االستخدام لكٍل من الطالب واألساتذة .
التي تأثر على اإلنتاجية  ( التعرف على العناصـــر 2012اســـتهدفت دراســـة )أبو المجد ، 

ــباب الذكور   ــاركين من فئة الشـــــ ــر من خالل عينة من المشـــــ الُمدركة للعاملين عن ُبعد في مصـــــ
الخريجين ولديهم خبرة من ســنة إلى خمس ســنوات ، وتوصــلت الدراســة إلى عدة توصــيات أهمها 
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ــرة الفـعاـلة تحفيز الـعاملين عن ُبـعد وتـقديم اـلدعم الفني لهم من خالل أدوات التكنولوجـيا   المـعاصـــــــ
 وما يتعلق بها من بنية تحتية ترتبط بها إضافًة إلى تدريبهم على استخدام التكنولوجيا المعاصرة.

( بالتعرف على واقع وطموح العملية التدريبية بالقطاع 2016اهتمت دراســــة )أبو كر  ، 
المدربين ، تطبيق    المصــرفي بفلســطين بأبعادها المتنوعة وهي تصــميم البرامج التدريبية ، اختيار

برامج التـدريـب ، تقييم عمليـة التـدريـب ، وتحـديـد احتيـاجـاتهـا ثم اختيـار المتـدربين ، تمثلـت أهم 
نتائج الدراسة في ارتفاع عملية التدريب الواقعية بقطاع البنود بفلسطين من رأي الموظفين فيه ، 

ــرـية ، وـكذـلك ارتـفاع طموح العملـية الـتدريبـية في ذـلك القـطاع من وجـهة نظ ر إدارات موارده البشـــــــ
ــرورة اعتماد معايير علمية عند تحديد  ــيات أهمها ضـــــ ــة بمجموعة من التوصـــــ ــت الدراســـــ أوصـــــ

 االحتياجات التدريبية . 
ــور ،   ــة )منصـــــ ( إلى التعرف على دور كفاءة البرامج التدريبية  2013كذلك هدفت دراســـــ

واآلخر ســــــوداني من خالل   التي تحقق كفاءة العمليات المصــــــرفية في بنكين أحدهما فلســــــطيني
ــاء تم تـقديمـها لجميع الـعاملين في إدارات الـتدرـيب في كال البنكين وـعددهم   ــتقصـــــــ   12ـقائـمة اســـــــ

ــكل  ــاركة العاملين في تحديد احتياجاتهم التدريبية بشــ ــة عدم مشــ موظف وكانت أهم نتائج الدراســ
في وضــــع وصــــياغة  فعال ، لذات تمثلت أهم توصــــياتها في أهمية الســــماح للعاملين بالمشــــاركة  

 خطط التدريب وأخذ آرائهم لتحسين جودة الخدمة .
( أثر اســــــــتراتيجية تدريب وتطوير األفراد بوزارة كهرباء 2010تناولت دراســــــــة )البياتي ،  

ــة من خالل التطبيق على عينة مكونة من   ــيات الدراسـ   16متدرب و  51العراب ، وتم اختبار فراضـ
ت الدراســة إلى وجود تأثير إحصــائي بين اســتراتيجيات مدرب من خالل قائمة اســتقصــاء ، وتوصــل

 التدريب من جهة ومستوى تطوير مفردات عينة الدراسة بالوزارة من جهة أخرى . 
( التعرف على واقع مشـــــاكل تقنية االســـــتخدام في  2016اســـــتهدفت دراســـــة )نســـــيمة ، 

ـــكل  التعليمـية  العملـية مراحـل  جودة  على التقنـية  تـلك وأثرالـتدرـيب   ــر  ـكل  وعلى  عـام  بشـــــــ   من عنصـــــــ
ــرها ــكل عناصــ ــتخدام  معوقات  على  والتعرف ،  خاص  بشــ ــين  في المعلومات آليات  تطبيقات اســ   تحســ
ــتخـدام  القوي   التـأثير  الـدراســــــــــة  نتـائج  أهم  أظهرت  ،  المتعـددة  التعليم  جودة  مراحـل  تكنولوجيـا  الســـــــ

ــين  على  المعلومات ــغف  ، التعليم  عملية كفاءة  مراحل تحســ  التعليم لمنظمات  التكنولوجية  التقنية  ضــ
  عملية خطوات  تحســين  على إيجابي  تأثير  من له لما  األمر  ذلك  تصــحيت يتطلب  مما الجزائرية  العالي
  والمبرمجين الفنيين  توفير  ضـــــــــرورة  الدراســـــــــة  به أوصـــــــــت ما أهم  من  ، المتعددة  بمراحلها  التعليم

ــتخدام  في  والمتخصـــصـــين ــرة المعلومات  تقنيات اسـ ــاكل لتفادي  المعاصـ ــتخدام  نيةالتق المشـ   مع  لالسـ
  التغيير  بفدارة  واالهتمام  واالتصــــال  المعلومات لتكنولوجيا الموجه  للتمويل  األمثل  االســــتغالل  ضــــرورة
  . مقاومته لتجنب
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ــتراتيجية  المتعلقة  الممارســـــــات  على  التعرف  على  (2012 ، )الزهراني دراســـــــة  ركزت    باســـــ

ــارف  في التدريب ــعودية التجارية  المصـ ــتوى  على وأثرها السـ ــلوكية الجدارات مسـ  ، فيها للعاملين السـ
ــرفاً   12 من الدراســــــة  مجتمع  وتكون  ــعودياً  تجارياً   مصــــ  إدارة من مديراً   180  في العينة  وتمثلت  ،  ســــ

ــالحة اســــتقصــــاء  قائمة  92  على  منها الحصــــول تم  اســــتقصــــاء خالل  من التدريب  وإدارة راداألف  صــ

  عينة  شـملتهم الذين المديرين  ممارسـة  مسـتوى   أن  في الدراسـة  نتائج أهم  تمثلت  ،  اإلحصـائي للتحليل
 ،  نسـبية  بدرجة  متوسـطاً   كان  اسـتراتيجي مدخل  من التدريب  ألنشـطة التجارية  المصـارف  في الدراسـة
  اســـــــتراتيجية بناء  وأنشـــــــطة لخطوات المديرين  ممارســـــــة بين  قوية  إيجابية ارتباط  عالقة توجد  هوأن

ــتوى  وبين الحديثة التكنولوجيا  خالل من التدريب ــلوكية الجدارات مســـ  أوصـــــت ، لديها للعاملين الســـ

  لمدخ  من  التدريبية العملية  ومراحل  لوظيفة  السـعودية التجارية  المصـارف  ممارسـة بضـرورة الدراسـة
 المجال هذا  في  العليا اإلدارة دعم إلى إضــافةً  ، المعاصــرة التكنولوجيا تطبيق دور وتفعيل  اســتراتيجي

   . لديها للعاملين السلوكية الجدارات مستوى  لتحسين
 أثناء  اإللكتروني  التدريب  تطبيق  معوقات  على  التعرف  (2015  ،  )العطار  دراســة  اســتهدفت

  ـقائـمة  على  االعتمـاد  وتم  ، مواجهتهـا  وأســـــــــالـيب  غزة حـافظـاتبم  في  الغوث وـكاـلة بمـدارس  الخـدمـة

 ســــــبع  في  المعوقات  وتمثلت  واإلعدادية  االبتدائية المدارس تلك مديري   إلى  تقديمها تم  اســــــتقصــــــاء

  توصــلت ما أهم  وكانت ب  وتعليمية ،  ومادية ،  ومالية ،  وبشــرية ،  وثقافية ،  وتقنية ، إدارية  ب  مجاالت

  مع  ، المالية المخصــــــصــــــات زيادة مع ، المدارس  في  التحتية  البنية  تطويرب االهتمام الدراســــــة إليه
 يمكن التي  العقـبات لتزلـيل الفني  ـباـلدعم االهتـمام  ،  الـقدرات لتطوير المالئـمة  الـتدريبـية  اـلدورات  إـعداد

ــكل التدريب  تواجه  أن ــتمر  بشـــ  اآللي الحاســـــب مهارات في  المتدربين  أداء  تطوير  على  والعمل ،  مســـ

 . التدريب أثر ومتابعة واالنترنت
  التدريبية البرامج  وتطبيق وبناء  تصـميم أسـس على  بالتعرف  (2014 ،  )السـيد  دراسـة  اهتمت

ــوء  في  االلكتروني  التعليم  مجال  في  ومحدداتها ــرة المعلومات  آليات  ضـ ــاً  ،  المعاصـ   نموذب بناء  وأيضـ

 الدراســـــــــة تطبيق  وتم  ، طائفال جامـعة  في  وتطبيقـها  اإللكتروني الـتدريب  على  قائـمة  تدريبـية  لدورات

  أهمية  في الدراســـــــــة نتائج أهم  وتمثلت  ،  بالجامعة تدريس  هيئة عضـــــــــو  35 من  مكونة  عينة  على

  مع  ،  مناســـب  زمني  جدول وجود  وفي  للمتدرب  التدريبية  الحاجات  ضـــوء  في التدريب  موضـــوع تحديد
ــارة ــافة  ، التدريب  في  االنترنت  توظيف  أهمية  إلى اإلشــــ ــورا مالحظة  إلى  باإلضــــ  أثر  تقييم  في  لقصــــ
  وتنمية تأهيل بفعادة  الدراســـــــة اوصـــــــت  وقد ،  التدريبي البرنامج  انتهاء بعد  المتدربين  على التدريب

 واالســتفادة ،  المعلومات  ثورة  عصــر  لمواجهة  اإللكترونية  التدريبية البرامج  خالل من البشــرية القوى 
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ــتمـارات  ملئ  خالل  من  التـدريبيـة  البرامج  تقييم  نتـائج  من  كتغـذيـة  المتـدربين  جـانـب  من  قييمهـات  اســـــــ

 . عكسية
 ظل  في  التدريبي  النشـاط  فاعلية مدى  على  بالتعرف  (2018  ،  فريدة و  )حبيبة  دراسـة  اهتمت
  طبيعة  وتحديد بالجزائر  مصــرفيتين  مأســســتين  في  المعلومات لتكنولوجيا  الواســع  والتطبيق  االنتشــار

