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  . إلى روح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المعلم االول

  . ليه ظلم البشرية وطغيانيهاإإلى القلوب التي صعدت الى باريها تشكوا 

 …لى تلك األرواح الطاهرة التي لبت نداء ربها والتي أبت إال أن تسموا إلى خالقهـا إ

  .إلى كل شهداء فلسطين الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن الحبيب

ى أولئك األسود الرابضة الذين ضحوا بشبابهم والـذين غيبـتهم غياهـب سـجون     إل

  .الى أسرى الحرية... لم السجن أرواح التي تتنفس الصعداء من إلى األ... االحتالل

إلى روح والدي الطاهرين اللذان علماني كل معـاني الصـبر والصـمود والمثـابرة     

  .والنجاح

  . لتي منحتني الكثير من وقتها إلتمام هذا المشروعإلى زوجتي الصابرة ورفيقة دربي وا

  . مجاهد وسديل وعبد اهللا ومحمد وإلى إخواني وأخواتي وعائالتهم ،أحبائي، إلى أوالدي

                          ....  هدي رسالتي هذه أإلى كل هؤالء 

  التوقيع                                                   

  عبداهللا عبد المعطي عاصيناجح    
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  :إقرار 
  

أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة ب، أنا ناجح عبداهللا عبدالمعطي عاصي مقدم الرسالة قرُأ

باستثناء ما تمت  ةالخاص بحاثيأنها نتيجة إو، فرعي إدارة صحية/ العامة الماجستير في الصحة

أو عليا أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة  دراسةوان هذه ال ،وردإليه حيثما اإلشارة 

  .مؤسسة علمية أو بحثية أخرىجامعة أو ي أل لقب علمي أو بحثي

  

  

  

 :التوقيع 
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  وعرفان  شكر
  

إلى كل من ساهم وساعد في انجاز واتمام عملي هـذا  أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان والتقدير 

واخص بالذكر إخواني المعتقلين الذين ساهموا بتشجيعي في البدء بهذا البحـث وخاصـة الـدكتور    

شرفت على هذه الرسالة ومنحتنـي  أي والت، مامسمى اإلأكما وأخص الدكتورة  ،ل غسان خالدالفاض

  .على خير صورة تمام هذه الرسالةمن وقتها الثمين الكثير إل

  

تشـفيات  دارة العامـة للمس ة في وزارة الصحة الفلسطينية ولإلكما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الساد

  .على تعاونهم) موضوع الدراسة(وموظفيها 

  

برنامج الصحة العامـة ممـثال    /معة القدس وكلية الدراسات العلياوكذلك أتقدم بجزيل الشكر إلى جا

  .العاملين فيها على المساعدة وحسن التعاملوجميع ، بالعمادة

  

ستاذ المحامي سميح عبد إلى الصديق والنسيب األ ،تقدم بجزيل الشكر والعرفانأوال يفوتني أن 

على وقته الثمين الذي منحني إياه في تلقي ما كتبته يدويا من السجن وتحويله إلى مادة  الصمد

  .مطبوعة
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  : الدراسة مصطلحات
   

ـ إ:  التدريب ارات وخبـرات واتجاهـات   جراء لتزويد المتدربين مه

يد الموظفين العاملين بالمعـارف  ، نظمت لتزومرغوب فيها

  ).2001،مناصرةال(المهارات لغرض معين و

  التعلم

  

  

  

  

  

  

  

 الخبرة

 

 التدريب عن بعد

 

 

 

  التدريب المستمر
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:

 

 

:

ن يكتسب ألها الفرد هو العملية التي يستطيع من خال

المهارات واالتجاهات من خالل تفاعله مع المعلومات و

الثقافية المحيطة به، وذلك من خالل الجتماعية والنظم ا

جة عمليات التعلم التي الدراسة والممارسة أو نتيالتفكير و

، ات التعلم لكل انسان بشكل تلقائي، وتتم عمليحصل عليها

دراته مع مايحيط به من حيث تتفاعل ظروفه الشخصية وق

نفسه  جلأاعية وثقافية الستثمار تعلمه من ظروف اجتم

  ).2010بدوي، ( .وقدراته

، والممارسة الفعلية للمشاكل الدراية العمليةهي المعرفة و

  ).1973 ،منصور(والمواقف المختلفة 

ملين في لى وصول خدمة التدريب للعاإة تهدف هو عملي

فنية  حداث تغيرات سلوكيةإمكان اقامتهم وذلك بهدف 

رسها والعمل الوظيفة التي يماليها الفرد وإمحددة يحتاج 

 ).2000 ،رفاعي(الذي يقوم به 

بعد التدريب وتعلمية امج تعليمية ي أنشطة أو برأ هو

داء بزيادة المعرفة مصممة بهدف تحسين األ ساسياأل

 أي مجالوتحسين المهنة والممارسة العملية للعاملين في 

  .)2005، وزارة الصحة االتحادية(

مجموعة من الدراسات الشاملة نظرية وتجريبية وعملية : التدريب أثناء الخدمة

تقدم إلى مجموعة من المتدربين بقصد رفع كفاءاتهم 

األدائية في مجال مهنتهم إلى أقصى حد ممكن تحقيقاً 

ألحسن عائد، وأفضل مردود، أو بلوغ أهداف خطة تطوير 

  ).2003العاجز والبنا، (. جديدة
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حداثها بصـورة  إالتطويرات المطلوب مجموعة التغيرات و: تدريبيةلاحتياجات اال

العاملين  واتجاهات ايجابية في معارف ومهارات وسلوكيات

تحـول   أو المشاكل التـي الضعف ب على نقاط لسواء للتغ

 ، أو لرفـع وتحسـين المهنـة   دون تحقيق النتائج المرجوة

مقابلة التغير والتطوير العاملين ل دعداداء أو إلمعدالت األو

 ،عـالم االبـداع  (عمالهم وأوضاعهم المؤسسة أفي محيط 

2005.(  

فاعليـة مـن   ستغالل للموارد البشرية بكفاءة وفضل اأهي:  التنمية

تطوير كافـة الجوانـب االقتصـادية واالجتماعيـة     جل أ

مـن   ، وذلكدارية والصحية والثقافية والبيئيةاإلالسياسية وو

الشعبية معاً دون تبعية الي خالل تضافر الجهود الرسمية و

  ).2009 حالوة وصالح،(جهة أخرى 

الحالية والمسـتقبلية   دعملية تعزيز وتدعيم فعالية الفرنهاإ:  التنمية البشرية

والعمل على تغير كل من سلوك واتجاهات الفرد في العمل 

 ،عملية التنميـة بما يساهم في تحقيق االهداف المرجوة من 

 حالوة وصـالح، (والتي تستلزم تعديل االدراك والمهارات 

2009 .(  

عملية دائمة للتدريب والتنمية من شأنها أن تمـد االنسـان   :  تنمية القدرات

، ومواجهـة  والبصـيرة  بالمعرفة والمهارات وبعد النظـر 

ة من تحقيـق أهـداف المنظمـة    مر الذي يمكناأل، الموقف

  ). 1973 ،منصور(

وتحسـينها   ،ة لتطوير أداء الجهاز أو المنظمـة خطة إيجابي:  ر االدارييالتطو

ونقلها من مرحلة الى أخرى اكثر فاعلية ونجاحا ومالئمـة  

 ي،العـديل ( والحياة والتي تتغير بشكل دائمة لمتغيرات البيئ

1999(.  

، يقوم به الفرد أو الجماعـة  هو نشاط مرسوم منظم هادف:  التخطيط

واقعيـة  و رغبات وتستغل فيه تجارب الماضـي الشباع إل

مال بواقعهم الحقيقي حتـى  آوتجارب الحاضر وتنسج فيه 

حـالوة  (هم ئاستقطاب مشاركتهم وحماستهم ومبـاد ضمن ي

  ).2009، وصالح
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االستمرارية فيه تعني البدء في عمل شئ و)يؤدي(ةكلمنإ:  داءاأل

أو لمتطلبات معينة جراء وفقا إ، أو اتخاذ االنتهاء منهحتى 

اي ) اداء شـئ مـا  (، وقـد يعنـي االداء   االنجاز والتنفيذ

ة بالفهم هنا أن كلمـة االداء  روالنقطة الهامة الجدي ،االنجاز

 )1997 روثويل،( .االنجازات الناتج أو اتج أوولنمرادفة ل

  ).2009كفاوين، (كما جاء في 

هي عبارات عامة تبين القصد وتـوفير مـدخال شـامال    :  غراضاأل

  ).2001راي، (للمشكلة دون تحديدها بدقة 

  هدافاأل

  

  الكفاءة

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

وواقعية ويمكن تحقيقهـا  عبارة عن تعبيرات محددة ودقيقة 

  ). 2001 ،راي( وقياسها

جهد وتكلفة وبأعلى كيفية  سرع وقت وبأقلأتنفيذ العمل في 

  ). 2001 ،عليوة(



 و       
 

  ملخصال
 

لقد عانى القطاع الصحي في فلسطين كما باقي القطاعات الى الكثير من التهميش : خلفية الدراسة

واستلمت السلطة الفلسطينية القطاع  ،جود االحتالل في العقود المنصرمةوالصعوبات، نتيجة و

م من سلطة االحتالل دون تطوير وتنمية، ونقص كبير في الكوادر 1994الصحي الفلسطيني عام 

. المدربة، كما أن وزارة الصحة لم تولي تدريب الكوادر الصحية االهتمام الكافي نتيجة لشح الموارد

مية الموارد البشرية وإمكانية تحسين من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة للبحث في تدريب وتن

  .التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد في إحدى أضخم  وأهم الوزارات الفلسطينية

  

هدفت الدراسة إلى تقييم واقع تدريب الموارد البشرية، وتحديد االحتياجات : أهداف الدراسة

 ،التدريب وتأثيره على االداء عليةالتدريبية، وتحديد العوامل والظروف التي تؤثر في درجة فا

ومعرفة مدى االستفادة من المعلومات الصحية المتوفرة عبر اإلنترنت باإلضافة الى معرفة توجهات 

العاملين حول إمكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد، وتحديد أهم المعوقات 

  .دلعاملين في عملية التعليم عن بعوالصعوبات التي تواجه ا

  

، واستخدمت االستبانة كون هذه األداة وسيلة م اعتماد المنهج الوصفي التحليليت :منهجية الدراسة

عملية وميسرة ومهمة ألغراض الدراسة والتي تتعلق باالتجاهات واآلراء، وقد تم استهداف جميع 

اخل سواء كان التدريب د) 2009(األشخاص الذين تم إرسالهم لدورات تدريبية خالل العام 

مؤسسات وزارة الصحة أو خارجها من العاملين في المهن الصحية والطبية في مستشفيات وزارة 

الصحة الفلسطينية االثني عشر في الضفة الغربية والبالغ عددهم حسب التقارير السنوية للمستشفيات 

والنقل  منهم بسبب االجازات والفصل والوفاة) 230(وتم توزيع االستبانة على . ة /موظف) 250(

، وقد تمت معالجة البيانات %)87(حيث بلغت نسبة االستجابة  استبانة منها،) 200(وتم استرداد 

  ).SPSS version 15(بواسطة برنامج الرزم االحصائي للعلوم االجتماعية 

  

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ أن هناك ضعف عام لدى وزارة الصحة  :النتائج

في مجال التخطيط االستراتيجي الخاص بالتدريب، وكذلك عدم وجود نظام حوافز مالية  الفلسطينية

، وان هذه المستشفيات ال تظهر اهتماما كافيا )1.56(وبمتوسط حسابي  وترقيات إدارية للعاملين

بمشاركة الموظفين في وضع الخطط التدريبية، كما انه لم تؤكد نتائج االرتباط االحصائي وجود 

العمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والمهنة ( بين بعض عناصر الصفات الشخصية مثل  ارتباط

وواقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة ) والراتب الشهري ومكان السكن
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داللة تراوح بين  وبمستويات الفلسطينية وإمكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد

، وتشير نتائج التحليالت االحصائية الى ان التدريب قد احدث أثرا جيدا على )0.053-0.876(

 .قدرات ومهارات واتجاهات الموظفين

  

ضرورة تبني سياسة تدريبية موجهة ومنظمة ومستمرة، باإلضافة إلى نشر ثقافة  :التوصيات

حتياجات التدريبية بشكل مستمر، وتعزيز وزيادة التخطيط االستراتيجي في التدريب، وتحديد اال

نسبة المشاركة في التدريب، وضرورة إيجاد نظام تقارير دورية وشاملة خاصة بالتدريب 

واحتياجاته، وضرورة تقييم ومتابعة وتحفيز الموظفين المدربين مع ضرورة إدخال التكنولوجيا 

إجراء المزيد من األبحاث والدراسات عن  الحديثة في التدريب وخاصة التعليم عن بعد، وضرورة

 .التدريب والتعليم في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية وخاصة تقنيات التعليم عن بعد
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Perspectives of Trained Hospitals Staff towards Reality of Human 
Resources Training in Ministry of Health Hospitals and the Possibility of 
Enhancing it Through Distance Learning Techniques. 
  
Student name: Najeh Abdallah Abdelmo’ty Assi 
 
Supervisor: Dr. Asma Imam 
 
Abstract 

 
 
BACKGROUND: The health sector, like other sectors in Palestine, has suffered from 
marginalization and many difficulties as a result of the occupation in the past decades. In 
1994, the Palestinian Authority took over the health sector which was lacking development 
and training for its human resources. The Palestinian Ministry of Health (PMoH) carried 
out reform activities in the health sector but human resources training did not receive great 
attention due to limited resources.  
 
OBJECTVES: The study aimed at assessing the reality of human resources training, and 
identifying the needs, factors and conditions which affect the degree of effectiveness of 
training and its impact on the performance. It also identified how beneficial the health 
information available on the internet as well as the employees’ attitudes toward enhancing 
the training through distance learning. Moreover, it identified the most important obstacles 
and difficulties faced by the employees in the process of distance learning. 
 
METHODOLOGY: In this study, a descriptive analytical method had been used, and the 
data were collected by a self-administered questionnaire. The sample consisted of all the 
employees who participated in training courses during the year (2009) whether in PMoH or 
outside organizations. Annual hospitals reports showed that the participants were (250). 
The questionnaire was distributed to (230) employees because 20 employees were either 
on vacation or resigned. The response rate in this study was (87%).  Data entry and 
analysis were done by (SPSS version 15). 
 
Findings: The study results showed that the PMoH needs to develop a clear strategic plan 
for human resources development and training and there were neither financial incentives 
nor promotions for the employees with S.D (1.56). In Addition, the study revealed that the 
training was not considered as a priority in the PMoH hospitals and the employees were 
not participating sufficiently in making and developing the training plans. Moreover, it 
showed that there were no statistical correlation between personal characteristics of the 
participants such as (age, educational qualification, years of experience, occupation, 
monthly salary and place of residence) and the reality of human resources training in 
PMoH hospitals and the possibility of its enhancement through distance learning 
techniques, the P-value > 0.05 between ( 0.053-0.876). Results also indicated that training 
had good impact on the capabilities, skills and attitudes of the staff.  
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Conclusions and Recommendations: A training policy should be adopted in order to 
have organized, directed and continuous training. In addition, to raising awareness to the 
importance of strategic planning for human resources development, and to have continuous 
assessment of training needs and encouragement of staff participations in training. The 
study also pointed out the need to create a periodical and comprehensive training reporting 
system as well as the necessity to assess, promote and motivate the trained employees 
especially through enhancing the technique of distance learning and encouraging more 
studies and researches about training and learning strategies in PMoH hospitals. 
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 الفصل األول

  

 

  وخلفية الدراسة العاماإلطار 

  

  مقدمة
  

ى مبررات الدراسة وكذلك مشكلة للدراسة وخلفيتها من مقدمة إلطار العام يتناول هذا الفصل اإل

النطاق الجغرافي دراسة وحدود الدراسة ومعوقاتها ووأهمية الدراسة كما يتناول أسئلة وفرضيات ال

  .لها

  

؛ فلإلدارة في ضمان نجاح عمل المؤسساتلهامة إن العمل اإلداري الفعال يعتبر من األسباب ا

ومن  ،حسن استمرار العمل داخل المؤسسة وظائف ومهام تنصب على أمور ضرورية تؤدي إلى

وعلى الرغم من كل آثار التقدم  ،التنظيم، والتخطيط، واإلشراف، والرقابة :هذه الوظائف

ري يبقى العامل األهم؛ وذلك التكنولوجي الحديث فإن دور العنصر البشري في نجاح أي نظام إدا

  .من خالل تضافر الجهود وتكاملها

  

استمرار  وهنا يصبح من الضروري مالحظة أن حسن إدارة جهود العناصر البشرية، وضمان

هذه العناصر، وحسن التنسيق بينها يضمن ديمومة العمل وحسناً في  تطوير مقدرات ومهارات

مقومات اإلدارة السليمة للموارد البشرية التي يمكن  وتمثّل هذه العناصر في مجموعها ،األداء

ذلك النشاط اإلداري المتمثل في وضع تخطيط للقطاع البشري بما يضمن دائمية : "تعريفها باآلتي

" وجود القوى العاملة التي تحتاج إليها المنظمة وإدامة إمدادها بالعناصر البشرية المطلوبة

  .)227، ص1973،منصور(
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؛ بسبب الحساسية العالية لطبيعة هذه ر البشري في مجال الخدمات الصحيةالعنص وتزداد أهمية

، كما أن دوام التقدم التكنولوجي للمعدات طر التي قد تنجم عن حدوث خلل ماالخدمات، والمخا

؛ وذلك ليتسنّى ضمان مهاواألجهزة الطبية يستوجب تلقائيا دوام تدريب العناصر البشرية وتعلي

، وإن كانت هذه األهمية تجدات، وقدرتها على التعامل معها، واالستفادة واإلفادة منهاسمواكبتها للم

تبقى بهذه الصفة بالنسبة ألي قطاع صحي في العالم، إال أنّها تحتل أهمية خاصة بالنسبة للقطاع 

، الصحي الحكومي في فلسطين؛ بسبب ضخامة حجم الفئة المنتفعة من خدمات هذا القطاع

وتزداد أهمية حسن . يائية التي يعيشها الشعب الفلسطينطة أصال بصعوبة الظروف االستثنوالمرتب

إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة إذا ما علمنا أن عدد العاملين في هذا القطاع 

  ) .2009الفلسطيني،  الصحية المعلومات مركز – الصحة وزارة (.موظفا (13560)يتجاوز

  

عملية وعلمية استقر العمل بها بهدف الوصول إلى الحد وسيلة فنية وإدارية ودريب يمثل فالت

الجهود  :"ف التدريب على أنهويعر ،وصوال إلى تحقيق أهداف المؤسسة األقصى من اإلنتاجية

اإلدارية أو التنظيمية التي تهدف إلى تحسين قدرة اإلنسان على أداء عمل معين أو القيام بدور 

اإلنسان بمعلومات تفسيرية أو علمية عامة  إجراء من شأنه مد" :ف على أنّها التعليم فيعرأم ."معين

برزت أما التعليم عن بعد تحديدا  .) 397ص ،1973 منصور،. ("تساعد على مواجهة الموقف

وجهد، ونفقات، وتجاوز لعدد من العقبات مثل القيود على  ،أهميته من خالل ما يوفّره من وقت

  .السفر

  

إجماعا لدى الدارسين على أن التدريب والتعليم والتقدم العلمي  ، حيث إن هناك وبعود على بدء

ة الدول السيما الدول إجماال أحدثت تقدما ملموساَ في إطالة متوسط عمر اإلنسان في كاف

 ).405ص  ،1973منصور، (.المتقدمة

  

؛ ذلك أن هناك حاجة أعاله على جوهريتها جاوز األهميةإال أن خصوصية الوضع في فلسطين تت

وهو األمر الذي سيعني  ،وتوفير الخدمات غير المتوافرة ،ةماسة إلى تحسين جودة الخدمات المقدم

، إذ إن وزارة صاد في نفقات التحويالت الخارجيةبالضرورة تحقيق مجموعة من الفوائد مثل االقت

شخصا إلى العالج في الخارج ) 43047(بتحويل  )2008(الصحة الفلسطينية قامت فقط في عام

 .تها على العالج في الخارجمن إجمالي نفقا )%8(وهو األمر الذي جعل هذه الوزارة تنفق قرابة 

  ). 2009 ،مركز المعلومات الصحية الفلسطيني - وزارة الصحة(
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األثر اإليجابي الذي ، ين أداء ومقدرات العناصر البشريةعداد أهمية تطوير وتحسوال نغفل عند ت

ويعزز ثقته بنفسه وانتمائه  ،وظف نفسه ويزيد من الدافعية لديهيتركه هذا األمر على شخص الم

  .للمؤسسة

 

بل إن هناك أهمية على الصعيد العام لألمر أعاله تتمحور في تحقيق نصيب من األمن القومي، 

لى الوصول إلى مستوى من األداء ، وذلك من خالل السعي إاالستقالل والسيادةوجزء من مظاهر 

ما وال أدّل على حيوية وجوهرية ومفصلية هذا الغرض،  ؛يع يسمح باالعتماد على الذات فقطالرف

؛ بسبب منع المرضى من السفر، ى قطاع غزة من آثار سلبية يوميايتركه الحصار الظالم المجرم عل

) 1500(وهو األمر الذي أدى إلى وفاة ما يزيد عن  ،ومنع إدخال األدوية والمعدات الطبية الالزمة

  .شخص حتى إعداد  خطة هذه الرسالة 

  

  مشكلة الدراسة   1.1
  

اء في الدول المتقدمة أو لقد شهدت السنوات األخيرة تقدما هائال في مجال التدريب والتعليم سو

وتحقيق العدالة االجتماعية،  ،، وكان محور االهتمام يدور حول زيادة تكافؤ الفرص التعليميةالنامية

مع االستعانة بالتقنيات الحديثة في نشر التعليم  ،والتركيز على مفهوم التعليم والتدريب المستمر

  .وتطوير التدريب وتفعيله مثل التعليم عن بعد 
  

كما تعرض القطاع الصحي في فلسطين لصعوبات كثيرة خارجية كان من أهمها وجود االحتالل 

ا وعوامل داخلية كان من أهمه ،على القطاع الصحي الحكومي تاركه دون تطوير وتنميةوالسيطرة 

، وقد حاول القطاع األهلي والخاص والمنّظمات غير الحكومية سد نقص الكوادر والكفاءات الالزمة

 ،ي القطاع الصحي الفلسطينيهذه الفجوة إال أن عددا غير قليل من الخدمات الصحية ال تقدم ف

مصر واألردن :في دول متعددة مثل ؛ل للعالج في الخارجوتحو.  

  

عند استعراض أهم المشاكل في  وضوحاالصحة وتزداد الحاجة إلى تطوير أداء العاملين في وزارة 

يوفر ذلك  ماو ,تقانمعاملة المرضى وسرعة في األداء واإلوحسن  داء العاملين من التزام بالدوامأ

مستشفيات  في حيث أن الخدمات الصحية .وانتماء للمؤسسةوقت وجهد ونفقات وثقة بالنفس  من

بل وحتى  أحيانا غير مقبولة مثل وجوب االنتظار  ،ظروف غير مثالية وزارة الصحة تقدم في

ويورد الباحث من واقع تجربة عمله في الوزارة  .ويلة للحصول على الخدمة المنشودةفترات ط

أن الحصول على خدمة تصوير طبقي يتطلب _ ا في إحدى أقسام التصوير الطبي أعاله وتحديد
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إضافة إلى عدة أيام أخرى للحصول على التقرير  ،يوما لعمل التصوير الطبقي )30(أحيانا انتظار

نقص  :ويفسر الباحث هذا الواقع لوجود عدد من المسببات أبرزها، الطبي المتضمن لقراءة النتيجة

ان نسبة غير قليلة من العاملين في التصوير الطبي وضعف قدرات المتواجد منها حيث  ،الكفاءات

لصحة الفلسطينية التي من قبل وزارة ا العمل دورة تدريبية في مجال أيوا لم يتلقَعلى سبيل المثال 

  .فيها ونيعمل

  

ة لتطوير أداء الموظفين، وبناءة والملحالباحث يرى الحاجة الماس عليه فإن بتقييم واقع  ابتداء

 ،وهو األمر الذي سيدرسه الباحث ،مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينيةتدريب الموارد البشرية في 

  .من خالل تقنيات التعليم عن بعد تحسين التدريب تقييم إمكانيةوإمكانية وآلية القيام به و

  

  الهدف العام  2.1

  
تحسين  م إمكانيةييتقواقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية و ييمتق

  .بينمن وجهة نظر العاملين المدر من خالل تقنيات التعليم عن بعد التدريب

  

   األهداف الفرعية  3.1
  

في مستشفيات وزارة الصحة  وتحديد االحتياجات التدريبية م واقع تدريب الموارد البشريةيتقي -1

 .متغيرات الدراسة لوفق  بينمن وجهة نظر العاملين المدرالفلسطينية 

على أداء العاملين في  وتأثيره العوامل التي تؤثر في درجة فاعلية التدريبوالظروف تحديد   -2

 .الدراسةمتغيرات لوفق بين سطينية من وجهة نظر العاملين المدرمستشفيات وزارة الصحة الفل

إمكانية تحسين التدريب  حول بين في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينيةالمدرتوجهات العاملين  -3

 .متغيرات الدراسةلوفق من خالل تقنيات االتعليم عن بعد 

معرفة مدى استفادة العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية من المعلومات الصحية  -4

 .بيناالنترنت من وجهة نظر العاملين المدرالموجودة على شبكة 

بين من وجهة نظر العاملين المدر عن بعد عليمالتأهم المعوقات التي تواجه العاملين في عملية تحديد  -5

 .متغيرات الدراسةلفي مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية وفق 
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  فرضيات الدراسة  4.1

  
المبحوثين نحو واقع  توجهاتفي ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد فروق ذات -1

من خالل  تحسين التدريب إمكانيةتدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية و

 ).انثى/ذكر(بين تعزى لمتغير النوع االجتماعيدرعن بعد من وجهة نظر العاملين المتقنيات التعليم 

هات المبحوثين نحو واقع جوفي ت) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  فروق ذاتال يوجد  -2

من خالل  تحسين التدريب إمكانيةتدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية و

بين تعزى لمتغير العمرتقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر العاملين المدر. 

هات المبحوثين نحو واقع جوفي ت) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد فروق ذات -3

من خالل  تحسين التدريب إمكانيةتدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية و

 .بين تعزى لمتغير المؤهل العلميدرعن بعد من وجهة نظر العاملين المتقنيات التعليم 

هات المبحوثين نحو واقع جوفي ت) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة  ال يوجد فروق ذات -4

من خالل  تحسين التدريب إمكانيةتدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية و

 .بين تعزى لمتغير المهنةدرعن بعد من وجهة نظر العاملين المتقنيات التعليم 

هات المبحوثين نحو واقع جوتفي ) α ≥0.05 (داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد فروق ذات -5

من خالل  تحسين التدريب إمكانيةوتدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية 

 .بين تعزى لمتغير سنوات الخبرهدرعن بعد من وجهة نظر العاملين المتقنيات التعليم 

هات المبحوثين نحو واقع جوفي ت) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد فروق ذات -6

من خالل  تحسين التدريب إمكانيةتدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية و

 .بين تعزى لمتغير الراتبدرعن بعد من وجهة نظر العاملين المتقنيات التعليم 

هات المبحوثين نحو واقع جوفي ت) α ≥ 0.05(عند مستوى  داللة إحصائية ال يوجد فروق ذات -7

من خالل  تحسين التدريب إمكانيةوتدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية 

 .بين تعزى لمتغير مكان السكندرة نظر العاملين المتقنيات التعليم عن بعد من وجه

  

  أهمية الدراسة 5.1
  

لهذه الدراسة كونها نادرة في موضوعها سواء من حيث الجـدة او االبتكاريـة؛   ان القيمة الرئيسية 

في هذا الموضوع مثل الخطة الوطنيـة لتنميـة المـوارد     بحسب الباحث فيوجد دراسات قليلة جدا

تهتم بأمر التدريب والتعلـيم  التي خرى االدراسات ، الى ندرة ال)2001(البشرية والتعليم في الصحة
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العالقة بين واقع التدريب الصـحي وإمكانيـة تحسـين    تفحص التي والفلسطينية  في وزارة الصحة

  .التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد

  

والذي في القطاع الصحي التعليم المستمر وأهمية التعليم والتدريب همية هذه الدراسة من تبرز أكما 

ـ من هم على اداء عملهم بطريقة افضل ويرفع يساعداكساب العاملين مهارات جديدة ويتمثل ب وح رال

كما انه يقلل من االخطاء وضياع الوقت ويعمل على اشـاعة روح العمـل    عند الموظفينالمعنوية 

هـذا  ويحسن من مستوى  التكنولوجي واالستفادة منهمتابعة التطور العلمي وويمكنهم من الجماعي 

الجهزة ويعمل على تخفيض النفقات ويعمـل ايضـا   داء ااالداء والذي ينعكس بدوره على مستوى أ

  .االنتاج والخدماتفي ستقرار االعلى 

  
وتبرز األهمية العملية لها في سبب تناولها لتدريب وتنمية الموارد البشرية في إحدى أضخم وأهم 

التقرير  - وزارة الصحة ). (ة /موظف) 13500(عدد الموظفين أكثر من(فلسطينية الوزارات ال

إن الظروف االقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تبقي االعتماد على  كما ،)2008 السنوي

خدمات وزارة الصحة الفلسطينية أمرا ال خيار بشأنه بالنسبة لشريحة عريضة من الشعب 

  .الفلسطيني

  

دف وتزداد هذه األهمية وضوحاً باستحضار طبيعة الخدمات الصحية التي يقدمها الكادر المسته

الوقاية، : لثانوية والثالوثية مثل، حيث يقدم الخدمات األولية واالنهوض بقدراته وكفاءاته بقصد

وتصبح األمور من الوضوح الجلي إذا ما تذكرنا أن بعض الخدمات ال تقدم ، والعالج، والتأهيل

  .لذلك أصال ضمن خدمات وزارة الصحة النعدام الكادر المختص

  

  حدود الدراسة  6.1
  

حة الفلسطينية والذين تم من خالل استبانة وزعت على موظفي مستشفيات وزارة الص درس الباحث

او  الوزارةمؤسسات سواء كان التدريب داخل دورات تدريبية  الى الوزارةمن قبل رسالهم ا

ولم يكن لدى  )7/2010(بتوزيع االستبانة في شهر بدء الباحث  وقد )2009(العام في  خارجها

االدارة العامة للمستشفيات أو االدارة العامة للتعليم الصحي كشوف ألسماء الموظفين الذين تم 

من  كل مستشفى،الخاص لخالل التقرير السنوي من نما تم الحصول عليها وإ لهذه الدوراتارسالهم 

، درس الباحث حيثيات )لتمريض والمهن الصحية المساندةالطب وا( جميع التصنيفات والتخصصات
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، وما تعانيه من ضعف ونقص وحاجة في مستشفيات وزارة الصحةالتدريب والتعليم واقع مواضيع 

الموظفين لتلك المواضيع وإمكانية تطوير وتحسين أشكال التدريب والتعليم من خالل تقنيات التعليم 

حة الفلسطينية وهيكلتها، وبذلك يصبح واضحاً أن الباحث لم يدرس طبيعة عمل وزارة الص عن بعد

إال في سياق (وكذلك لم يتناول مواضيع تتعلق برواتب الموظفين أو الحوافز التي تمنح لهم 

الدراسة على النوع  مكانواقتصرت متغيرات الدراسة بالنسبة للكادر ) يرات المستقلةالمتغ

ومكان  )الراتب(الدخل والمهنة وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي ومستوى العمر واالجتماعي 

، ولن يعالج متغيرات مثل مكان الوالدة أو الديانة أو االنتماء السياسي النعدام أهمية ذلك السكن

  .بحسب رأي الباحث

  

  : النطاق الجغرافي للدراسة 7.1 

  

 12(بية التي يبلغ عددهاشملت الدراسة مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغر

الدراسة هذه المؤسسات في منطقة قطاع غزة بسبب المعوقات التي تحول  ، ولم تتناول)مستشفى

  .دون ذلك

  

  الدراسة محددات 8.1

  

كان أبرزها كون الباحث معتقال لدى سلطات ؛ ض عمل الباحث مجموعة من المعوقاتاعتر

من  ةصعوبة التواصل مع المشرفو لةلفترات طويلة ومتعددة خالل كتابة الرسااالحتالل اإلسرائيلي 