 لتكنولوجيا  معنوي   تأثير وجود  وأظهرت ،  فرداً  ينأربع  على  الدراســة  واعتمدت ، المتغيرات  بين العالقة

  األوفر  والتطبيق  باالستثمار  االهتمام الدراسة  واقترحت  ،  اإللكتروني  التدريبي  النشاط على  المعلومات

الزمـان  االهتمـام  مع اإللكتروني  التـدرـيب  فـاعليـة  لزـيادة  المعلومـات  لتكنولوجيـا  واألوســـــــــع  والمكـان  ـب

 . التدريبية العملية أداء من ُيحّسن مما المتدربين احتياجات ضوء في يةالتدريب للعملية المناسبين
  اســــتخدامه  وكيفية  اإللكتروني التدريب  دور  أهمية  (2019 ، )الدهشــــان دراســــة  تناولت كما

  وتوصـــلت  ،  تواجهه التي والتحديات المتطلبات بيان  خالل من  مصـــر  في التدريب  منظومة  تطوير  في

  الالزمة المتطلبات  توافر  مع  المنظمات  جميع  في  اإللكتروني بالتدريب األخذ  ضـــــــرورة  إلى الدراســـــــة

  والتحول  اإللكتروني التدريب برامج  إلى التقليدي التدريب  من  التحول  بضـرورة  أوصـت كما ،  لتطبيقه

 . المتطورة التكنولوجية التقنيات  إلى
ــايب دراســـــة  وركزت ــ  في  اإللكتروني التدريب دور  معرفة على  (2019 ،  )شـــ  األداء ينتحســـ

ــنـاعـة  منظمـات  في  للعـاملين  الوظيفي  ،  فرد  60  من  مكونـة  عينـة  خالل  من  وذـلك  ،  الجزائريـة  الصـــــــ
ــة نـتائج أهم  وـكاـنت  مـجال  في  الوظيفي واألداء  اإللكتروني  الـتدرـيب بين معنوـية عالـقة وجود  اـلدراســـــــ

  أداء   حســــينوت  لتنمية كأســــلوب  اإللكتروني التدريب اســــتخدام  بأهمية الدراســــة  وأوصــــت ، الدراســــة
 لتطوير  آلّية تعتبره أي  منتجاتها  تطوير  في  كوســـــيلة فقط  وليس ب  بالمأســـــســـــة  العاملين ب  المتدربين

  . معاً  والمنتجات البشر
ــة    واهتـمت على التعرف على آـثار العـمل عن ُبـعد   (Coenen & Kok, 2014)دراســـــــ

حيث قامت الخمس وجداول العمل المرنة على أداء فريق عمل مشـــــــروع تطوير منتجات جديدة ، 
منظمات المســـــتهدفة من الدراســـــة بفضـــــافة ممارســـــات مرنة بالعمل تتعلق بوقت ومكان العمل ، 
وقامت بقياس األداء بعد فترة زمنية ، وتمثلت أهم نتائج الدراســـــة في أن هناد آثار إيجابية على 

ه من المشــاركة األداء من العمل عن ُبعد حيث يعطي فرصــة أكبر للتعاون بين المنظمات بما يمثل
 في المعرفة وتبادل الخبرات . 
التعرف على الممارســــــات الخاصــــــة بفدارة الموارد   (Azmi, 2010)اســــــتهدفت دراســــــة 

البشــرية القائمة على مفهوم  الجدارة في المنظمات الخدمية في ماليزيا من خالل عينة من رجال 
ــة إلى أن ت ـــلت اـلدراســـــــ ـلك المنظـمات ال تـمارس مفهوم  اإلدارة العلـيا في ـهذه المنظـمات ، وتوصـــــــ
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الجدارة في جميع ممارســات وأنشــطة إدارة الموارد البشــرية ، بينما كانت ممارســات نشــاطي تقييم  
 األداء والتطور الوظيفي أعالها في التطبيق العملي .

  14على قائمة اســتقصــاء موجهة إلى    (Kock & Ellstrom, 2011)اعتمدت دراســة 
الحجم في الســويد لمعرفة أثر البرامج التدريبية المقدمة للعاملين   منظمة أعمال صــغيرة ومتوســطة

فيها على تطوير الجدارات لديهم ، وأظهرت الدراســــــــة التأثير المعنوي لتلك البرامج في تحســــــــين  
جدارات العاملين وكفاءاتهم ، وأوصــت الدراســة بحاجة التدريب إلى تحســين بيئة التعلم في المناخ 

ــورة التنظيمي حتى يأتي با ــين الكفاءات المطلوبة إلنجاز العمل بصـــ ــودة منه لتحســـ لنتائج المنشـــ
 متميزة . 

ــة  ــرب نوفا بوالية    (Kiper, 2013)وتم إجراء دراســ ــات العليا جامعة شــ في كلية الدراســ
ــمنت المنظمات الرائدة التي تواجه تحدي مواكبة البرامج التعليمية المتغيرة  فلوريدا األمريكية وتضـــ

ــتمرار ، ووج ود ـحاـجة لتوافر موارد لتـعدـيل المواد الـتدريبـية التي تنـقل المحتوى الـجدـيد ، مع  ـباســـــــ
عـدم إمـكانـية إجراء تحلـيل فـعال لفجوة الـتدرـيب نتيجـة لـعدم الـقدرة على اتـباع برامج تعلم لمكوـنات  
عمليات وســـــياســـــات مديري التدريب ، لذا أوصـــــت الدراســـــة بتحديد االحتياب من خالل لجنة من 

تخدامات نظام إدارة المعرفة الذي يعالج أوجه القصـور في إدارة التدريب مما يسـتدعي  الخبراء السـ
 الحاجة إلى التحقق من صحة األولويات المستخدمة في الدراسة .

على فحص ممارسـات تدريب قطاع االتصـاالت    (Irum et al., 2012)كما ركزت دراسـة  
ــتان وبيان أثرها على أداء الموظف من خالل ع ــركات في باكســــــ ينة من الموظفين في بع  شــــــ

ــتثمار المنظمات في التدريب للموظفين ُيعّزز أدائهم  ــة إلى أن اســ ــت الدراســ ــاالت ، وخلصــ االتصــ
ــيلـة مفيـدة لمواجهـة االبتكـار التكنولوجي في   ويرفع كفـاءاتهم ومهـاراتهم حيـث ُيعـد التـدريـب وســـــــ

 . األسواب ، كما أنه يلعب دورًا رئيسًا في تعزيز أداء الموظفين
( على مركز التدريب التربوي بســــلطنة عمان والذي 2018وتم تطبيق دراســــة )البريكية ، 

تنــاول معرفــة دور التــدريــب اإللكتروني ومتطلبــاتــه ومعوقــات تطبيقــه وذلــك من خالل عينــة من 
المعلمات وعدد من اإلداريين ، وأكدت الدراســة على ضــرورة وضــع معايير لضــمان جودة التدريب 

ع وضــع رؤية لتطبيقه لعدم وجود قاعات ُمجهّزة الســتخدامه الرتفاع تكاليف إنشــائها اإللكتروني م
ــائل والقنوات المتاحة لدى  ــر ثقافة التدريب اإللكتروني من خالل الوســـ ــة بنشـــ ، وأوصـــــت الدراســـ

 المجتمع الدراسي . 
آثار آليات المعلومات المعاصــرة على   (Bladimir & Rosales, 2019)أتمت دراســة 

ــين نوعيـة حيـاتهم من خالل التنميـ ا متعـددة لهفراد وتحســـــــ ة أواًل ثم مـا يمكن أن تقـدمـه من مزاـي
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دولة وأظهرت أهم النتائج   145نموذب التنمية البشــرية وتم تطبيق الدراســة على عينة مكونة من  
التأثير اإليجابي على التنمية البشــرية عن طريق تطبيق تقنيات المعلومات المتقدمة . لذلك يمكن 

ــات في البالد النامية لدعم تطبيقها في  ا ــياسـ ــانعي السـ ــة كأداة ُتعّزز نوايا صـ ــتخدام هذه الدراسـ سـ
 الواقع العملي .

( إطارًا نظريًا حول مفهوم التدريب االلكتروني  2020قدمت دراســـة )ضـــو و المصـــراتي ، 
ــاهمتـها في تطوير عملـية التعليم بمر  ــتراتيجـيات التي يجـب اتـباعـها وـمدى مســـــــ احلـها وأهم االســـــــ

المتعددة في ليبيا بمأســـــســـــات التعليم الجامعي . توصـــــلت الدراســـــة إلى أن التدريب االلكتروني  
يساعد في رفع وبناء القدرات وتطوير المهارات التطبيقية والذي ينعكس على تطوير عملية التعليم  
ــحة طويلة األجل للتحول م ــة بأهمية تبني خطوات واضـــــ ــت الدراســـــ ن بمراحلها المتنوعة . أوصـــــ
التدريب التقليدي إلى التدريب اإللكتروني إضافًة إلى استحداث وحدة للتدريب االلكتروني في وزارة  

 التعليم العالي تقوم باإلشراف والمتابعة مع توفير كافة متطلبات استخدامها .
للكشــف المبكر عن الفرب / الفروب بين   (Hodges, et al., 2020)كما ســعت دراســة 

التعلم عن ُبعد الذي يتم التخطيط له وبين التعلم عن ُبعد اســــــتجابة لحاالت الطواري والتي أطلقت  
عليها الدراســـــــة ب الهجرة المفاجئة ب ، وذلك من خالل تصـــــــميم نموذب مكون من شـــــــروط تقييم  

ــئـلة يمكن من خاللهـا تقييم الـتدريس عن ُبـعد في حـاالت الطواري ، وقـياس    ومجموعـة من األســـــــ
ــة إلى اختالف تجـارب التعُلم   ـمدى  نجـاح تجـارب التعُلم عن ُبـعد عبر االنترـنت . وانتـهت اـلدراســـــــ
عبر االنترنـت عن مثيلـه في حـاالت الطواري من حيـث جودة التخطيط ، والـدورات الُمقـدمـة عبر 