دارة العامة للتعليم بين لدى اإللى عدم وجود كشوف ألسماء الموظفين المدرإضافة إداخل السجن، 

فض لى رإضافة إ لكل مستشفى، الخاص ةالتقرير السنوي من خاللالحصول عليها قد تم الصحي و

 ر منخوضياع جزء آ ،كتراث عند عدد قليل من الموظفيناالعدم بعض الموظفين تعبئة االستبانة ل

مرات  )5(كثر من لذي جعل الباحث يعودة الى بعضهم أمر ااالستبانات عند بعض الموظفين األ

  .لهم خرىوإعطائهم استبانات أ
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  الفصل الثاني

  

  

  أدبيات البحث والدراسات السابقة
  

  :المقدمة
  

المتعلقة بموضوع الدراسة والتي تحصلت من خـالل مـا هـو     االدبياتهم أسيتناول هذا الفصل 

مكتوب وذي صلة بموضوع الدراسة من ابحاث وكتب ودراسات سابقة وتقارير وخطط واجماال من 

  .الصلة ات سابقة ذاتخالل دراس

  

  الفلسطينية  نبذة عن الخدمات الصحية ووزارة الصحة 1.2

  

حكوميـة   ،متعددة تقدم الخدمات الصحية في فلسطينوجود مؤسسات وجمعيات ومراكز بالرغم من 

كوكالة الغوث لالجئين والخدمات الطبية العسـكرية وجمعيـات الهـالل األحمـر     ، وغير حكومية

إال أن وزارة الصحة الفلسطينية تعتبر المقـدم   ،اكز والمستشفيات األهلية والخاصةالفلسطيني والمر

وال يقتصر دور وزارة الصـحة علـى تقـديم     ،والثالوثيةاألول للخدمات الصحية االولية والثانوية 

  .الوضع الصحي في فلسطين بوجه عامالخدمات الصحية فحسب إنما يشمل أيضا مراقبة 
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وبحسب قانون الصحة العامة في فلسطين فإن مهام وزارة الصحة الفلسطينية تنحصر فـي المهـام   

 :التالية

  

 .عليها  تنظيم الرعاية الصحية في فلسطين واالشراف .1

تخطيط خدمات الرعاية الصحية بالتنسيق مع جميع مقدمي الخـدمات الصـحية والمؤسسـات     .2

 .التعليمية

 .التثقيف الصحيتفعيل وتنشيط برامج التعزيز و .3

 .تطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي .4

 .إدارة ونشر المعلومات الصحية .5

بحيث يتالءم مـع إحتياجـات    ضمان تخصيص اإلنفاق الوطني على خدمات الرعاية الصحية .6

 ).  2008، وحدة التخطيط الصحي_ وزارة الصحة( .السكان

 

  الرعاية الصحية األولية 1.1.2

  

مركـزا مـن   ) 425(ويبلغ عدد مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية 

_ وزارة الصـحة  .(تمثل مجمل مراكز الرعاية الصحية األولية في فلسـطين  ،مركزا) 672(أصل 

  ).2009 ،مركز المعلومات الصحية الفلسطيني

  

وخـدمات   ،رات لألطباء االخصـائيين والعـامين  استشا :كز خدمات مختلفة منها اوتقدم هذه المر

وخـدمات   ،وخدمات الصحة النفسية ،وصحة المرأة والطفل وكذلك صحة الفم واالسنان ،تمريضية

فقد سجلت مراكز الرعايـة   ،وأحيانا خدمات التصوير الطبي في بعض المراكز ،مخبرية ونقل الدم

زيارة مراجعة للطبيب العام ومـا  ) 3283096(الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة ما مجموع 

لمراكـز تنظـيم   ) 111403( زيارة إلى العيادات التخصصية وما مجموعه) 902534(مجموعه 

مركـز المعلومـات   _وزارة الصحة. (على عيادات االسنان ة للمترددينزيار) 109099(األسرة و

  ).2009، الصحية الفلسطيني
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  الرعاية الصحية الثانوية والثالوثية 2.1.2

  

مراكـز  المستشـفيات و ( كما أن وزارة الصحة الفلسطينية تقدم الخدمات الصحية الثانوية والثالوثية

) 23000( :وتقدم مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية خدمات شهرية على النحو التـالي ) التأهيل

عمليـة  ) 5000(عملية جراحية و) 5000(مراجعة لعيادات اإلختصاص و) 62000(حالة ادخال و

وحـدة   _وزارة الصحة(  .مريض) 500(توليد باإلضافة إلى غسيل كلى بمعدل مرتين اسبوعيا ل 

  ).2008 ،طيط االستراتيجيالتخ

  

ما أهي مجموع مستشفيات الوطن ) 78(ل مستشفى من أص) 24(ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية 

مـن إجمـالي عـدد    %) 58.3(أي ما نسبته ) 2857( يالسريرية للمستشفيات الحكومية فهالسعة 

   ). 2009، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني_وزارة الصحة. (األسرة في فلسطين

  

اض الباطنيـة وتخصصـاتها   مـر مثل طب األ؛ ه المستشفيات فهي متعددة ومتنوعةأما خدمات هذ

مـراض  واأل ،والعناية المركَـزة  ،وطب األطفال والنساء والوالدة ،الجراحة وتخصصاتهاالفرعية و

وتقدم كذلك خدمات تمريضية لغير المنومين من زيارات للعيـادات الخارجيـة   . النفسية والعصبية

واإلسعاف والطوارئ وخدمات غسيل الكلى والرعاية اليومية لألورام وأمراض الدم وكذلك العـالج  

 .الطبيعي وخدمات التصوير الطبي والخدمات الدوائية والصيدلة والفحوصات المخبرية وبنك الـدم 

وبسبب الوضع الخاص والظروف الخاصة للشعب الفلسطيني من إحتالل لالراضي وحصار لقطاع 

إغالقات في الضفة الغربية ونقص في الكوادر والكفاءات فإن مهمة وزارة الصحة الفلسطينية غزة و

تصبح أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة وقد يترتب على ذلك أن وزارة الصحة الفلسطينية تقدم خدمات ال 

تقدم في كثير من دول العالم وهي شراء خدمات صحية من القطاع األهلي والقطاع الخاص ومـن  

من إجمالي %) 8(فقد انفقت وزارة الصحة الفلسطينية ما نسبته  ،االردنالوطن مثل مصر و خارج

 منهاعلى هذه التحويالت التي تسمى التحويالت للخارج وقد بلغ عدد المنتفعين )2008(نفقاتها عام 

مركز _وزارة الصحة. (وحاالت مبيت ،حالة ما بين حاالت إستشارية) 43047(هو  )2008(عام 

  ).2009، لومات الصحية الفلسطينيالمع

  

  اتجاهات الوضع الصحي في فلسطين  3.1.2

  

العـاملين فـي المهـن     إن العمر المتوقع للفرد عند الميالد ومعدل وفيات االطفال اضافة الى أعداد

مراض سباب الوفاة إنتشارا وكذلك نسبة إنتشار األأكثر أالنسبة ألعداد السكان إضافة إلى الصحية ب
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هم مؤشرات الوضع الصحي في فلسطين وفي هذا السياق فإن معـدل  أالمعدية وغير المعدية يمثل 

وهو معدل ) 2008(سنة لإلناث عام ) 72.9(سنة للذكور و) 70.2(عمر االنسان في فلسطين بلغ 

  .ر والدول العربيةضمن المستوى الطبيعي مقارنة مع دول الجوا

  

 World Health( .في فلسطين مقارنة مع دول الجوار يبين معدل عمر االنسان ) :1.2( الجدول و

Statistical, 2007.(  

  

 .يبين معدل عمر االنسان في فلسطين مقارنة مع دول الجوار : )1.2(جدول 

   

  سنة /اإلناث   سنة /الذكور الدولة  الرقم

  72.9  70.2 فلسطين  .1

  73  69 األردن  .2

  70  66 مصر  .3

  73  68 لبنان  .4

  75  70 سوريا  .5

  78  77 قطر  .6

  74  68 السعودية  .7

  62  57 السودان  .8

  75  70 تونس  .9

  82  78 )االحتالل(إسرائيل  .10

     

 ر،مـع دول الجـوا   ةلنسبة لمتوسط عمر االنسان مقارنإن الجدول أعاله يوضح مستوى فلسطين با

ويمكـن   ،فكلما زاد من تحسين جودة تقديم الخدمات الصحية يزيد من معدل متوسط عمر االنسـان 

تطوير وتدريب الكـوادر والمـوارد البشـرية    ي مواكبة التقدم العلمي وتعليم والوصول إلى ذلك ف

  .العاملة في القطاع الصحي وخصوصا العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية

ها وطبيعـة عملهـا سـواء    منظمات والمؤسسات على اختالف نشاطها وحجمومما ال شك فيه أن ال

و غير ذلك باتت تدرك أكثر من أي وقت مضى مدى حاجتها إلـى تحسـين جـودة    أكانت صحية 

كما أن  ،الخدمات التي تقدمها للمستهلكين وذلك من خالل تحسين أداء العاملين فيها وتنمية مهارتهم
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يق األهداف التي ج المؤسسة وتخفيض نفقات العمل فيها وبالتالي تحقتحسين الجودة له أثر على انتا

  .كمل وجهأتسعى اليها على 

  

اللذان يعدان من أهم االنشطة التي تمارسها إدارة الموارد البشرية في ولعل نشاط التعليم والتدريب و

ديـدة أو  هذه الموارد البشرية مهـارات وخبـرات ج  سسات يسهم إلى حد كبير في إكساب تلك المؤ

  .صقل قدرات ومهارات العاملين إضافة إلى تدريب أنماط واتجاهات سلوكية

  

  برامج التعليم الصحي في فلسطين  4.1.2

  

المتفحص لواقع التعليم الصحي في فلسطين ليجد أن هناك عدم توازن في العرض إن الناظر و

وجود خطة والطلب للمهن الصحية المختلفة في فلسطين حيث يرى الباحث أن هذا األمر سببه عدم 

كذلك ال يوجد تنسيق كافي بين الوزارات المعنية ممثلة بوزارة التعليم العالي موحدة ومحكمة و

ترخيصها وكذلك المسؤولة عن معادلة يم الصحي في الجامعات والمعاهد وامج التعلالمسؤولة عن بر

حي في فلسطين الشهادات العلمية وبين وزارة الصحة الفلسطينية المسؤولة عن مراقبة الوضع الص

  . صدار مزاولة المهنة لمختلف المهن والتخصصات الصحيةإوكذلك المسؤولة عن 

  

لعام التصوير الطبي غير كافي لتغطية الحاجة المطلوبة  مهنة يجيففي الوقت الذي يكون عدد خر

المتوفر يقارب لنفس العام  )فنيي المختبرات( الطب المخبري مهنة خرجي يكون فيه عدد) 2009(

وكذلك الحال  ،)2020(وضعفي العدد المطلوب لعام  )2009(لعام  بضعاف العدد المطلوأثالثة 

وزيادة مهن صحية أخرى مثل الطب  في نقص القابالت والتمريض وبعض التخصصات الجراحية

  .العام والصيدلة

  

برنامج تعليم صحي في مختلف المهن والتخصصات في جميع جامعات ) 85(يوجد في فلسطين 

العالي وتنتهي  وكليات الوطن وبدرجات علمية مختلفة تبدأ بالدبلوم ثم البكالوريوس والدبلوم

وقد احتلت مهنة التمريض المركز االول من حيث عدد برامج التعليم الصحي والتي  ،بالماجستير

برنامج وجاءت ) 14(ثم برامج الصحة العامة والتي بلغت  ،برنامج تعليمي في فلسطين) 24(بلغت 

ارة رنامج إدبينما كان ب، برامج لكل مهنة )10(والطب المخبري في المركز الثالث الصيدلة

 2008 ،وحدة التخطيط االستراتيجي _وزارة الصحة(.)برنامج واحد(المستشفيات في المركز األخير

.(  
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أما تدريب الموارد البشرية في القطاع الصحي في فلسطين فيكون ضمن مراحل التدريب الثالثة 

  :التالية
  

البدء بالعمل ويكون ذلك مرحلة تدريب الموارد البشرية الصحية أثناء الدراسة ويكون قبل  .1

شرطا من شروط الحصول على المؤهل العلمي وتكون الجامعة أو المعهد هو المسؤول عن هذا 

أو في المؤسسات الصحية خارج ) المختبرات( التدريب وغالبا يكون إما داخل مرافق الجامعة

 .   الجامعة تربطها اتفاقيات مع هذه الجامعات

بالعمل وفي الغالب يكون ذلك للموظفين الجدد الذين لم يمارسوا مرحلة التدريب قبل االلتحاق  .2

 .المهنة من قبل ويكون اإلشراف بالغالب من مسؤولي األقسام وزمالء العمل

مرحل التدريب خالل العمل وهي برامج تدريبية مختلفة ويكون إما داخل مؤسسة العمل أو  .3

م من وجود خطة إستراتيجية  لتنمية خارجها ومن الواضح أن وزارة الصحة الفلسطينية وبالرغ

الموارد البشرية في القطاع الصحي إال انه لم يتم االلتزام بهذه الخطط ولم يتم وضع خطط 

عملية لتنفيذ تلك الخطط ولذلك فقد استمر النقص في العديد من التخصصات الطبية وحدوث 

 .فائض في تخصصات أخرى

 

برامج التعليم المستمر، وتنبع أهمية التعليم المستمر لتنوع إن القطاع الصحي يعاني من االفتقار إلى 

يتخرج  ،فباإلضافة إلى الجامعات والمعاهد المحلية ،لمعاهد التي تخرج الكوادر الصحيةالجامعات وا

الكادر الصحي الفلسطيني من معاهد وجامعات العالم المختلفة، لذلك نحن بحاجة إلى آلية تضمن 

سالسة اندماج جميع الموظفين بتخصصاتهم المختلفة في القطاع الصحي الفلسطيني، كما أن 

العنصر البشري هو العامل األساس في تطوير الخدمات الصحية كما ونوعا، لذلك يجب أن نولي 

وقد أوصت الخطة اإلستراتيجية . تطوير وتنمية وتدريب الموارد البشرية الصحية االهتمام األكبر

  :إلى) 2010- 2008(الوطنية للصحة في خطة التنمية متوسطة األمد 
  

  .توحيد وتطوير وتطبيق األنظمة الفلسطينية للترخيص واالعتماد  -1

معات والمعاهد الوطنية في االعتماد على المقاييس تطوير آلية اعتماد البرامج التعليمية في الجا -2

  .العالمية 

، وتشجيع العاملين في القطاع الصحي على المستمر في كافة التخصصاتتطوير برامج التعليم  -3

  .االلتحاق بهذه البرامج

 .للعمل في القطاع الصحي الفلسطينيالمؤهلة  تطوير نظام الحوافز وتشجيع الكوادر -1

 .لتدريب المدراء في القطاع الصحي مستمر خلق برامج تعليم -2
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  :م الكوادر الصحية وذلك من خاللتطوير وتنظي -3

 .صحي حسب التخصص ومكان ونوع العملرصد الكوادر البشرية العاملة في القطاع ال  -  أ

 .خطة لسد النقص والحد من الزيادةتحديد الزيادة أو النقص في المجالت المختلفة ووضع   -  ب

 

  واهدافه واهميتهمفهوم التدريب  2.2

 

إن تدريب الموارد البشرية ليس هدفا بحد ذاته بل وسيلة لتحقيق هدف أو أهداف محددة للمؤسسة 

وعلى اختالف  ،سواء كان ذلك في قطاع الصناعات أو في قطاع الخدمات مثل الخدمات الصحية

ها وإنتاجها حجم المؤسسة أو طبيعة عملها فإنها باتت تدرك مدى حاجتها لتحسين وتطوير أدائ

وفاعليتها وهذا يكون من خالل تدريب الموارد البشرية فيها خاصة عندما يكون في المؤسسة نقص 

في المهارات أو تغيير في أداء المؤسسة أو استحداث أقسام جديدة داخل هذه المؤسسة أو لتحسين 

  .الجودة او احداث تغير ايجابي في سلوك الفرد بهدف النهوض واالستمرارية

  

  مفهوم التدريب 1.2.2

  

األغراض التي استخدم لها ولعل من أهم التعريفات  يب حسبتعددت المفاهيم حول مصطلح التدر

  :الواردة في الكتب ما يلي
  

ل اج ، منومنظم الحداث تغير في سلوك الفردنشاط مخطط " التدريب بأنه ) 2006جبران، (عرف 

على اكتساب مجموعة  انتاجيته عن طريق مساعدتهزيادة فاعليته ورفع مستوى كفاءته في االداء، و

المهارات واالتجاهات، والتي يستطيع بها القيام بعمل ما لم يكن في استطاعته القيام من المعارف و

 Mejia, Balkin and(يقول و" به من قبل او القيام به بصورة افضل او مختلفة عن ذي قبل

Cardy, 2001( "وظفين بمهارات محددة او تساعدهم في تصحيح إن التدريب هو عملية تزود الم

 " .النقص في أدائهم

وسيلة إدارية وفنية وعملية من شانها الوصول "التدريب على انه ) 1973 منصور،(بينما يعرف 

لألداء اإلنساني في العمل إلى أقصى حد ممكن، بالشكل وباألسلوب الذي يحقق االستخدام األمثل 

مجموعة  )1973 منصور،(وقد تناول  "على مستوى المجتمع أو المنظمة  للموارد البشرية المتاحة

تلك الجهود اإلدارية أو التنظيمية التي تهدف إلى تحسين " من التعريفات لمفهوم التدريب ومنها 

تلك " و " قدرة اإلنسان على أداء عمل معين أو القيام بدور محدد في المنظمة التي يعمل بها 
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وكذلك " ي من شانه أن يزيد من معلومات ومهارات اإلنسان لتحقيق هدف محدداإلجراء المنظم الذ

كل جهد إداري يؤدي إلى إمداد العاملين بالتعليمات واإلرشادات والتوجيهات والمعلومات في " هو 

الشكل أو األسلوب الذي يضمن إلمامهم بدقائق عمل معين وظروفه أو من شانه أن يمدهم بمهارات 

إلى ) 2001مناصرة،ال(أشار وقد ."د للمسير نحو تحيق هدف المؤسسة أو سلوكية تمه فنية أو علمية

جميع البرامج والدراسات الطويلة أو القصيرة " إن التدريب هو) 125ص ،1987حسن،(تعريف 

والورش الدراسية وغيرها من التنظيمات التي تنتهي بمنح شهادة اجتياز أو ما أشبه ذلك والتي 

تي تشكل األداء إلى رفع مستوى المتدرب من ناحية أو أكثر من النواحي ال تهدف في مجموعها

   ."الكلي في المهنة

 

على مجموعة من التعريفات التي أوردها إن مفهوم التدريب  بناء) 2001 مناصرة،ال( واضاف

دهم عمالهم وتزوأالمعلومات التي تساعدهم في أداء يعني تزويد المدربين بالمهارات والمعارف و

) العام(وسيلة ربط بين العلم  إن التدريب) 2003 ،قاري( أوضحو .بالخبرات الالزمة لذلك العمل

لدى األفراد والموظفين، وذلك بتزويدهم ) زيادة القدرات والمهارات في علم محدد(لوك وتغيير الس

 .محددةبالمعلومات وإعدادهم إعدادا جيدا على أداء مهامهم في مجاالت تخصصية مهنية 

 

بأنه ذلك الجهد المنظم والمخطط له لتزويد القوى ) 2000(بينما تعرفه جامعة القدس المفتوحة 

البشرية في المؤسسة بمعارف معينة وتحسين مهاراتها وقدراتها وتطويرها وتنميتها وتغيير سلوكها 

. ا بشكل عاممن خالل رفع إلنتاجيتهواتجاهاتها بشكل ايجابي وفقا لمصلحتهم ومصلحة المؤسسة 

فالتدريب عملية استثمار في اإلنسان وتشكيل وتهيئة لذلك اإلنسان لكي يستطيع القيام بمهامه على 

ع الميزانيات من اجل ضيالحظ أن الكثير من المؤسسات ت ل وجه وأحسن صورة من اجل ذلكمأك

، مدى القريب والبعيدلمرجوة على التدريب القوى العاملة التي تعمل لديها وبالتالي تحقيق أهدافها ا

املين هذا ويتم تصميم البرامج التدريبية في المؤسسات لتناسب كل من األفراد الجدد واألفراد الع

، إما ليشغلوا مراكز جديدة وإما لمواجهة أي تغيرات حدثت وتحدث في طرق العمل أو في فيها

القديمة المتبعة في العمل بأن  العمليات نتيجة التطورات التكنولوجية األمر الذي ال يتيح لألساليب

 ).2001 ،قيوي(كما جاء في  ،تتماشى مع هذه التطورات

 

ويرى الباحث أن جميع هذه التعريفات تركز على جانب واحد وهو تخصص التدريب في مهمة 

مدربين الغير درات جديدة عن غيره من الزمالء واحدة فقط حيث أن التدريب يعطي المتدرب ق

ملية وسلوكية معينة وهذه المهارات تشتمل على مهارات إدارية وفنية وعلمية وععلى أداء مهارات 

من أهم األنشطة التي تمارسها إدارة الموارد البشرية وتسهم إلى حد كبير في وولعل هذا النشاط ه
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 زيادة الفاعلية واإلنتاجية التي تسعى إليها المؤسسة والتي تؤدي في النهاية إلى المحافظة على الثروة

 .واالقتصاد

  

 والتعليم ، التعلم ،رق بين التدريبالف  2.2.2

 

التدريب والتعليم والتعلم مهمة عظيمة فهي تساهم في نقل التجربة االنسانية وتوارث الخبرات 

، ولما وصل البشر الى المستوى المتقدم من ف العلم االنساني ولتجمدت الحياةالبشرية، ولوالها لتوق

والمدنية التي ينعمون بها اليوم وهناك فرق بين التعليم والتعلم حيث أن التعلم يركز التقنية والرفاهية 

العملية التي يستطيع من خاللها الفرد أن يكتسب المعلومات "على الخبرة ويعرف على أنه 

والمهارات واالتجاهات من خالل تفاعله مع النظم االجتماعية والثقافية المحيطة به، وذلك من خالل 

فكير والدراسة والممارسة، أو نتيجة عمليات التعليم التي حصل عليها، وتتم عمليات التعلم لكل الت

انسان بشكل تلقائي، حيث تتفاعل ظروفه الشخصية وقدراته مع ما يحيط به من ظروف اجتماعية 

الخطيب، ( أشار، بينما )2010بدوي، " (مه من أجل تطوير نفسه وقدراتهوثقافية الستثمار تعل

أن التعلم تغير ثابت نسبياً في السلوك يحدث نتيجة الخبرة ، ويدوم هذا التغير لفترة تقصر ) 2001

حياته ومستوى ذكائه وحدة  أو تطول حسب طبيعة الفعل وأثره في نفس الفرد ومدى تكرره في 

ه ال ، أي أن التغير الذي يحدث تغير نسبي أكثر من كونه تغيراً مطلقاً وعملية التغير هذذاكرته

كاً مختلفاًعن ذي قبل ليتمكن من ألن يسلك سلو جد االنسان في مواجهة موقف يدعوتكون إال إذا و

 . بنجاح  جتياز هذا الموقفا

  

إذاً التعلم هو محصلة تفاعالت الفرد مع البيئة وهي عملية فرضية ال نالحظها مباشرة إنما نستدل 

ويعرف التعليم  )2001 الخطيب،( أوضحعليها عن طريق آثارها أو النتائج المترتبة عليها كما 

و حل يمد اإلنسان بمعلومات تفسيرية أو تعليمية عامه تساعد على مواجهة الموقف، أ"على أنه 

، وتتمثل في المعرفة الكافية بالعلوم والمعارف الضرورية اكل العامة التي تواجهه في حياتهالمش

وهو عام بطبيعته خاص بأسلوبه، أما الخبرة فهي المعرفة والدراية " وتطبيقها ومدلولها وتفسيرها

رات فهي عملية دائمة العملية والممارسة الفعلية للمشاكل والمواقف المختلفة، وبالنسبة لتنمية القد

ريب من شأنها أن تمد اإلنسان بالمعرفة والمهارات وبعد النظر والبصيرة ومواجهة الموقف دللت

والتعليم أقرب إلى ) 1973منصور، (ت تحتاجها المؤسسة في المستقبل وتزود الموظف مهارا

لتعلم كما منظم ل التوظيف وبالتالي يجب أن يتناول المنهج المدرسي واالطار اإلجتماعي ويعتبر

  .) 2001الخطيب، (أشار 
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أنه ) 2006، جبران( كما جاء في) 1989بلقيس، (اشارت  أما العالقة بين التدريب والتعليم فقد

المتوقعة  جئيمكن القول أن التدريب نشاط متخصص يطلق على العملية التعليمية إذا كانت النتا

دنى لى الحد األإاإلستجابات  محددة وقابلة للمالحظة كاستجابات أدائية، وهو يستهدف تطبيق

ما التعليم فهو نشاط عام يستهدف أ. ة التي يجري التدريب في إطارهاالمرتبط بالمهمة أو المهار

طلباً توسيع معلومات المتعلم ومعارفه حول موضوعات معينة وعامة، ومن جهة أخرى يعد مت

أساسياً وسابقاً للتدريب، أي أن يتم تعليم الفرد شيئاً حتى يمكنه التدريب عليه بعد ذلك، والتعليم 

يخاطب شرائح واسعة، في حين أن التدريب يخاطب فئات خاصة من الناس ينتظر أن ينقلوا ما 

عليم على فت التفعر) 2010، بدوي(داء المالحظ أماية كأنماط من األتدربوا عليه إلى حياتهم العمل

لى إثارة التعلم وتحفيزه وتسهيل حصوله، حيث أنه مجموعة األفعال إنشاط تواصلي يهدف "أنه 

ها بكيفية ليها بشكل قصدي ومنظم، أي يتم استغاللها وتوظيفإصلية والقرارات التي يتم اللجوء التوا

إطار موقف سيط في الذي يتدخل كو) أو مجموعة من االشخاص(مقصودة من طرف الشخص 

، فالتعلم مجهود شخصي ونشاط ذاتي  يصدر عن أما الفرق بين التعلم والتعليم ،تربوي تعليمي

المتعلم  نفسه أما التعليم فهو مجرد مجهود شخصي لمعونة شخص على التعلم، كما ان التعليم الجيد 

لم على مجاالت أخرى يكفل انتقال أثر التدريب والتعلم وتطبيق المبادئ العامة التي يكتسبها المتع

ويمتاز بالدقة والنظام والثقة بالنفس وإنشاء عالقات عامة واتجاهات فكرية وعقلية كالبحث والتحقيق 

وبناءاً على ما سبق فإن ) 2010بدوي، (من صحة المعلومات وحل المشكالت بالطريقة العلمية 

 .و التدريبيأتوى التعليمي الباحث يرى أن التعليم ال يحدث إال بوجود المعلم والمتعلم والمح
 

هو أي انشطة او برامج تعليمية بعد التدريب االساسي مصممة بهدف تحسين " أما التدريب المستمر

قسم (حسب " االداء بزيادة المعرفة وتحسين المهنة والممارسة العملية للعاملين في أي مجال 

ية ومنتجة فإن العنصر البشري وللوصول لتدريب وتعليم وتنمية فعال) 2005 ، رالتدريب المستم

وينبغي على مسؤول . يجب ان تكون لديه الرغبة والقدرة والفرصة والتوجيه واالرشاد والدافع لذلك

  :التدريب أن يسأل مجموعة من االسئلة قبل البدء بالتدريب حتى يكون التدريب فعال، وهي

هل  التدريب استثمار جيد؟هل  هل هدف التدريب واضح وواقعي؟ هل التدريب سيحل المشكلة؟

 ما هو نوع التدريب المطلوب؟ من هم االشخاص المطلوب تدريبهم؟ التدريب سيكون مؤثر ومفيد؟

 متى يتم التدريب؟و

 

ولإلجابة على هذه األسئلة ينبغي التعرف على أهمية التدريب وأهدافه وأساليبه وأساسياته 

  .واالتجاهات الحديثة فيه
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 همية وأهداف وفوائد التدريب  أ 3.2.2

  

همية التدريب للعاملين في مجال الخدمات أال شك ان التدريب ضرورياً لجميع العاملين وتزداد 

الصحية، بسبب الحساسية العالية لطبيعة هذه الخدمات والمخاطر التي قد تنجم عن حدوث خلل ما، 

يستوجب تلقائياً دوام تدريب العناصر  كما أن دوام التقدم التكنولوجي للمعدات واالجهزة الطبية

على التعامل معها، واالستفادة  البشرية وتعليمها، وذلك ليتسنى ضمان مواكبتها للمستجدات وقدرتها

أنها  صحي في العالم، إال ي قطاعهمية تبقى بهذه الصفة بالنسبة ألاالفادة منها، وإن كانت هذه األو

الحكومي في فلسطين بسبب ضخامة حجم الفئة المنتفعة  همية خاصة بالنسبة للقطاع الصحيأتحتل 

يدة التي إن أهمية التدريب ترجع الى المزايا العد) 2001عليوة، (ويرى . من خدمات هذا القطاع

 :هذه المزايا هي على سبيل المثالنحصل عليها من ورائه، و

  

 ،لبيانات المتعلقة بالعملومات واالتزود بالمعل، وة لصقل المهارات واكتساب الخبراتإتاحة الفرص

توحيد وتنسيق ، ع مستوى كفاءة وفاعلية العاملينرف، ية اكتشاف خبرات وطاقات العاملينإمكانو

 .رفع كفاءة االنتاجية ، ت العاملين لتحقيق أهداف المنظمةاتجاها

 

  :أن اهداف التدريب بشكل عام تتمثل بالنقاط االربعة التالية) 2010بدوي، (بينما أوردت 

  

 .داءب األنتاجية، وتحسين أسلوزيادة الكفاية اإل 

 .تنمية قدرات االفراد ومهاراتهم في مجاالت عملهم تنمية تكاملية علمياً ومهنياً 

 .تغير االتجاهات والسلوك، وخاصة في مجاالت عالقات العمل 

والتكنولوجي، ، ومسايرة التقدم العملي اإللمام بالجديد في مجاالت عملهمتمكين العاملين من  

 .والوسائل واالساليب الحديثة

لى توفير الخبرات والمهارات للعاملين ويعمل إن التدريب يهدف ألى إشار أف) 2009كفاوين، (أما 

على غرس الشعور في نفوسهم بالرغبة لتحسين استخدام لمهارات وقدراتهم الكامنة، وذلك من 

 :خالل تحقيق األهداف التالية
  

 .يدة متعلقة بطبيعة المهام التي يكلفون بهااكتساب مهارات جد .1

 .مساعدة االفراد على اداء عملهم بطريقة أفضل .2

 .رفع روح المعنوية للفرد .3

 .يقلل من االخطاء وعدم ضياع الوقت والجهد .4
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 .يعمل على تغير االتجاهات لالفراد العاملين نحو عملهم واكسابهم قيماً جديدة .5

 .فراد العاملين نتيجة تدريبهم على العمل الجماعييعمل على إشاعة روح التعاون بين اال .6

 .يمكن االفراد من متابعة التطور العلمي والتكنولوجي واالستفادة منه .7

 .داء االجهزةأيعمل على تحسين مستوى اداء االفراد الذي ينعكس بدوره على مستوى  .8

فوائد التدريب والتركيز همية التدريب، لذلك يتعين معرفة أعاله مدى أمن النقاط التي ذكرت  يالحظ

  :فيما يلي) 2009، حالوة وصالح(على  تلخص بناءعليها، وت
  

إن زيادة وصقل المهارات والقدرات لدى العاملين سيؤدي الى تحسين أدائهم : ارتفاع االنتاجية .1

 .وزيادة انتاجيتهم، وبالتالي يستمر نمو المنشأة وتحقيق أهدافها

 .سترتفع لديهم نتيجة زيادة إلمامهم وكفاءتهم في العملحيث : رفع روح المعنوية للعاملين .2

 .إعداد صف ثان مؤهل ومدرب للترقية وشغل الوظائف األعلى من داخل المنظمة .3

تخفيض نفقات العمل من خالل زيادة مهارات االفراد وقلة االخطاء التي يقعون بها، وتقليل  .4

 .الهدر في الموارد واآلالت

النتاج في المنشأة، فاالفراد المدربون يضمنون االستمرار في التدريب يعمل على استقرار ا .5

 .التشغيل بكفاءة

يساهم التدريب في االقالل من حجم االشراف االداري، فالموظف أو العامل ذي المهارة العالية  .6

 .والمدرب جيداً تقل أخطاؤه ويمكن ان يمارس الرقابة الذاتية على عمله

ة العاملين من أخطاء االعمال التي يزاولونها وذلك عن يمكن عن طريق التدريب الجيد حماي .7

 .طريق االقالل من إصابات العمل التي تحدث غالباً بسبب ضعف الكفاءة

 

ويضيف الباحث من خالل مالحظته لنظام العمل في مستشفيات وزارة الصحة أن التدريب مهم 

داريين على حد إفنيين أو  أو نلجميع العاملين في المجال الصحي سواء كانوا اطباء أو ممرضي

سواء الن العاملين في وزارة الصحة يتعاملون مع افراد من مختلف االعمار واالجناس واالمراض 

، كذلك فإن عن باقي القطاعات االخرىيختلف من التدريب خاصا والتعامل مع أولئك يتطلب نوعاً 

واالنظمة والتكنولوجيا الحديثة وهذا القطاع الصحي يعمل على ادخال االدوات واآلالت واألجهزة 

 على يتطلب إعداد الكوادر المؤهلة التي تستطيع التعامل مع تلك االجهزة واالنظمة، وكذلك التدريب

وخاصة االنترنت وعالمها الكبير باالضافة الى امكانية تحقيق متطلبات الجودة  الحديثة التكنولوجيا

  .يقة المثالية المطلوبةالشاملة في تقديم الخدمات الصحية وبالطر
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  انواع التدريب   4.2.2
  

  :نواعألى عدة إ) 2009كفاوين، (قسم التدريب حسب ي

 : من حيث الزمان .1

ساس في تشكيل قدراته ى الفرد من خالله معلومات تعد األتدريب قبل الخدمة، حيث يتلق  . أ

 .ومنهجيته ومهاراته

ثناء الخدمة، ويتم ذلك في مركز التدريب حيث يلتحق بها الموظف ويتم تدريبه لتطوير أتدريب   . ب

قدرة الموظفين  مكانياته ومهاراته حتى يتوافق مع التطورات الحديثة، ويهدف الى زيادةإ

 .عمالهم الحالية والمستقبلية واثراء معلوماتهم في مختلف المجاالتأومهاراتهم ألداء 

 :قسم الىمن حيث المكان وين .2

 .، وعادة ما تقوم بهذا النوع من التدريب مراكز ومعاهد تدريبية تابعة للمنظمةداخل الموؤسسة  . أ

مراكز التدريبية التابعة ، حيث تتطلب بعض المهام تدريباً معيناً ال يتوافر في الخارج المؤسسة  . ب

يب خارجية ، ويتطلب االمر إرسال بعض األفراد في دورات تدريبية إلى مؤسسات تدرللمؤسسة

 .متخصصة الكتساب تخصصات معينة 

 :من حيث الهدف وينقسم إلى  .3

ة تصميم برامج التدريب لتجديد المعلومات وفقاً للتطورات المتالحقة في المجتمعات وخاص  . أ

 .الرعاية

وذلك من أجل زيادة قدرة المتدربيين على اداء أعمال معينة ورفع كفاءتهم  : تدريب المهارات  . ب

 .وخاصة تنمية مهارات االختصاصيين  في أداء االعمال

ويعمل على احداث تغيير في سلوك االفراد من خالل اكتساب عادات جديدة : التدريب السلوكي   . ت

 .واالقالع عن العادات غير الجيدة 

  :يعمل في خمس مجاالت اساسية هي هعلى أن) 2001، عليوة(مجاالت التدريب فقد اشار  أما

 .ى تعلم وفهم وتذكر الحقائق والمعلومات والمبادئ مساعدة المتدرب عل: المعرفة .1

 .هي أي تصرف أو عمل مادي يقوم به المتدرب مثل تشغيل الحاسب االلي: المهارات .2

المهارات في موقف دينامي ونقصد به طريقة من االسلوب عادة تطبيق للمعرفة ويتض: االساليب .3

 .التفكير والسلوك مثل قيادة السيارة او الطائرة

تغيرها فهناك عوامل كثيرة تؤثر في  أوبها االتجاهات الممكن تعديلها  ونقصد: االتجاهات .4

حوال، لذلك يركز التدريب على وال يمكن تغييرها باي حال من األ اتجاهات الفرد ومعتقداته،

 .السلوك الممكن تعديله
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ل قاعة التدريب مكن تعلمها داخويختلف هذا المجال عن المجاالت السابقة حيث ال ي: الخبرة .5

اقف مختلفة سلوب في عدة موبيق العملي للمعرفة والمهارة واألما هي نتاج الممارسة والتطإنو

 .ةخالل فترة زمنية طويل
  

  :ن تمر بالمراحل التاليةأأن عملية تعلم المهارات البد و) 1998جونسون، (شار أبينما 

عرض ، السريع للمفهوم النظري للمهارةب التركيز على الكس، ن يبدأ تعلم المهارة بداية بطيئةأ

عرض نموذج توضيحي للمهارة الستخدامه ، الجدية في ممارسة المهارة، نموذج توضيحي للمهارة

  .داء واالستمراريةي تحديد نقاط الضعف والقوة في األف

 

  :فتكون كما يلي) 2009جامعة الملك سعود، (أما مشاكل التدريب حسب 

 .العليا بالمنظمة بأهمية التدريبدارة ضعف القناعة لدى اإل .1

هدار الموارد إلى إوضوح األمر الذي قد يؤدي عدم وجود خطة لتحديد االحتياجات التدريبية ب .2

 .وعدم االستفادة من البرامج التدريبية

 .عدم توفر المعلومات الكافية الالزمة لتصميم البرامج التدريبية وتنفيذها .3

 .مر الذي يؤثر سلبياً على نجاحهاالتدريبية، األد الكافية للبرامج عدم توفر الموار .4

 .عدم االهتمام الكافي بتصميم البرامج التدريبية لتحقيق النتائج المرجوة .5

 

الى ما سبق أن من مشكالت التدريب على سبيل المثال ال الحصر قصور  ةضافإويرى الباحث 

حتياجات المتدربين وضعف ال الوعي بأهمية التدريب، وعدم فعالية التدريب أو عدم مالءمتها

  .تهممتابع
  

  فاعلية التدريب    5.2.2
  

ها /ابي في الطاقم الوظيفي التابع لهرفع قدرة المدير على التأثير االيج" فعالية برامج التدريب تعني 

التنظيم في حدود اإلمكانات المادية حقيق االهداف االساسية للوظيفة ووخلق بدائل إدارية فاعلة لت

خالل فراد هذا الطاقم ومع عدم اإلمع الحفاظ على الروح المعنوية أل والزمنية المتاحةوالبشرية 

 نقالً عن)  2001مناصرة،ال" (المستقبلو المتطلبات البيئية في الحاضر وبالقواعد التنظيمية العامة أ

  ).1995الفضيلي، (
  



      22 
 

 كما جاء في )1988،للطيفا وعبد دقاق وخليل(ا البرامج التدريبية الفاعلة حسبومن مزاي

   ).2001المناصرة، (
  

 .التركيز على مهارات تعلمية محددة .1

 .تبسيط العمليات التدريبية .2

 .تحقيق التكامل الفوري بين الفكر والممارسة .3

 .م والتغذية الراجعة المقدمة من المتدربينيالتوظيف الفعال للتقي .4

 .المستخدمةإتاحة جو نفسي سوي أمام المتدربين لتعلم المهارات  .5

 .كتساب المهارات التعلمية المستهدفةاثقة المتدرب بنفسه مع تقدمه في  تعزيز .6

وباعتبار التدريب أداة إلعداد وتهيئة الكوادر البشرية العالية الكفاءة فالبد أن يكون التدريب ناجح 

) 2001قيوي، (كما جاء في ) 1994هوندك، (االهداف المرجوة منه وقد اقترح وفعال حتى يحقق 

  : عشرة خطوات يجب االلتزام بها حتى يكون التدريب فعاالً وذا فائدة على الموظف والمؤسسة وهي

  

النسبة العظمى من التدريب يتم التحكم بها من عوامل خارجية مثل استعداد المشاركين واهتمام  .1

 .المسؤولين بالتدريب والتغذية الراجعة

شخاص من المشتركين وهي الشرح دة خبرات األربع خطوات لزياأيجب أن يتوفر في التدريب  .2

 .والتغذية الراجعة) التطبيق(والتمثيل والتجربة 

المدرب المناسب هو الشخص الذي لديه القدرة والرغبة على : يجب اختيار المدربين المناسبين .3

العمل نظام ب ةللدرس، ولديه معرفة مسبقة وكبير التعلم والتعليم ولديه الوقت والطاقة للتحضير

 .الذي تقوم به المؤسسة، ومستمع جيد، ويستفيد من نجاح التدريب

فإذا لم يتوفر المكان المناسب للتدريب في المؤسسة ذاتها، : يجب توفير المكان المالئم للتدريب .4

 .فيجب توفير ذلك المكان

فهم أن تزيد  هناك الكثير من القواعد التي يمكن: يجب اعداد موجز عن التدريب قبل بدايته .5

، كيف ستدار عملية التدريب؟ ماهو متوقع من المشاركة فيه؟ ويحتوي المشترك عن التدريب

هذا الموجز على هدف التدريب واوقاته، مكان التدريب وزمانه، أهمية بدء التدريب في وقته 

، العذر المقبول للغياب، يقة ايصال الرسائل الى المشتركينالمحدد، التدخين وقت الراحة، طر

 .ة التعويض في حالة الغياب ومتطلبات النجاح في التدريبكيفي

سلوب سباب لهذا األهناك الكثير من األ، ودارة العليا ومن ثم الدنيااتباع استراتيجية تدريب اإل .6

  :ومنها
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دارة العليا ما يدور في التدريب حتى تستطيع التعامل مع المشاركين ضرورة أن تعرف اإل  . أ

 .للتعرف على االشخاص المشاركينبالطريقة الصحيحة، وكذلك 

ك للوقوف على ما ينبغي أن يعرف المسؤولون في االدارة الوسطى ما يدور في التدريب، وذل  . ب

 .عمالهمأسيتم تطبيقه في 

 : همهاأسباب أوذلك لعدة : علومات خالل التدريبعطاء المإالتدرج في  .7

 .إذ من الصعب على الشخص استيعاب الكل مرة واحدة: االستيعاب  . أ

 .ذهان المشاركينأه سابقاً وبالتالي تعزيز ذلك في كأن يتم التركيز بما تم أخذ: التعزيز  . ب

عندما يكون هناك استيعاب وتعزيز فإن المشاركين سيفهمون الكثير وبالتالي : الضبط  . ت

 .سيضبطون المعلومات

ريب نظرياً وعلى مدى ن ال يكون التدأويجب : التدريب حسب الحاجة وفي الوقت المناسب .8

، بل يجب إبداء االهتمام الكبير للجانب العملي والتطبيقي سواء أكان هذا خالل ساعات طويلة

 .التدريب أم كان بعد انتهاء التدريب مباشرة

 .خذه في التدريب ومكافأتهأيجب معرفة من قام بتطبيق ما تم  .9

 .و جرعات تدريبية جديدةأمتابعة التدريب بمنشطات  .10
  

  التدريبي مراحل البرنامج  6.2.2
 

  ) 2006 ،جبران(ربع مراحل اساسية كما جاء في اوتتكون معظم برامج التدريب من 
  

  تحديد االحتياجات التدريبية ويتم فيها  -:أوالً 
  

 . جمع بيانات عن االداء الحالي -1

، جمع الموجودة وى المعرفة والمهارات واالتجاهاتمست(جمع بيانات عن الفئة المستهدفة  -2

 ).بالفعل

 .لمستهدف ونتائج التدريب المتوقعةبيانات عن االداء اجمع  -3

االحتياجات التدريبية بانها مجموعة التغيرات ). 2005، مجلة عالم االبداع(اعتبرت بينما 

حداثها بصورة ايجابية في معارف ومهارات وسلوكيات العامليين سواء إوالتطورات المطلوبة 

، أو لرفع وتحسين وم دون تحقيق النتائج المرجوةتح و المشاكل التيأللتغلب على نقاط الضعف 

 في عمالهم وأوضاعهمأقابلة التغيير والتطوير في محيط عداد العاملين لمداء أو ألمعدالت األ

شخاص من حيث لى تحديد المهارات المطلوبة واألإضافة ويرى الباحث في ذلك أنه باإل .المؤسسة

  . النوع والكم والتخصص يجب تحديد المدة الزمنية الالزمة والنتائج المرجوة من هذا التدريب
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  التخطيط للتدريب وتصحيحه وفيها -:ثانياً
  

 . وضع سياسات التدريب في المنظمة .1

 .تحديث االهداف التدريبية .2

 .ألهدافتجاهات المطلوبة لتحقيق اواال، والمهارات ،تحديد لمحتوى المعارف .3

 .تحديد الخطوط العامة للتدريب .4

  .ونشره عن البرامج ،ومواد تقويم التدريب ،)للمدربيين وللمتدربيين(عداد مواد التدريب إ .5

 . استقطاب المدربيين .6

 .عداد موازنة التدريبإو، إعداد الجدول الزمني .7

 .توفير التسهيالت الالزمة .8

 

  تنفيذ التدريب ويتم في هذه المرحلة  -:ثالثاً

  

 .الل االساليب التدريبية المناسبةتقديم برامج التدريب من خ .1

 .تها، وتحقيقها لألهداف التدريبيةمتابعة تنفيذ برامج التدريب للتأكد من فاعلي .2

 .فحص مدى تحقيق األهداف التدريبية .3

  

  تقويم التدريب وفيها  -:رابعاً

 

 .ضى المتدرب عن البرنامج التدريبير ،جمع بيانات عن مستوى .1

 .والتعلم، واالستيعاب ،بيانات عن درجة التحصيلجمع  .2

 .جمع بيانات عن تطبيق البرنامج التدريبي في مكان العمل بعد انتهاء البرنامج .3

 .عن أثر التدريب على تحسين االداءجمع بيانات  .4

  

  تصميم البرامج التدريبة  7.2.2

المرجوة من  يجب أن يكون تصميم البرامج التدريبية بحيث تكون قادرة على تحقيق األهداف

  .التدريب من حيث صقل مهارات وتزويد معلومات وتحسين في السلوكيات 
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تحديد درجة العمق والشمول في عرض الموضوعات، العمق وهي درجة المدى الذي يذهب  .2

اليه البرنامج التدريبي في عرض أصول الموضوعات وجذورها النظرية أو الفلسفية، اما 

 . الشمول فهو مدى التنوع في عرض الجوانب المختلفة للموضوع 

 

  :قأهم العوامل التي تتوقف عليها درجة الشمول والعم

 .المستوى الوظيفي للمتدربين  . أ

 .المستوى العلمي للمتدربين  . ب

 .درجة التخصص الوظيفي للمتدربين  . ت

 .متطلبات الوظيفة الحالية للمتدربين  . ث

 .نوعية المشكالت أو الثغرات التي يعاني منها المتدربون في العمل   . ج

وظيفي ى فدرجة العمق والشمول في عرض الموضوعات تزداد كلما كان المتدرب على مستو

درجة التخصص وكلما كانت الوظيفة الحالية او المستقبلية او المشكالت  ةوتعليمي عالي وكلما زاد

  .التي يعاني منها المتدرب تتطلب ذلك القدر من العمق والشمول 

ان من اهم جوانب نجاح العمل التدريبي يتوقف : إعداد المادة التدريبية في صورتها النهائية .3

االنشطة التدريبة في الوطن  ولعل من أهم المشكالت التي تواجهلتدريبية على توفر المادة ا

 .العربي النقص الواضح في المادة التدريبية

 

و أمثلة و األأو الحقائق أو المفاهيم أهو مجموعة من المعلومات : ما المقصود بالمادة التدريبيةأ

تتطلب مهارات خاصة قد ال تتوفر النماذج العلمية التي تشرح وتوضح موضوعاً معيناً، وهي 

من )التدريبي وىالمحت(للمدربين بالمعنى التقليدي، ويفضل بكثير من االحيان ان يتم اعداد هذه المادة

  .قبل خبراء متخصصين

 

وذلك باعتبار ان العملية التدريبية وحدة : تحديد تتابع الموضوعات في البرنامج التدريبي .4

هم القواعد التي يخضع لها أ، فرعية ترتبط فيما بينها جميعا اتلى وحدإمها يمتكاملة يتم تقي

  :تحديد التتابع المنطقي للموضوعات في البرامج التدريبية

 .يجب ان يبدأ من مدخل عام عريض يستهدف طرح الفكرة او المفهوم او االسلوب  . أ

 يتوالى عرض الجوانب االكثر تفضيالً للموضوع بحيث تضيف كل وحدة تدريبية معلومات  . ب

 .المتدرب شيئاً جديداً من العام الى التقدم نحو التفاصيل والجوانب االكثر تعقيداً وصعوبة

يجب ان تتوافق االشكال المختلفة للمادة التدريبية المتعلقة بذات الموضوع ويسير هذا التتابع   . ت

م طرح مزيد من التفاصيل ثاالفكار العامة على صورة محاضرة عادة على اساس طرح 
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التطبيقية من خالل مناقشة النماذج العلمية والحاالت التطبيقية ومن ثم مشاركة فعلية  والجوانب

 .من جانب المتدرب

يجب عمل فواصل بين الموضوعات المختلفة بحيث يتضح للمتدرب انتهاء موضوع معين   . ث

 .واالبتداء في موضوع جديد مثل الندوات والزيارات الميدانية
 

هو عبارة عن الطريق الذي يستخدم لنقل المادة التدريبية وسوف يتم : تحديد اساليب التدريب .5

 . التطرق لهذا الموضوع بشكل مفصل كما سيأتي في الفصول التالية

  :تجهيز المعدات والمستلزمات التدريبية ومن أهم تلك المساعدات مايلي  .6

آالت صوتي، وسمعية والبصرية مثل مكبرات الصوت، واآلت التسجيل الوسائل االيضاح ال   . أ

 ستخدام الحاسب االلكترونيوا آالت التسجيل البصريفالم وض األعرض للشرائح وآالت عرال

ب األفكار والمعلومات وهي تسهم في ترسيخ المعاني ومساعدة المتدربيين على إدراج واستيعا

 .نماط السلوك المستهدفةأالتي تمثل 

جراءات ن يتخذ كل اإلأي يكون من واجب المخطط التدريبي وبالتال: الدوائر التلفزيونية المغلقة  . ب

 .ماكن التدريب والتجهيزات المكتبية ألمعدات والمعدات التقليدية  مثل المناسبة لتوفير تلك ا

  

 :إعداد المدربين  .7

  

خر، فالعملية التدريبية هي عملية اتصال ال يقتصر الهدف منها نقل المعلومات من طرف إلى آ

تاكد من حداث تأثير معين فيمن يستقبل المعلومات، لذلك يجب أن تإساسي فيها هو ولكن الهدف اال

، لذلك إن من أهم خصائص ومقومات اقتناعه بها، وفهم المتدرب لها وتوصيل الرسالة التدريبية

   :المدرب

 .التخصص التي يتولى التدريب فيها المعرفة العلمية المحيطة بموضوع   . أ

والتطبيقية بأساليب استخدام تلك المعلومات واألسس العلمية ووضعها في التطبيق الخبرة العلمية   . ب

 .العلمي

للغة ولوسائل االيضاح  من خالل االستخدام السليم المعاني والمفاهيمالقدرة على توصيل    . ت

 .المناسبة

 .تكامل الشخصية وتوازنها إلعطاء المتدربيين قدرة سليمة وكسب احترامهم وثقتهم   . ث

  .على القيادة وامكانية السيطرة على سلوك اآلخرينالقدرة   . ج

وتوصيل  االنصات الجيد، :فقد ذكرت السمات الشخصية للمدرب وكانت اهمها) 2010، بدوي(أما 

، المشاركةو، االتصال اللفظي الفعالو، االتصال غير اللفظي الفعال، والمعلومات بصورة واضحة
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المرونة، والبساطة في االداء، والتمكن من المادة العلمية، واالنفعال المتوازن، ووزن االمور، و

رحابة وتقمص االدوار بصورة جيدة، والثقة في النفس، والذوق الرفيع، و، اراء االخرينتقبل و

  .االبداع واالبتكار والتلقائيةوالواقعية، والصدر، 

  

  :أن من سمات المدرب الكفء ) 2001، مناصرةال(بينما رأى 

  

 .السلوكية الحديثة و، قوية والمام متقن بنظريات العلومأن يكون ذا خلفية علمية  .1

 .الخبرة الواسعة في مجال التدريب .2

 .على تحفيز وإثارة المتدرب لموضوع التعليم  تهيئة مناخ تعليمي قادر القدرة على .3

 .التحلي بالمرونة والقدرة على تشخيص المشكالت وحلها  .4

 .حدث بوضوح واالصغاء بعناية لتعلم المتدرب امتالك القدرة على الت .5

القدرة على التعامل مع الجماعات وتحقيق عنصر التفاعل البنَاء بين المتدربين من خالل دمجهم  .6

 .في أنشطة عملية وعلمية مخطط لها مسبقاً

 .التمكن من استخدام اساليب وتقنيات التدريب بأبعادها التكنولوجية الحديثة المختلفة  .7

المهنية ذات وعلى وضع خطط تدريبية في ضوء معرفة بمستويات المتدربين العملية القدرة  .8

 .المستويات المختلفة
  

ويرى الباحث أن المدرب يقوم بعدة أدوار مثل التخطيط والتنظيم وهو أيضاً المعزز ومصدر 

  .المعلومات والقائد والمعلم وناقل الخبرات فهو من اهم اسباب نجاح العملية التدريبية

 

 يةالتدريبالبرامج تنفيذ  8.2.2

 

  : )2006 ،جبران(أهم الجوانب والقضايا التي ينبغي مراعاتها لنقل ما تم التخطيط له كما ورد في 

 .عداد الجدول الزمني للبرنامجإ .1

 .تحديد موعد بدء البرنامج والجلسات وموعد االنتهاء والحرص على حسن إدارة الوقت   . أ

 .توزيع جلسات التدريب خالل فترة البرنامج وتنسيق الجدول الزمني    . ب

جلوس وتحديد المستلزمات اختيار مكان التدريب المالئم وتصميم طريقة ال: المرافق والتسهيالت .2

  .الضرورية

استالم المطبوعات من القائمين عليها وتوزيعها على المتدربين وفقاً لخطة : جهيز المطبوعاتت .3

 .تدريبيالبرنامج ال
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 :ما يتعلق بالمتدربين .4

 .بالعمل لتسهيل مشاركتهم في التدريالتنسيق مع روؤسائهم في   . أ

 .مراعاة الظروف الفردية بين المشاركين واحترام قدراتهم والمساعدة في حل مشكالتهم  . ب

عداد قاعدة بيانات تشمل اسماء ومؤهالت ووظائف وعناوين والمهام التدريبية التي تم تكليفهم إ  . ت

 .ت المختلفة الكتابية أو األدائيةوكذلك االختبارابها 

 :ما يتعلق بالمدربين .5

  .لى مكان التدريبإبمواعيد التدريب وتسهيل وصولهم  االتصال بهم في الوقت المالئم وتذكيرهم. أ

  .مواد التدريب والوسائل المساعدة توفير المستلزمات التي يطلبها المدرب مثل. ب

افتتاحه في الوقت المناسب وشرح أهدافه ومتطلباته وكذلك التعرف : التدريبيافتتاح البرنامج . 6

عالم (على توقعات المشاركين وقد ذكر مقال بعنوان تدريب االفراد بقلم االدارة نقالً عن مجلة 

  :م وفق االجراءات العلمية التاليةأليات تنفيذ برامج التأهيل والتدريب والتي تت) 2005 االبداع،

 .خالل فترة زمنية محددة ةجدول لعدد الموارد البشرية المطلوبإعداد  .1

 .ها المعارف والمهارات والسلوكياتإ عداد توصيف وظيفي شامل للمواقع المطلوبة تجديد في .2

 .)، القطاعالفرد، الوظيفة ،االدارة(قع حسب إعداد جدول يحدد االحتياجات التدريبية لكل مو .3

 .التنسيق مع إدارتهم وفق استبانةبترشيح االفراد المطلوب تدريبهم  .4

 .من قبل لجنة متخصصة وفق استبانة مقابلة المرشحين المرفقة مقابلة المرشحين .5

 .ختبار المرفقلمقابلة الشخصية وفق المعايير االفراد الذين تجاوزوا اقطاب واختيار األاست .6

 .وفرزهم تقديم المرحلة األولى من منهج التدريب لألفراد الذين تم اختيارهم  .7

 .مرحلة االولى من المنهج التأسيسيتقديم اداء األفراد بعد فترة زمنية من انتهاء ال .8

 .توظيف وتحديد مواقع العمل الجديدة أو السابقة لألفراد الذين يتجاوزون المنهاج بنجاح .9

  .األسس التدريبية السلمية المرفقةالتأكيد من وجود صياغة البرامج التدريبية وفق .10

  .أكيد من حسن اختيار المدربين المناسبين وفق استمارة المدربين المرفقةالت.11

  .التأكد من اتباع استمارات واستبانات تقويم البرامج التدريبية المرفقة.12

  .زمة للنجاح وفق قائمة التجهيزاتالتأكد من سالمة اختيار المكان وتوفيير التجهيزات الال.13

  .جية للمشاركين في الرامج التدريبية حسب االحتياجات توفير قوائم المطالعات الخار.14

 .تنفيذ البرامج يرفع الى جهة عملهكتابة تقرير عن كل متدرب من قبل اللجنة المشرفة على .15
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  :إلى أهم الظروف المؤثرة على عقد البرنامج التدريبي) 2001، عليوة(وقد ذكر

 

ية وحجم القاعة والمساعدات السمعية والبصرظروف القاعة مثل االضاءة والفيش الكهربائية  .1

قالم وغيرها ومستلزمات خارج القاعة مثل القهوة وراق واألومستلزمات داخل القاعة مثل األ

والشاي ووجبات الغداء ودورات المياه وغيرها، والتكييف وخصوصية القاعة البعيدة عن 

   .الضوضاء واألثاث

والخبرة ) المؤهل(ة وتقصد بذلك التحصيل العلميظروف المشاركين وأهم هذه الظروف الخلفي .2

اال يكون الرئيس مع  والممارسة العملية، كذلك العدد المناسب للمشاركين، النوعية مثل

 .نسة واحدة ضمن مجموعة من الشبان، باالضافة الى التوقيت المالئم للمشاركينآ المرؤسين او

القاعة بالشكل الذي يتيح فرص متساوية نه كلما تم ترتيب أمن المتفق عليه : ترتيب الجلوس .3

و أ شكال المائدة المستديرةفضل األأ، ومن فضلأشتراك في المناقشة كان ذلك للمشاركين لال

تي للمتدرب من خالل الظروف المؤثرة أن الراحة النفسية التي تأالباحث ويرى . Uشكل حرف 

  .العملية التدريبيةعلى عقد البرنامج التدريبي يكن لها االثر الكبير في نجاح 

  

  تقييم البرامج التدريبية   9.2.2

  

تلك االجراءات " بأنه : م التدريب يتقي) 2001مناصرة، ال(كما ورد في ) 1983درة، (عرف  وقد

كما تقاس بها  ،جاحها في تحقيق أهدافها المرسومةالتي تقاس به كفاءة البرامج التدريبية ومدى ن

حداثه بينهم، وكذلك تقاس بها كفاءة المدربين إمدى التغير الذي نجح التدريب في كفاءة المتدربين و

الذين قاموا بتنفيذ العمل التدريبي وتقيم التدريب عملية منظمة تتضمن جمع وتمحيص معلومات 

  ".هداف المؤسسة موارد المتاحة للتدريب، تحقيقا ألمثل للاذ قرارات تتمخض عن االستخدام األالتخ

  

  :وهي ) 2001مناصره، ال(ربع مستويات كما جاء في أما مستويات تقيم التدريب فهي أ

 .النوعية االحترافية بغض النظر عن نتائجه : فعالية التدريب .1

 .قياس التغيرات السلوكية للمتدربين قبل التدريب وبعده: تاثير التدريب على المدى القريب .2

 .ساليبهم القديمة في العمل بعد التدريبألى إتدربين عودة الم: ى المدى البعيدتاثير التدريب عل .3

 .الفاعلية للتدريب : تاثير التدريب على الكلفة االقتصادية .4
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خل وحول ن يكون شامل لكل مراحل التدريب ولكل ما يدور داأيجب  ن التقيمأويرى الباحث 

ومكان  المدربينكذلك لى التصميم وإلمرجوة من التدريب هداف االتدريب من حيث تحقيق األ

م ين يكون التقيأ ضرورةيرى الباحث وزمان التدريب وفعاليته والمعوقات التي تواجه التدريب، كما 

  .الحظة الزمالء والرؤساء في العملعبر استبانة مغلقة وبم

  

  طرق واساليب التدريب   10.2.2

 

عديدة يكون الهدف منها ساليب أعملية مخططة تقوم باستخدام طرق ون التدريب عبارة عن أحيث 

داء الكفوء لرفع فراد وتوسيع نطاق المعرفة ألن وصقل المهارات والقدرات لدى األخلق وتحسي

اليب التي يتم بها سالطرق واأل تالمؤسسة التي يعمل بها، فقد تعددكفاءة الفرد وبالتالي كفاءة 

يبي وغير ذلك من توى التدرمور كثيرة منها نوع التدريب والمتدربين والمحأعلى التدريب بناء

  -:سلوب وطريقة منهاأ 15كثر من أ) 2001رداح والخطيب، (مور فقد ذكراأل

  

 :التعليم بالمراسلة .1

 

سيتم الحديث عنه مثلة عليه الجامعة المفتوحة، هم األأليم عن بعد ومن ن بالتعوهو ما يعرف اآل

  .الحقا

  

 :الدراسة الذاتية المستقلة .2

  

ارسة هذه من ممة /كاديمية بحيث يتمكن الطالبءة األالموجهة ذاتيا نحو الكفاوهي عملية المتابعة 

 على االستقالل ة/جامعي وتهتم بتشجع الطالب ة/على توجيه من معلم ي وقت بناءأالكفاءة في 

عطاء الحرية إو، منها؛ الواجبات والوظائف البيتيةشكال متعددة أوالنمو في عملية التعليم وتتخذ 

ء الممتازين وظائف شاقة مع عطاإو خارجها، ويرى البعض ضرورة أعة سواء داخل الجامللطالب 

  .كبرأحرية 

 

 :التعليم المبرمج .3

  

لى تعلمه إر مسؤولية تعليم ذاته، مما يؤدي ساس التعليم الذاتي حيث يتحمل الكبيأوهو يقوم على 

بحاث علماء النفس أدراسات و كرة التعليم المبرمج منكيف يتعلم في نهاية البرنامج، وقد نبعت ف
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خذت به دول كثيرة حيث تم وضع مواد مبرمجة بكتب واآلالت ألوكيين وتطبيقاتها العملية، وقد الس

التليفزيونية والحاسبات االلكترونية وبرامج  ،فالم المبرمجة والبرامجواأل ،التعليمية ومعامل اللغات

يعتمد والدول في ميدان التكلونوجية التعليمية، ليه تلك إة بالمراسلة وغير ذلك مما توصلت الدراس

  .سلوب اعتماداً جوهريا على نظرية االتصال ذات الدوائر المغلقةهذا اإل

 

 :دراسة الحالة .4

  

، ة، والزيارات والمقابالت الشخصيةوتكون مصادر المعلومات من الدراسات الميدانية والخاص

جهزة بعض األ الظواهر التي تعاني منهاسباب بعض أدارية، وتقصي ودراسة القرارات اإل

الخزامي، (شار أينما ب. ي العام السيما التحقيقات الصحفيةأجهزة الرأنشره ما ت ة، ومتابعداريةاإل

و كتابة عن حدث، واقعة او موقف أاسة الحالة عبارة عن تقرير شخصي در" ن ألى إ) 2002

دركات جديدة عن المفاهيم والقضايا المعنية يستخدم لتنمية مهارات التفكير االنتقادي، ولتحقيق م

دراسة الحالة ) 2001مناصرة، ال(وقد عرف " ذا االسلوب في الجلسات المتزامنةيمكن استخدام هو

، ويفتح المجال للنقاش الجماعي لتحقيق التكامل المعلومات الواردة ويتم تحليلها بأن يقرأ المتدربون

ويمنح المشاركون درجة من المرونة تمكن من التعديل  بين الجانب النظري والتطبيق العلمي،

 .والتغير في ضوء المتغيرات 

  

 :)فكارو تنشيط األأعصف التفكير ( فكاراستمطار األ .5

 