ــا ــتجابًة ألزمة أو كارثة ، ويجب على جميع األقســـــ م بالكليات والجامعات التي تعمل  االنترنت اســـــ
 . COVID-19على الحفاظ على التعليم أثناء جائحة 

ــة  على تقييم تجربة الطالب والتكيف مع    (Holmes et al., 2020)بينـما ركزت دراســـــــ
، وذلك من خالل برنامج مشــترد بين ثالث   COVID-19التعُلم عن ُبعد في ظل انتشــار جائحة  

فرد من   157، وقد تم إجراء الدراســة على    IBMويســرية وشــهادة  جامعات فرنســية وألمانية وســ
ــاتذة  ــديد من جانب األســــ الجامعات الثالثة . وتمثلت أهم النتائج في اعتقاد الطالب بااللتزام الشــــ
ــهيل عملية انتقال الطالب إلى بيئة التعُلم الجديدة  للتكيف مع التعلم عن ُبعد ، ويعملون على تســـ

 نية مناسبة .عن طريق بنية تحتية تق
إلى بحث تجربة االنتقال من التعليم   (Basilaia & Kvavadze, 2020)وهدفت دراسة  

ــار جــائحــة   بواليـة    COVID-19في المــدارس النظــاميــة إلى التعُلم عبر االنترنــت خالل انتشــــــــ
أمريكا ، حيث تم مناقشـة نتائج التعُلم عبر االنترنت . وأسـفرت أهم نتائج الدراسـة عن   –جورجيا  
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ــتفــادة من ن جــاح التحول إلى التعلم عبر  االنترنــت بــدياًل عن التعليم التقليــدي ، ويمكن االســـــــ
المهارات التي اكتسـبها أطراف عملية التعليم التي تتكون من معلمين ، طالب وإدارة لزيادة فاعلية 

 التدريس الجماعي للحصول على مهارات جديدة ألطرافه .
ــة )عوف ، هالل ،   ــاـتذة ومـعاونيهم    (  2020ركزت دراســـــــ على العالـقة بين وعي األســـــــ

بتطبيق اإلدارة اإللكترونية بمحاورها الثالث )معارف األعضاء نحو اإلدارة اإللكترونية ، اتجاهاتهم 
نحوها ، ممارســــــــاتهم تجاهها ( ودافعية اإلنجاز الوظيفي بمحاوره األربعة )تحمل المســــــــئولية ، 

ــعور بأهمية ال ــاتذة المثابرة على العمل ، الشـ وقت ، المرونة ( ، وتم التطبيق على عينة من األسـ
ــاـتذة  ومـعاونيهم من ـجامـعة طنـطا . تمثـلت أهم النـتائج في وجود عالـقة ارتـباطـية بين وعي األســـــــ
ــاتذة  ــة باالهتمام باسـ ــت الدراسـ ــاعديهم باإلدارة اإللكترونية ، دافعية اإلنجاز الوظيفي . أوصـ ومسـ

ــاليــب تنفيــذ اإلدارة  الجــامعــة ومعــاونيهم وتنميتهم وذلــك   بعمــل برامج تهــدف إلى توعيتهم بــأســــــــ
ــئولـية واالعتمـاد على النفس واالهتمـام بكـل المأثرات التي  اإللكترونـية والقـدرة على تحمـل المســـــــ

 تعوب نمو المسئولية االجتماعية لديهم وتحقيق اإلنجاز الوظيفي . 
ية تعمل بنظام التعليم ( التطور التاريخي إلنشــاء أول كل  2020ناقشــت دراســة ) هندي ، 

عن ُبعد بكلية العلوم اإلسالمية للوافدين بجامعة األزهر الشريف ، والتي تهدف إلى تدريس العلوم 
( دارس من 192اإلســــالمية والعربية للطالب من جميع أنحاء العالم ، وتم تطبيق الدراســــة على )

ــل الـباـحث إلى ـعدة نـتائج منـها وجود نـتا ئج إيجـابـية ـعدـيدة إلى ـجاـنب الطالب الواـفدين . وتوصـــــــ
 بع  القصور في فعالية نظام القبول والتسجيل االلكتروني . 
 ويالحو على معظم الدراسات السابقة ما يلي :

( على التدريب ودوره في رفع كفاءة أداء موظفي القطاع  2014ركزت دراســــة )الغامدي ،   -
 تابعًا في هذه الدراسة  العام حيث كان التدريب متغيرًا مستقاًل بينما كان متغيراً 

اختالف مجال التطبيق في هذه الدراســــــة عن بع  الدراســــــات الســــــابقة حيث كانت في   -
ــة )إبراهيم و عبده ،  ــة )عمر ، 2016دراسـ ( الطالب الملتحقين بالبرامج 2019( ، ودراسـ

ــة  )الـغامدي ، التي تلي مرحـلة البـكالوريوس التي تـقدمـها كلـية التربـية ، وكانت في دراســـــــ
ــة )عفانة و 2014 ــعودية ، وفي دراســـــ ــمان االجتماعي في  الباحة بالســـــ ( مكاتب الضـــــ

 ( في شركات االتصاالت السعودية .2018الشقاوي ، 

ــقاوي ،  - ــة )عفانة و الشــ ــة )جمعة ، 2018اهتمت دراســ ( بتأثير المناخ 2019( ، ودراســ
بينما اهتمت هذه الدراسة بتأثير    التنظيمي واستراتيجيات إدارة التغيير على األداء الوظيفي

ــل االلكتروني على جودة العملـية الـتدريبـية والتي ُتـعد جزًءا من األداء  ــاـئل التواصـــــــ وســـــــ
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الوظيفي ألي منظمة إذ أن التغيير عن طريق التعلم عن ُبعد يأدي إلى تحســـين مســـتوى  
مســــــــتوى   األداء بشــــــــكل عام ومنها األداء التدريبي األمر الذي ينعكس في النهاية على

 األداء ككل .

( على ضــــرورة توجيه قدرات 2018اتفقت هذه الدراســــة مع دراســــة )النجار و عاصــــي ،   -
ــكال اإلدارة  ــة أثر أحد أشــ ــافت هذه الدراســ العاملين نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية ، وأضــ

 اإللكترونية وهو التواصل عن ُبعد على جودة العملية التدريبية .

( إلى فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التدريس 2015 أشـــــارت دراســـــة )النجار ، -
ــة في   اإللكتروني لدى معلمي المرحلة الثانوية في غزة ، ولكنها اختلفت عن هذه الدراســــــ

 مجال التطبيق .

ــياني  ،  - ــائل التواصـــل عن ُبعد في  2019أوضـــحت دراســـة )العضـ ( أثر اســـتخدام أحد وسـ
ـشقراء بالـسعودية واختلفت عن هذه الدراـسة في    تنمية مهارات الحاـسب لدى طالب جامعة

متغيرها التابع وهو كفاءة العملية التدريبية ، إضـــافًة إلى اختالف مجال التطبيق الميداني  
. 
( مع هذه الدراســة في  2018( و دراســة )حبيبة و فريدة ، 2014اتفقت دراســة )الســيد ،   -

ــميم وتطبيق البرامج الـتدريبـية في مجـال التعل يم اإللكتروني وإن اختلفـت في  أهمـية تصـــــــ
قطاع التطبيق من جامعة الطائف في الدراسـة األولى ومأسـسـتين مصـرفيتين بالجزائر في  
ــة في مركز تنمـية ـقدرات  ــة الـثانـية بينـما تمـثل القـطاع المـيداني في ـهذه اـلدراســـــــ اـلدراســـــــ

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط . 

ــايب ،   - ــة )شــــ اإللكتروني في األداء الوظيفي للعاملين ( دور التدريب 2019أظهرت دراســــ
ــة في مجال التطبيق   ــناعة بالجزائر وبالتالي تختلف عن هذه الدراســــ ــات الصــــ ــســــ بمأســــ
الميداني من جهة وفي كٍل من المتغير المســـتقل ب وســـائل التواصـــل اإللكترونيب والمتغير  

 التابع بجودة العملية التدريبيةب من ناحية ثانية .

ــة )البري - ــارت دراسـ ــر ثقافة التدريب اإللكتروني  2018كية ، أشـ ــية بأهمية نشـ ( إلى التوصـ
من خالل القنوات المتاحة لدى المجتمع الدراسي الذي يضم عددًا من المعلمين واإلداريين 

 بسلطنة عمان ، ومن ّثم اختلفت عن هذه الدراسة في مجال التطبيق .

 –أن التدريب اإللكتروني    ( في2020اتفقت هذه الدراسـة مع دراسـة )ضـو و المصـراتي ،  -
ــاليب التدريب عن ُبعد  يطور آليات تنفيذ مراحل التعليم المتعددة   –والذي ُيعد تطبيقًا ألســــ
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لذا ينبغي االنتقال إليه من خالل تبني اســتراتيجية واضــحة المعالم ، واختلفت في المجال 
 التطبيقي وبيئة التنفيذ للدراسة . 

الفروب بين التعلم المخطط عن ُبعد والتعلم   (Hodges et al., 2020)أوضـــحت دراســـة  -
عن ُبعد اســـــــتجابة للحاالت الطارئة ، وهو ما يختلف عن هذه الدراســـــــة التي تهدف إلى 
ــائــل التعلم عن ُبعــد على جودة العمليــة التــدريبيــة ، ومن ثم تختلف عن  بيــان أثر وســــــــ

 المتغير التابع الخاص بها .

ــة  - ــلت دراســ ــة    (Holmes et al., 2020)توصــ  ,Basilaia& Kvavadze)، ودراســ

ــهـيل انتـقال الطالب من التعليم التقلـيدي إلى التعُلم عن ُبعـد في   (2020 إلى أهمـية تســـــــ
المرحلة الجامعية والمدارس النظامية وهو ما تســــــعى هذه الدراســــــة إلى بحثه ولكن على 

ــاًل عن بحث أثر ذلك على جودة التدريب  ــاتذة الجامعة ومعاونيهم بها ، فضــــ في هذا أســــ
 المجال .

ــة )عوف ، هالل ،   - ــة مع دراســــ ــاتذة 2020اتفقت هذه الدراســــ ( في أهمية االهتمام بأســــ
الجامعة ومعاونيهم وتنميتهم بأســــاليب اإلدارة اإللكترونية ، والذي ُتعد أســــاليب التواصــــل 

 عن ُبعد أحد آلياتها وإن اختلفت في المتغيرات المستقلة والتابعة . 

ــة )هندي ،  وافقت هذه  - ــة جزئيًا مع ما جاء في دراســ ــتخدام  2020الدراســ ( من أهمية اســ
نـظام التعليم عن ُبـعد واختلـفت في مـجال التطبيق المـيداني من طالب إـحدى كلـيات ـجامـعة 
األزهر الشريف إلى أساتذة جامعة أسيوط ومعاونيهم إضافًة إلى المتغير التابع وهو جودة 

 العملية التدريبية .

ــة - على  المتقدمة  المعلومات آليات في آثار    (Bledimir & Hoz , 2019) بحثت دراســ
دولة ومن ّثم تختلف عن هذه الدراسة   145التنمية أواًل ثم تحسين نوعية حياة األفراد في  

المعلومات آثار آليات العملية التدريبية من خالل أحد أشـــــكال بتطوير مراحل التي اهتمت  
 .الوطنية جامعاتالوهي وسائل التواصل عن ُبعد داخل إحدى المتقدمة 

 ثانيًا : مشكلة الدراسة : 
عالم   أساسية في  والتواصل سمًة  االتصال  والمتنامي في وسائل  الدوري  التطور  أصبت 
األعمال في الوقت الحاضر وبالتالي تعددت أساليب العمل عن ُبعد في العديد من المجاالت ومنها 

التدريبية والتي تدعم تطوير المهارات والقدرات اإلدارية والقيادية لدى المتدربين في    خطوات العملية 
 ضوء تحديد االحتياجات التدريبية لهم بشكل دقيق . 
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وبناًء على ما سبق تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر أساليب العمل عن ُبعد 
تمثل عناصرها في تكاليف العملية التدريبية ، بصورة إجمالية على جودة العملية التدريبية والتي ت

واختيار الزمان والمكان المناسبين للعملية التدريبية ، والتحسين المستمر ألداء تلك العملية . فضاًل 
عن عالقة أساليب العمل عن ُبعد بتلك العناصر بصورة إجمالية ، لذا يمكن صياغة مشكلة الدراسة 

 ت أهمها: من خالل طرح مجموعة من التساؤال
ما هو أثر أساليب الدراسة عن ُبعد بعناصرها األربعة على تكاليف العملية التدريبية   •

 في قطاع الدراسة ؟ 

ُبعد بعناصرها األربعة على اختيار الزمان والمكان  • ما هو أثر أساليب التدريب عن 
 المناسبين للعملين التدريبية في قطاع الدراسة ؟ 

ما هو أثر أساليب التدريب عن ُبعد بعناصرها األربعة على التحسين المستمر ألداء  •
 العملية التدريبية في قطاع الدراسة ؟ 

العملية   • األربعة على عناصر جودة  بعناصرها  ُبعد  التدريب عن  أساليب  أثر  ما هو 
 التدريبية إجماال في قطاع الدراسة ؟ 

 ثالثًا : أهداف الدراسة : 
 ث إلى الوصول لهغراض اآلتية : يسعى البح

توضيت أهمية توافر أساليب التدريب عن ُبعد إجمااًل وانعكاسها على تكاليف العملية   •
 التدريبية . 

المناسبين  • والمكان  الزمان  اختيار  على  إجمااًل  ُبعد  عن  التدريب  أساليب  أثر  بيان 
 للعملية التدريبية . 

إجماالً  • ُبعد  عن  التدريب  أساليب  أثر  العملية    بيان  ألداء  المستمر  التحسين  على 
 التدريبية . 

بيان أثر أساليب التدريب عن ُبعد بصورة إجمالية على جودة العملية التدريبية إجمااًل  •
. 

عرض النتائج وتقديم بع  آليات التنفيذ المقترحة لتفعيل أساليب التدريب عن ُبعد  •
يبية بأبعادها الثالث المستخدمة  التي تناولتها الدراسة على عناصر جودة العملية التدر 

 في مجال قطاع الدراسة .
 

 رابعًا : أهمية الدراسة : 
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 وتتمثل األهمية من خالل العناصر والبنود التالية :  
إلقاء الضوء أمام باحثين آخرين للتعمق في مجال وسائل العمل عن ُبعد وعالقته بجودة   -1

 تناولته هذه الدراسة .العملية التدريبية من خالل متغيرات تختلف عما 

ُبعد ،  -2 بالتدريب عن  المعرفة  بعناصرها مستوى  ُبعد  التدريب عن  أبعاد أساليب  أثر  بيان 
التنظيمية ، والمعوقات   الثقافة  ُبعد ،  التدريب عن  بين أطراف  الُمتبادلة  الثقافة  مستوى 
البيئية للتدريب عن ُبعد على أبعاد جودة العملية التدريبية وهي تكاليف العملية التدريبية  

ر الزمان والمكان المناسب للعملية التدريبية ، والتحسين المستمر ألداء العملية ، اختيا
 التدريبية في ميدان الدراسة التطبيقي .  

تساعد الدراسة متخذي القرار في القطاع الميداني لها على بيان أهم العناصر المأثرة على  -3
عد حتى تأخذ في االعتبار  جودة العملية التدريبية السيما من خالل أساليب التدريب عن بُ 

عند إعداد الخطط المستقبلية للدورات التدريبية التي سيتم االعتماد عليها واعتمادها في  
 الفترات الزمنية الالحقة . 

تقديم مجموعة من النتائج التي تعّضد اقتراح مجموعة من الدالالت التطبيقية التي تعكس  -4
ق في  العملية  الحياة  في  للتنفيذ  قابلة  جودة  آليات  من  ُيدّعم  بما  الميداني  الدراسة  طاع 

 العملية التدريبية عن طريق آليات التدريب عن ُبعد . 
 خامسًا : فروض الدراسة :  

الفرض األول : يوجد تأثير إحصائي بين أساليب التدريب عن ُبعد وبين تكاليف العملية  
 التدريبية . 

يب عن ُبعد وبين اختيار الزمان الفرض الثاني : يوجد تأثير إحصائي بين أساليب التدر 
 والمكان المناسب للعملية التدريبية .

الفرض الثالث : يوجد تأثير إحصائي بين أساليب التدريب عن ُبعد وبين التحسين المستمر  
 ألداء العملية التدريبية .

الفرض الرابع : يوجد تأثير إحصائي بين أساليب التدريب عن ُبعد بصورة إجمالية وبين 
 العملية التدريبية بصورة إجمالية .   جودة
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 سادسًا : منهجية الدراسة :  
 أ ( الدراسة النظرية :  

يتم االستعانة بما تيسر للباحث من مراجع ودوريات ومواقع علمية متاحة سواًء باللغة  
العربية أو باللغة اإلنجليزية التي ترتبط بمتغيرات الدراسة المستقلة وهي أساليب التدريب عن ُبعد  
بين أطر  الُمتبادلة  الثقة  ُبعد ، مستوى  بالتدريب عن  المعرفة  اف  بعناصرها األربعة وهي مستوى 

التدريب عن ُبعد ، الثقافة التنظيمية ، والمعوقات البيئية للتدريب عن ُبعد بصورة إجمالية والمتغير  
  ، التدريبية  العملية  تكاليف   : المتغيرة وهي  الثالث  بأبعادها  التدريبية  العملية  التابع وهو جودة 

 ألداء العملية التدريبية .   اختيار الزمان والمكان المناسب للعملية التدريبية ، والتحسين المستمر
 ب ( أسلوب الدراسة : 

 متغيرات الدراسة وكيفية قياسها :    – 1
اقتصر المتغير المستقل على أساليب التدريب عن ُبعد بأبعادها األربعة بصورة إجمالية  
بعناصر فرعية متغيرة ثالثة كٍل على حدة وبصورة   التدريبية  العملية  التابع وهو جودة  والمتغير 

 إجمالية ، ويتم قياس المتغيرات السابقة وفقا لما يلي : 
 يب عن ُبعد : )أ( المتغير المستقل : أساليب التدر 

 ويتمثل في أربعة عناصر :
 ( . 6إلى  1عنصر مستوى المعرفة بالتدريب عن ُبعد ) العبارة من   •

 (.14إلى  7عنصر مستوى الثقة الُمتبادلة بين أطراف التدريب عن ُبعد )العبارة من  •

 (   19إلى  15عنصر مستوى الثقافة التنظيمية ) العبارة من  •

 (   23إلى  20المعوقات البيئية للتدريب عن ُبعد ) العبارة من   عنصر •

 )ب( المتغير التابع : جودة العملية التدريبية :  
 مقسمة على ثالثة أبعاد متغيرة بيانها ما يلي :    33إلى  24وتشمل العبارات من 

 (  26إلى  24لية التدريبية ) العبارة من ُبعد تكاليف العم •

 (  30إلى  27ُبعد اختيار الزمان والمكان المناسب للعملية التدريبية ) العبارة من  •

 (   33إلى  31ُبعد التحسين المستمر ألداء العملية التدريبية ) العبارة من  •

ير موافق  ( وتعني غ  1وتم استخدام مقياس ليكرت ذو النقاط الخمس حيث يتراوح من )  
  ( إلى رقم  اعتمادًا على    5على اإلطالب  السابقة  المتغيرات  اختيار  وتم   . ( وتعني موافق جدًا 

  ، عبده  و  )إبراهيم  دراسة   : أهمها  العلمية  الدراسات  من  ودراسة  2016مجموعة   ) 
  ، ،  2019)عمر  ماضي  )أبو  دراسة   ،  )2015  ، )غبون  دراسة  دراسة 2012(،   ،  ) 
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( ، دراسة 2018، دراسة )البريكية ،    (Coenen & Kok, 2014)، دراسة  (  2017)أبوشعبان ،  
 ( . 2019( ، دراسة )الدهشان ، 2019)شايب ، 

 ( نموذب الدراسة  1ويمثل الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 
 

 
 مجتمع وعينة الدراسة :   – 2

مدرس   معيد،   ( أسيوط  جامعة  بكليات  ومعاونيهم  الجامعة  أساتذة  البحث  مجتمع  يضم 
مساعد ، مدرس ، أستاذ مساعد ، أستاذ ( ممن يتدربون في مركز تنمية قدرات الجامعة ، وهو  
ما يتالءم مع طبيعة متغيرات الدراسة المستقل والتابعة بأبعادها المختلفة حيث أساليب التدريب 

ُبعد بصو  رة إجمالية على المتغير التابع وهو جودة العملية التدريبية بصورة إجمالية وعلى  عن 
والمكان  الزمان  اختيار   ، التدريبية  العملية  تكاليف  وهي  حدة  على  كٍل  الثالثة  المتغيرة  أبعادها 
المناسب للعملية التدريبية ، والتحسين المستمر ألداء العملية التدريبية وذلك بما ينعكس على  

ور أساليب التدريب عن ُبعد من جهة وعلى تدعيم جودة العملية التدريبية من جهة ثانية بنطاب  تط
 الدراسة التطبيقي . 