ها على توليد شراف رئيس لإفراد المجموعة، بأمناقشة الجماعية التي يشجع فيها حدى عمليات الإ

لزمن قصيرة نسبياً، وتسجل المبتكرة الخالقة خالل فترة من افكار واالقتراحات كثر ما يمكن من األأ

ويعد  و انتقادها وتحليلها دون مناقشتها،أدارة بتعميمها و اإلأفكار ليقوم رئيس المجموعة هذه األ

كقائد ميسر،  ن يتعرفألخالق من عدة وجوه، وعلى المدرب و التفكير اأشبيها بالنقاش االستكشافي 

فكار متنوعة بقدر أالحصول على ن الهدف من الجلسة هو أيوضح المدرب ب ،وبعد تحديد المشكلة

ون بعيدة عن الموضوع مكان، حيث يشجع كل شخص على المساهمة باي فكرة على ان ال تكاإل

، فكار دون ان يتم تقييمها مباشرةان العصف الذهني يشجع توليد اال) 2002الخزامي، (وقد اعتبر 

يكون التركيز وحالة المشكالت واالشكال المختلفة للتفكير االبتكاري، ويمكن ان يستخدم ايضا في 

الحكم على  معلى االفكار وليس على الحلول، حيث تقدم االفكار في مناخ من حرية التفكير وعد

  .جدوى ما يطرح من افكار عند تقديمها مباشرة 
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 :لمحاضراتا .6

 

يمكن ، وفي الغالب مثل هذا العمل داءقدرة المدرب ألسلوب المحاضرات على شخصية وأيعتمد 

ا ن يخطط ويعرض محاضرة تتصف بالتماسك والجدة تحوز على اهتمام الجميع ما عدأألي مدرب 

و أطار التعليم الرسمي إاً سواء في كثر الطرق شيوعأوهي من  ،سلوبالطالب المعارضين لهذا األ

ة ثارإدرج وعداد المسبق والتألن تكون جيدة اأهم شروط المحاضرة الناجحة أومن  .غير الرسمي

الطريقة "ن  المحاضرة هي أشار أف) 2001 ،عليوة(اما . هتمام والمناقشة والتقويم والمتابعةاال

لمباشر الذي يقوم به المحاضر في التقليدية في نقل المعلومات بطريقة رسمية، وتعتمد على الدور ا

درجة مشاركة المتدربين محدودة للغاية، لذلك عداد المادة العلمية وعرضها وتفسيرها، وبذلك يكون إ

لرغم من نه باأفقال ) 2001مناصرة، ال(ماأ، "و تغير السلوكأرض صقل المهارات فهي ال تصلح بغ

يدة الستخدامها فمن سلوب المحاضرات في التدريب فهناك مجاالت عدنتقادات التي توجه ألاإل

) 2002زامي، الخ(ما أر عدد من المتدربين، كبت ألكبر قدر من المعلوماأعطاء إخاللها يمكن 

علما بانه  المشاركين يث يخاطب المتحدث جمهورنها تقديم له اتجاه واحد حأفعرف المحاضرة على 

ب المحاضرة لكثير من النقد، حيث سلوأضافة استراتيجيات اخرى وقد تعرض يمكن ان يستكمل با

نها تجربة فريدة إعلى التقديم الشفهي ولذلك فجدية ن بعض المحاضرين ال يعرفون كيف يركزون بأ

  .ضرة محددة من حيث الوقت والمحتوىن تكون محاأيجب وومثيرة 

  

 :الندوة .7

 

ول مجموعة من المختصين الذين يعرضون وجهات النظر المختلفة حول يشترك فيها جانبان األ

ساس المناقشة المقيدة، أمن المستمعين، وتقوم الندوة على موضوع معين، والثاني مجموعة كبيرة 

راء الندوة، فيعرض المختصون مختلف اآلو مشكلة معينة هي محور أيكون موضوع ن أبمعنى 

تاحة الفرص للمستمعين للمشاركة في مناقشة مضبوطة ال إن يتبع ذلك أالواردة في شأنها على 

  .الندوةثارة مشكالت فرعية خارجية عن جوهر موضوع إو أيسمح فيها الخروج عن الموضوع 

  

 :المناقشة .8

 

نه كثيراً ما يالحظ أال إالمعرفية واالتجاهات والمشاعر،  تستخدم المناقشة عادة لتنمية المهارات

. حجام كثير من المدربين عن استخدام استراتيجية المناقشة نتيجة لخبراتهم السابقة الغير الناجحةأ

تكشاف الجماعي، بينما اعتبر السوفيه يتعلم المدرب والمشاركون معاً عن طريق العمل وا
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سلوبا أثناء اللقاءات التدريبية ألنقاش الجماعي التي يتم تنظيمها ن شكل اأ) 2001اصرة، منال(

جواء بعيدة أهم بحرية وفي ئراأرصة لتعبير عن نها تتيح للمدربين الفأنها تتميز بتدريجيا فعاال أل

والتأمل لديهم من خالل بحث القضايا عن الرسميات والتكلف، وهي فرصة لتنمية التفكير 

  .ثناء العملألمشكالت التي تواجههم وا

 

 :تمثيل االدوار .9

 

دوار التي تم تعينها لهم للقيام بها، ن فيها سلوك المتدربين مالئما لأليعني ذلك وضع حاالت يكو

يرتجل دوره  ن الفردأال إترك محدد الدور الذي يلعبه، يكون فيها كل مش) دراما(ويشبه تمثيل الدور

 .المحدد تبعا لالستجابة الخاصة بالحالة التدريبية

  :دوار بالتاليهداف تمثيل األأورد أفقد ) 2001 ،عليوة(ما أ

  

 .مساعدة المتدربين على التخلص من المصاعب والعوائق التي تعترضهم في العمل .1

 .خطاء التي يقع فيها المتدربون ويصححهاالتعرف على األ .2

 .ة العملية لطرق متعددة من التصرفات في الموقف المفترضالممارسة والتجرب .3

خرين دراك المعاني الحقيقية لسلوك اآلإرات متنوعة، وزيادة قدراتهم على تزويد المشاركين بخب .4

 .في الموقف التدريبي

 .يجابيط سلوكه وتدعيم السلوك اإلنماأمساعدة المتدرب على تعديل  .5

 

نها تحقق رؤية الموضوع من جميع فضل الطرق التدريبية ألأدوار من ن تمثيل األأويرى الباحث 

نه غير مكلف ويعطي المتدرب الوقت أضافة إارجية والعاطفية والمشاعر االتجاهات الداخلية والخ

  .الكافي الستيعاب الدور المطلوب منه

  

 :لتدريب المخبري ا .10

 

المواد العلمية تفوق الطرق ام ولية في المشاهدة واستخدن الخبرة األأيفترض التدريب المخبري 

يضا كوسيلة لتنمية المهارات أوقبول تلك المواد، وكما يستخدم  خرى في تطوير الفهم واالستيعاباأل

ن المعلومات ال يمكن إو البحث العلمي، ومع ذلك فأرية لمزيد من الدراسات المتقدمة روالض

عليها عندما يتم تقديمها شفويا  ولكبر من الحصأعادة بسرعة في التجربة المباشرة الحصول عليها 

خرى بالنسبة لحجم ساليب التدريب األأال يتفوق على ) التدريب الشفوي( و كتابة وبالتالي فهوأ
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فيها والقدرة على  ن يكون هناك فروق في نسبة التذكيرأمات التي يتم تعلمها ولكن يتوقع المعلو

  .تخدام المواد التعليميةو المهارة الحقيقية في المشاهدة واسأتطبيق التعلم 

  

 :الرحالت الميدانية .11

 

ولية وتمكنهم من رؤية كيف ها تزود المتدربين بالمعلومات األند الرحالت الميدانية مفيدة ليس ألتع

نه يمكن لف في كل واحد فحسب، بل ألآهارات والعمليات تعمل بانسجام وتن عدد من المإ

ن أيمكن  نجاز الهدف، وكيفإساس كيفية ألخبرات المناسبة على استخدامها لتزويد المتدربين با

  .تستخدم هذه الخبرة كاساس لخبرات تدريبية مسقتبلية

 

 :البريد الوارد  .12

 

وراق والرسائل تشبه تلك التي سيطلب منهم المتدربون مجموعة من الملفات واألوفيه يعطى 

المناسبة لتنفيذ عملهم ، ثم يقوم المتدربون باتخاذ االجراءات قبال التعامل معها في مكان عملهممست

ولئك العاملين في شؤون أ، وهذا النوع من التدريب يالئم خطوة خطوة، وبعدها يتم مقارنة النتائج

ا، وهو مفيد لتنمية عطاء صورة واضحة عن المشاكل اليومية الحقيقية وطرح حلهالخدمات إل

سلوب طريقة نموذجية على التغذية الراجعة، ويكون مل، كما يعد هذا األجابية نحو العياالتجاهات اإل

ن محتوى التدريب هدف التدريب تزويد المتدربين بطريقة نموذجية واتباعها في عملهم مستقبال أل

  .ن يكون دائما حقيقي وواقعيأيجب ) البريد(

 

 :والمباريات المحاكاة  .13

 

ر للواقع يحتوي نها تصوير مختاأعل تعريف المحاكاة، فعرفت على  والخبراء لم يتفق التربويون

عبارة عن نها على أنها تناسب غرضه، وعرفت كذلك أالتي يعتقد واضعها ب على عناصر الواقع

كبر لكسب أم الحقيقي فهي منحت المربين فرص نماط ثانوية تقرر بعض ظواهر العالأو أذج انم

ذين يعانون شتراك الممتع والسار وهي كذلك تساعد المتدربين اللتعلم عن طريق االلالميل الطبيعي 

هم في بسبب مشاركتلديهم يجابية االثقة تزيد من الافكارهم و رتطو بأنها ،نفسهمأمن عدم الثقة ب

 ةجهزة التقليدية الشبيباأل يتم التدريببأن ) 2001جوفيز واخرون، ( شارأنشاطات المحاكاة وقد 

مثلة ومن األ ،قل تكلفةأ هوخذت قرارات خاطئة وأسيط في حال ويكون الضرر بجهزة الحقيقية باأل



      36 
 

شارة تدل إلى جسم شبيه بجسم االنسان وفيها على هذا التدريب عمل جهاز التنفس االصطناعي ع

  .على صحة او خطأ التدرب في الفحص

  

 :الورشة التدريبية  .14

 

والتي يتم فيها العمل بشكل تعاوني وجاد وهي نموذج من المناقشات الهادفة للمجموعات الصغيرة 

شاركون فيما بينهم مع النجاز مشروع معين وفق جدول عمل منظم لوضع اطار للعمل، يقوم به الم

فهي مجموعة عمل سلوب ديموقراطي بحيث يسفر هذا العمل عن انتاج تعليمي معين، أالموجهين ب

يب منها االستقصاء الذي يستغل في عمليات سالأولها عدة . لى تسميتها بالورشةإدى أانتاجي، مما 

  .التخطيط والتنظيم واسلوب الحوار الذي يستغل في كتابة التقارير وتحليل المشاهدات

  

 المشاغل التربوية التي تشكل وسيطلى الورشة التدريبية تحت اسم إ) 2001، مناصرةال(شار أوقد 

أ بالمحاضرة وجلسات النقاش، فمن خالله تدريبي استمرار طبيعيا مع الحلقات التدريبية التي تبد

المعلومات التي تدرب عليها الى  تتاح الفرصة لكل متدرب للمشاركة االيجابية الفاعلة في ترجمة

  .دارات عمليةإ

  

 :المؤتمر .15

  

زاء مشكلة معينة من إلى قرار معين إو الوصول أتماع منظم هادف لبحث موضوع معين هو اج

، وقد يشترك معهم عضاء الذين يهمهم الموضوعمن األ بالنظر، ويتكونمشكالت العمل الجدير 

يب خاصة للموظفين القدامى ساليب التدرأنجح أعد المؤتمرات من بعض الخبراء والمختصين، وت

صابهم الجمود ويتحدد نجاح المؤتمر بمدى الروح الديموقراطية التي تسوده وما تحققه أالذين 

لبحث والمناقشة وحسن التفاهم واالحترام المتبادل بين الموظفين ويعرف الحرية الكاملة التي تسود ا

وهو إحدى الطرق التي  فكار حول مشكلة معينةكثر لتبادل األأو أشخصين نه اجتماع لأعلى ايضا 

طرق التفكير تطوير فكار والكبيرة في تطوير األته هميغراض التدريب نظراً ألأتستخدم في 

 .ضافيةإخرين والحصول على معلومات رب اآلمن خالل تجاوذلك مية المعرفة العلوالتنمية و

 

على من المشاركة من جانب أسلوب يسمح بدرجة ن هذا األألى إشار أفقد ) 2001عليوة، (ما أ

، وهي سلوب المحاضرةأت مخرجاً من عيوب ، وبذلك تعتبر المؤتمراالمتدربين في العملية التدريبية
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عمال متفق عليه، وتتركز فعاليات المؤتمرات في أوله عبارة عن اجتماع منظم له هدف محدد 

  .مجاالت تزويد المتدرب بمفاهيم ومعاني متطورة

  

لى المتدرب بصورة فعالة إنقل المادة التدريبية من المدرب ل ةمهم ةالتدريبي اليب والطرقسوألن األ

كفاوين، (ء في جا كما ) 174: 2001الجوهري والفار، ( شارأفقد  ث فيهاوبح ن كثير من كتبإف

  :ساليب كان من اهمهاأ) 2009

ي يعمل بها والهدف الذي يعمل سلوب التوجيهي ويقصد به تعريف الموظف الجديد بالجهة التاأل .1

 .قسام وكذلك تعريفه بحقوقه وواجباته ويسمى هذا بدليل العملجله واألأمن 

وذلك بتزويدهم بالمطبوعات الحديثة وتكليفهم بواجبات خاصة تدريب الرؤوساء للمرؤوسين  .2

ن بين لى تدوير العمل بين الموظفيإضافةً إ، ف الموظفين القدامى بتعليم غيرهموكذلك تكلي

 .خرعمال من وقت آلاأل مختلف

ي مختلف ويكون ذلك بتوفير عدد من المستشارين ف: التدريب عن طريق االستشارة    .3

لى إصعوبات يناقشونهم فيها لينتهوا  ليهم في كل ما يقابلونه منإوظفون التخصصات يرجع الم

لى إعلى الموظف الرجوع الرأي الصواب وهو تدريب اختياري ليس هناك ما يوجب 

رة عن كونها ، وفي هذه الحالة تخرج االستشاذا كان هناك التزام بحكم القانونإال إالمستشارين 

 .االستشارية عمال السلطةأتدريباً وتندرج تحت 

وهو يزود الدارسين بالمبادئ العلمية بالقدر الذي يتناسب : سلوب المحاضرات والمناقشاتأ .4

 .ومستوياتهم العلمية بما يخدم العمل الذي يقومون به او يرشحون له

سلوب يشعر الموظفين بقيمتهم الذاتية حيث يجتمعوا بالرؤساء في هذا األ: سلوب المؤتمراتأ .5

فضالً عما تخلقه  ة ،العمل، ويقترحون العالج لكل حالليناقشوا مشكالت اجتماعات دورية 

 .المؤتمرات من الشعور بالمسؤولية نحو نجاح المشروع

، فيكلف الرئيس بعض الموظفين ممن يرى فيهم القدرة فراداًأويهتم بالموظفين : البحوثسلوب أ .6

قارير ونتائج تخدم العمل على البحث بإجراء بحوث وتجارب ودراسة حاالت معينة وتقديم ت

 .قرب الطرقألى حلول وعالج من إيتم معرفة مواطن الضعف والتواصل وبالتالي 

 

جراءه ونوع إاد ن يكون مالءم لنوع التدريب المرأالتدريب يجب  سلوبأن أويرى الباحث 

  .اكتسابها وكذلك الموضوع التدريبي والفترة الزمنية المتاحة لذلك المهارات المطلوب

المناقشة والورش التدريبية ودراسة الحالة ما و فقد زاد على المحاضرات ) 2001مناصرة، ال( ماأ

  :يلي
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ظرية المعلومات والذي وذلك لتحقيق الربط بين الشروحات والتفسيرات الن: العروض العملية .1

لصور عرض مهارة استخدام ا: شكاال مثلأعداد جيد، ويأخذ العرض العملي أيحتاج الى 

 .و شريط سمعي وعرض عملي حيأوعرض المهارة عن طريق فيلم 

لى ستة إربعة أتتكون من  ويتم برنامج التعلم بالعمل بعقد اجتماعات لمجموعات: التعلم بالعمل .2

نفسهم، وهو ألتفكير في تطوير امتفرقة ويكرس فيه الوقت للتعلم ويام عمل أمديرين يلتقون في 

للبحث ويحصل الفرد على مساعدة زمالئه في عمليات المراجعة  يزود الدارسين بفرص حقيقية

 .والتخطيط والتطوع

فكار أم تدريبي، وتحتوي على نظريات وويتم توزيعها بعد نهاية كل يو: القراءات والنشرات .3

 .ومعلومات عن موضوع النقاش لذلك اليوم

 

  :اهم طرق التدريب ما يلي) 2002حسنين، (كما ورد في 

 .المرتكزة على تبادل الخبرات مثل الزيارات الميدانية والرحالت التدريبيةطرق التدريب  .1

 .طرق التدريب المرتكزة على المنحنى العلمي مثل دراسة الحالة وورش العمل .2

 .الطرق المرتكزة على النقاش مثل المحاضرات والحوار .3

اللجان وطرق كسر طرق ني والمرتكزة على العمل الفريقي مثل طرق التدريب التعاو طرقال .4

 .الجمود

وطريقة   SWOTت التحليل مثل طريقة تحليل ـسواتطرق التدريب المرتكزة على مهارا .5

 .لعب االدوار

طرق التدريب المرتكزة على المتدرب كفرد مثل طريقة اعداد ملخص وطريقة العصف  .6

 .الذهني

يقة التعليق طرق التدريب المرتكزة على  العينات مثل طريقة تحليل مضمون الصور وطر .7

 .بالشفافية والتلفاز والحاسوب

 .طرق التدريب المرتكزة على الخبراء مثل المحاضر الزائر وطريقة اجتماع الخبراء  .8

  .طرق التدريب المرتكزة على المهمات مثل طريقة المقاالت وطريقة مهمة ميدان  .9

 .الحدث الحرج طرق التدريب المرتكزة على حل المشكالت مثل طريقة مشكلة وحل طريقة. 10

 . طرق التدريب المرتكزة على التقدم المعلوماتي مثل طريق الساحة وطريق الندوة التدريبية. 11

 .طرق التدريب المرتكزة على التدريب الذاتي مثل طريقة المحاكاة وطريقة المراسلة. 12

المحاضرات تقنيات وطرق وراق العمل والأكزة على مواد التدريب مثل طريقة المرت طرقال. 13

 .المكتوبة

 .طرق التدريب المرتكزة على الرسمية مثل طرق الندوات والمؤتمرات والتلقين. 14



      39 
 

سخف أوالغناء واللعب وطريقة طرق التدريب المرتكزة على الالرسمية مثل طريقة الرسم . 15

  .فكرة

  

 المحتوى التدريبي همهاأمور أعلى عدة ) 1999، ماويالح(سلوب التدريب بناءاً على أعتمد وي

طبيعة ( المتدربين و المدربينو ، تعديل اتجاهاتتنمية المهارات )زيادة المعلومات(هداف األو

 الخ...... السياساتو الوقت المخصصو لمتوفرةاالمكانات او )المتدربين

  

ن التدريب أستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية حدى مإباحث من خالل تجربته العملية في يرى الو

و حتى أدارية إو أللجمهور سواء كانت الخدمات فنية لى تحسين الخدمات المقدمة إيهدف بالضرورة 

 مهم سلوباألن فإوبالتالي سلوب يضمن تحقيق ذلك فإن ذلك يستلزم بالطبع البحث عن أ ،سلوكية

  .كبر قدر من الفائدةأهداف ومطابقا لها لتحقيق ن يكون متماشياً مع األأويجب 

  

   :مبادئ التدريب 11.2.2

  

وتتخلص مبادئ سس ومبادئ ألها عدة ) التقيم، المتابعة، التنفيذ، التخطيط(ريب المختلفة مراحل التد

  :فيما يلي) 2001، عليوة(التدريب حسب 

  

اجات الفعلية للمتدربين مع ن يكون الهدف من التدريب محدد وواضح طبقا لالحتيأيجب : الهدف .1

 .موضوعا وواقعيا وقابال للتطبيقن يكون الهدف أ ةمراعا

ن يبدأ التدريب ببداية الحياة الوظيفية للفرد، ويستمر معه أويتحقق هذا المبدأ ب: الستمراريةا .2

 .خطوة بخطوة لتطوير وتنميته بما يتماشى مع متطلبات التطوير الوظيفي للفرد

نظمة ويشمل جميع لى كافة المستويات الوظيفية بالمإن يواجه التدريب أحيث يجب : الشمول .3

 .الفئات في الهرم الوظيفي

كثر صعوبة، وهكذا حتى يصل لى األإريب الموضوعات البسيطة ثم يتدرج يعالج التد: التدرج .4

 .كثر المشكالت صعوبة وتعقيداًألى معالجة إ

ة واالبتكار ويتزود منه تدريب ذو معنى ال يتوقف عن الجديحتى يكون ال: مواكبه التطور .5

ساليب وتكنولوجيا التدريب أحدث أالعمل، وب هو جديد وحديث في شتى مجاالت الجميع بكل ما

. 

 .ن يلبي االحتياجات الفعلية للمتدربين ويتناسب مع مستوياتهمأوذلك ب: الواقعية .6
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هم أنجاح عملية التدريب وإالتعلم والتدريب دوراً مهماً في ن لمبادئ ألى إ) 2006جبران، (ارشأوقد 

  :هذه المبادئ

  

 .التعلم ذو المعنى الواضح الذي يلبي احتياجات المتعلم  . أ

 .الفرد يتعلم ما دام حياً: االستمرارية  . ب

 .تزداد الواقعية كلما كان االسلوب التدريبي مناسباً وقابالً للتطبيق: الواقعية  . ت

 .يختلف المتدربون في انماط تعلمهم: الفروق الفردية  . ث

 .عملييزيد من دمج النظري بال: المشاركة الفعالة  . ج

 .وسلوكه  تهتزداد فعالية التعلم كلما تم تزويد المتدرب بتغذية راجعة عن كفاء: التغذية الراجعة  . ح

 .حيث يتم التفاعل بين الفرد والبيئة المحيطة به: نقل الخبرات الشخصية   . خ

 .ويكون اكثر جدوى من المكثف والمركز: التدريب الموزع  . د

 .التدريب وظروف التطبيق متشابهة ك اذا كانت ظروفليتم ذ: انتقال اثر التعلم  . ذ

 .كلما ازداد عدد الحواس المشتركة في التعلم ازدادت امكانات االدراك والتعلم: التعلم المحسوس  . ر

التدريب بمعالجة الموضوعات البسيطة ثم يتدرج الى االكثر  أيبد: التدرج التتاب والتسلسل او  . ز

 .صعوبة وتعقيداً

 

و المشرف الناجح معرفتها أهناك عدة مبادئ يجب على المدير  نأ) 2009كفاوين، (بينما يرى 

  :حتى يقوم بمسؤولياته التدريبية في كفاءة، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي

سباب أهم أن من أورد أب وان يكون لدى االشخاص اهتمام ورغبة في التعلم قبل قبولهم للتدري .1

نهم طموحون ويثقون ق التعلم ألخر يعشعرفة والبعض األ، فبعضهم لديه حب المالرغبة

 .عتزون بالعمل بهايبالمؤسسة التي 

وذلك بتحديد النقص عند االفراد حتى يتم : ن يتناسب التدريب مع الحاجات الفردية للمتدربينأ .2

 .تصميم برامج تدريب مالئمة تساعد على سد النقص 

ن هناك أرب دائما توجيهه، حتى يفهم المتدما تحت أما بواسطة مشرف وأن يتم التدريب أ .3

ؤول  التدريب هو مساعدة المشرف ن عمل مسأهو الذي يخطط وينظم وينفذ، كما  مشرف

 .ساليب، والترتيب وتقييم النتائج الخاصة بالتدريبرشاده بخصوص ما تحتاجة األإو

ن التعليم عن أالفرد تعلمه، ويرى بعض العلماء  ن يتساوى معدل التدريب مع معدل ما يستطيعأ .4

لم، ولكن الخبرة من فضل معأن الخبرة هي أ، ون يكون بديال عن الخبرةأال يمكن الكتب طريق 

ن توجه الخبرة أ، ولهذا فمن الحكمة مضللة اذا كانت من النوع الخاطئ ن تكونأالممكن ايضا 

 .جيها دقيقاًتو
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، يجب ان )الطريقة المنهجية( ما حسب منهجن يكون التدريب مخططاً ومجدوالً ومنفذاً ومقيأ .5

جله أساسية للعمل الذي يدرب من فكار والمهارات األتحتوي خطة التدريب على قائمة باأل

الشخص كما يجب توضيح الوقت المطلوب تقريبا للتدريب الكامل وان توضح التواريخ امام كل 

سب المعدل الذي يتعلم ن يعدل الجدول فيما بعد ليناأبند من بنود خطة التدريب، ويمكن 

سب المعدل ن يعدل الجدول فيما بعد ليناأعندما تنفذ خطة التدريب، ويمكن  وأمنه  الشخص

يب كد من نجاح التدرأطة التدريب، وفي النهاية يجب التو عندما تنفذ خأالذي يتعلم الشخص منه 

 :همهاأساليب معروفة للتقييم من أعن طريق عملية التقييم وهناك 

 .التحريرية و أعقد االختبارات الشفوية   . أ

 .ذا كان الشخص قد نمى القدرات والمهاراتإداء الفعلي للمدرب ليحدد ما مالحظة األ  . ب

 .استعراض المدرب العمل الذي قام به الشخص المدرب  . ت

  

  :فقد وضعت معايير لنجاح العملية التدريبية وهي كالتالي) 2010بدوي، (ماأ

 .معيار شعور المتدرب باالستفادة .1

 .ن عن المتدرب وتفاعله وقت التدريبمعيار رضاء المدربي .2

 .معيار النجاح الذي حققه المتدرب اثناء التدريب .3

 .معيار رضاء الرئيس المباشر الذي يعمل معه المتدرب بعد عودته .4

 .معيار رضاء العمالء عن اداء الموظف .5

 . معيار تقييم الجهة المشرفة على التدريب .6

  

فقد ذكر بعض العوامل التي تؤدي الى نجاح ) 2001، قيوي(حسب ما جاء في ) 1997عدس، (ما أ

  :التدريب منها

  

 .ن يكون المشرف على البرنامج التدريبي ناضجاً عاقالً، واعياً لعملهأ .1

هداف المراد همية عن األأيجاد الحوافز للعمل، وهذا ال يقل إخلق الجو الذي يساعد على  .2

 .تحقيقها

 .ن يكون لهم صوت مسموح في ذلكأو يرون جزءاً من برنامج التدريب،ن يضع المدأ .3

كبر قدر ممكن من ألواحدة وعلى كل المستويات لضمان فراد المجموعة اأاالتصال المستمر بين  .4

 .النجاح في التنفيذ

وليس في (صة وليس عقابا نه فرليس خارجاً عنه، أل، ووامن يكون التدريب ضمن الدأ .5

 ).االجازة
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 .هداف الخاصة منهيعتمد على األنما أن درجة فاعلية برنامج التدريب أ .6

 

وضوح وي التدريب االحتياجات التدريبية عان يرأنه من الضروري أوفي هذا السياق يرى الباحث  

ثر في العملية التي لها الدور الكبير واأللى جدية وواقعية المتدرب وإفة ضاإ، وواقعية التدريب

اك المتدرب بدون ن اشترالدورة التدريبية ألاع لما يدور بالتدريبية وليس بمجرد الحضور واالستم

  .حباط ونتائج عكسيةإلى إالرغبة قد يؤدي 

  

  :معوقات التدريب 12.2.2

  

تحديد السياسات وتحديد ولى تحديد االحتياجات والتخطيط إن عملية التدريب تحتاج أال شك في 

معوقات هم أن تفشل العملية التدريبية ومن أك بعض المعوقات والتي من الممكن ، لكن هناهدافاأل

 ) .2009، كفاوين(شار أالتدريب كما 

  

، حيث ان وجود اهداف واضحة وخطة متكاملة للبرامج عدم وضوح الهدف من التدريب .1

 .التدريبية هو في غاية االهمية

قادرا ، ومن الضروري ان يكون البرنامج التدريبي ءمة البرامج التدريبية للمتدربينعدم مال .2

مواد التدريب، (على مواجهة االحتياجات التدريبية وكذلك عدم المالءمة من الناحية الفنية 

 )الخ.... اساليب، المتدرب، توقيت، التدريب 

بد من وجود المدربين  عدم كفاءة المدربين، ونظراً الن التدريب عملية فنية وعلمية لذلك ال .3

 .وجودهم يكون عائقاً امام نجاح البرامج االكفاء للقيام بالعملية التدريبية، وعدم

ضعف في ادارة برامج التدريب، وهي كما اشرنا في السياق بحاجة الى تخطيط وتنظيم ومتابعة  .4

بد من وجود غرفة عمليات  يرى انه ال الباحثوتقويم ومعرفة نقاط الضعف والقوة ولذلك فإن 

المدربين والمتدربين من حيث تحديد كاملة لالشراف على العملية التدريبية من المؤسسة ومن 

كل االحتياجات التدريبية من حيث االسلوب والطريقة والمدربين والمحتوى التدريب وكل شيء 

 .من الممكن ان يساهم في نجاح العملية التدريبية
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 االتجاهات الحديثة في التدريب 3.2
   

 هميتهأوالتعليم عن بعد مفهوم  1.3.2

  

النامية لم تعد مجـرد فجـوة    البلدانالفجوة بين البلدان المتقدمة و نصبح من المتعارف عليه اآلن أأ

، نتيجـة ثـورة تكنولوجيـا    ساس فجوة معرفـة صبح في األأوارد، كما كان الحال من قبل، بل م

، لتصبح التكنولوجيا هي منبع الثورة مـع بـدايات القـرن الواحـد     لةالمعلومات واالتصاالت الهائ

  ).2007، مصليحي ومحمد(والعشرين 

  

بواسـطة   صـبحت سـائدة  أاستخدام النظم االلكترونية التـي  لى إد بدأ التعليم عن بعد بالمراسلة وق

ر المسافات التي تبـث  استخدام الوسائل السمعية والبصرية الرقمية والمرئية والتفاعلية والمنقولة عب

 يـة الجديـدة مثـل   صطلحات التعليمالم وقد برزت مجموعة من. الغالب عبر االقمار الصناعية في

التعليم عبر المسافات والتعليم مدى الحيـاة  عليم على الخط والتعليم عن بعد والتعليم االلكتروني والت

  .الخ...والتعليم الرقمي والمعرفة المشتركة والتعليم المبني على شبكة االنترنت 

  

لى التعليم االلكترونـي  إدي ، توجد تحديات كثيرة لمواجهة تحوالت التعليم التقليوفي الوقت الحاضر

  .جيا الرقمية والمرئيةولى التكنولإفتراضي المبني و التعليم اإلأعد على الخط وعن ب

  

مصطلح يطلق على نوع من التعليم " نه أعلى ) ه1425 ،عفيفي(شارأما مفهوم التعليم عن بعد فقد أ

ـ لى المتعلمين المقيمين فـي  إساس توصيل العملية التعليمية أى يقوم عل اطق نائيـة أو معزولـة   من

مـن  وف الدراسية النظامية وفلى الصإظروفهم الخاصة باالتصال  لى الذين ال تسمحإيقدم جغرافيا و

علـى  ) 2009، الشيخ(وقد عرفه ) " لتعليم باالذاعة والتلفزيوناالتعليم بالمراسلة و(أشكاله التطبيقية 

ما بـين المـدرب والطالـب    يتم التدريب عن بعد بشكل مبدئي عندما تفصل المسافة الطبيعية " نه أ

يث تستعمل التكنولوجيـا مثـل الصـوت، والصـوت     ، حخالل حدوث العملية التدريبية )المتدرب(

ـ وجهـا لوجـه  ، اضافة الى عملية االتصال التي تتم ، المواد المطبوعة، المعلوماتوالصورة د ، لس

  .في مجال توجه التدريب الفجوة

  

عن طريـق وسـائل   التعليم الذي يتم " ن التعليم عن بعد هو ألى إشار أف) 2005 ،عبد الجليل(ما أ