مفردة تم انتقاء عينة عشوائية بسيطة تتكون    170وفيما يتعلق بالمجتمع الذي يتكون من  
  0.05عنوية  % ، ومع مستوى م95مفردة بناًء على الجداول اإلحصائية وبمعامل ثقة    118من  

( وتم تجميع قوائم االستقصاء ومراجعتها واستبعاد غير الصالت منها للتحليل 2013دراسة )ريان ،  
  83,05( قائمة استقصاء بمعدل استجابة ) 98اإلحصائي حيث بلغ عدد القوائم الصحيحة عدد )  

يس بجامعة %( وتمثلت وحدة المعاينة في المتدربين في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدر 
أستاذ مساعد ، أستاذ (    –مدرس    –مدرس مساعد    –أسيوط بمختلف درجاتهم الوظيفية ) معيد  

. 

 المتغيرات التابعة  

عبارات (  10جودة العملية التدريبية )   

:  ثالثة أبعاد    

 عبارات(    3تكاليف العملية التدريبية )  •

ر الزمان والمكان المناسب للعملية  اختيا •

 عبارات(.  4التدريبية ) 

التحسين المستمر ألداء العملية   •

 عبارات(  3التدريبية ) 

المستقل المتغير   

عبارة(  23أساليب التدريب عن بُعد )  

:  أربعة أبعاد   

 عبارات( 6مستوى المعرفة بالتدريب عن بُعد ) •

 عبارات(  8مستوى الثقة المتبادلة بين أطراف التدريب عن بُعد ) •

 عبارات(  5الثقافة التنظيمية ) •

 عبارات ( 4المعوقات البيئية للتدريب عن بُعد ) •
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 أسلوب تحليل البيانات : 
ــة التي تم تجميعـها من خالل  ـقام الـباـحث بخطوات تبوـيب وـجدوـلة وتحلـيل بـياـنات اـلدراســـــــ

ــائي  ــتـخدام الـحاســـــــــب اآللي عن طريق البرنامج اإلحصـــــــ ــاء وباســـــــ ــتقصـــــــ    SPSSقوائم االســـــــ
(Statistical Package For Social Sciences)   وقام  الباحث باالســــــتعانة باألســــــاليب ،

 فروض الدراسة :  اإلحصائية اآلتي بيانها الختبار
الذي يقيس مدى ثبات أداة القياس تبعًا   Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ   -

إلجابات مفردات العينة إذ أنه كلما ارتفعت النسبة المئوية للمتغيرات كلما اتضت ترابط 
 عبارات قائمة االستقصاء . 

معنوية وارتباط للتعرف على مقدار  Correlation Coefficientمعامالت االرتباط  -
 العالقة بين المتغيرات .  

البسيط   - االنحدار  باختبار   Simple Regression Analysisتحليل  يقوم  والذي 
 تأثير المتغيرات المستقل في المتغيرات التابعة . 

الذي يوضت مدى معنوية وقوة العالقة بين المتغيرات التي تم تناولها   Betaمعامل   -
 في هذه الدراسة .  

 سابعًا : اختبار فروض الدراسة :  
 ( معامالت الصدق لمقاييس الدراسة 1جدول رقم ) 

 معامالت الصدق  عدد عبارات المقياس  اسم المتغير  م

 0.960 23 المستقل " أساليب التدريب عن بُعد إجماالً " المتغير  1

 0,890 10 جودة العملية التدريبية إجماالً " المتغير التابع "  2

 0,963 3 تكاليف العملية التدريبية " المتغير تابع "  3

 0,923 4 متغير تابع"  الاختيار الزمان والمكان المناسب للعملية التدريبية " 4

 0,858 3 التدريبية "المتغير تابع" التحسين المستمر ألداء العملية  5

ما م الدراسة    للمقاييس المستخدمة فييتضح من الجدول السابق ارتفاع معامالت الصدق  

، فضالً عن أنه يمكن االعتماد لمتغيرات الدراسة  قياس عبارات قائمة االستقصاء  يشير إلى صحة  

 .عليها في التطبيق الميداني للدراسة 
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 ( معامالت االرتباط لمتغيرات الدراسة ومقاييس اإلحصاء الوصفي 2جدول رقم )

 المتغير  م
أساليب 
التدريب عن 
 ُبعد

جودة  
العملية 
 التدريبية

تكاليف  
العملية 
 التدريبية

اختيار الزمان 
 والمكان المناسب

 للعملية التدريبية

التحسين المستمر 
  ألداء العملية
 التدريبية

     1 أساليب التدريب عن ُبعد  1

    1 0.813** جودة العملية التدريبية 2

   1 0,941** 0.750** تكاليف العملية التدريبية 3

اختيار الزمان والمكان   4
 المناسب للعملية التدريبية

**0.753 **0,807 **0,652 1  

5 
 

التحسين المستمر ألداء  
 العملية التدريبية

**0,585 **0,833 **0,777 **0,404 1 

 Mean 3.6766 3,7357 3,9286 3,8571  ــــــــ 

 > P           الباحث من خالل المصدر : التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية 

0.01 
 :ما يلي متغيرات الدراسة لأوضحت نتائج االرتباط 

o   وجود ارتباط معنوي موجب بين أساليب التدريب عن ُبعد إجمااًل وبين جودة العملية التدريبية
 .  0,813بصورة إجمالية بما قيمته   

o  العملية تكاليف  وبين  إجمااًل  ُبعد  التدريب عن  أساليب  بين  موجب  معنوي  ارتباط  وجود 
 .  0,750التدريبية بقيمة  

o   ارتباط معنوي موجب بين أساليب التدريب عن ُبعد إجمااًل وبين اختيار الزمان والمكان وجود
 .  0,753المناسب للعملية التدريبية بقيمة 

o   وجود ارتباط معنوي موجب بين أساليب التدريب عن ُبعد إجمااًل وبين التحسين المستمر
 .  0,585ألداء العملية التدريبية بقيمة 

الساب النتائج  المتغيرين  وتشير  تغير أحد  يعني أن  الموجب  المعنوي  االرتباط  إلى أن  قة 
يجعل المتغير اآلخر يتبعه في نفس االتجاه ، إضافًة إلى أن تلك النتائج تدعم فروض الدراسة 

 بشكل مبدئي .
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 ( نتائج اختبار فروض الدراسة 3جدول رقم ) 

 Beta T. 2R والمتغيرات التابعة المتغير المستقل رقم الفرض 

 0,562 11,099** 0,750 أساليب التدريب عن بُعد إجماالً مع تكاليف العملية التدريبية األول 

أساليب التدريب عن بُعد إجماالً مع اختيار الزمان والمكان   الثاني   

 المناسب للعملية التدريبية 

0,753 **11,213 0,567 

أساليب التدريب عن بُعد إجماالً مع التحسين المستمر ألداء   الثالث   

 العملية التدريبية  

0,585 **7,075 0,343 

أساليب التدريب عن بُعد إجماالً مع جودة العملية التدريبية  الرابع  

 بصورة إجمالية 

0,813 **13,659 0,660 

 P < 0.01  الباحث  من خاللالمصدر : التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية  

 يالحو من الجدول السابق ما يلي : و 

 Simple Regressionٍٍ تم اختبار فروض الدراسة من خالل أربعة نماذب انحدار بسيط  

Analysis   حيث تمثل المتغير التابع في النموذب األول في تكاليف العملية التدريبية ، وهو ما
 3/1يظهر من الجدول رقم  

 )النموذج األول(   1/ 3الجدول رقم 

 Beta T. 2R التابع  المتغير رقم الفرض 

اساليب التدريب عن بُعد " المتغير المستقل " مع تكاليف   األول 

 العملية التدريبية 

0,750 **11,099 0,562 

 P < 0.01        الباحث من خالل المصدر : التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية 
وكاان المتغير التاابع في النموذج الثااني :و خ اختياار الزماان والمكاان المنااساااااب للعملياة 

 خ  3/2التدريبية ، و:و ما يظهر في الجدول رقم 

 )النموذج الثاني(  2/ 3جدول رقم  

 Beta T. 2R التابع  المتغير رقم الفرض 

أساليب التدريب عن بُعد إجماالً مع اختيار الزمان والمكان   الثاني   

 المناسب للعملية التدريبية 

0,753 **11,213 0,567 

 P < 0.01        الباحث من خالل المصدر : التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية 
وكان المتغير التابع في النموذج الثالث :و خ التحسااين المسااتمر ألداء العملية التدريبية ، 

 خ  3/3و:و ما يظهر في الجدول رقم 
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 )النموذج الثالث ( 3/ 3جدول رقم  

 Beta T. 2R التابع  المتغير رقم الفرض 

أساليب التدريب عن بُعد إجماالً مع التحسين المستمر ألداء   الثالث   

 العملية التدريبية  

0,585 **7,075 0,343 

 P < 0.01        الباحث من خالل المصدر : التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية 
إجماالياة ، وكاان المتغير التاابع في النموذج الرابع :و خ جودة العملياة التادريبياة بصااااورة  

 خ 3/4و:و ما يظهر في الجدول رقم 

 )النموذج الرابع (  4/ 3جدول رقم  

 Beta T. 2R التابع  المتغير رقم الفرض 

أساليب التدريب عن بُعد إجماالً مع جودة العملية التدريبية  الرابع  

 بصورة إجمالية 

0,813 **13,659 0,660 

 P < 0.01        الباحث من خالل المصدر : التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية 

 ويتضت من الجداول السابقة ما يلي :  

معنوية العالقة بين المتغير المستقل بصفة إجمالية مع تكاليف العملية التدريبية كمتغير   •
% من التغيرات في متغير الدراسة 56,2يفسر    2R( وأن معامل التحديد  1/ 3تابع )جدول  
 التابع.

المناسب  • والمكان  الزمان  اختيار  إجمالية مع  المستقل بصفة  المتغير  بين  العالقة  معنوية 
تابع )جدول   كمتغير  التدريبية  التحديد  2/ 3للعملية  معامل  وأن   )2R    من  56,7يفسر %
 التغيرات في متغير الدراسة التابع .

التحسين • مع  إجمالية  بصفة  المستقل  الدراسة  متغير  بين  العالقة  ألداء   معنوية  المستمر 
% من  34,3يفسر    2R( وأن معامل التحديد  3/ 3العملية التدريبةي كمتغير تابع )جدول  

 التغيرات في المتغير التابع .

معنوية العالقة بين متغير الدراسة المستقل بصفة إجمالية مع جودة العملية التدريبية بصورة  •
% من التغيرات في  66يفسر    2R( وأن معامل التحديد  4/ 3إجمالية كمتغير تابع )جدول  

 متغير الدراسة التابع .

مما يشير إلى معنوية أساليب التدريب عن ُبعد إجمااًل مع كٍل من متغير تكاليف العملية  
ألداء   المستمر  التحسين  متغير   ، التدريبية  للعملية  المناسب  والمكان  الزمان  متغير   ، التدريبية 
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ااًل مع جودة العملية التدريبية بأبعادها الثالث بصورة إجمالية العملية التدريبية كٍل على حدة ، وإجم
. 

 ثامنًا : مناقشة وتفسير نتائج الدراسة :  
نتائج الدراسة العالقة المعنوية اإليجابية بين أساليب التدريب عن ُبعد إجمااًل كمتغير  أثبتت  ▪

كمتغير    –وهي أحد أبعاد جودة العملية التدريبية    –مستقل وبين تكاليف العملية التدريبية  
تابع مما يعني أنه كلما تم تقديم أساليب التدريب عن ُبعد بصورة تقنية متميزة كلما أدى  

ى زيادة التكاليف المصاحبة للعملية التدريبية التي تعتمد على أحد آليات تلك األساليب ذلك إل
الفرض األول قبول  يتم  المالية   وبالتالي  االعتمادات  توافر  أن  القول  يمكن  وبناًء عليه   .

الالزمة لتطبيق أحد آليات أساليب التدريب عن ُبعد يحقق زيادة في تكلفة العملية التدريبية  
ة إال أنه ُيحسن من أداء تلك العملية بما تتضمنه من تقنيات ذات جودة عالية تسعى من جه

( 2012إلى تحقيق المستهدف من التدريب . واتفقت تلك النتيجة مع دراسة )أبو المجد ، 
المتقدمة   المعلومات  الفني وتوفيره من خالل أدوات  الدعم  تقديم  والتي أكدت على أهمية 

( التي أشارت إلى 2016ية المرتبطة بها ، إضافًة إلى دراسة )نسيمة ، الفعالة والبنية التحت
  ، المعلومات  تكنولوجيا  الموجه ألدوات  الالزم  التمويل  التقنية وتوفير  المشاكل  أهمية حل 

( والتي أوصت بزيادة المخصصات المالية الالزمة لتطوير  2015انتهاًء بدراسة )العطار ،  
قديم الدعم الفني لمواجهة أية مشاكل تتعلق بالتدريب على  البنية التحتية في المدارس وت

  (Holmes et al., 2020)األساليب الحديثة المستخدمة من خالل التعلم عن ُبعد، ودراسة
والتي أكدت على أهمية توافر البنية التحتية التقنية المناسبة للطالب لتسهيل انتقال طالب 

 الجامعات إلى بيئة التعلم الجديدة .

حت نتائج الدراسة جوهرية وإيجابية العالقة بين أساليب التدريب عن ُبعد بصورة إجمالية  أوض ▪
مما   تابع  كمتغير  التدريبية  للعملية  المناسب  والمكان  الزمان  اختبار  وبين  كمتغير مستقل 
يشير إلى أن أساليب التدريب عن ُبعد تسمت للمتدربين باختيار الزمان والمكان الذي يناسبهم  

اد وااللتحاب بالدورات التدريبية المطلوبة منهم لممارسة أعمالهم المنوط بهم أدائها  لالشتر 
، والتي ينبغي عليهم اجتيازها للترقي في وظائفهم ومجاالت أعمالهم سواًء ألساتذة الجامعة 

، وتماثلت هذه النتيجة مع دراسة )السيد ،    يتم قبول الفرض الثاني  ومن ثم  أو معاونيهم  
( والتي ألمحت إلى أهمية توفير الحاجات التدريبية للمتدربين في ظل إعداد جدول 2014

( التي اقترحت أهمية تحديد  2018زمني مناسب لهم إضافًة إلى دراسة )حبيبة و فريدة ،  
 ت ومتطلبات المتدربين .الزمان والمكان المناسبين للعملية التدريبية في ضوء احتياجا
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أكدت الدراسة عالقة أساليب التدريب عن ُبعد إجمااًل الجوهرية اإليجابية كمتغير مستقل مع   ▪
التحسين المستمر ألداء العملية التدريبية كمتغير تابع مما يشير إلى أن السعي نحو تطوير  

أ بجامعة  القدرات  تنمية  مركز  يشملها  التي  التدريبية  للدورات  بصورة  األداء  يأثر  سيوط 
إيجاباية على اإلقبال واالستعانة بأساليب التدريب عن ُبعد من جانب المتدربين سعيًا من 
الجامعة )مدرس   أساتذة  كانوا من  الترقي في وظائفهم سواًء  متطلبات  لمقابلة    – جانبهم 

 وبالتالي يتم مدرس مساعد (    –أستاذ ( أو من الهيئة المعاونة ) معيد    –أستاذ مساعد  
( التي  2020، وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة )ضو و المصراتي ،    قبول الفرض الثالث

التدريب  إلى  المعتاد  التدريب  من  للتحول  واضحة  استراتيجية  تبني  ضرورة  على  أكدت 
اإللكتروني من خالل استحداث وحدة تنظيمية لهذا النوع من التدريب وتوفير متطلباتها مما  

في أداء خطوات التدريب بمأسسات التعليم العالي الليبية ، وكذلك يعني تحسينًا مستمرًا  
التي أكدت على أثر التحسين في البرامج التدريبية    (Kock & Ellstrom, 2011)دراسة  

كفاءة العاملين وجداراتهم في أعمالهم وإنجازها بصورة عن طريق تحسين بيئة التعلم على  
التي أظهرت األثر اإليجابي    (Bladimir & Hoz, 2019)متميزة ، إضافًة إلى دراسة  

على أداء األفراد وتنميتهم من خالل استخدام آليات المعلومات المعاصرة ، انتهاًء بدراسة  
  ، بالجامعات 2019)جمعة  الدائم  والتحسين  التغيير  إدارة  اتباع  أن  إلى  توصلت  التي   )

ن ُبعد فحسب بل تمتد إلى المصرية ال تقتصر على تحسين األساليب المتبعة في التدريب ع
 تحسين مستوى األداء الوظيفي في تلك الجامعات.

اختتمت الدراسة نتائجها بفيجابية ومعنوية أساليب التدريب عن ُبعد إجمااًل كمتغير مستقل   ▪
مع جودة العملية التدريبية بصورة مجملة كمتغير تابع مما يعكس أن تلك الجودة في مركز  

أس بجامعة  القدرات  الجودة تنمية  ذات  ُبعد  عن  التدريب  أساليب  استخدام  مع  تزداد  يوط 
المتعددة والمتنوعة   التدريبية  التدريبي للدورات  المحتوى  ينعكس في  الذي  المناسبة األمر 
الحتياجاتهم  وفقًا  عليها  المتدربين  إقبال  ومدى   ، التدريبية  األساليب  تلك  تتضمنها  التي 

أستاذ إلى  معيد  الوظيفية من  ثم  ودرجاتهم  الرابع  ومن  الفرض  قبول  وتتوافق هذه    يتم   ،
( التي أكدت على أهمية التوسع في استخدام أساليب 2019النتيجة مع دراسة )العضياني ،  

التدريب عن ُبعد مع االهتمام بجودة تلك األساليب من خالل تدريب كٍل من الطالب وأعضاء 
  (Kasilaia & Kvavedze , 2020)هيئة التدريس بجامعة شقراء ، وكذلك مع دراسة  

التعليم  كبديل عن  االنترنت  عبر  التعلم  إلى  التحول  نجاح  نتائجها عن  أهم  أسفرت  التي 
المعتاد من خالل االهتمام بجودة مهارات تدريب أطراف عملية التدريب من معلمين وطالب  
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  ، إلى دراسة )عوف ، هالل  ، إضافًة  أهمية  2020وموظفين  إلى  التي أشارت  جودة    ( 
في   ُبعد  التدريب عن  أساليب  كأحد  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  أساليب  من خالل  التدريب 
تحقيق وتحسين األداء واإلنجاز الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مع زيادة وعيهم  

( التي أوضحت أن اتباع أساليب  2019بتطبيق تلك األساليب ، وانتهاًء بدراسة )شايب ،  
إللكتروني كتلية للتدريب عن ُبعد بشكل جيد ُيحسن ويطور ليس فقط األداء الوظيفي  التدريب ا

هذه  من  المقدمة  الخدمات  تطوير  إلى  يمتد  بل  بالجزائر  الصناعة  بمأسسات  للعاملين 
 المأسسات للبيئة المحيطة . 
 تاسعًا : دالالت الدراسة : 
 على المستوى النظري :  

اإليجابية بين أساليب التدريب عن ُبعد إجمااًل وبين تكاليف    أوضحت الدراسة العالقة المعنوية •
 العملية التدريبية . 