ـ و المسـموعة و ألتعليمية المقروءة غير المباشر وذلك بتوصيل المادة ااالتصال المباشر و ة المرئي
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وقد اعتبر ، "االجتماعية الصعبةالطبيعية ولك للقضاء على الظروف ذمتى شاء وينما كان وأللمتعلم 

ن التعليم عن بعد يحدث عندما يكون المعلم والطالب منفصلين عـن بعضـهما   أ") 2005الهادي، (

، ، وفي الغالب تعمل كل وسائل التعليم المتاحة كالبيانـات و المكان البعيدأمسافة الطبيعية بواسطة ال

تنـاغم   الـخ فـي  ... ، المرئيات والسمعياتالثابتة والمتحركةشكال األ، وسومات، الرلقطات الفيديو

  ".ساليب االتصالأوتالحم مع 

  

والهدف من التعليم عن بعد يدور حول زيادة تكافؤ الفرص التعليمية وتحقيق العدالـة االجتماعيـة   

لـيم  التع ستعانة بالتقنيات الحديثة فـي نشـر  والتركيز على مفهوم التعليم والتدريب المستمر مع اال

ثنـاء الخدمـة   أي والفنـي والتـدريب   وتطوير التدريب وتفعيله وكذلك توفير فرص التدريب المهن

لى هـذا  إقد لجأت الدول العاملين في التربية والتعليم و داءأراريته في زيادة الكفاءة وتحسين استمو

وسياسـية  النوع من التدريب للتغلب على مشكالت التعليم والتدريب النابعة من ظروف جغرافيـة  

لـى  إتجاوز العقبات التي تعيق الوصول واقتصادية، مستفيدة من االمكانيات التنفيذية المتطورة في 

ن أ )2005 ،عبـدالجليل (بينما اعتبر . )2000 ،الرفاعي(ين في مواقعهم المختلفة فراد المستهدفاأل

مجموعة مـن العوامـل   خذ بنظام التعليم عن بعد بدأ في نهاية القرن التاسع عشر عندما ظهرت األ

، وقد برز التعلـيم  لى مزيد من الخبرات الفنيةإملحة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والحاجة ال

تجاه يؤمن بـأن التعلـيم   ن هذا االأ، وفراد المجتمعألى كل إونقلها عن بعد كمحاولة لتعميم المعرفة 

ه كثير من بلدان العـالم المتقـدم مثـل    ، وأخذت بت االمجتمعبأنه وسيلة للتقارب بين طبقاللجميع و

ول صبغة لـه هـو التعلـيم    لمانيا وفرنسا وكانت أأاالتحاد السوفيتي وحدة وبريطانيا والواليات المت

الحاسب اآللي والقمر الصناعي، مـن  ذاعة والتلفزيون وخرى كاإلأبدأ ظهور وسائل  ثم, بالمراسلة

تعليم عن بعد تقنيات واساليب متعدد ومتطورة يجب هنا يجد الباحث ان التقدم العلمي السريع جعل ل

على العاملين في برامج التدريب عن بعد معرفة التقنيات الالزم اتباعها حتى يكون التدريب فعـال  

  .يلبي االحتياجات المطلوبةومناسب و

  

  :نماط التعليم عن بعدأ 2.3.2

  

حيث يتوالى تراكم الكشوف يشهد العصر الحديث ثورة علمية وانفجار معرفيا وتكنولوجيا 

الذي ، وفي عصر المعلومات وية من قبلوالنظريات وتطبيق التكنولوجيا بصورة لم تشهدها البشر

نتيجة لهذه التغيرات كان من الضروري ات عديدة في جميع مناحي الحياة ويحمل في طياته تغير

المستحدثات التكنولوجيا ، من خالل توظيف تمع كافةاالستجابة لها من خالل تطوير مؤسسات المج
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جياله بتطور وسائط نقل المعلومات المستخدمة فيه أور انماط التعليم عن بعد وتعاقب تطل فيها ولع

  :جيال التدريب عن بعد كما يليأنماط وأ) ه1425 ،عفيفي( وردأوقد كان واحدة منها 

  

  .التعليم بالمراسلة عن طريق المطبوعات : ولالجيل األ

لبصرية، ، الوسائل االمطبوعات، الوسائل السمعية(يم باستخدام الوسائط التعليمية التعل: الجيل الثاني

  ).، برامج الحاسوبالوسائل السمعية البصرية

ة عن طريق ، وبث المادة حي، وكتابياجيل بين المعلم والمتعلمين سمعياامتاز هذا ال: الجيل الثالث

  .ذاعي أو البث التلفزيونيالبث اإل

، االلكترونية، والوسائط المتعددة، والمكتبات قراص المدمجةدم في هذا الجيل األاستخ: الرابعالجيل 

واالنترنت كمصدر للمعلومات أو نقلها وتبادلها، وهذا الجيل يتمتع بأفضل المواصفات لتقنيات 

  .التواصل المستخدمة للتعليم عن بعد

  

 :طراف المشاركة في التعليم عن بعداأل  3.3.2

  

طراف حسب وتتحدد هذه األ دوار خاصةأراف في التعليم عن بعد لكل منها طأعدة فئات أو  توجد

  :فيما يلي ) 2005، الهادي(

ساسية لكل برنامج واختيار احتياجات الطالب تمثل الركيزة األ، تلبية و المتعلمونأالطالب  .1

والجودة العالية يتطلب توافر  ءة، ولتحقيق الكفاق ذلكجل تحقيأ الجهود التي يجب بذلها من

 . عناصر الدافعية والتخطيط المسبق والقدرة على تحليل وتطبيق المحتوى التدريبي

 ،ةيهم عوامل نجاح العملية التدريبأعد من تكفاءة المدرب ف، عضاء هيئة التدريبأالمدرسون أو  .2

ام بالواجبات التالية القي من ضمنها على سبيل المثال, وفي التعليم عن بعد توجد تحديات عديدة 

 :واجبات التعليم االلكتروني منالمختلفة 

المستقلين عن بعضهم وير فهم كامل لخصائص واحتياجات ومتطلبات الطالب المتفرقين وتط •

 .البعض

طالب الخاصة المختلفة ولويات الأتدريب بحيث تلبي حاجات وتوقعات ونماط الأتطوير  •

 .والمتعددة

 .مداد التعليمي للبرامج والمقررات الدراسية بما تؤديه تكنولوجيا اإل م الكامللماتطوير اإل •

 .شراف التعليمي البناء للمحتوى التعليمي للبرامجتوفير التوجيه واإل •

ن ألذلك يجب ، ربيندو الوسيط بين المدرب والمتأحيانا يقومون بدور الجسر أوهم  ،المساعدون .3

 .وخبرتهم يلم المساعد بخصائص الطالب وخلفياتهم 
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مواد البرامج والمقررات التعليمية و ن يخططون ويصممون وينتجون ويمدونوهم الذي ،الفنيون .4

و تحميل المـواد التدريسـية،   أانزال  وأ، نسخ هم مهامهم تسجيل الطالبألفة ومن التعليم المخت

لدراسـي  ا، تنظيم الجـدول  بخصوصيتها، تأمين الكتب المتاحة واالحتفاظ مداد الكتب الدراسيةإ

 .الخ...دارة الموارد الفنية إمعالجة تقديرات الطالب و

لمتاحـة ومتخـذي   يجاد التوافق واالنسجام التام بين القـوى العاملـة ا  إالعمل على  ،داريوناإل .5

 .دارة البرامج والمشروعات إالقرارات الخاصة ب
 

ن أفي العملية التدريبية لذلك يجـب   طراف مهم وضرورين كل طرف من هذه األأويؤكد الباحث 

  .نجاح العملية التدريبيةفريق واحد إلك معايعمل الجميع 
  

  مميزات التعليم عن بعد  4.3.2 
  

  :)2009، الشيخ(ليه إشار أهمها ما أان من يمتاز التعليم عن بعد بعدة مميزات ك
  

 .قامتهإلى مكان إيبي والعودة توفير الوقت حيث يعتبر بديال عن سفر الفرد لحضور حدث تدر .1

 .مكانية الفرد الخاصة وفي الوقت الذي يختارهإتلقي التعليم وفقا لسرعة و .2

 .و المرشدينأداء المدربين أي ال يعتمد على ؛أالمحتوى يتسم بالتحدي والتوافق  .3

 .لى مدرب لتوصيل التدريب إحيانا أعدم االحتياج  .4

 .ه برغباتهمغلب الناس الرتباطاتأنمط التعليم يوافق  .5

  .يتحكم المتعلم في العملية التدريبية ويتحمل مسئولية تعلمه .6

  ) :ه1435 ،عفيفي(ليم عن بعد فقد ذكر منها خذ بنظام التعما مبررات األأ

  

ن من أجل التنمية ومواجهة ، وليس من أجل التعليم وحده ولكنه مرتبط بفلسفة التعليم المستمرأ •

 .، وفي شتى المجاالتالتي تستحدث يوما بعد يوممهارات بات والحاجات واللالمتط

م فمتابعة لتراكم المعرفي الكبير الذي نعيشه هذه االيااتناسب مع التقدم العلمي السريع وأنه ي •

ن يتم عن بعد يوميا عبر الشبكة أوهندسة الحاسب اآللي مثال يمكن  ،الجديد في مجال ما كطب

خذ بهذا النظام من التعليم مواكبة للعصر ومسايرة األر لهذا يعتب) االنترنت(العالمية للمعلومات 

 .لظروف الحياة التي نعيشها اليوم

خرجات التعليم أو ن الحاجز المكاني ليس له تأثير سلبي على مأما اثبته البحث العلمي من  •

كاديمي بين نه ليس هناك فرق في التحصيل األألى إ، فكثير من الدراسات تشير التحصيل العلمي

  . قرانهم الذين تلقوا تعليمهم في حجرات الدراسةألذين تلقوا تعليمهم عن بعد وبين الطالب ا
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  :شروط نجاح التعليم عن بعد5.3.2  

  

رامج التعليم عن بعد خذ بها عند تخطيط وتطوير بمجموعة من المقترحات التي يجب األفيما يلي 

  :)2005 ،الهادي(حسب 

  

التعليمية بدراسة نتائج وتوصيات البحوث السابقة في التعليم عن و المادة أبدء تخطيط المحتوى  .1

 .بعد

ي أ، قبل بدء تطوير ريبية المتوافرة والمتاحة بالفعلالمواد التدالمحتوى و مراجعةفحص و .2

 .و مادة جديدةأمحتوى 

، وخاصة متاحةفي نظم امداد المقررات أو البرامج التعليمية ال والضعفوجه القوة أتحليل وفهم  .3

، ال فيما يتصل بكيفية امدادها سمعية والبصرية والمواد المطبوعةما يرتبط منها بالتكنولوجيا ال

كيد أالخ، بل يجب ت...، الميكروويف قمار الصناعيةلياف الضوئية، األكابالت األ فقط من خالل

تدريس عن حاجات المتعلمين ومتطلبات المقرر قبل اختيار مزيج التكنولوجيا التعليمية المالئم لل

 .بعد

 .تقديم التدريبات والتمارين العملية مع تكنولوجيا االمداد الخاصة بالمحتوى التعليمي  .4

و الفصل االفتراضي يجب المبادرة بمناقشة صريحة بين أند بدء الفصل االلكتروني عن بعد ع .5

من قبل المعلم والطالب لوضع القواع والتوجيهات والمعايير الملزمة التي يجب االلتزام بها 

 . الجميع دون استثناء

، مع توفير خطوط ليها بسهولةإلتكنولوجية المحتاج بالتسهيالت ا كد من تجهيز كل موقعأالت .6

 .االتصاالت الفورية لحل المشكالت التي تواجه المتعلمين

 .رسال المواد التدريبية بالبريد يجب التاكد من استالمها بحالة جيدة قبل بدء التعليم عن بعدإعند  .7

ت تزداد ، الن الصعاب والمشكالن المواقع ومن الطالب في البدايةالتدرج مع عدد محدد م .8

 .، مع كل موقع اضافي في نطاق عملية التعليم عن بعد بطريقة منطقية فيما بعد
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 اهم فرضيات التعليم عن بعد6.3.2  
  

  :مايلي) 2005 ،الشهري(ليم عن بعد كما جاء في هم فرضيات التعأمن 
  

كبر قدر ممكن من التعليم في أفادة ببالطريقة التي من خاللها يتم اإل الفرضيات ذات العالقة .1

 : نظام التعليم عن بعد

ن التوسع همية في قضية النسبة والتناسب بين عدد الطالب والمعلمين التي تحد موفيها تقل األ •

 .نظمة التقليديةفي تقديم التعليم في األ

 .بعض الحاالت من التعليم التقليدي وذلك عندما يقاس بعدد المستفيدين منهقل تكلفة في أ •

 .سلوبليهم بغير هذا األإلى مستفيدين ال يمكن الوصول إيستطيع التعليم عن بعد الوصول  •

 :لى زيادة عملية الحوارإالفرضيات المتعلقة بالحاجة  .2

لى ميسر إر دور المعلم من موصل للمعلومات مكانية تنظيمه حيثما كان هناك حوار يتغيإ •

 .ومسهل للتعليم

 .نها توفر معلومات متقاربةبعد أل ساليب الفاعلة في التعليم عنتعد المناقشات الجماعية من األ •

 سلوب الفرضيات المتصلة باأل .3

 .كثر من االعتماد على وسيط واحد في التعليم عن بعدأاحتمال فاعلية الوسائط المتعددة  •

 التغذية الراجعة عنصرا مهما في نظام التعليم عن بعدتعد  •

ن الطالب يقومون بنشاطات متكررة وعادية في هذا التدريب خالل عملية القراءة أكد من أالت •

 .ع وذلك لتحقيق الكفاءة والفاعليةوالمتابعة واالستما

  

واالنجاز همية والفاعلية ن التعليم عن بعد يطول من حيث األن الحديث عأويرى الباحث 

مور التي تسهم في ان سباب النجاح وغيرها من األأوقات وثير والمعأوالفرضيات والشروط والت

كثر فاعلية من التعليم أحيان ن يكون في بعض األألى إم عن بعد فعال وذا فائدة قد تصل عليتيكون ال

  .والتدريب التقليدي
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  :الدراسات السابقة   4.2

  

هدافه واالتجاهات الحديثة أو هميتهأت السابقة التي تتعلق بالتدريب والدراساتناول هذا الفصل 

  .للتدريب كما تناول فاعلية التدريب والتعليم عن بعد

  

  :الدراسات العربية 1.4.2

  

على الرغم من المشاكل نظرا ألهمية التدريب والتعليم بأنواعه المختلفة في دول العالم المختلفة و

إال أن الباحثين في هذا المجال قد  ،تدريب والتدريب الصحي خاصةية التواجه عملوالمعوقات التي 

وسوف يقتصر الباحث على ، وعة حول التدريب في شتى القطاعاتاعدوا دراسات كثيرة ومتن

ومن  ،، السيما التعليم عن بعددريبهاعرض الدراسات السابقة التي تناولت إعداد الموارد البشرية وت

  :هذه الدراسات

  

ام باالفراد وتنميتهم كونه يعمل ضمن االهتم التعليم هفي مقدمة دراست )2003 ،والبنا العاجز( تناول

لرزق والعمل ل امفتاحواعتبر ذلك وديمومته لشعب الفلسطيني التعليم لواهمية  وأورد حاجة

مج ما واقع براالين التالين ؤفتلخصت في الس ةلدراسااما مشكلة . قاء ثقافياً واجتماعياً وسلوكياًواالرت

لحاجات المعلمين  ةالحالي ةيبما مدى تلبية الدورات التدري؟ و تدريب المعلمين في محافظة غزة

ومدى مالءمتها  يةتقويم البرامج التدريب فتكمن فيالدراسة ؟ اما اهمية وظفين اثناء الخدمةمال

ورسم صورة واقعية لحاجات المعلمين  اتسرابد يبيةد القائمين على البرامج التدرالحتياجات وتزوي

وسنوات  ةالخبرالجنس و ملواعلوالكشف عن دالالت الفروق تعزى من خالل وجهة نظر المعلمين 

  . الخدمة والمؤهل العلمي وعدد الدورات التي حضرها المعلم

  

لمعلمات شتمل مجمتع الدراسة جميع المعلمين واقد اي التحليلي وصفوقد استخدم الباحث المنهج الو

وقد بلغ عددهم ) 1999،2000،2001(عوام خالل األ يبيةو دورات تدرأشاركو في برامج  الذين

 بلغتو )%15( ة منعشوائي ةن عينااختار الباحث ما عينة الدراسة فقدأمعلماً ومعلمة  )1837(

قسمت الى ثالث ف )ةاالستبان( ما إدارة الدراسةأناث إ) 155(و ذكور) 120( معلماً منهم) 275(

معلومات عن  :والقسم الثاني ،هم االجابة عليهاوالطلب من ةستبانإل عريفت :ولالقسم األ ؛قسامأ

عن واقع  :والقسم الثالث دمة والمؤهل العلمي وعدد الدوراتوسنوات الخ ةالمعلم مثل الخبر

  .ة وثباتها داوتحقق الباحث من صدق األالتدريب 
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نها منخفضة بالنسبة برامج أال أ) %66.08( ةتقديم برامج التدريب نسبة مقبول ظهرت النتائجأوقد 

وقد توصلت للبرنامج المقترح  ةفييعكس االحتياجات الوظيوهذا ) %85.95(التدريب المقترح 

والتعليم  ةهمها ضرورة قيام وزارة التربيأالنتايج والتوصيات كان من من  ةلى مجموعإالدارسة 

 وراتخطيط والتنظيم للدوضرورة التمزودة باالمكانات الالزمة راكز تدريب بتخصيص وإعداد م

والتركيز على الجانب التطبيقي  للمتدربينالترقيات وة دبيية واألدالموتقديم الحوافز ا ةالتدريبي

في مجال التدريب ومواكبة  به ةمراعاة عامل الخبرة واالستعانكذلك و ساليبأوضرورة تنوع 

   .واالنجاز تدريب والتقدمال

  

رت هذه ثّوالقيمة التي أ مفيدةوالكثير من المعلومات الجيدة ها الين الدراسة يوجد فأويرى الباحث 

 ةالدق تبع الباحثوقد أ ثناء الخدمة وتحديد احتياجات المعلمينلدراسة في محاور تدريب العاملين أا

المعلمين في محافظة غزة  على برامج تدريب اقتصرت الدراسة نأال ألعلمي البحث اسلوب أفي 

  . قصيرة  ةوليوكانت البيانات األ في المجال الصحي العاملينعلى  تشتملولم 

  

ة في العملية التدريبية في مقدمة دراسته المعلم وما يمثله من أهمي) 2009ابو سالم، (تناول و

كمل وجه ال بد أأن المعلم حتى يقوم بوظيفته على وضح أم المدخالت للعملية التعليمية، وهأواعتبره 

التربية عملية مستمرة " اسة فتمثلت كما اشار بالكفاءة القائلة رمن إعداده إعدادا جيدا، أما مشكلة الد

سئلة وقد تحددت مشكلة الدراسة في األ" مدى الحياة وتستمر في حياة الفرد والمجتمع دون انقطاع

لمي التربية الرياضية في محافظات غزة ؟ وهل توجد فروق ذات داللة ما واقع تدريب مع: التالية

) α ≥ 0.05(نامج التدريبي من وجهة نظر المعلمين عند مستوى داللة راحصائية في تقديم الب

  .)، سنوات الخبرة، والمؤهل العلميالجنس( ،تعزى لمتغيرات الدراسة

  

و تدريب معلمي التربية البيئة الفلسطينية وهأما أهمية الدراسة فقد تناولت موضوعا مهما في 

ن تفيد هذه الدراسة المشرفين التربويين والقائمين أء الخدمة في فلسطين ومن المأمول ثناأالرياضية 

ا في شرافية وتفيد أيضجل تطوير العملية اإلأدريب معلمي التربية الرياضية من على برنامج ت

ية الرياضية لدراسة فقد اقتصر على جميع معلمي التربما حدود اأتشخيص نقاط الضعف وعالجها، 

وقد استخدم الباحث المنهج ). 2009- 2008(جريت الدراسة في عام أفي محافظات غزة وقد 

الوصفي التحليلي لإلجابة على أسئلة الدراسة حيث أعد الباحث لهذ الغرض استبانة مكونة من 

باحث من صدق وثبات الدراسة وتكون مجتمع فقرة موزعة على ثمانية محاور وقد تحقق ال) 114(

الدراسة من جميع معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظات غزة العاملين بالتعليم العام 
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معلمة اخذت بالطريقة ) 66(ة بينما تكونت عينة الدراسة من معلم واحد بعد المئة و/معلم) 290(

 .العشوائية

   

حصائية في تقويم البرامج إتوجد فروق ذات داللة  أنه ال: لتاليةلى النتائج اإوقد توصلت الدراسة 

المدربين (المجاالت عدا مجال   لمتغير الجنس في جميع ىالتدريبية من وجهة نظر المعلمين تعز

حصائية في إ ن هناك فروق ذات داللة أد فروق لصالح الذكور فيهما، كما حيث يوج) والمتدربين

  .ن وجهة نظر العاملين تعزى لمتغير سنوات الخبرة والمؤهل العلميتقويم البرنامج التدريبي م

  

 الدورات من المزيد خالل من للمعلمين المهني النمو في ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بتوفير

حسب االحتياجات التدريبية  لتدريبهم مختصة وحدة إنشاء ضرورة الخدمة مع أثناء التدريبية

 الخدمة أثناء التدريب برامج تعد أنو الخدمة وأثناء الخدمة قبل التدريب بين التكامل وضرورة

ساتذة أالمعلمين والمهتمين من الخبراء وآراء  االعتبار عين في خذأت وأن متكامالً، شامالً إعداداً

 الحديثة التكنولوجيا وكذلك إدخال ختصاص في عملية التخطيط للبرامج التدريبيةالجامعات ذو اال

 بالدورات التدريبية الخاصة األهداف بصياغة العناية ضرورة مع عملية التدريب في والحاسوب

 وسبل بفلسطين المدرسية الرياضة واقع بحاث فييضا بضرورة إجراء مزيد من األأوأوصى 

 الدراسات من المزيد إجراءوالجامعات  في الرياضية التربية معلمي إعداد برنامج تقويمو تطويرها

 التدريب، وأوصى بدراسات برامج تطوير في تسهم بنتائج للخروج الحالية؛ للدراسة المشابهة

  .الخدم قبل وتدريبهم إعدادهم واقع مع الخدمة أثناء المعلمين تدريب وإعداد واقع بين مقارنة

  

وتتبع الدقة في  ن الدراسة تحتوي على قدر كبير من المعلومات القيمة والمفيدةأويرى الباحث 

على ثالث متغيرات فقد وقد  نها اقتصرتأال إسهمت في هذه الدراسة أو التي ساعدت البحث العلمي

كذلك لم يربط نتائج المهنة وبوسالم باقي المتغيرات مثل مكان السكن والدخل الشهري وأأهمل 

  .  دراسته مع الدراسات السابقة

  

؛ لتحقيق تعليم عن بعد، مبيناً أهمية ذلكدراسته التدريب والفي مقدمة ) 2000 ،الرفاعي(تناول و

، واعتبر أن التعليم عن بعد نمط تعليمي وتدريبي فعال جتماعية، وتكافؤ الفرص التعليميةالعدالة اال

لجأت إليه العديد من الدول للتغلب على مشكالت التعليم والتدريب النابعة من ظروف جغرافية 

وقد أصبح التعليم عن بعد اتجاهاً عالمياً . ر مناسبة لألساليب التقليديةة غيوسياسية واقتصادي

  . ومعاصراً تستخدمه الدول إلحداث التنمية البشرية الالزمة
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وأهدافه، ودور  ،ائصه، وأهميته؛ خصالتعرف على نشأة التعليم عن بعد وقد هدفت الدراسة إلى

، وقد تضمنت تي تواجه ذلك، وكيفية عالجهابكة الفيديو كونفرانس في التدريب، والصعوبات الش

ت التعليم عن بعد وعالج اإلطار النظري للدراسة حيثيا. أولية وثانوية: الدراسة نوعين من البيانات

، وركز تعليم، والتدريب عن بعد، وأهدافهوأهمية ال ،الخصائصوالمفهوم، و ،النشأة:من حيث 

معتبراً إياها من بين الوسائل الفعالة للتدريب عن  الرفاعي في دراسته على شبكة الفيديو كونفرنس

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ولجأ لالستبانة كأداة للتعرف على أداء المدربين . بعد

، وقد تم اختيار عينة يب عن طريق شبكة الفيديو كونفرنسوالمتدربين لتحديد صعوبات التدر

قد وتم التحقق من صدق االستبانة وثباتها، و ،مدرباً) 250(و متدرب) 11300(عشوائية بلغ عددها

التصميم، وأخرى تتعلق ة وجود صعوبات مرتبطة بالتخطيط وأظهرت الدراسة في حدود العين

مواعيد والصعوبات المتعلقة بالمدربين، و، ةالوسائل التعليمي، ومحتواهة تنفيذ التدريب وبإدار

  . ، والعاملين عليهاأجهزة اتصال الشبكةو القاعات،و التدريب عن طريق شبكة الفيديو كونفرنس،

  

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة تدريب القائمين على إدارة تنفيذ 

إتباع وادر التدريبية في هذا المجال، والتدريب عن بعد، واالستعانة بالمدربين المختصين، وإعداد الك

االستعانة بمختصين في باالهتمام بالوسائل التعليمية و كذلك المنطقي عند تنفيذ المحتوى، وأوصى

إنتاجها مع ضرورة تحديد العدد المناسب، وتحديد احتياجاتهم مسبقاً وتدريبهم على أجهزة الشبكة 

  . ومعداتها، وضرورة استطالع رأي المتدربين والمدربين حول الموعد المناسب للتدريب 

  

الدراسات المفيدة  والقيمة وتتبع الدقة في البحث العلمي إال أنها ويرى الباحث أن هذه الدراسة من 

لم تتطرق إلى مواضيع التدريب و ،ةاقتصرت على جانب التعليم والتدريب عن بعد في التربي

قد أو القطاعات المختلفة مثل الصحة، وكانت البيانات الثانوية قصيرة ومختصرة و المتعددة األخرى

حساب الوزن على حساب التكرارات لكل صعوبة و مقتصرةقصيرة وكانت المعالجة اإلحصائية 

 SPSS)(النسبي للصعوبات دون معالجة هذه البيانات ببرنامج الرزم اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

  .الذي يقوم بمعالجات وحسابات إحصائية متعددة

  

على طلب من منظمة اليونسكو في سياق برنامجها التي أعدت بناء ) 1999فرجاني، (وفي دراسة 

، حيث تتكون من قسمين. كثر سكاناًحول التعليم عن بعد لدعم التعليم األساسي في البلدان التسعة األ

 مفهوم التعليم عن بعد، :، إذ يتناول مواضيع مثلعموميات حول التعليم عن بعد: ألولا القسم يتناول

فيتضمن توصيفاً : أما القسم الثاني، والتحديات أمامه الحاجة إليه، ومدى ومتطلباته، وشروطه،

  .لجهود التعليم عن بعد في مصر في خدمة التعليم األساسي هناك، كما تم تقييم الجهود أعاله 
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بالعودة إلى القسم األول من الدراسة نجده يفرق بين أن يكون التعليم عن بعد هو بديل التعليم و

عن بعد قد يشوهه أو يقلل يكون مكمالً له، وحذر أيضاً من أن عدم التخطيط للتعليم التقليدي أو أن 

واألقمار  ،انتهاء باإلنترنتو ،بالبريد بعد بدايةً ، وتحدث عن مراحل تطوير التعليم عنكفاءته

هو  والتلفاز، وأوضح أن الوضع االقتصادي للمجتمع ،التلفونالصناعية مروراً بالراديو، والفاكس، و

والحاجة  كما أنه تطرق إلى الحاجة االجتماعية الذي يحدد التقنيات المستخدمة في التعليم عن بعد،

، وقد أنهى الجانب النظري بالحديث عن شروط نجاح هذا النوع من التعليم الدولية للتعليم عن بعد

  . رابطاً ذلك بالتعليم التفاعلي

  

التقييم في القسم الثاني هو أراء المشاركين في مؤتمر ويالحظ أن األساس الرئيس الذي استند إليه 

باء، فكان هناك ميل إلعتبار استخدام التقنيات الحديثة ضم ممثلي المستوى التعليمي واآل متخصص

واألقراص المضغوطة إضافةً إلى معامل ومختبرات العلوم في المدارس إنّما  شرائط الفيديو،: مثل

  . ان ذلك بمساعدة ومن خالل المدارس هو فعلياً تعليم عن بعد وإن ك

  

وخلصت الدراسة إلى أن ضمان التوثيق الوافي والدقيق، وأعمال التقييم الرصين والدوري بناء على 

ألنّه  ؛ل األمثل لهذا النوع من التعليمأسس واضحة، ونتائج التعليم عن بعد يزيد من فرصة االستغال

  .وجعله أكثر فاعلية  ،األساسي وتطويره في دعم التعليم يساعد بشكل كبير وملحوظ

  

ويرى الباحث أن الدراسة أعاله تشتمل على معلومات قيمة مستقاة في كثير من األحيان من خالصة 

دراسة واقع التعليم عن بعد في مصر وتطور آفاقه، ولكن في الوقت ذاته يالحظ الباحث أنها خلت 

ويرى  -على أهمية ذلك بحسب الباحث  -  المتخصصة مع تجارب الدول األخرى من المقارنة

الباحث أن المعلومات األولية غير واضحة من حيث طريقة جمع البيانات أو األدوات المستخدمة في 

قد افتقدت إلى ؟ و ذلك، هل هي تصويت أم عينة عشوائية أم هي هدفية كما هو واضح من الدراسة

مجموعة من أراء المشاركين في مؤتمر من الثبات، حيث أخذ هذه البيانات من عنصري الصدق و

  .   مصر ممثلي المستوى التعليمي واآلباء في

  

؛ وفيه تمت دراسة النظري األول :قسميني تكونت من والت) 2004، الفرمان(بينما تناولت دراسة 

فهو القسم ؛ أما القسم الثاني .ي يمكن أن تعرض من خالل االنترنتالجوانب النظرية والصحية الت

ناول ت. العملي الذي هو عبارة عن تصميم موقع صحي على االنترنت خاص باإلعاقة السمعية

، ز بينها وبين المعلوماتية الصحيةالجانب النظري من الدراسة تعريف المعلومات الصحية والتمي
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بحيث يغطي ذلك  وتطبيقات التكنولوجيا، ،الصحية تشمل الجوانب اإلكلينيكيةمبيناً أن المعلوماتية 

ونظم المعلومات الصحية،  ،السجل الطبي االلكترونياإلشارات الفيزيولوجية، و: مجاالت مثل

  . والخدمات الصحية عن بعد، والصحة عبر االنترنت 

  

وفي مجال الخدمات الصحية عن بعد وتحديداً في مجال التطبيقات اإلكلينيكية  تناولت الدراسة 

ونقل الصور، وخدمات الصحة المدرسية  ،التشخيصو بعد، والتقييم، رؤية المريض عن: أمورا مثل

ر أما من خالل الصحة عب. حيث يمكن للمرضى في المدارس استشارة األطباء عند الحاجة

الوصول إلى أخبار ) األخصائي أو المريض أو اإلنسان العادي(االنترنت فإنه يمكن للمستفيد 

غير ذلك و ،سبل الوقاية منهاتتعلق باألمراض، وآثارها، والصحة، وما يلزم من معلومات صحية 

 .وكذلك توفير قاعدة بيانات تكون متاحة لكافّة األخصائيين والدارسين وغيرهم  ،من المعلومات

  

وبسبب كثرة المعلومات الصحية المعروضة على االنترنت فإن الدراسة تناولت موضوع المعايير 

التي يمكن أن تحكم مدى دقة المعلومات الطبية المعروضة على االنترنت ومصداقيتها، وأشارت 

ة دق: ن مثلومحل ثقة اآلخري ،الذي جعله متميزاً (Honf)الدراسة في هذا السياق إلى ميزات موقع 

واختتمت الدراسة بمناقشة تطبيقات الذكاء . دعم المعلومات باألدلة وغيرهاو اإلشارة إلى المصدر،

  . ، وكذلك إيجابيات نظام الصحة عن بعدوغيره ،"الربوت الجراحي"الصناعي مثل استخدام 

  

وقت ويرى الباحث أن الدراسة تشتمل على الكثير من المعلومات القيمة، ولكنّه يالحظ في ذات ال

 ،األخصائيين من نظام الصحة عن بعدأنّها خلت من البيانات األولية كما أنها لم تتعمق في إفادة 