أظهرت الدراسة وجود عالقة جوهرية وإيجابية بين أساليب التدريب عن ُبعد بصورة إجمالية  •
 وبين اختيار الزمان والمكان المناسب للعملية التدريبية .

ن أساليب التدريب عن ُبعد إجمااًل وبين التحسين أكدت الدراسة وجود عالقة معنوية إيجابية بي •
 المستمر ألداء العملية التدريبية .

أثبتت الدراسة وجود عالقة جوهرية إيجابية بين أساليب التدريب عن ُبعد بصورة إجمالية   •
 وبين جودة العملية التدريبية بأبعادها الثالث إجمااًل .  

 على المستوى التطبيقي : 
تطوير آليات التواصل المستمر مع المتدربين بعد انتهاء الدورات التدريبية بما ُيدّعم من  -

 صل وتبادل الخبرات بين أطراف العملية التدريبية . مهارات التوا

يتناسب مع طبيعة موضوعاتها وبما  - بما  التدريبية  للمواد  المتواصلين  التنويع والتحسين 
 يجعل المتدرب جزًءا رئيسًا في مراحل العملية التدريبية .

وصياغة   - إعداد  في  مجاله  في  كٍل  المدربين  من  المتخصصين  الخبراء  مشاركة  دعم 
ستراتيجيات النوعية الخاصة بأساليب التدريب عن ُبعد في مراكز تنمية قدرات أعضاء  اال

هيئة التدريس المختلفة ثم تحويلها إلى سياسات وخطط تفصيلية دعمًا ألساليب التدريب 
عن ُبعد من جهة وكفاءة استراتيجيات وسياسات وخطط التدريب المختلفة والمتنوعة من 

 جهة أخرى .
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مش - نحو  وتحديد  السعي   ، ُبعد  عن  التدريب  خطط  وصياغة  وضع  في  المتدربين  اركة 
موضوعاتها سعيًا نحو تحسين جودة العملية التدريبية وذلك في حدود ما تسمت به القوانين 

 واللوائت والقرارات الجامعية .

االنتظام في قياس جودة خدمة التدريب بصورة دورية وباستخدام أساليب قياس وتقويم   -
بما تلك   متعددة  التطوير في مستوى  القدرات مأشرًا عن مقدار  تنمية  إدارة مركز  يعطي 

 الخدمة من جانب من يستفيدون منها في الدورات التدريبية عن ُبعد المتنوعة . 

إعداد قاعدة بيانات للمتميزين من المتدربين للتعرف على خططهم المستقبلية وإعدادهم  -
 الكفاءة والمهارة المطلوبة . كنواة لمجموعة من المدربين الشباب ذوي 

نشر ثقافة التدريب عن ُبعد واستخدام آليات المعلومات المتقدمة بالجامعات الوطنية مع   -
االهتمام بتطوير المحتوى اإللكتروني من خالل تنظيم المحاضرات والدورات التوعوية بصورة 

 منتظمة للحفاظ على االستمرارية في التعُلم عن ُبعد .  

 ي خطة عمل مقترحة تنفيذية لوضع دالالت الدراسة التطبيقية موضع التنفيذ : ** وفيما يل

 المدى الزمني  جهة المسئولية  الداللة التطبيقية  م
ــل   1 مع المتــدربين بعــد انتهــاء التواصــــــــ

 الدورات التدريبية .
 .كليات جامعة أسيوط  •
 مسئولوا مركز تنمية القدرات بجامعة أسيوط . •

 المركزية بجامعة أسيوط .إدارة التدريب  •

 قصير األجل 
 متوسط األجل 
 طويل األجل

زيادة مشـــــــاركة المتخصـــــــصـــــــين من  2
الـمدربين في ـكل تخصـــــــــص على ـحدة  
 في إعداد استراتيجيات ومواد التدريب.

 إدارة مركز تنمية القدرات بجامعة أسيوط . •

اإلدارة المختصـة بالتدريب في المجلس األعلى  •
 للجامعات .

 األجل متوسط 
 طويل األجل

مشـــــاركة المتدربين في صـــــياغة خطط   3
 التدريب عن ُبعد 

 إدارة مركز تنمية القدرات بجامعة أسيوط . •

مسئولوا آليات المعلومات المتقدمة بكل كليات   •
 الجامعة .

المجلس   • في  بــــالتخطيط  ــة  المختصــــــــــ اإلدارة 
 األعلى للجامعات  

 متوسط األجل 
 طويل األجل

ــورة  4 قياس جودة الخدمة التدريبية بصـــــ
 منتظمة .

وفد من الهيئة القومية لضــــــمان جودة التعليم   •
 واالعتماد .

 فرع الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بمحافظة أسيوط •

 بجامعة أسيوط .إدارة التدريب المركزية  •

 قصير األجل 
 متوسط األجل 
 طويل األجل

للمتميزين من  5 بيـــانـــات  قـــاعـــدة  إعـــداد 
 المتدربين .

 إدارة مركز تنمية القدرات بجامعة أسيوط . •

ــدمـــة المركزيـــة   • المتقـ المعلومـــات  آليـــات  إدارة 
 بجامعة أسيوط.

 متوسط األجل 
 طويل األجل
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 دراسات مستقبلية :  
تطبيق الدراسة الحالية بمتغيراتها المستقل والتابعة على مأسسات تدريبية أخرى تهتم  -

 بالعملية التدريبية عن ُبعد مع دراسة عوامل نجاحها .  

الكفاءات  - دعم  في  ُبعد  عن  التدريب  استراتيجية  أثر  بدراسة  تتعلق  دراسات  إعداد 
 لمزايا التنافسية الخاصة بها.السلوكية للعاملين بالمنظمات المختلفة مما ُيدّعم من ا 

إجراء دراسة بحثية لتحديد معوقات التدريب عن ُبعد بتلياته المتعددة ومتطلبات تنفيذه  -
 في الجامعات المصرية . 
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ــاد والتجـارة    المجـلة العلمـية  ،   2، كلـية التجـارة ، جـامـعة عين شـــــــــمس ، الـعدد  لالقتصـــــــ
 .  30 – 1ص ص 

ــيد هارون ) - ــتراتيجيات إدارة التغيير وأثرها على األداء الوظيفي 2019جمعة ، ســــ ( . اســــ
، كلية التجارة ، جامعة المجلة العلمية لالقتصـاد والتجارة ،  -دراسـة تطبيقية   –الجامعي 

 .  608 – 551، ص ص  4، العدد  49عين شمس ، المجلد 

( . مـدى فـاعليـة النشــــــــــاط التـدريبي في ظـل 2018حبيبـة ، بلحـاب و فريـدة ، بوغـازي ) -
االنتشـار والتطبيق الواسـع لتكنولوجيا المعلومات ، دراسـة ميدانية لمأسـسـتين مصـرفيتين  

ــكيكـده ،   ة الـباحـث االقتصــــــــــاديبســـــــ  ، ص ص   10، العـدد    6، الجزائر ، المجـلد    مجـل
103 – 128 . 

ــويق  2013رـيان ، عـادل رـيان محـمد ) - المـبادي ، القـياس ، الطرب ،   –( . بحوث التســـــــ
 . 423، ص 283 – 271، أسيوط ، ص مطبعة هابي رايت

( . أثر الثقافة في ثقة الموظفين بفدارة المأســـســـات التعليمية في 2014زاهر و ســـالمة ) -
 ، جامعة دمشق ، سوريا .مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية سوريه ، 
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ــايب ، إكرام )  - ــة 2019شــ ــين أداء العاملين : دراســ ( . دور التدريب اإللكتروني في تحســ
، جامعة   ماجســتير غير منشــورةرســالة ناعية الجزائرية ، ميدانية على المأســســات الصــ
 محمد بو ضياف ، الجزائر.

( . أثر بع  عناصـــر الثقافة التنظيمية على االســـتعداد لمواجهة  2007شـــبير ، ابتهال ) -
ــر ،  ــفى ناصـ ــتشـ ــتير غير منشـــورة  األزمات في مسـ ــالة ماجسـ ، الجامعة اإلســـالمية ، رسـ

 فلسطين .

ــادب ، مروة جعفر ) - . العالقة المتبادلة بين التغيير والثقافة التنظيمية وتأثيرها (2016صــــ
 ، جامعة بغداد ، العراب .رسالة ماجستير غير منشورة في أبعاد الهيكل التنظيمي ، 

( . التدريب اإللكتروني  2020ضــو ، صــالح عبد الســالم  و المصــراتي ، ســالمه مفتاح ) -
ورقة بحثية مقدمة إلى كمدخل لتطوير العملية التعليمية في مأســـــســـــات التعليم العالي ، 

ــر العولمة )الواقع ،  المأتمر الدولي األول )االفتراضــــــي( بعنوان التحول الرقمي في عصــــ
 . 29 - 1، جامعة الزاوية ، ليبيا ، ص ص  التحديات ، االنعكاسات (

ــتراتيجية البرامج التدريبية على أداء العاملين 2019ظاهر ، عبد ب خليف ) - ( . أثر اســـــــ
، كلية االقتصــاد والعلوم اإلدارية ، رســالة ماجســتير غير منشــورة في الجمارد األردنية ،  

 جامعة آل البيت ، األردن .