  . وتحديداً بما يتعلق برفع كفاءة هؤالء وتدريبهم

  

، ومدى انتشار التعامل بعد وتعريفه وتطوره وأنماطه طبيعة التعليم عن) هـ1425، العفيفي(تناول 

أ إليها البرامج األكاديمية للجامعات أو ضمن وسائل التدريب التي تلجبه سواء أكان ذلك ضمن 

، ويناقش مزايا هذا األخذ به في عدد من بلدان العالم، وبين مستوى مؤسسات التدريب والتطوير

ومن ثم يضع من خالل . "الحضوري "وبين التعليم العادي  النظام ومعوقات األخذ به، والتمييز بينه

وتجعله ذا  وتوصيات يراها تساعد األخذ بنظام التعليم عن بعد. لوصفي التحليليإتباعه المنهج ا

، وهو يرى في هذا بط استخدام هذا النوع من التعليم، ويعرض العفيفي ضوافاعلية وفائدة متميزة

لمباشر بشخص المعلم السياق أنّه ال يصلح لتعليم صغار السن؛ لحاجة هؤالء إلى االحتكاك ا

  .واالقتداء به
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، إال على الكثير من المعلومات القيمة وبالتدقيق في دراسة عفيفي أعاله يتبين للباحث أنها تشتمل

أنها جاءت غالباً بصيغة العموم دون أن تتخصص في آليات استخدام التعليم عن بعد في قطاع 

المعلومات ويالحظ أن الغالبية العظمى من  .اقتصرت غالباً على الجانب النظريمحدد، كما أنّها 

على أهميتها  –، فيكاد ال يظهر فيها أثر للبيانات األولية اردة فيها إنما هي بيانات ثانويةوالبيانات الو

ويرى  .والتي تحصل من خالل المقابالت الشخصية واالستبيانات وغيرها –في مثل هذا الموضوع 

الدول حيث  على األقل من تلكالباحث أنّه كان من المناسب لو أشار عفيفي إلى تجربة دولة واحدة 

   .، وكيف يمكن تجاوز المعوقاتينتشر التعليم عن بعد

  

كفايات التدريب، والتعليم عن : على أنواع أربع من التعليم، وهي)2009 ،الشيخ(دراسة  كما ركّزت

 حيث درس نظام كفايات التعليم من حيث مفهومه وتعريفه بعد، والتعليم التعاوني، وحقائب التعليم،

بفاعلية ونجاح وبمستوى إتقان  مهمة ما، أو وفاعليته، حيث بين أن المقدرة على أداء عمل ما،

وتحدث عن مبادئ هذا النوع من التدريب من حيث األهداف وأساليب اإلعداد ودور  .مناسب

  .المدربين الفعال وكذلك المبادئ المتعلقة بالتقويم 

  

، ومدى الحاجة إليه وذلك لتوفير فرص تعلمية إضافية دون تعليم عن بعد فقد تحدث عن أهميتهأما ال

والمسافة أو الحاجة لزيادة ميزانيات إضافية، ويصل إلى األشخاص األقل حظا من حيث الوقت 

إن التعليم عن بعد يكون عندما تفصل المسافة الطبيعية ما بين المدرب  :وردأاإلعاقة الجسدية و

 وتحدث أيضا عن طريق إيصال التدريب عن بعد، ،تجاوز ذلكث تستعمل التكنولوجيا لوالطالب حي

وركز  وتحدث عن فاعلية التدريب، ،والفاكس، والمطبوعات ،واالنترنت ،والكمبيوتر الفيديو،: مثل

مثل أسبابا لنجاح التعليم عن على أن التخطيط السليم والفهم الجيد واختيار التكنولوجيا المناسبة ت

 ،والهيئة التدريبية ،الطلبة األساس على مدى التفاعل بين العناصر البشرية؛إنها تعتمد ب شارأو ،بعد

  .والفرق الفنية واإلدارية

  

وأورد الشيخ مجموعة من التجارب الناجحة في المملكة العربية السعودية حيث استخدم التعليم عن 

المجاالت وذكر  ،وتجربة الجامعة المفتوحة ،تجربة مستشفى الملك فيصل التخصصيبعد مثل 

  .المناسب فيها التعليم االلكتروني مثل تشغيل البيانات

  

، والذي يكون بين مجموعة صغيرة من المتعلمين من التعليم فهو التعليم التعاونيأما النوع الثالث 

بحيث يسمح للمتعلمين بالعمل سويا وبفاعلية ومساعدة بعضهم البعض ليرفع مستوى كل فرد، وذكر 

والمهارات  والتفاعل المعزز وجها لوجه، االعتماد المتبادل اإليجابي،: عاوني منهاعناصر التعليم الت
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 ،دور المدرب فيه وفاعليته وفوائدهوتحدث عن أنواعه و ،ومعالجة عمل المجموعات ،الشخصية

  .وعن عوائق هذا النوع من التدريب

  

برات التدريبية يتم تصميمها أما النوع الرابع واألخير فهو الحقائب التدريبية وهي مجموعة من الخ

، ت تدريبيةوأنشطة وخبرا منهجية منسقة، وتشتمل على موادمن قبل خبراء متخصصين بطريقة 

لنظامية، ووجود منهجية معينة لها، ا: ، وعدد خصائصها وذكر منهاوتحدث أيضا عن مكوناتها

واألهداف الواضحة ومراعاة ووجود أجزاء منها قابلة للتقسيم والتجزؤ والتكرار  ،والتغذية الراجعة

  .اإلتقان ومزايا الحقيبة التدريبية

  

ويرى الباحث أن الدراسة تشتمل على معلومات قيمة وذات جودة ولكن ينقصها البيانات األولية 

ولم يذكر أدوات الدراسة وإجراءاتها، وذكر التجارب الناجحة  وهي مقتصرة على البيانات الثانوية،

ودون أن يتناول التجارب األقل نجاحا ويحلل  سعودية دون تفصيلها ومعرفتها،في المملكة العربية ال

   .حيثيات ذلك

  

في مقدمة دراسته تقويم برامج تدريب معلمي التعليم الصناعي عن ) 2005 ،عبد الجليل(تناول و

هداف التعليم عن بعد واهميته ألقاء الضوء على إناً أهمية البحث والتي ترجع الى بعد، مبي

ليم عن بعد في بعض الدول وخصائصه ومبررات استخدامه والقاء الضوء على بعض نماذج التع

نيات الحديثة في تدريب ، وتوجيه اهتمام القائمين على العملية التعليمية الستخدام التقةالمتقدم

ليم ثارة االهتمام حول نقاط القوة والضعف في برنامج تدريب معلمي التعإثناء الخدمة وأالمعلمين 

البحث في تقويم برامج داة أفادة من نس وكذلك اإلانفروبر شبكة الفيديو كالصناعي عن بعد ع

خرى؛ واعتبر أن التعليم عن بعد نمط تعليمي وتدريبي فعال لجأت إليه العديد من الدول التدريب األ

غير مناسبة  للتغلب على مشكالت التعليم والتدريب النابعة من ظروف جغرافية وسياسية واقتصادية

  .ليديةلألساليب التق

   

وأهدافه، ودور  ،أهميته؛ خصائصه، والتعرف على نشأة التعليم عن بعد وقد هدفت الدراسة إلى

تضمنت ، وقد كيفية عالجها، و، والصعوبات التي تواجه ذلكشبكة الفيديو كونفرانس في التدريب

يم عن بعد ت التعلاإلطار النظري للدراسة حيثياوعالج . أولية وثانوية: الدراسة نوعين من البيانات

قد استخدم و. افهأهدوأهمية التعليم، والتدريب عن بعد، و ،، والخصائصوالمفهوم ،النشأة :من حيث

لجأ لالستبانة كأداة لتقويم برامج تدريب معلمي التعليم الصناعي الباحث المنهج الوصفي التحليلي و

هداف، بعاد األأتربية والتعليم في س المتوفرة بمديريات النانفروعن بعد عبر شبكة الفيديو ك
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تدريب ، القائمين بالنشطة التعليمية، األ، الوسائل التعليميةساليب التدريب، وسيلة التدريبأالمحتوى، 

وقد تم اختيار مجموعة البحث من . مدى االستفادة من برامج التدريبدارة والخطة الزمنية وواإل

دهم نس وعدانفرواعي الذين سبق لهم حضور برامج تدريبية عبر شبكة فيديو كمعلمي التعليم الصن

معلما من معلمي التعليم ) 146(وتكونت مجموعة البحث من . سيوطأمعلما في محافظة ) 146(

الذين معلما عمليا و) 81(معلما نظريا )65(سيوط منهم أاعي بتخصصاتهم المختلفة بمحافظة الصن

وتم التحقق من . شبكة الفيديو كنفنس الموجودة بمديرية التربية والتعليم تم تدريبهم عن بعد عبر

تطالعية مكونة من ساتذة من المحكمين وعمل عينة اسأستبانة وثباتها وذلك بعرضها على صدق اال

ساب معامل بيرسون لحساب سبوعين وتم حأد تطبيقها على نفس المجموعة بعد عيأمعلما ثم ) 30(

  .رتباط معامل اال

  

ن بعد وفرت ن وسيلة التدريب عأمن النتائج والتوصيات كان أهمها وخرجت الدراسة بمجموعة 

نها وظفت توظيفا مناسبا لوحظ ذلك من كثرة كثافة البرامج التدريبية وتحقيق أجهدا ووقتا وتكاليف و

المحتوى هداف وكذلك بعاد التدريبية التي تتعلق باأللتدريب عن بعد فعلية عالية في األبرامج ا

التدريبي وفي استخدام الوسائل التعليمية واالستفادة منها في مجال تخصصهم على مستوى تنمية 

عادة النظر في مواعيد إلى إدارة الفصل، ودعت إالتقويم وساليب أسئلة وصياغة األالتفكير و

  .  التدريب وتطبيق اختبارات قبلية وبعدية للتعرف على مدى فعالية البرامج التدريبية

  

  :االجنبية الدراسات 2.4.2

 

في إمكانية استخدام التدريب لتنمية وزيادة قدرات ومهارات ) 2006فاسا وآخرون، (ينما بحثب 

والممرضين، والقابالت في مناطق  ،كموظفي العيادات )األطباء غير(العاملين في المجال الصحي

الريف األوغندي، بما يضمن قدرة هؤالء على القيام بدور األطباء، والحلول مكانهم في القيام بجزء 

م بمهام المساعدة ، كالقيا)اإليدز( رئيس من عملية معالجة المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة

، إضافة إلى كذلك االستشارات الالزمةو قديم الدعم المعنوي لهم،ومتابعتهم، وت ،األولية للمرضى

  .مالحظة التأثيرات الجانبية أثناء مراحل العالج

   

وتبين الدراسة التي تمت تحت إشراف مؤسسة األمراض المعدية وبالتعاون مع وزارة الصحة 

، )2003(األوغندية، وذلك استجابةً للمبادرة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 

، ثل هذا األمر، تبين أن سبب اللجوء لممج األمم المتحدة لمكافحة اإليدزمشتركة في ذلك مع برنا

يداً األطباء في مثل هذه ، وتحدلة نقص الكوادر الطبيةهدف التغلب على مشكب -  عادة – نما هوإ
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، وتستدل من ذلك أن ذات األمر يحدث في دول مثل جنوب أفريقيا، على الرغم من عدم المناطق

وجود نصوص تشريعية تجيز ذلك، بل إن بعض الدول مثل أثيوبيا وكينيا أجرت تعديالت تشريعية 

؛ أي خطوة ترحيل بعض المهام وصالحيات األطباء بموظفي هذه الخطوة تسمح بالقيام بمثل

  .العيادات والممرضين والقابالت فيما يتعلق بمتابعة وعالج مرضى اإليدز

  

نقص  –ص الدراسة إلى أن سبب اللجوء للخطوة أعاله، ال يقتصر على السبب المذكور أعاله لختو

دل على ذلك أن هذا األسلوب تجده متبعا في دول متطورة مثل الواليات وتست –الكفاءات والقدرات 

إنما هو في  ،ق باإلمكانات والقدرات والكفاءاتالمتحدة األمريكية حيث ال يمكن أن يكون ذلك متعل

ث ال يمكن وإبقاء األخصائيين من األطباء متفرغين للمهام حي سياق توفير الموارد، وتكاتف الجهود،

  .ابة فيهالغيرهم اإلن

  

مؤسسة صحية  )12(التي شملتو )4/2006- 6/2004(اسة  التي استمرت سنتين في نهاية الدرو

وسط وجنوب الريف األوغندي، تم تقييم العالج المقدم للمرضى المصابين حكومية في شمال و

بنقص المناعة المكتسبة عندما قُدالعالج م لهم م العالج وتابعه األطباء، ومقارنة ذلك مع من قُد

من موظفي العيادات والمراكز الطبية والممرضين والقابالت فوجدوا أن النتائج ) غير األطباء(من

  .كانت متقاربة 

  

ومحاكاتها  ،، وأنها تفتح آفاقا لتكرارهامةيويرى الباحث أن الدراسة أعاله تشتمل على معلومات ق

وفي ذات الوقت فإن  -سب الباحث بح –، وأنّها تشتمل على الكثير الجديد في مجاالت متعددة

في تنمية مهارات الفئة  ام وسائل التدريب والتعليمالباحث يالحظ أنّها لم تتناول كيفية استخد

، كما أن ة استمرار التواصل مع األخصائيينالمستهدفة، خاصة وأن ذلك سيكون مفيداً بسبب ضرور

  . موضوعها  الدراسة جاءت مقلة في مجال الجانب العملي المتعلق ب

  

أهمية التكنولوجيا العالمية ألدوات التدريب االفتراضي المتوفرة لبناء ) 1999 جراهام،(كما تناول 

وزيادة الجراحات التجميلية والمجهرية  مثل جراحات األوردة والشرايين وجراحات األعصاب وقد 

ليم هذه الجراحات بطريقة ذكر الباحث من جامعة بنسلفانيا حيث ذكر جهاز شديد التعقيد يستطيع تع

  .فوق العادة 

  

التدريب االفتراضي الحقيقي كمحاكاة  ين استطاعوا تطوير مدربيوقد ذكر الباحث على أن الباحث

أدوات جراحة األوعية المجهرية وأضاف إن هذه األدوات تتضمن ثالثة مكونات وهي الكمبيوتر 
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مربوط مع جهاز يتمتع بحاسة اللمس  الصوري ذي الثالث أبعاد واألدوات الجراحية المجهرية

العالية إضافة لجهاز التغذية الراجعة وعن عمل تلك العمليات تقوم األجهزة هذه بإعطاء نفس نتائج 

الجراحة التقليدية ونفس حركة مقاومة الجراحة والتي تسجل على الكمبيوتر المذكور وتستطيع 

بنفس الصورة التي يراها الجراح في نظارته مشاهدة الصورة ثالثية األبعاد على جهاز الكمبيوتر 

  .مرة في الثانية )100(ذات األبعاد الثالثة وترصد حركة اليد وكذلك الذراع أول بأول حوالي

  

من الفوائد لهذا النوع من التدريب كان أولها األمان في العمل والنتائج حيث  اوقد ذكر الباحث عدد

أ الجراح وال يكون خسائر بشرية فيه وال يستطيع الجراح خطأذا الجهاز يعاد برمجته فورا إذا أن ه

، ويستطيع هذا الجهاز قياس كل من الدقة ومدى تدمير بالنتائج وكذلك ضبط هذه النتائج التنبؤ

ه إلى إمكانية تسجيل نتائج هذا التدريب حتى يتمكن الجراح من مشاهدة ونو ،األنسجة واألسطح

وخلصت الدراسة على أن المستقبل سوف يكون مهارات والخبرات التالي زيادة النتائجه العملية وب

لهذا التدريب ذات  لهذا النوع من التدريب واألجهزة وسوف يكون الجراح والمستشفى الممارس

 .امتيازات خاصة

  

مة إال أن الباحث لم يتطرق إلى ثمن مثل إن هذه الدراسة تتمتع بكثير من المعلومات الجديدة والقي

هذه التكنولوجيا ومخاطرها وكذلك توافرها في األسواق وإمكانية التعامل معها في جراحات أخرى 

 . مثل الجراحات العامة األخرى 

 

 على الدراسات السابقةعام تعقيب  3.4.2

  

  :يلي من خالل األطالع على الدراسات السابقة العربية واألجنبية لوحظ ما

  

ابو سالم، ) (2003العاجز، والبنا،(تناولت عدد من الدراسات السابقة واقع التدريب ومنها -1

2009.(  

فرجاني، (، )1998 الرفاعي،(الدراسات التدريب والتعليم عن بعد مثل دراسة  ضتناولن بع-2

  ).1999جراهام، (، )ه1425العفيفي، (، و)1999

فرمان، (والتعليم عن بعد في الجانب الصحي ومنها  بحثت بعض الدراسات واقع التدريب -3

  ).1999جراهام، (، )2006فاسا وآخرون، (، )2004

عبد الجليل، (هناك بعض الدراسات التي بحثت في مجال تقويم برامج التدريب مثل دراسة -4

2005.(  
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عن بعد في يالحظ على الدراسات السابقة انها في معظمها اهتمت في واقع التدريب والتعليم  -5

عبد (، )1999فرجاني، (، )2009ابو سالم، ( ،)2003العاجز، والبنا،(لمين مثل مجال التعليم والمع

  ).2005الجليل، 

  ).2004الفرمان، (هناك عدد من الدراسات اهتمت بالجانب العملي مثل دراسة  -6

عن بعد والمتغيرات لوحظ في الدراسات السابقة استخدام األستبانة لقياس واقع التدريب والتعلم  -1

، كما ان )1998الرفاعي، (، )2009ابو سالم، (، )2003العاجز، والبنا،(األخرى ومنها دراسة 

فرجاني، (هناك دراسات اعتمدت في تقييمها على أخذ اراء المشاركين في التدريب مثل دراسة 

1999.( 

 

  ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  4.4.2

  

من الدراسات األولى على حد علم الباحث التي ربطت في موضوعها بين واقع التدريب  انها -1

  .وتقنيات التعلم عن بعد في المجال الصحي الفلسطيني

اجريت الدراسات السابقة في بلدان عربية وعالمية مختلفة في حين ان الدراسة الحالية أجريت  -2

ى على حد علم الباحث التي تتطرق في موضوعها على البيئة الفلسطينية وهي من الدراسات األول

  .واقع التدريب وتقنيات التعلم عن بعد

استهدفت هذه الدراسة اولئك االشخاص الذين شاركوا في برامج تدريبية من قبل وزارة الصحة  -3

  .، في حين ايا من الدراسات السابقة لم تستهدف هذه الفئة من قبل)2009(الفلسطينية خالل العام 

تميزت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة بإنها دراسة لواقع تدريب الموارد البشرية  -4

في مستشفيات وزارة الصحة وإمكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد باختالف 

ب الشهري الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المهنة، المهنة، الرات:  المتغيرات التالية

 بالشيقل، مكان السكن بالنسبة للضفة، التدريب عند التعين أو خالل العمل، التدريب خارج المؤسسة

  .او داخلها

  ).2013 - 2012(اجريت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام  -5 
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  الفصل الثالث

  

  

  منهجية وطريقة وإجراءات الدراسة
  

  مقدمة
  

، مجتمع الدراسـة، صـدق   وإجراءاتها من حيث منهج الدراسة طريقة الدراسةسيتناول  لهذا الفص

، ومتغيرات الدراسة وكذلك يشمل وصـفا  تصميم وطريقة توزيع أداة الدراسةاألداة وثباتها، تنفيذ و

  .للمعالجات االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واستخالص النتائج 

  

  منهجية الدراسة   1.3

  

الذي يحاول وصف الظاهرة موضوع البحث ويفسر ويقـارن  اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

في الوصول الى تعميمات مفيدة يزيد بها رصيد المعرفة عن تلـك الظـاهرة موضـوع     ويقيم امالً

البحث الذي ينفذ من الحاضر الى الماضي ألستخالص العبر وتبصر الحاضر لتشـخيص جوانـب   

ـ     ،لتدعيم جميع جوانب القوة ومواجهة جوانب الضعف القوة والضعف ى وينفـذ مـن الحاضـر إل

وما يتخذ بشأنها  ،يؤول إليه أمرهاتخلص من الدراسة تنبؤات بما يحتمل أن ن يسمحاوال أالمستقبل 

 خالل توزيع االستبانة التعرف على واقعفقد قام الباحث ومن  لذلك ،من قرارات في المراحل التالية

مكانية تحسين التدريب من خالل إتشفيات وزارة الصحة الفلسطينية وتدريب الموارد البشرية في مس

   .تقنيات التعليم عن بعد
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  مجتمع الدراسة  2.3

 

الذين تـم ارسـالهم    مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينيةجميع موظفي على ع الدراسة مجتميشتمل 

) 2009(فـي العـام   الى دورات تدريبية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية اثناء العمل في الوزارة 

في الضفة الغربية والبالغ  الخدمات من غير الموظفين االداريين وعمال ةالصحي مهنيعملون في الو

وقد وزارة الصحة مستشفيات في ي كشوف التقارير السنوية ف ة غير مكرر/موظف) 250(هم عدد

الغياب واالجـازات والمـرض واالنتقـال    بسبب منهم ة /موظف) 230(تم توزيع االستبانات على 

ـ  فياثني عشر مستشفى  موزعين على الخ، وهم...فصل والووالموت  فة الغربيـة  جميع مدن الض

، ريحا، مستشفى سلفيتأني، مستشفى ، المستشفى الوطمجمع رام اهللا الطبي، مستشفى رفيديا(وهي 

 ،، مستشفى قلقلية، مستشفى بيت جاال، مستشفى االمراض العقليـة مستشفى طولكرم، مستشفى جنين

بمختلف درجـاتهم وتخصصـاتهم ومـواقعهم     هاعدد موظفي والبالغ )مستشفى يطامستشفى عالية و

موزعين كما يلي ة /موظف) 2397( هميصبح عددل وعمال الخدماتداريين د استثناء اإلبع الوظيفية

:  

 .) 577(طباء أ .1

 ).1390( وقبالة تمريض .2

 ).430(مهن طبية مساندة  .3

  ) 2009 ،التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام (

  

 :عينة الدراسة 3.3

  

وزارة  تدريبية من قبلشاركوا في برامج أو دورات االشخاص الذين  جميعاسة وقد استهدفت الدر

حيث حصل الباحث على قوائم باسماءهم من خالل التقرير ) 2009( خالل العامالصحة الفلسطينية 

من خالل االدارة العامة للمستشفيات او  مع بعضها عليهاحيث تعذر الحصول  فىالسنوي لكل مستش

 ت البرامج والدورات التدريبيةسواء كان الفلسطينية، صحي في وزارة الصحةاالدارة العامة للتعليم ال

لفلسطينية او خارجها، حيث شملت الدراسة جميع المهن الصحية في داخل مؤسسات وزارة الصحة ا

هذه المستشفيات من اطباء عامون واختصاصيون وتمريض وقبالة ومهن صحية مساندة مثل 

وتم استبعاد العاملين االداريين والمحاسبين  .الخ... وير الطبي والمختبرات الصيدلة والتص

من ) المشاركين( استبانة) 200(وقد تم استرداد  ،النظافة واالمنوالعاملين في مجال الخدمات مثل 

من عدد رفض تعبئتها  ذكرها سالفا اضافة الىتم السباب  تم توزيع االستبانة عليهم) 230(اصل
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ممن  %)87(والتي تمثل  )المشاركين(كانت هي عبارة عن عينة الدراسةومن المستهدفين آخر 

  .عليهم االستبانة توزع

 الدراسةأداة  4.3

 

وذلك لتقويم واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات ) ستبانةاال(ببناء أداة الدراسة  قام الباحث

جهة من خالل و وزارة الصحة الفلسطينية وإمكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد

عالة ألغراض الدراسة التي كون هذه األداة وسيلة عملية وميسرة ومهمة وف بيننظر العاملين المدر

لبحوث ساليب القائمة بالفعل في اللحصول على حقائق عن الظروف واأل تستخدم على نطاق واسع

وهي تعرض المبحوثين لمثيرات مختارة بعناية بقصد جمع البيانات  ،راءالتي تتعلق باالتجاهات واآل

مما يؤدي في النتيجة إلى الوصول  ،الالزمة والتي ستؤكد الفرضيات التي طرحها الباحث أو تنفيها

  .أو تفسير الظاهرة محل الدراسة وقد صممت هذه الدراسة/إلى حلول مقترحة لمشكلة الدراسة و

  

 خطوات بناء االستبانة 5.3

  

، ه وفلسفتهأثناء الخدمة وأهداف لموظفينعلى األدب التربوي المتعلق بتدريب ا اطلع الباحث . 1

على الدراسات  ، كما اطلع الباحثلهذا التدريب الموظفين، ومدى حاجات والبرامج المناطة به

بانة وصياغة االستومحاور  من ذلك في تحديد مجاالت ، واستفاد الباحثة بهذا الخصوصالسابق

  .األسئلة التي شملتها

يق عن طر وظفينالحظات التي استخلصها الباحث من خالل وجهة نظر الماالستفادة من الم .2

، والوقوف على مشكلة هم، واإلطالع على آراءفي المجال الصحي الت وذلك من خالل عملهالمقاب

  .الدراسة

موظفا، من موظفي مستشفى الرعاية العربية أخذت ) 20(استطالعية مكونة من  عمل دراسة .3

 بالطريقة العشوائية غير المنتظمة من جميع التخصصات وذلك للتأكد من وضوح بنود أداة الدراسة

غتها يحتى خرجت بص بناءا على مالحظات العينة االستطالعية وقد تم تعديل وتصحيح بنود االداة

  :قد تكونت االستبانة من جزأينو .النهائية

  

  

  

  



      64 
 

  الجزء األول من االستبانة

  

يحتوي على البيانات األولية عن الشخص المبحوث الذي سيقوم بتعبئة االستبانة وتشمل هذه البيانات 

 ،المهنة ،الخبرة في المؤسسة، سنوات ، العمر، المؤهل العلمي)الجنس ( النوع االجتماعي : يليما 

  .الدورات التدريبيةمكان السكن و ،الراتب

  

  الجزء الثاني من االستبانة 

  

ويتكون هذا الجزء من عدة مجاالت ويهدف الباحث من دراسة هذه المجاالت التعرف علـى واقـع   

المجاالت من وجهة نظر العاملين وتدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية 

ة اراالدودور ، بين، المـدرِ ، مكان التدريب وزمانه، محتوى التدريبالتدريبيةهداف البرامج أ: (هي

، اثر التدريب علـى  رة الصحة الفلسطينية نحو التدريبوزا ودور، العامة للمستشفيات نحو التدريب

وكـذلك توجهـات المبحـوثين نحـو      ،)االداء االداري والوظيفي والمهني وبناء شخصية المتدرب

االستفادة من ( :من خالل المجاالت التالية وإمكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد

، التعليم عن بعد ومشكالت الحواجز المكانية والزمانية التقدم العلمي السريع في ظل عن بعد التعليم

 ، التعليم عن بعـد ين والمتدربين والمحتوى التدريبيب، التعليم عن بعد ومشكالت المدرِقتصاديةواال

واخيرا مدى استفادة العاملين من واثره على تقديم الخدمات الصحية،  لتحسين التدريب واستمراريته

  :وفق سلم اجابات محدد كما يلي) المعلومات الصحية على االنترنت

  

  :سلم اإلجابات لالستبانة المستخدمة من خمس خانات حسب السلم وهي كما يلي

  

عطي أكثر مما كان يتوقع في موضوع التدريب أو أجابة على أن المبحوث تدل هذه اإل :أوافق بشدة )1

 .المطروحالسؤال 

يتوقع في موضوع التدريب أو السـؤال   عطي كما كانأاإلجابة على أن المبحوث تدل هذه  :أوافق )2

 .المطروح

تدل هذه اإلجابة على أن المبحوث غير قادر على تحديد موافقته أو معارضته في موضـوع   :محايد )3

 .التدريب أو السؤال المطروح

قل مما كان يتوقع في موضوع التدريب أو أعطي أتدل هذه اإلجابة على أن المبحوث  :غير موافق )4

 .السؤال المطروح
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عطي اقل بكثير مما كان يتوقع في موضـوع  أتدل هذه اإلجابة على أن المبحوث : غير موافق بشدة )5

  .التدريب أو السؤال المطروح

  

  صدق وثبات األداة 6.3

  

  داةاأل صدق 1.6.3

  

وقد تأكد الباحث من صـدق االسـتبانة    ،قدرتها على قياس ما وضعت لقياسه صدق األداةويقصد ب

في صورتها األولية على عدد من أساتذة الجامعات الفلسطينية من المحكمين والمختصـين   هاعرضب

 )2.1(كما هو مبـين فـي الملحـق    الصحة العامة االدارة الصحية وفي مجاالت التربية واإلدارة و

مناسبتها للمجال الـذي  ووقياس درجة انسجام الفقرات  البداء آرائهم في مدى وضوح بنود االستبانة

من حذف أو أضافة أو تعديل حسب  دراسةية االستبانة لكافة حاجات الوضعت من أجله ومدى تغط

، وبناءا على مالحظات المختصين يق االستبانة من الناحية اللغويةباإلضافة إلى تدقما يرونه مناسب 

واجريت بعض التعديالت وقد كان لهم الدور الكبير فـي   والمحكمين اعيدت صياغة بعض الفقرات

تحسين االستبانة من حيث الصياغة اللغوية أو درجة االنسجام بين الفقرات وعلى ضوء ذلـك تـم   

  .)1.1( أعداد فقرات االستبانة بصورتها النهائية كما هو مبين في الملحق

 

  ثبات األداة  2.6.3

  

 لمعاملالدرجة الكلية بلغت قيمة ولكل مجال ومحور للدرسة لفا أكرونباخ  معامل استخدم الباحث

 تفي بأغراض الدراسة وتخول الباحث باستخداممناسبة ووهذه قيمة مرتفعة جدا و) 9.7(كرونباخ 

  .أداة الدراسة في البحث بموثوقية

  

ومحاور  تبانة لجميع محاور ومجاالتثبات االس يبين معامل كرونباخ ألفا) 1.3(والجدول  

  . دراسةال
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  .يبين معامل كرونباخ ألفا  ثبات االستبانة) : 1.3(جدول رقم 

  

  عدد االسئلة  المحور
معامل 

  كونباخ ألفا

  82.5  5أهداف البرامج التدريبية

  80.0  6مكان التدريب وزمانه

  89.7  7 محتوى التدريب

  91.9  14 م المدربينيتقي

  94.9  7التدريبدور وتوجهات اإلدارة العامة للمستشفيات نحو

  91.0  7دور وتوجهات وزارة الصحة الفلسطينية نحو التدريب

  92.3  6 أثر التدريب على األداء اإلداري للعاملين

  92.1  9أثر التدريب على األداء الوظيفي والمهني

  87.8  7أثر التدريب على بناء شخصية المتدربين

وزارة الصحةواقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات

  )مجموع(الفلسطينية
68  96.3  

  87.7 7االستفادة من التعليم عن بعد في ظل التقدم العلمي السريع

  89.7  7 التعليم عن بعد ومعالجة مشكالت الحاجز المكاني و الزماني واالقتصادي

  88.8  8 التدريبيالتعليم عن بعد ومعالجة مشكالت المدربين والمتدربين والمحتوى

التعليم عن بعد ومعالجة نقص التدريب واستمراريته وتأثيره على تقديم الخدمات 

 الصحية
6  86.8  

  95.0 28 )مجموع(امكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد

  83.2  8 مدى االستفادة من المعلومات الصحية المتوفرة عبر االنترنت

  96.9  104  الدرجة الكلية 

 

  :إجراءات توزيع االستبانة 7.3

إلى مـن يهمـه    ، موجهبرنامج الصحة العامة/ امعة القدسبعد حصول الباحث على خطاب من ج

وزارة الصحة مـن   في لمستشفياتداة العامة لى األإكتاب األمر في وزارة الصحة، ومن ثم توجيه 

وكذلك توجيه كتـاب   )3.1(الفلسطينية ملحق دارة العامة للتعليم الصحي في وزارة الصحة قبل اإل

 يبـين أن ) 4.1(لى مدراء المستشفيات لتسهيل مهمة الباحث ملحق إدارة العامة للمستشفيات من اإل

واقع تدريب الموارد البشرية في  توجهات العاملين المدربين نحو( الباحث يقوم بعمل دراسة بعنوان

، )من خالل تقنيات التعليم عـن بعـد   تحسين التدريب يةإمكانشفيات وزارة الصحة الفلسطينية ومست
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انة على عينة الدراسة فـي  قام الباحث بنفسه بتوزيع االستب علية ، وبناءجل تسهيل مهمتهأوذلك من 

  .الوزارة جميع مستشفيات

مـن   تم توزيع االستبانة عليهمة /موظف) 230(ة من بين /موظف) 200( من عادة االستبانةإ وقد

كشوف التقارير السنوية للمستشفيات غير مكرر (موظف ذكرت اسمائهم في الكشوف ) 250(اصل 

بسبب   %)13(ولم يشارك في الدراسة  %) 87( نسبةاي ما  )ومن غير االداريين وعمال الخدمات

 و االنتقـال أو االسـتقالة  أفي تعبئة االسـتبانة   المشاركة و رفضأ و المرضيةازات السنوية أاالج

  .الخ...أو

  

حد الموافـق  دء في فعاليات الدراسة في يوم األحيث تم الب 7/2010االستبانة في في شهر  وزعت

وجمع معظم االسـتبانات  على جميع المستشفيات  وقام الباحث بنفسه بتوزيع االستبانة 11/7/2010

الـزمالء فـي اقسـام    تم جمعها من قبل %) 20(في نفس يوم التوزيع إال ان عددا قليل ال يتجاوز 

 وقد استمرت عملية توزيع االستبانة بسبب اعتقال الباحث تاريخ االشعة والتمريض خالل شهر من

  .بب اعتقال الباحث عددة مرات خالل هذه االشهرشهور بس) 8(توزعها

 

  المعالجة اإلحصائية  8.3

  

حويـل البيانـات   جـل ت أيقها ثم إدخالها إلى الحاسوب من بعد جمع بيانات الدراسة ومراجعتها وتدق

، تم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزم االحصائي للعلوم االجتماعية اللفظية إلى رقمية

(SPSS) Statistical Package for Social Sciences Version 15  ثم استخراج التكرارات

واختبار تحليل التباين )  T( ، واالنحرافات المعيارية واختباريةنسب المئوية والمتوسطات الحسابوال

  . األحادي وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها 
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عالفصل الراب  

 

  

  نتائج الدراسة
  

  مقدمة
  

دراسة واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة توي هذا الفصل على عرضاً لنتائج يح

 من خالل تقنيات التعلم عن بعد من وجهة نظر العاملين تحسين التدريب إمكانيةالفلسطينية والصحة 

، سنوات الجنس، العمر، المؤهل العلمي " الدراسة المستقلة وبيان أثر كل من متغيرات المدربين

ة في وزار خالل العمل يتدريب الخضوع لبرنامجو، المهنة، الراتب الشهري، مكان السكن، الخبرة

من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة على قام الباحث وومن أجل تحقيق هذا الهدف،  .الصحة

متوسطات استجابات أفراد  وإستخراج اإلحصائية التي تم الحصول عليها تحليل البياناتباألداة، 

  . عينة الدراسة

  

كانت نسبة ليست بالكبيرة حيث بلغت بناءا على ) 2009(وقد لوحظ ان نسبة التدريب خالل العام 

ة غير مكرر ومن غير االداريين وموظفي الخدمات /موظف) 250(التقارير السنوية للمستشفيات 

ة تم توزيع االستبانة عليهم من مجموع /موظف) 230(من اصل ) 200(وقد استجاب للدراسة

في المهن الطبية في هذه المستشفيات والذين تم اسالهم الى دورات تدريبية خالل العام العاملين 

وهذه النسبة تضمنت كل المدربين بغض النظر عن طول او قصر الفترة %) 87(أي نسبة) 2009(

التدريبية التي قد تصل الى اقل من يوم تدريبي واحد احيانا وهذا يدل من وجهة نظر الباحث على 
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لزيادة وتحسين الدورات التدريبية لتوائم االحتياجات التدريبية وتواكب متطلبات التقدم  الحاجة

   .العلمي السريع

  .عملية تصحيح فقرات أداة الدراسة للفقرات في طريقة ليكرت الخماسية قد تم اعتماد توزيعو

  

مقياس لكرت 

  الخماسي

غير موافق   غير موافق محايد موافق موافق بشدة

  بشدة

 1 2 3 54  العالمة

العالمة 

  المئوية

100755025 0 

  

 )المشاركين(وصف لعينة الدراسة  1.4

  

النوع ( وصف عينة الدراسة من حيث المتغيرات المستقلة وتكرارها والنسبة المئوية لكل منها

، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة داخل المؤسسة، المهنة، الراتب )انثى/ ذكر(االجتماعي 

  ). الشهري، مكان السكن، والتدريب داخل او خارج الوطن

  

ويبين التكرارات والنسب المئوية لكل من متغيرات يصف عينة الدراسة ) 1.1.4(والجدول 

  .الدراسة

ات متغيرلكل من التكرارات والنسب المئوية  يصف عينة الدراسة ويبين): أ.1.1.4(جدول 

  .الدراسة
  %النسبة المئوية  التكرار المتغير

 

  الجنس

 62 124 ذكر

 38 76 االنثى

  

  

  العمر

20-30 52 26 

31-4090 45 

41-5047 23.5 

< 5111 5.5 

 

  المؤهل العلمي

 22.0 44 دبلوم

 53.0 106 بكالوريوس    

 16.5 33 ماجستير       

 8.5 17دكتوراه
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يصف عينة الدراسة ويبين التكرارات والنسب المئوية لكل من متغيرات   )ب.1.1.4(دول ج

  .الدراسة

  
  %ئويةالم النسبة  التكرار لمتغيرا

  سنوات الخبرة

1-6 55 27.5 

7-12 58 29.0 

13-18 47 23.5 

19–24 27 13.5 

25–3013 6.5 

  المهنة

 19.5 39 طب

 54.0 108 تمريض

 26.5 53 مهن طبية مساندة

  الراتب الشهري بالشيقل

 3.0 6 2000أقل من

2000-3500 116 58.0 

3501–5000 56 28.0 

 11.0 22 5000أكثر من

 

  

  

  مكان السكن

 1.0 2 القدس

 8.5 17 رام اهللا

 5.5 11 اريحا

 21.5 43 الخليل

 14.0 28 بيت لحم

 14.0 28 جنين

 11.0 22 طولكرم

 21.0 42 نابلس

 3.5 7 قلقيلية

 69.0 138 نعم .التدريب عند التعين أو خالل العمل

 31.0 62 ال

 83.5 167 نعم .التدريب خارج المؤسسة

 16.5 33 ال

  200100.0  المجموع

  

انثى وأن اكثر ) 76(ذكر و) 124(موظف ) 200(ان عدد المشاركين ) 1.1.4(يتضح من الجدول 

حاصلون على شهادة البكالوريوس ) 106(سنة وأن حوالي ) 40(اعمارهم تقل عن ) %70(من 

ويعتقد الباحث ان هذا عبارة عن تخصص وليس شهادة ) %8.5(بينما كان نسبة حملت الدكتوراه 
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 أما سنوات الخبرة فكانت مرتبة بتناسب عكسي فكلما زادت سنوات الخبرة قل العددعلمية، 

) %54(هنة فنجد ان مهنة التمريض نسبتهاواذا انتقلنا الى الم ،والنسبة التابعة لنفس الفئة المشاركين

بين  راتب من المبحوثين يتقاضون )%58(ةالشهري فإن نسبمن مجموع المبحوثين وكذلك الراتب 

على نسة مرتفعة مدينة الخليل وبالنسبة لمكان السكن فقد حصلت  ،شيقل) 2000-3500(

)21.5%(.   

  

  .المبحوثين عند التعين او خالل العملبها  شارك التي التدريبانواع يبين  ) :2.1.4(جدول 

  

 النسبة المئوية التكرار الفقرة 

 %43.8 60 .شهور3تدريب الفترة التجريبية

 %42.2 58 .تدوير العمل بين وظائف ونشاطات مختلفة داخل المؤسسة

 %24.2 33 )تدريب المكتب المجاور(تدريب الرئيس للمرؤوس

 %44.5 61 .تدريب على السالمة والصحة ونقل العدوى

 %35.2 49  .خبرة القدماءتدريب بالمشاركة باللجان والنشاطات الجماعية الكتساب

تدريب نظري عن طريق الوثائق والنشرات والمجالت العلمية التي توزع داخل 

  .المؤسسة

54 
39.1% 

 %32.0 44 .تدريب ذاتي من خالل االنترنت

 %25.8 36  .تدريب إداري

  

هي  شارك فيها المبحوثين من انواع التدريب المقترحة على نسبةأان  ) 2.1.4(من الجدول يتضح 

تدريب الفترة التجريبية ثالثة "يليها %44.5) (بنسبة  "السالمة والصحة ونقل العدوى"التدريب على 

وحصل على  "االداريالتدريب "وكان اقل انواع التدريب مشاركة هو  ،)%43.8(وبنسبة  "شهور

ان السالمة الصحية ونقل العدوى من المواضيع المهمة  على ويفسر الباحث ذلك )%25.8(نسبة 

التي تؤثر على جودة االداء وبالتالي على سالمة المريض باالضافة الى وجود مشاريع من المانحين 

اما بالنسبة للتدريب خالل الفترة ) 2010-2008(تركز على منع نقل العدوى خالل االعوام 

منها /فرصة للتعرف على المؤسسة والمهارات المطلوبة منهة الجديد /التجريبية فأنه يعطي الموظف

وانما  فقط يكون في الغالب حسب الحاجة ال التدريب ويدل ايضا على ان مما يؤثر على االداء

المنتجة لالجهزة واالدوات الطبية  المتبرعين والشركاتوالمتوفرة من قبل حسب الدورات الموجودة 

  .االداري وهذا يفسر سبب تدني نسبة التدريب
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  .التدريبية ومدة الدورةيبين التوزيع النسبي للمشاركين بالدورات التدريبية حسب مكان ) : 3.1.4(جدول 

  
  %المؤية النسبة  التكرار  المتغير

  مكان انعقاد الدورة التدريبية

 56.9 95 داخل فلسطين

 16.8 28 خارج فلسطين

 26.3 44  داخل وخارج فلسطين

  التدريبيةعدد الساعات 

 34.1 57 25أقل من

26–50 40 24.0 

51–75 16 9.6 

76-100 11 6.6 

 25.7 43 100أكثر من

  

من المشاركين قد تلقوا الدورات التدريبية داخل )%56.9(ان نسبة ) 3.1.4(ويتضح من الجدول 

من المبحوثين قد تلقوا الدورات التدريبية خارج  )%26.3(مؤسسات الوطن الفلسطيني وان نسبة 

اما عدد . تلقوا التدريب فقط في خارج الوطن) %16.8(وداخل الوطن الفلسطيني بينما نسبة 

) 25(الساعات التدريبية فكانت اعلى نسبة من المبحوثين قد تلقوا دورات تدريبية لمدة تقل عن 

ساعة ) 100- 76(تلقو دورات تدريبية لمدة  واقلهم االشخاص الذين %34.1)(ساعة حيث بلغ 

وهذا يدل على ان نسبة غير قليلة من الدورات هي ورشات %) 6.6( تدريبية وحصلت على نسبة

  .عمل قصيرة 

  

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: أوالً   2.4

  

ما واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة  :األول السؤال  1.2.4 

  . بيندرمن وجهة نظر العاملين الم الفلسطينية؟

  

 المئوية النسب باستخراج وذلك بتحليل وصفي الباحث قام السؤال هذا على اإلجابة أجل من

الفلسطينية في بين في مستشفيات وزارة الصحة درلموقف العاملين الم  الحسابية توالمتوسطا

، دور االدارة بين، المدرِزمانة، محتوى التدريب، مكان التدريب واف البرامج التدريبيةداه(مجاالت 

، رة الصحة الفلسطينية نحو التدريب، دور وتوجهات وزالمستشفيات وتوجهاتها نحو التدريبالعامة ل

اثر التدريب  ،اء الوظيفي والمهنيثر التدريب على االد، اريب على االداء االداري للعامليناثر التد

  ). بيندرعلى بناء شخصية الم
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وفقا لمتوسطاتهم  هداف البرامج التدريبيةأيبين ترتيب الفقرات في مجال ) 1.2.4(والجدول 

 .الحسابية

  

أهداف البرامج التدريبية حسب استجابات أفراد للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي ): 1.2.4(جدول 

  . العينة

  
في الرقم 

 االستبانة

الترتيب 
 الفقرة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

 المعياري

العالمة 

  المئوية

درجة 

 التقدير

1 1 
أهداف البرنامج التدريبي تلبي متطلبات

  .العمل
  متوسط 71.5 0.80 2.86

 متوسط 70.8 0.78 2.83 .أهداف البرنامج التدريبي واضحة 2 2

 متوسط 68.8 0.77 2.75 .أهداف البرنامج التدريبي واقعية 3 3

 متوسط 65.5 0.84 2.62 .أهداف البرنامج التدريبي قابلة للتطبيق 4 4

 متوسط 61.3 0.95 2.45 .أهداف البرنامج التدريبي تتسم بالشمولية 5 5

 متوسط 67.5 0.64 2.70  الدرجة الكلية

  

أهداف البرامج التدريبية أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال ) 1.2.4(يتضح من الجدول 

، وهذا يدل على أن )67.5( وبعالمة مئوية، )0.64(، وبانحراف معياري مقداره )2.70(هي 

الحسابية لفقرات ، وقد تراوحت المتوسطات متوسطةرامج التدريبية كانت بدرجة الب درجة أهداف

دريبي تلبي متطلبات أهداف البرنامج الت"، كما اتضح أن الفقرة ) 2.86- 2.45( هذا المجال بين

أهداف البرنامج التدريبي "والفقرة ). 2.86(جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي " العمل

كما تبين أن أقل الفقرات من حيث ). 2.83(جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " واضحة

). 2.45(حسابي وبمتوسط " لبرنامج التدريبي تتسم بالشموليةأهداف ا"المتوسط الحسابي كانت 

  ). 2.62(وجاءت بمتوسط حسابي "برنامج التدريبي قابلة للتطبيق أهداف ال" والفقرة

 

  .وفقا لمتوسطاتهم الحسابية مجال مكان التدريب وزمانهيبين ترتيب الفقرات في ) 2.2.4(والجدول 
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استجابات أفراد مكان التدريب وزمانه حسب للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  ):2.2.4(جدول 

 .العينة

  
 

الرقم في 
 االستبانة

الترتي

 ب
 الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

العالمة 

  المئوية

درجة 

 التقدير
 
6 4 

مكان التدريب تالءم مع نشاطات

  .وطرق التدريب
2.65 0.88 66.3 

  
 متوسط

 متوسط 71.5 0.79 2.86 .تمتع مكان التدريب بإنارة جيدة 1 7

8 
2 

كانتالتهوية في مكان التدريب

  .مناسبة
2.79 0.85 69.8 

 متوسط

 
9 3 

مزود بالوسائلكانمكان التدريب

  .واألجهزة التدريبية المناسبة
2.66 0.93 66.5 

  
 متوسط

10 
5 

مناسب للمتدربين كانوقت التدريب

.  
2.48 1.03 62 

 متوسط

 متوسط 53 1.08 2.12 .كافيةكانتالفترة الزمنية للتدريب 6 11

 متوسط 64.8 0.66 2.59  الدرجة الكلية

    

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال مكان التدريب وزمانه هي ) 2.2.4(يتضح من الجدول 

، وهذا يدل على أن درجة )64.8( وبعالمة مئوية، )0.66(، وبانحراف معياري مقداره )2.59(

ال وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المج، متوسطةمكان التدريب وزمانه كانت بدرجة 

جاءت في الترتيب األول وبمتوسط " تمتع مكان التدريب بإنارة جيدة  "بين، كما اتضح أن الفقرة 

جاءت في الترتيب الثاني " مناسبةكانت التهوية في مكان التدريب "والفقرة ). 2.86(حسابي 

الفترة " الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت كما تبين أن أقل ).2.79(وبمتوسط حسابي 

ويدل ذلك على عدم رضا المبحوثين عن ). 2.12(وبمتوسط حسابي " كافية كانت الزمنية للتدريب

وجاءت بمتوسط حسابي " مناسب للمتدربينكان وقت التدريب "والفقرة الفترة الزمنية للتدريب 

)2.48.(  

  

  .وفقا لمتوسطاتهم الحسابية ي مجال محتوى التدريبت فيبين ترتيب الفقرا) 3.2.4(والجدول 
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 .محتوى التدريب حسب استجابات أفراد العينةللفقرات المتعلقة بتحليل وصفي ): 3.2.4(جدول 

  
الرقم في 

االستبانة

 
 الترتيب
 

 الفقرة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

 المعياري

العالمة 

  المئوية

درجة 

 التقدير

 متوسط 72.8 0.70 2.91 .واضح للمتدربينكانمحتوى التدريب 1 12

13 
منسجم معكانمحتوى التدريب 3

  . األهداف
2.75 0.79 68.8 

 متوسط

 متوسط 69 0.82 2.76 .تسم المحتوى التدريبي بالحداثةا 2 14

 متوسط 65 0.88 2.60 .متاز المحتوى التدريبي بالتنوعا 6 15

 متوسط 65 0.90 2.60 .منظم ومتسلسلكانالمحتوى التدريبي 7 16

 متوسط 66.8 0.79 2.67 .المحتوى التدريبي حقق األهداف 4 17

18 
مالئمةكانتالمواد المطبوعة والمصورة 5

  .للتدريب
2.62 0.89 65.5 

  
 متوسط

  متوسط 67.5 0.65 2.70  الدرجة الكلية

    

المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال محتوى التدريب هي أن ) 3.2.4(يتضح من الجدول 

 وهذا يدل على أن درجة )67.5( وبعالمة مئوية، )0.65(، وبانحراف معياري مقداره )2.70(

، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال بين متوسطةمحتوى التدريب كانت بدرجة 

جاءت في الترتيب " واضح للمتدربين  كان محتوى التدريب" كما اتضح أن الفقرة ) 2.91 - 2.60(

جاءت في الترتيب " تسم المحتوى التدريبي بالحداثةا "والفقرة ). 2.91(األول وبمتوسط حسابي 

ت من حيث المتوسط الحسابي كانت كما تبين أن أقل الفقرا ).2.76(الثاني وبمتوسط حسابي 

متاز المحتوى ا" والفقرة ). 2.60(متوسط حسابي ب" متسلسل منظم و كان المحتوى التدريبي"

 ).2.60(بمتوسط حسابي " التدريبي بالتنوع 

 

 .وفقا لمتوساتهم الحسابية بينالفقرات في مجال المدرِيبين ترتيب ) 4.2.4(والجدول  
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      .بين حسب استجابات أفراد العينةالمدرِللفقرات المتعلقة بتحليل وصفي ): 4.2.4(جدول 

  
 

الرقم في 
 االستبانة

  

 الفقرة الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعياري

العالمة 

  المئوية

درجة 

 التقدير

 متوسط 73 0.69 2.92 .ستخدم المدربون الوسائل اإليضاحية المناسبةا 1 19
 متوسط 72.3 0.65 2.89 .عرض المدربون مادة التدريب بوضوح 3 20
 متوسط 70.8 0.69 2.83 .عرض المدربون مادة التدريب بشكل منظم 4 21
22 

5 
توصيل األفكارالمدربون قادرون على

  للمتدربين بمهارة
2.81 0.75 70.3 

 متوسط

 متوسط 69.3 0.69 2.77 .المدربون متمكنون من مادة التدريب  6 23
 متوسط 66.3 0.85 2.65 .ستخدم المدربون أساليب تدريب متنوعةا 12 24
25 

10 
قادرون على التأهيل وبناءالمدربون أكفاء و

  . القدرات
2.74 0.73 68.5 

 متوسط

 متوسط 67.3 0.79 2.69 .تقبل المدربون وجهات النظر المخالفة 11 26
27 

8 
ب المدربون عن جميع األسئلة الموجهةاجا

  .إليهم
2.76 0.77 69 

 متوسط

 متوسط 72.5 0.74 2.90 .والحوارفسح المدربون المجال للنقاش  2 28
 متوسط 68.8 0.83 2.75 .لتزم المدربون بالوقت المخصص في كل لقاءا 9 29
30 

13 
تابع المدربون المتدربين أثناء تطبيق المادة

  .التدريبية
2.65 0.85 66.3 

 متوسط

31 
7 

شخصية المدربين تمكنهم من ضبط المناخ

  .التعلمي
2.77 0.72 69.3 

 متوسط

32 
14 

قدم المدربون تقيماً بعد كل دورة تدريبية

  .للمؤسسة
2.61 0.86 65.3 

 متوسط

متوسط 69.3 0.53 2.77  الدرجة الكلية

  

، )2.77(أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال المدربين هي ) 4.2.4(الجدول يتضح من 

وهذا يدل على أن درجة المدربين ) 69.3( مئوية وبعالمة، )0.53(وبانحراف معياري مقداره 

)  2.92- 2.61(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال بين متوسطةكانت بدرجة 

جاءت في الترتيب األول " الوسائل اإليضاحية المناسبة  ستخدم المدربونا "كما اتضح أن الفقرة 

جاءت في الترتيب " الحوار قاش وفسح المدربون المجال للن"والفقرة ). 2.92(وبمتوسط حسابي 

جاءت في " عرض المدربون مادة التدريب بوضوح "والفقرة ). 2.90(الثاني وبمتوسط حسابي 
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ت من حيث المتوسط الحسابي كما تبين أن أقل الفقرا ).2.89(الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي 

تابع "والفقرة ). 2.61(ط حسابي وبمتوس" قدم المدربون تقيماً بعد كل دورة تدريبية للمؤسسة "كانت 

" ستخدم المدربون أساليب تدريب متنوعة ا"والفقرة " يق المادة التدريبيةالمدربون المتدربين أثناء تطب

  ). 2.65(بمتوسط حسابي 

  

دور اإلدارة العامة للمستشفيات وتوجهاتها نحو  يبين ترتيب الفقرات في مجال) 5.2.4(والجدول 

 .حسب استجابات افراد العينة لمتوسطاتهم الحسابيةوفقا  التدريب

  

اإلدارة العامة للمستشفيات وتوجهاتها نحو  دورللفقرات المتعلقة بتحليل وصفي ): 5.2.4(جدول 

 .التدريب حسب استجابات أفراد العينة

  
الرقم في 

االستبانة

  

الترتيب 
 الفقرة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

 المعياري

العالمة 

  المئوية

درجة 

 التقدير

33 3 
ك العاملين في تحديد اإلدارة بإشرا تمقا

  .التدريبية احتياجاتهم
 ضعيف 48.3 1.09 1.93

34 2 
اإلدارة بتحفيز العاملين للمشاركة فيقامت

  .الدورات التدريبية
ضعيف 49 1.08 1.96

35 6 
ة المتدربين بعد انتهاءاإلدارة بمتابعقامت

  التدريب
ضعيف 42.5 1.08 1.70

36 1  
اإلدارة على تدريب العاملين علىتحرص

  أحدث المهارات واألجهزة
متوسط 51 1.10 2.04

37 4 
اإلدارة على تطوير البرامج التدريبيةتعمل

  .باستمرار
ضعيف 47.8 1.05 1.91

38 7 
اإلدارة المشاركين في البرامجتكافئ

  .التدريبية
ضعيف 41.5 1.09 1.66

ضعيف 44 1.761.09 .اإلدارة نتائج تقويم التدريبتتابع 5  39

ضعيف 46.3 1.850.95 الدرجة الكلية

  

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال دور اإلدارة العامة للمستشفيات ) 5.2.4(يتضح من الجدول

) 46.3(وبعالمة مئوية ، )95.0(، وبانحراف معياري مقداره )1.85(وتوجهاتها نحو التدريب  هي 

وهذا يدل على أن درجة مجال دور اإلدارة العامة للمستشفيات وتوجهاتها نحو التدريب كانت بدرجة 

مما يعني ان هناك عدم رضا بسبب المركزية العالية في وضع القرارات وعدم مشاركة  ضعيفة،
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ذا المجال ، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هالعاملين في وضع السياسات االزمة للتدريب

اإلدارة على تدريب العاملين على أحدث  تحرص"، كما اتضح أن الفقرة )2.04- 1.66(بين 

اإلدارة  قامت"والفقرة ). 04.2(جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي " المهارات واألجهزة

). 96.1( جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي"التدريبية بتحفيز العاملين للمشاركة في الدورات 

في الترتيب الثالث وبمتوسط "  التدريب اإلدارة بإشراك العاملين في تحديد احتياجاتهم قامت"والفقرة 

اإلدارة  تكافئ"كما تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت  ).1.93(حسابي 

ارة بمتابعة المتدربين اإلد قامت"والفقرة ). 1.66(وبمتوسط حسابي "المشاركين في البرامج التدريبية 

  ).1.70(وجاءت بمتوسط حسابي "بعد انتهاء التدريب 

 

ية وتوجهاتها نحو يبين ترتيب الفقرات في مجال دور وزارة الصحة الفلسطين) 6.2.4(والجدول 

 .وفقا لمتوسطاتهم الحسابية التدريب

  

الفلسطينية وتوجهاتها نحو دور وزارة الصحة للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي ): 6.2.4(جدول 

  .التدريب حسب استجابات أفراد العينة
الرقم في 

  االستبانة
 الفقرةالترتيب

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

 المعياري

العالمة 

 المئوية

درجة 

 التقدير
إلى تطوير مهاراتتهدفهناك سياسة عامة 2 40

  .العاملين فيها
متوسط 57.3 1.04 2.29

على مواكبة ما هو حديث في مجالتحرص 3 41

  .التدريب الصحي
متوسط 54.8 0.98 2.19

باستمرار طرقاً حديثة في العملتستخدما 4 42

  .تستدعي عقد دورات تدريبية للعالمين
متوسط 52.5 0.96 2.10

التدريب استحقاق سيؤتي أكله فيتعتبرا 1 43

  .المستقبل
متوسط 60 1.05 2.40

الوزارة على إتاحة البرامج التدريبيةتحرص 5 44

  . لكافة العاملين
 ضعيف 44.5 1.16 1.78

الدورات التدريبية بعين االعتبار للترقياتتأخذ 6 45

  .اإلدارية
 ضعيف 40.8 1.12 1.63

تعتبر الدورات التدريبية عامالً ذا أهمية في 7 46

  .الترقيات المالية
 ضعيف 39 1.20 1.56

  ضعيف 49.8 0.87 1.99  الدرجة الكلية
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أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال دور وزارة الصحة ) 6.2.4(يتضح من الجدول 

 عالمةوب، )0.87(، وبانحراف معياري مقداره )1.99(الفلسطينية وتوجهاتها نحو التدريب هي 

فلسطينية وتوجهاتها نحو التدريب وهذا يدل على أن درجة دور وزارة الصحة ال )49.8( مئوية

، )2.40- 1.56(ين ، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال بضعيفةكانت بدرجة 

جاءت في الترتيب األول " التدريب استحقاق سيؤتي أكله في المستقبل  تعتبر"كما اتضح أن الفقرة 

" إلى تطوير مهارات العاملين فيها  تهدفهناك سياسة عامة " والفقرة ). 2.40(وبمتوسط حسابي 

على مواكبة ما هو حديث  تحرص"والفقرة ). 2.29(جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي 

 كما تبين أن أقل الفقرات ).2.19(في الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي " في مجال التدريب الصحي

" امالً ذا أهمية في الترقيات المالية الدورات التدريبية ع تعتبر" من حيث المتوسط الحسابي كانت 

" الدورات التدريبية بعين االعتبار للترقيات اإلدارية  تأخذ" والفقرة ). 1.56(وبمتوسط حسابي 

لبرامج التدريبية لكافة الوزارة على إتاحة ا تحرص"والفقرة ).1.63(وجاءت بمتوسط حسابي 

   ).1.78(بمتوسط حسابي " العاملين

 

وفقا  األداء اإلداري للعاملين يبين ترتيب الفقرات في مجال أثر التدريب على )7.2.4(والجدول 

 .لمتوسطاتهم الحسابية

  

أثر التدريب على األداء اإلداري للعاملين حسب للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي ): 7.2.4(جدول 

  .استجابات أفراد العينة

  
الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة  الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 لعالمةا

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

47 6 
مرات اللجوء للمدير في المشكالت التيتقلل

  . تواجهني
2.70 0.88 67.5 

 متوسط

 متوسط 71 0.82 2.84 .ساعد في التصرف في المواقف الطارئة 4 48

49  5 
ساعد على التنسيق الجيد مع اإلدارات

  .واألقسام األخرى
2.75 0.87 68.8 

 متوسط

 متوسط 71.3 0.85 2.85 .د من القدرة على العمل ضمن فريقاز 3 50

 متوسط 72.8 0.74 2.91 .ساعد على التخطيط النجاز المهمات  1 51

 متوسط 71.5 0.77 2.86 .مكن التدريب من تقييم األداء  2 52

 متوسط 70.3 0.70 2.81 الدرجة الكلية
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المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال أثر التدريب على األداء أن ) 7.2.4(يتضح من الجدول

، وهذا )70.3(مئوية  عالمة، وب)0.70(وبانحراف معياري مقداره  2.81) (اإلداري للعاملين هي 

، وقد تراوحت متوسطة داء اإلداري للعاملين كانت بدرجةيدل على أن درجة أثر التدريب على األ

ساعد على "، كما اتضح أن الفقرة )2.91-2.70(هذا المجال بين  المتوسطات الحسابية لفقرات

مكن " والفقرة  ).2.91(جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي " التخطيط النجاز المهمات 

من  زاد"والفقرة ). 2.86(جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " التدريب من تقييم األداء 

كما تبين أن أقل  .)2.85(ي الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي ف" القدرة على العمل ضمن فريق

" قلل مرات اللجوء للمدير في المشكالت التي تواجهني "الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت 

" ساعد على التنسيق الجيد مع اإلدارات واألقسام األخرى "والفقرة ). 2.70(وبمتوسط حسابي 

  ).2.75(بمتوسط حسابي 
 

وفقا  ى األداء الوظيفي والمهنييبين ترتيب الفقرات في مجال أثر التدريب عل) 8.2.4( والجدول

 .لمتوسطاتهم الحسابية
  

أثر التدريب على األداء الوظيفي والمهني حسب للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي ):  8.2.4(جدول 

  .استجابات أفراد العينة

  
الرقم في 

 الفقرةالترتيب االستبانة
المتوسط 

الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

 عالمةال

يةئوالم

درجة 

 التقدير

53 8 
المنوطة بي وفق الخطة إنجاز المهمات الوظيفية

  يةالتشغيل
2.90 0.73 72.5 

 متوسط

54 5 
التعامل مع المهام الوظيفية الخاصة بي حسب 

  .األولويات
2.97 0.64 74.3 

 متوسط

 عالي 75.8 0.66 3.03 .إنجاز عملي وإتقانه في وقت محدد 4  55

 عالي 77.8 0.68 3.11 .اكتساب مهارات وخبرات جديدة 1 56

 عالي 77 0.68 3.08 .فهم طبيعة عملي بشكل أفضل 2 57

 عالي 76.8 0.68 3.07 .الحصول على نتائج أدق وأسرع 3 58

 متوسط 74 0.70 2.96  .القدرة على العمل في ظل ظروف ضغط العمل 6 59

 متوسط 73.5 0.66 2.94 .اإلنتاجية بعد التدريبزيادة 7 60

 متوسط 69.5 0.85 2.78 .زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات 9 61

متوسط 74.5 0.55 2.98 الدرجة الكلية
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أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال أثر التدريب على األداء ) 8.2.4(يتضح من الجدول 

، وهذا )74.5(مئوية بعالمة ، و)0.55(وبانحراف معياري مقداره ، )2.98(الوظيفي والمهني هي 

و تراوحت  متوسطة،يدل على أن درجة أثر التدريب على األداء الوظيفي والمهني كانت بدرجة 

اكتساب " ، كما اتضح أن الفقرة ) 3.11-2.78(المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال بين 

فهم طبيعة " والفقرة ). 3.11(الترتيب األول وبمتوسط حسابي جاءت في " مهارات وخبرات جديدة 

الحصول على " والفقرة ). 3.08(جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " عملي بشكل أفضل 

كما تبين أن أقل الفقرات ). 3.07(جاءت في الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي " نتائج أدق وأسرع

وبمتوسط حسابي " يادة استخدام تكنولوجيا المعلومات ز" من حيث المتوسط الحسابي كانت 

وجاءت بمتوسط " إنجاز المهمات الوظيفية المنوطة بي وفق الخطة التشغيلية " والفقرة ). 2.78(