ــتراتيجية البرامج التدريبية على أداء العاملين   (2019ظاهر ، عبد ب خليف ) - . أثر اســـــــ
ــتير غير منشـــورةفي الجمارد األردنية ،   ، كلية االقتصـــاد والعلوم اإلدارية ، رســـالة ماجسـ

 جامعة آل البيت ، األردن .

( . دمج الثـقاـفة التنظيمـية إلى نموذب تقـبل 2018عـبايـنة ، ـهاـيل و الزعبي ، ميســـــــــون ) -
ــاء هيئة التدريس التكنولوجيا في اســـــت خدام نظام التعلم اإللكتروني من وجهة نظر أعضـــ
 2، العدد  24، األردن ، المجلد  مجلة المنارة للبحوث والدراســـاتفي جامعة آل البيت ،  

 . 424 – 395، ص ص 
ــاد 2012عثمان ، بوزيار ) - ــية وأبعادها ضــــمن متطلبات اقتصــ ــات االفتراضــ ــســ ( . المأســ

 . 9، القاهرة ، ص  الدولي الخامسالملتقى العلمي المعرفة ، 
( . مســــــــتوى تأثير المناخ 2018عفانة ، جهاد عبد ب و الشــــــــقاوي ، محمد ناصــــــــر ) -

التنظيمي على األداء الوظيفي : دراســــــــة تطبيقية على شــــــــركات االتصــــــــاالت بالمنطقة 
 2 ، العدد 27، المجلد العلوم اإلدارية  –مجلة جامعة الملك سـعود  الشـرقية بالسـعودية ، 

 . 96 – 71، ص ص 
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رســـالة ( . أثر الثقافة التنظيمية على مســـتوى األداء الوظيفي ، 2008عكاشـــة ، أســـعد ) -
 . 23-20، الجامعة اإلسالمية ، فلسطين ، ص  ماجستير غير منشورة

، الطبـعة الـثانـية ، المجـلة العلمـية  ( . ـمدخـل إلى إدارة المعرـفة ،  2009العلي ، آخرون ) -
 دن .دار الُمسير ، األر 

(. اختالف مصــــــدر تقديم الدعم اإللكتروني ببيئة التعلم 2019عمر ، إيمان حلمي علي ) -
النـقال وـفاعليـته على تنمـية مهـارات التنور التقني ـلدى طـالـبات اـلدراســــــــــات العلـيا بكلـية 

 .118 – 73، ص ص  39، العدد الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية التربية ، 
ـــيد عـبد ال - ( . الوعي بتطبيق  2020حمـيد و هالل ، عبير أنور أحـمد )عوف ، منى الســـــــ

اإلدارة اإللكترونية وعالقته بدافعية اإلنجاز الوظيفي لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس 
، كليـة   26، العـدد    6، المجلـد  مجلـة البحوث في مجـاالت التربيـة النوعيـة  ومعـاونيهم ،  

 .  624 - 583التربية النوعية ، جامعة المنيا ، ص ص 

( . أثر تطبيق الـتدرـيب االفتراضـــــــــي على جودة الـتدرـيب ـلدى 2012غبون ، رامي فأاد ) -
ــتير غير منشـــــورةديوان الموظفين العام في قطاع غزة ،   ــالة ماجســـ ، كلية التجارة ،  رســـ

 ن .الجامعة اإلسالمية ، فلسطي

( . دور كفاءة البرامج التدريبية في تحقيق جودة الخدمات 2013منصـــــــور ، عبدالقادر ) -
المصـــرفية : دراســـة تطبيقية على بنك فلســـطين بقطاع غزة وبنك البركة الســـوداني بوالية  

ــورة،    2012  –  2008الخرطوم من   ــالة دكتوراه غير منشــ ــودان للعلوم  رســ ، جامعة الســ
 والتكنولوجيا ، السودان .

( . اســــــتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــال وأثره على 2016نســــــيمة ، ضــــــيف ب ) -
رســــالة دكتوراه تحســــين جودة العملية التدريبية : دراســــة عينة من الجامعات الجزائرية ، 

 -، كلية العلوم االقتصـادية والتجارية وعلوم التسـيير ، جامعة الحاب خضـر غير منشـورة 
 باتنة ، الجزائر . 

ــامة )هند - ــالمية للوافدين 2020ي ، أســـ ( . تقييم تجربة التعلم عن ُبعد بكلية العلوم اإلســـ
ــة حالة ،   ــريف : دراســــــ ، مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية بجامعة األزهر الشــــــ

 .   44 – 1، ص ص  29، العدد  6المجلد  
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 كلية التجارة    

 قسم إدارة األعمال

 إستقصاء قائمة 

 

 : السادة األفاضل

أثر وسائل التواصل عن بُعد على جودة العملية التدريبية   يهدف :ذا االستبيان إلي التعرف علي  

إن المعلومات   اا  في مراكز تنمية قدرات أعضاء :يئة التدريس بالتطبيق على مركز جامعة أسيوط 

أسئلة االستبيان سوف تساعد الباحث في تحقيق  ت التي تقدمونها من خالل اجاباتكم علي  ناو البيا

الهدف من وراء كتابة :ذه الورقة البحثية، وسوف تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي وسوف 

 تعامل بسرية تامة. 

إن ملء :ذه االستمارة سوف يأخذ من وقتكم عدة دقائق فقط لكن النتائج التي سوف نحصل     

تقديم ع كثيرا في  في عليها سوف تساعد  األداء  إلي تحسين  ربما تؤدي  التي  المقترحات    دد من 

 . مراكز تنمية قدرات أعضاء :يئة التدريس بالجامعات المصرية

 شاكرين لكم إستخدام جزءا من وقتكم الثمين في إتمام :ذا االستبيان،،، 

 

 الباحث 
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، ثم ضااااع عالماة )د( عناد الادرجاة التي تعكس وجهاة نظرن، وذلا  من  اآلتياةالعباارات   الرجااء قراءة

 ( فهى تعني أنااااا  غيرموافق على اإلطالق.1( التي تعني أن  موافق جداً ، أما الدرجة )5الدرجة )

 العبارات  م
موافق  

 جداً 
 موافق 

غير  

 محدد 

غير  

 موافق 

غيرموافق  

 على اإلطالق 

 أساليب التدريب عن بُعد خ  المتغير المستقلخ

 " مستوى المعرفة بالتدريب عن بُعد " البُعد الفرعي األول خ

المعلومات    .1 مصادر  توافر  على  المركز  إدارة  تعمل 

 للمتدربين .

     

تعطي إدارة المركز للمتدربين كتيب للتعريف بالتدريب عن   .2

 بُعد .

     

التدريب عن يعمل المركز على نشر المعرفة حول أسلوب    .3

 بُعد بين المتدربين .

     

بأسلوب   .4 للتعريف  الكليات  مع  عمل  ورش  المركز  يعقد 

 التدريب عن بُعد .

     

تطبيق   .5 بطرق  الكاملة  المعرفة  المتدربين  لدى  يتوفر 

 التدريب عن بُعد .

     

 

بين    .6 بُعد  عن  بالتدريب  المعرفة  نشر  في  المتدرب  يسا:م 

 زمالئه . 

     

 

 البُعد الفرعي الثاني خ مستوى الثقة المتبادلة بين أطراف التدريب عن بُعد . 

المتدربين  .7 ومصالح  الجامعة  مصالح  بين  المركز  يوازن 

 عند اتخاذ القرار . 

     

      تُظهر إدارة المركز الثقة بأداء المتدربين . .8

      تحافظ إدارة المركز على حقوق المتدربين .  .9

أسلوب  .10 عناصر  بين  االتصال  بتعزيز  المركز  إدارة  تقوم 

 التدريب عن بُعد .

     

يحرص المتدربون على التعاون المشترن في تنفيذ المهام  .11

 التدريبية .

     

      يحرص المتدرب على تنمية مستوى الثقة بين زمالئه. .12

 

      الثقة. يتعامل المتدربون مع المركز بدرجة عالية من  .13

      يلتزم المتدربون بسداد رسوم التدريب عن بُعد بصورة دائمة . .14

 البُعد الفرعي الثالث خ الثقافة التنظيمية خ 

      توفر اللوائح الداخلية للمركز حقوق المتدربين .  .15

      يساعد المركز المتدرب على تطوير ذاته بصورة مستمرة  .16

تطبيق  .17 نجاح  في  المركز  إدارة  وخبرات  أفكار  تسا:م 

 أساليب التدريب عن بُعد . 
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 شكرا جزيال علي تعاونكم معنا،،،، 

 العبارات  م
موافق  

 جداً 
 موافق 

غير  

 محدد 

غير  

 موافق 

غيرموافق  

 على اإلطالق 

القرار من  تترن لوائح المركز مساحة للمشاركة في اتخاذ  .18

 جانب المتدربين .

     

وتحقيق  .19 بأدائه  لالرتقاء  الدافعية  المتدرب  لدى  يتوفر 

 أ:دافه التدريبية . 

     

 البُعد الفرعي الرابع خ المعوقات البيئية للتدريب عن بُعد خ 

      يجد المتدرب سهولة في تطبيق أساليب التدريب عن بُعد.  .20

 

أساليب  .21 لتطبيق  المعوقات  أ:م  أحد  الكهرباء  مشكلة  تعد 

 التدريب عن بُعد .

     

التدريب  .22 أساليب  تطبيق  عوائق  أحد  التقنيات  تكلفة  تمثل 

 عن بُعد .

     

لالتصاالت   .23 التحتية  البنية  المتوفرة  تسا:م  والتكنولوجيا 

 بالمركز في نجاح أساليب التدريب عن بُعد .

     

 

 المتغير التابع خ جودة العملية التدريبية خ 

 البُعد الفرعي األول خ تكاليف العملية التدريبية . 

تسا:م أساليب التدريب عن بُعد في تخفيض تكاليف  .24

 انتقاالت المتدربين .

     

أساليب التدريب عن بُعد في زيادة فرص السالمة  تسا:م   .25

 وتقليل الحوادث . 

     

 

بالنسبة   .26 بُعد في تقليل الوقت  تسا:م أساليب التدريب عن 
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