  ). 2.94(وجاءت بمتوسط حسابي " زيادة اإلنتاجية بعد التدريب " والفقرة ). 2.90(حسابي 
   

وفقا  على بناء شخصية المتدربيني مجال أثر التدريب يبين ترتيب الفقرات ف) 9.2.4(والجدول 

 .لمتوسطاتهم الحسابية

  

أثر التدريب على بناء شخصية المتدربين حسب للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  ):9.2.4(جدول 

  .استجابات أفراد العينة

  
الرقم في 

االستبانة
 الفقرة الترتيب

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

 المعياري

العالمة 

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

 عالي 77 0.63 3.08 .الشعور بالمسؤولية في العملزاد 2 62

 متوسط 64.3 0.85 2.57 .عليقلل نطاق اإلشراف 7 63

متوسط 72.5 0.75 2.90 .دعم القدرة على االستقاللية في العمل 6 64

 عالي 78.3 0.70 3.13 .عزز الثقة بالنفس 1 65

متوسط 73.3 0.77 2.93 .الشعور باالنتماء للمؤسسة التي أعمل بهازاد 5 66

 عالي 75 0.72 3.00 .جعل االلتزام واالنضباط في العمل أفضل 67 67

68 3 
الزمالء إلنجاز العمل المنوطقلص اللجوء إلى

  .بي
 عالي 76.3 0.66 3.05

متوسط 73.8 0.55 2.95 الدرجة الكلية

 

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال أثر التدريب على بناء ) 9.2.4(يتضح من الجدول 

، )73.8( مئوية بعالمة، و)0.55(، وبانحراف معياري مقداره )2.95(شخصية المتدربين هي 
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، وقد متوسطةوهذا يدل على أن درجة أثر التدريب على بناء شخصية المتدربين كانت بدرجة 

عزز "، كما اتضح أن الفقرة )3.13-2.57(قرات هذا المجال بين فتراوحت المتوسطات الحسابية ل

الشعور بالمسؤولية زاد "والفقرة ). 3.13(جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي " الثقة بالنفس

قلص اللجوء إلى الزمالء "والفقرة ). 3.08(جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " في العمل

كما تبين أن أقل ). 3.05(جاءت في الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي " إلنجاز العمل المنوط بي

). 2.57(بمتوسط حسابي " علي قلل نطاق اإلشراف"الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت 

  ).2.90(بمتوسط حسابي " دعم القدرة على االستقاللية في العمل "والفقرة 
 

ت في محور واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيا المجاالتيبين ترتيب ) 10.2.4(جدول وال

 .وفقا لمتوسطاتهم الحسابية وزارة الصحة الفلسطينية
  

واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات للمجاالت المتعلقة بتحليل وصفي ): 10.2.4(جدول 

  .حسب استجابات أفراد العينةوزارة الصحة الفلسطينية 

  

رقم 

المجال
الترتي

 ب
 المجاالت

المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعياري

 عالمةال

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

 متوسط 67.5 2.700.64أهداف البرامج التدريبية 5 1

 متوسط 64.8 2.590.66مكان التدريب وزمانه 7  2

 متوسط 67.5 2.700.65محتوى التدريب 6 3

 متوسط 69.3 2.770.53المدربين 4 4

5  9 
اإلدارة العامة للمستشفيات نحوردو

 التدريب
 ضعيف 46.3 0.95 1.85

6  8  
نحووزارة الصحةوتوجهاتدور

 التدريب 
 ضعيف 49.8 0.87 1.99

 متوسط 70.3 2.810.70أثر التدريب على األداء اإلداري للعاملين  3 7

 متوسط 74.5 2.980.55أثر التدريب على األداء الوظيفي والمهني 1 8

 متوسط 73.8 2.950.55أثر التدريب على بناء شخصية المتدربين  2 9

 متوسط 63.5 2.540.44  واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية
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أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور واقع تدريب الموارد ) 10.2.4(يتضح من الجدول 

، )0.44(، وبانحراف معياري مقداره )2.54(الصحة الفلسطينية هي البشرية في مستشفيات وزارة 

وهذا يدل على أن درجة واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة ) 63.5(مئوية  عالمةوب

قرات هذا المجال ، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفمتوسطةالصحة الفلسطينية كانت بدرجة 

جاء " أثر التدريب على األداء الوظيفي والمهني " ن المجال الثامن ، كما اتضح أ)2.98-1.85(بين

أثر التدريب على بناء " في حين أن المجال التاسع ). 2.98(في الترتيب األول وبمتوسط حسابي 

" بينما جاء المجال الرابع  ).2.95(يب الثاني بمتوسط حسابي جاء في التر" شخصية المتدربين

كما تبين أن أقل المجاالت من حيث ).  2.77(لثالث بمتوسط حسابي في التريب ا" المدربين 

ثم ). 1.85(بمتوسط حسابي " اإلدارة العامة للمستشفيات " المتوسط الحسابي كان المحور الخامس 

وهذا يدل على عدم رضا من ) 1.99(بمتوسط حسابي " وزارة الصحة الفلسطينية" المجال السادس 

وتوجهات وزارة الصحة الفلسطينية واالدارة العامة للمستشفيات نحو قبل افراد العينة من دور 

  .التدريب

  

  يالثان السؤال 2.2.4

 

  بين ؟ درعن بعد من وجهة نظر العاملين المالتدريب من خالل تقنيات التعليم  تحسين إمكانيةما 

  

بين في مستشفيات دربتحليل وصفي لموقف العاملين الم الباحث قام السؤال هذا على اإلجابة أجل من

، التقدم العلمي السريع في ظلالتعليم عن بعد االستفادة من (وزارة الصحة الفلسطينية في مجاالت 

جة ، التعليم عن بعد ومعاللمكاني والزماني واالقتصاديالتعليم عن بعد ومعالجة مشكالت الحاجز او

د ومعالجة النقص في التدريب بع ، التعليم عنمشكالت المدربين والمتدربين والمحتوى التدريبي

 النسب ، حيث قام الباحث باستخراج)اثيره على تقديم الخدمات الصحيةعدم االستمرارية وتو

  . الحسابية والمتوسطات المئوية،

  

التقدم االستفادة من التعليم عن بعد في ظل يبين ترتيب الفقرات في مجال ) 11.2.4(والجدول 

  .وفقا لمتوسطاتهم الحسابية العلمي السريع
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التقدم عن بعد في ظل  للفقرات المتعلقة باالستفادة من التعليمتحليل وصفي ) : 11.2.4(جدول 

  .حسب استجابات أفراد العينةيع العلمي السر

  
الرقم في 

االستبانة
 الفقرةالترتيب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العالمة

 يةئوالم

درجة 

التقدير

متوسط 69.5 0.72 2.78 .ساعد في مواجهة المتطلبات العلميةي 2 1

متوسط 67.5 0.79 2.70 .يتناسب مع التقدم العلمي السريع 6  2

متوسط 71 0.75 2.84 .يساير ظروف الحياةيواكب العصر و 1 3

4 3  
يعد أمر هام وحيوي في تسخير البرمجيات

  .الحديثة للتدريب
2.77 0.80 69.3 

  
متوسط

5  4  
يسهل عملية اختيار أسئلة تقويمية مختلفة

  .للمتدربين
2.74 0.75 68.5 

متوسط

6  7  
السيطرة على توقيت االمتحان واإلقفال 

  . مباشرة
2.67 0.78 66.8 

متوسط

7  5 
برمجة تصحيح االمتحان والحصول على

  النتائج ضمن برنامج موحد 
2.72 0.71 68 

  
متوسط

 متوسط 68.5 0.58 2.74  الدرجة الكلية

 

االستفادة من التعليم عن أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال ) 11.2.4(يتضح من الجدول 

مئوية  عالمة، وب)0.58(، وبانحراف معياري مقداره )2.74(هي بعد في ظل التقدم العلمي السريع 

كانت بدرجة  بعد في ظل التقدم العلمي السريع االستفادة من التعليم عن، وهذا يدل على أن )68.5(

، كما اتضح أن ) 2.84- 2.67(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال متوسطة

جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي " يواكب العصر ويساير ظروف الحياة " الفقرة 

جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط  "يساعد في مواجهة المتطلبات العلمية " والفقرة ). 2.84(

جاءت في " يعد أمر هام وحيوي في تسخير البرمجيات الحديثة للتدريب " والفقرة ). 2.78(حسابي 

كما تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي ). 2.77(الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي 

" والفقرة ). 2.67(بمتوسط حسابي و" السيطرة على توقيت االمتحان واإلقفال مباشرة " كانت 

  ).2.70(بمتوسط حسابي " يتناسب مع التقدم العلمي السريع 

 

 .وفقا لمتوسطاتهم الحسابيةالتعليم عن بعد  فوائديبين ترتيب الفقرات في مجال ) 12.2.4(الجدول و
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حسب استجابات أفراد  للفقرات المتعلقة بفوائد التعليم عن بعدتحليل وصفي  ):12.2.4(جدول 

  .العينة

  
الرقم في 

 االستبانة
 الفقرةالترتيب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 العالمة

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

 متوسط 74 2.960.72 .يتغلب على مشكالت الحاجز المكاني 1 8

 متوسط 73 2.920.70 .يعمل على توفير الوقت والجهد 2 9

10 3 
المنع األمني اإلسرائيلييتغلب على

  .لسفر المتدربين
2.92 0.77 73 

  
 متوسط

 متوسط 66.5 2.660.81 .يالئم الموارد البشرية في الوزارة 6 11

 متوسط 64.5 2.580.89 .يالئم اإلمكانات المالية في الوزارة 7 12

13  4 
يتغلب على مشكالت التدريب الناتجة

  .عن الظروف السياسية
2.80 0.78 70 

  
 متوسط

14 5 
يتغلب على مشكالت التدريب الناتجة

  .عن الظروف االقتصادية
 متوسط 68.3 0.81 2.73

 متوسط 69.8 2.790.62 الدرجة الكلية

  

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال معالجة مشكالت الحاجز ) 12.2.4(يتضح من الجدول 

، وبانحراف معياري )2.79(التعليم عن بعد هي المكاني والزماني واالقتصادي من خالل تقنيات 

، وهذا يدل على أن درجة معالجة مشكالت الحاجز )69.8(مئوية  وبعالمة ،)0.62(مقداره 

، وقد متوسطةالمكاني والزماني واالقتصادي من خالل التقنيات التعليم عن بعد كانت بدرجة 

" ، كما اتضح أن الفقرة ) 2.96- 2.58(تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال بين 

والفقرة ). 2.96(جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي " يتغلب على مشكالت الحاجز المكاني

جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " يتغلب على المنع األمني اإلسرائيلي لسفر المتدربين " 

جاءت في الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي " الجهد ير الوقت ويعمل على توف" والفقرة ). 2.92(

يالئم اإلمكانات المالية في " كما تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت ). 2.92(

وجاءت بمتوسط " يالئم الموارد البشرية في الوزارة " والفقرة ). 2.58(وبمتوسط حسابي " الوزارة 

" التدريب الناتجة عن الظروف االقتصادية  يتغلب على مشكالت" والفقرة ). 2.66(حسابي 

  ).2.73(بمتوسط حسابي 
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تحسين المدربين والمتدربين و تحسين أداءيبين ترتيب الفقرات في مجال ) 13.2.4(والجدول 

  .وفقا لمتوسطاتهم الحسابية تقنيات التعليم عن بعد المحتوى التدريبي من خالل

تحسين المدربين والمتدربين و تحسين أداءمجال المتعلقة بللفقرات تحليل وصفي ): 13.2.4(جدول 

    .المحتوى التدريبي من خالل تقنيات التعليم عن بعد حسب استجابات أفراد العينة

  
الرقم في 

 الفقرةالترتيباالستبانة
المتوسط 

  الحسابي

االنحرا

ف 

المعياري

 العالمة

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

15 8 
الطبيةيعالج النقص في الكوادر

  .المدربة
2.58 0.94 64.5 

  متوسط

 متوسط 73.3 2.930.65 .يعزز مفهوم التعليم الذاتي1  16

17 2 
يمكن من االستفادة من الطاقات

  .التعليمية المؤهلة أكثر
2.85 0.70 71.3 

  

 متوسط

18 6 
يساعد في تكافؤ الفرص التعليمية

  .للعاملين
2.66 0.79 66.5 

 متوسط

19  4 
مشكالت الحداثة في محتوىيعالج

 .التدريب
2.73 0.68 68.3 

  متوسط

20 7 
تطبيق محتوىيساعد في تحليل و

  .التدريب المراد تعليمه
2.66 0.77 66.5 

  

 متوسط

 متوسط 68 2.720.75 .يوفر التنوع في محتوى التدريب5 21

22  3 
يساعد في تدريب اكبر عدد من

  .العاملين
2.79 0.75 69.8 

 متوسط

 متوسط 68.5 2.740.57 الدرجة الكلية

    

المدربين  تحسين أداءأن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال ) 13.2.4(يتضح من الجدول 

، وبانحراف )2.74(والمحتوى التدريبي من خالل تقنيات التعليم عن بعد هي تحسين والمتدربين و

 تحسين أداء، وهذا يدل على أن درجة مجال )(68.5مئوية  وبعالمة ،)0.57(معياري مقداره 

والمحتوى التدريبي من خالل تقنيات التعليم عن بعد كانت بدرجة تحسين المدربين والمتدربين و

، كما اتضح )2.93- 2.58( قرات هذا المجال بين، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفمتوسطة

والفقرة ). 2.93(الترتيب األول وبمتوسط حسابي جاءت في " يعزز مفهوم التعليم الذاتي "أن الفقرة 

جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط " يمكن من االستفادة من الطاقات التعليمية المؤهلة أكثر " 
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في الترتيب الثالث وبمتوسط " يساعد في تدريب اكبر عدد من العاملين " والفقرة ). 2.85(حسابي 

يعالج النقص في " من حيث المتوسط الحسابي كانت  كما تبين أن أقل الفقرات ).2.79(حسابي 

تطبيق محتوى في تحليل ويساعد " والفقرة ). 2.58(وبمتوسط حسابي " الكوادر الطبية المدربة 

جاءتا بمتوسط " يساعد في تكافؤ الفرص التعليمية للعاملين " والفقرة " التدريب المراد تعليمه 

   ).2.66(حسابي 

  

ن ترتيب الفقرات في مجال معالجة نقص التدريب واستمراريته وتأثيره يبي) 14.2.4(والجدول 

  .وفقا لمتوسطاتهم الحسابية ل تقنيات التعليم عن بعدعلى تقديم الخدمات الصحية من خال
 

معالجة نقص التدريب واستمراريته وتأثيره على للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي ): 14.2.4(جدول 

  .خالل تقنيات التعليم عن بعد حسب استجابات أفراد العينةتقديم الخدمات الصحية من 
  

الرقم في 

 الفقرة الترتيب االستبانة
المتوسط 

  الحسابي

االنحرا

ف 

المعياري

 العالمة

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

23 1 
يركز على مفهوم التدريب والتعليم

  .المستمر
2.87 0.71 71.8 

 متوسط

24 5 
تقديميقلل من الظروف غير المثالية في

  .الخدمات الصحية في وزارة الصحة
2.60 0.76 65 

  
 متوسط

 متوسط 68.5 0.77 2.74 .يزيد من األداء اإليجابي للعاملين 3 25

 متوسط 64.8 0.86 2.59 .يقلل من األخطاء الطبية 6 26

 متوسط 67.8 0.73 2.71 .يعزز الرقابة الذاتية على العاملين 4 27

 متوسط 69.5 0.74 2.78 )العمل(أثناء الخدمةيوفر فرص التدريب 2 28

متوسط 67.8 0.59 2.71  الدرجة الكلية

    

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال معالجة نقص التدريب  )14.2.4(يتضح من الجدول 

، )2.71(واستمراريته وتأثيره على تقديم الخدمات الصحية من خالل تقنيات التعليم عن بعد هي 

، وهذا يدل على أن درجة معالجة )67.8(مئوية  بعالمة، و)0.59(وبانحراف معياري مقداره 

نيات التعليم عن بعد نقص التدريب واستمراريته وتأثيره على تقديم الخدمات الصحية من خالل تق

، )2.87- 2.59(فقرات هذا المجال بين ة، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لمتوسطكانت بدرجة 

جاءت في الترتيب األول " يركز على مفهوم التدريب والتعليم المستمر " اتضح أن الفقرة كما 
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جاءت في الترتيب )" العمل(يوفر فرص التدريب أثناء الخدمة " والفقرة ). 2.87(وبمتوسط حسابي 

الث في الترتيب الث" يزيد من األداء اإليجابي للعاملين " والفقرة ). 2.78(الثاني وبمتوسط حسابي 

يقلل من " كما تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت  ).2.74(وبمتوسط حسابي 

يقلل من الظروف غير المثالية في تقديم " والفقرة ). 2.59(وبمتوسط حسابي " األخطاء الطبية 

يعزز الرقابة " والفقرة ). 2.60(وجاءت بمتوسط حسابي " الخدمات الصحية في وزارة الصحة 

في  المجاالتيبين ترتيب ) 15.2.4(والجدول  ).2.71(بمتوسط حسابي " الذاتية على العاملين 

  .وفقا لمتوسطاتهم الحسابية ل تقنيات التعليم عن بعدالتدريب من خال إمكانية تحسينمحور 
  

التدريب من خالل تقنيات  تحسين للمجاالت المتعلقة بإمكانية تحليل وصفي): 15.2.4(جدول 

  .م عن بعد حسب استجابات أفراد العينةالتعلي
  

رقم 

المجال
 المجاالت الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 العالمة

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

1 1 
التقدماالستفادة من التعليم عن بعد في ظل

  يع السر العلمي
2.74 0.58 68.5 

  
 متوسط

2 4 
الزمانيمعالجة مشكالت الحاجز المكاني و

واالقتصادي من خالل تقنيات التعليم عن بعد
2.79 0.62 69.8 

  
 متوسط

3 2 

تحسينالمدربين والمتدربين وتحسين أداء

المحتوى التدريبي من خالل تقنيات التعليم 

 عن بعد

2.74 0.57 68.5 

  
 متوسط

4 3 

معالجة نقص التدريب واستمراريته وتأثيره

على تقديم الخدمات الصحية من خالل 

 تقنيات التعليم عن بعد

2.71 0.59 67.8 

  
 متوسط

 متوسط 68.8 0.50 2.75  التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد تحسين إمكانية

  

التدريب  تحسين إمكانيةأن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور ) 15.2.4(يتضح من الجدول 

مئوية  عالمة، وب)0.50(معياري مقداره ، وبانحراف )2.75(من خالل تقنيات التعليم عن بعد هي 

التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد كانت  إمكانية تحسين، وهذا يدل على أن درجة )68.8(

، كما )2.79- 2.71(قرات هذا المحور بين ة، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفمتوسطبدرجة 

الزماني واالقتصادي من خالل تقنيات ي ومعالجة مشكالت الحاجز المكان "اتضح أن المجال الثاني 

كما تبين أن أقل المجاالت من . )2.79(جاء في الترتيب األول بمتوسط حسابي " التعليم عن بعد 
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معالجة نقص التدريب واستمراريته وتأثيره على تقديم " حيث المتوسط الحسابي كان المجال الرابع 

في حين أن المجال ). 2.71(بمتوسط حسابي " د الخدمات الصحية من خالل تقنيات التعليم عن بع

ب الثاني جاء في التري" المحتوى التدريبي تحسين المدربين والمتدربين و تحسين أداء" الثالث 

التقدم  االستفادة من التعليم عن بعد في ظل"كذلك كان المجال االول و). 2.74(بمتوسط حسابي 

  ). 2.74(بي بمتوسط حسا بنفس الترتيب و" العلمي السريع 
  

مدى استفادة العاملين من المعلومات الصحية المتوفرة عبر االنترنت ما  :السؤال الثالث 3.2.4

  ؟  من وجهة نظر العاملين المتدربين

يبين ) 16.2.4(والجدول . ينليل وصفي لموقف العاملين المدربيمن اجل ذلك قام الباحث بتح

ية المتوفرة عبر من المعلومات الصح العاملبين المدربين ترتيب الفقرات في محور مدى استفادة

  .وفقا لمتوسطاتهم الحسابية االنترنت
  

مدى االستفادة من المعلومات الصحية المتوفرة للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي ): 16.2.4(جدول 

  .عبر االنترنت حسب استجابات أفراد العينة
  

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة الترتيب

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 لعالمةا

 المؤية
درجة 

 التقدير
 متوسط 61.8 0.91 2.47 .أثق بالمعلومات الصحية الموجودة على اإلنترنت  6  1

2  1 
أتحقق من دقة المعلومات الصحية المنشورة على 

 االنترنت
2.77 0.88 69.3 

  
 متوسط

3 3 
في الحياة استخدم المعلومات الصحية على اإلنترنت 

 .العملية
2.70 0.78 67.5 

  
 متوسط

4 8 
توفر الوزارة أسماء مواقع وبوابات للمعلومات 

 .الصحية على اإلنترنت
2.15 1.08 53.8 

  
 متوسط

5 2 
أهتم بمحتوى المعلومات الصحية على اإلنترنت من 

 .حيث النوع والشمولية
2.73 0.83 68.3 

  
 متوسط

6 4 
على اإلنترنت أطلع على المعلومات الصحية 

 .باستمرار
2.55 0.87 63.8 

 متوسط

7 5  
أناقش مع زمالئي كل ما هو جديد من المعلومات 

 .الصحية على اإلنترنت
2.51 0.92 62.8 

  
 متوسط

8  7 
أتواصل مع المواقع المهتمة بالصحة عن طريق 

 .المراسالت والمحادثات
 متوسط 57 1.00 2.28

 متوسط 63 0.62 2.52المعلومات الصحية المتوفرة عبر االنترنتمدى االستفادة من : الدرجة الكلية
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دة من أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمحور مدى االستفا) 16.2.4(يتضح من الجدول 

، )0.62( ، وبانحراف معياري مقداره)2.52(هي  عبر االنترنت المعلومات الصحية المتوفرة

عبر  وهذا يدل على أن درجة مدى االستفادة من المعلومات الصحية المتوفرة )63(مئوية  بعالمةو

قرات هذا المجال بين وقد تراوحت المتوسطات الحسبية لف ،متوسطةاالنترنت كانت بدرجة 

 أتحقق من دقة المعلومات الصحية المنشورة على شبكة"، كما اتضح أن الفقرة )2.77- 2.15(

أهتم بمحتوى المعلومات "والفقرة ). 2.77(ألول وبمتوسط حسابي جاءت في الترتيب ا" اإلنترنت

جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " اإلنترنت من حيث النوع والشموليةالصحية على 

في الترتيب الثالث " على اإلنترنت في الحياة العملية استخدم المعلومات الصحية"والفقرة ). 2.73(

توفر "تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت كما  ).2.70(وبمتوسط حسابي 

). 2.15(وبمتوسط حسابي " ت للمعلومات الصحية على اإلنترنتالوزارة أسماء مواقع وبوابا

وجاءت بمتوسط " هتمة بالصحة عن طريق المراسالت والمحادثاتأتواصل مع المواقع الم"والفقرة 

بمتوسط حسابي " ت الصحية الموجودة على اإلنترنتأثق بالمعلوما"والفقرة ). 2.28(حسابي 

)2.47.(  

 

 :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: ثانياً  3.4

  

من أجل اختبار داللـة الفـروق    وذلك )T(ستخدام اختبار قام الباحث با اتالفرضيوالثبات صحة 

مستشفيات وزارة الصحة واقع تدريب الموارد البشرية في اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية في 

 تبعاًمن خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر المبحوثين  تحسين التدريب إمكانيةالفلسطينية و

من أجل اختبار داللـة  تم استخدام تحليل التباين األحادي وكذلك . )الجنس(لمتغير النوع االجتماعي 

تحسـين   إمكانيـة ب الموارد البشـرية و واقع تدريالفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية في 

، مكان الفئة العمرية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المهنة، الراتب الشهري(وفقا لمتغير  التدريب

  ). السكن

  

  الفرضية االولى 1.3.4

  

في اتجاهات ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد فروق ذاتنصت الفرضية االولى 

 إمكانيـة واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصـحة الفلسـطينية و  المبحوثين نحو 

بين تعـزى لمتغيـر   درن بعد من وجهة نظر العاملين الممن خالل تقنيات التعليم ع تحسين التدريب

  ). انثى/ ذكر(  النوع االجتماعي
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في واقع ) T(ج اختبار يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائ) 1.3.4(والجدول 

من خالل  تحسين التدريب إمكانيةوتدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية 

  ) .الجنس(تبعاً لمتغير النوع االجتماعي تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر المبحوثين 

  

 )واالنحراف المعياريطات الحسابية المتوسو) T(نتائج اختبار  (تحليل وصفي ):1.3.4(جدول 

من وجهة نظر العاملين  تحسين التدريب وإمكانية لواقع تدريب الموارد البشريةالجنس لمتغير 

  .بين درالم

  

 العدد  الجنس المحور
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

  واقع تدريب الموارد البشرية 
 0.013 198 2.508- 1242.480.47ذكر

   762.640.36أنثى

  تحسين التدريب إمكانية 
 0.053 198 1.94- 1242.580.41ذكر

    762.700.44أنثى

  

وهي دالة ) p>0.05( اقل من اإلحصائيةأن قيمة مستوى الداللة  ،)1.3.4(يتضح من الجدول 

متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية في إحصائياً، لذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

وقد بلغ  .تبعا لمتغير الجنس بينمستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين المدر

. لنفس المحور) 2.64(بينما حصل االناث على متوسط حسابي ) 2.48(المتوسط الحسابي للذكور 

أن مستوى الداللة في حين نجد . ديلةوبذلك نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية الب

وهي غير دالة إحصائياً، لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  )p > 0.05(اإلحصائية

بين من خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر العاملين المدر تحسين التدريبمتوسطات وإمكانية 

تحسين  إمكانيةقد كان المتوسط الحسابي لمحوروبذلك تقبل الفرضية الصفرية، و. تبعا لمتغير الجنس

  ).2.70(فيما حصلت االناث على متوسط حسابي لنفس المحور ) 2.58(للذكور  التدريب

  

  الفرضية الثانية 2.3.4

  

في ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  على انه ال توجد فروق ذات نصت الفرضية الثانية

اتجاهات المبحوثين نحو واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية 
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بين تعزى من خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر العاملين المدرتحسين التدريب  إمكانيةو

  .) 50، اكثر من  50- 41،  40- 31،  30-  20(  لمتغير الفئة العمرية

  

واقع تدريب الموارد يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) 2.3.4(والجدول  

من خالل تقنيات التعليم  تحسين التدريب إمكانيةالبشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية و

   .تبعاً لمتغير الفئة العمريةعن بعد من وجهة نظر المبحوثين 

  

الفئة لمتغير  الحسابية واالنحراف المعياريات تحليل وصفي يبين المتوسط): 2.3.4(جدول 

  .بينمن وجهة نظر العاملين المدر تحسين التدريب إمكانيةلواقع تدريب الموارد البشرية والعمرية 

  
 الفئة العمرية المحور

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

  واقع تدريب الموارد البشرية 

20-30 52 2.52 0.47 

31-40 90 2.49 0.46 

41 -50  47 2.66 0.36 

 0.38 2.55 11  51اكثر من 

  تحسين التدريب  إمكانية  

20 - 30  52 2.60 0.43 

31-40 90 2.64 0.46 

41-50 47 2.66 0.37 

 0.32 2.47 11 51اكثر من
 

نالحظ ان محور واقع تدريب الموارد البشرية قد حصل على ) 2.3.4(وبالنظر الى الجدول 

على متوسط حسابي  للفئة العمرية االولى بينما حصلت الفئة العمرية الثانية) 2.52(متوسط حسابي 

، وحصلت الفئة )2.66(فقد حصلت على متوسط حسابي ، واما الفئة العمرية الثالثة )2.49(

فنالحظ ان  تحسين التدريب إمكانيةاما اذا انتقلنا الى . )2.55(الرابعة على متوسط حسابي  العمرية

العمرية على متوسط  ، بينما حصلت الفئة)2.60(ولى حصلت على متوسط حسابي الفئة العمرية اال

، وقد حصلت الفئة )2.66(الثالثة على متوسط حسابي  ، وقد حصلت الفئة العمرية)2.64(حسابي 

 .)2.47(العمرية الرابعة على متوسط حسابي 
 

ليل التباين األحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد ئج اختبار تحيبين نتا) 3.3.4(والجدول

من خالل تقنيات التعليم  تحسين التدريب إمكانيةالبشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية و

  .عن بعد من وجهة نظر المبحوثين تعزى  للفئة للعمرية
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ب الموارد البشرية يبين نتائج تحليل التباين االحادي في متوسطات واقع تدري): 3.3.4(جدول 

  .وفقا لمتغير الفئة العمرية  تحسين التدريب إمكانيةو

  
مجموعالمتغير  المحور

 المربعات
درجة الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

واقع تدريب الموارد 

  البشرية

 0.187 1.62 0.31 0.933بين المجموعات

   0.19 37.52196داخل المجموعات

    38.45199المجموع

  تحسين التدريب إمكانية 

 0.574 0.67 0.12 0.373بين المجموعات

   0.18 36.06196داخل المجموعات

    36.43199المجموع

  

وهي غير دالة إحصائياً،  )p > 0.05(اإلحصائية أن مستوى الداللة ) 3.3.4(يتضح من الجدول 

لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات 

من خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر  تحسين التدريب إمكانيةوزارة الصحة الفلسطينية و

  .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. المبحوثين تعزى للفئة العمرية

  

 الفرضية الثالثة 3.2.1

 

في اتجاهات ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد فروق ذاتنصت الفرضية الثالثة 

 إمكانيةالمبحوثين نحو واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية و

المتدربين تعزى لمتغير من خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر العاملين تحسين التدريب 

  .المؤهل العلمي

 

واقع تدريب الموارد يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) 4.3.4(والجدول 

من خالل تقنيات التعليم  تحسين التدريب إمكانيةالبشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية و

   .ل العلميتبعاً لمتغير المؤهعن بعد من وجهة نظر المبحوثين 
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المؤهل لمتغير  االنحراف المعياريوصفي يبين المتوسطات الحسابية و تحليل): 4.3.4(جدول 

  .بينمن وجهة نظر العاملين المدر تحسين التدريب إمكانيةلواقع تدريب الموارد البشرية والعلمي 

  
  االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي العددالمؤهل العلمي  المحور

 تدريب الموارد البشرية واقع  

 0.45 2.57 44 دبلوم

 0.46 1062.52 بكالوريوس

 0.32 332.53 ماجستير

 0.45 172.65دكتوراه

  تحسين التدريب إمكانية  

 0.44 442.62 دبلوم

 0.46 1062.60 بكالوريوس

 0.37 332.68 ماجستير

 0.31 172.69دكتوراه

  

ان محور واقع تدريب الموارد البشرية قد حصل على متوسط حسابي  )4.3.4(ويتضح من الجدول 

، واما درجة )2.52(كالوريوس على متوسط حسابي لدرجة الدبلوم بينما حصلت درجة الب) 2.57(

لدكتوراة على متوسط ، وحصلت درجة ا)2.53(فقد حصلت على متوسط حسابي الماجستير 

فنالحظ ان درجة الدبلوم حصلت على  تحسين التدريب إمكانيةاما اذا انتقلنا الى . )2.65(حسابي 

، وحصلت )2.60(كالوريوس على متوسط حسابي ، بينما حصلت درجة الب)2.62(متوسط حسابي 

، وقد درجة الدكتوراة على )2.68(االولى وعلى متوسط حسابي  درجة الماجستير على المرتبة

  ).2.69(متوسط حسابي 

  

ئج اختبار تحليل التباين األحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد تايبين ن) 5.3.4(والجدول

من خالل تقنيات التعليم  تحسين التدريبإمكانية البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية و

  .للمؤهل العلمي بعد من وجهة نظر المبحوثين تعزى عن
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في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية يبين نتائج تحليل التباين االحادي ): 5.3.4(جدول 

  . وفقا لمتغير للمؤهل العلمي  تحسين التدريب إمكانيةو

  
مجموعالمتغير  المحور

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 واقع تدريب الموارد البشرية 

 0.676 0.51 0.10 0.303بين المجموعات

   38.151960.19داخل المجموعات

   38.45199المجموع

  تحسين التدريب إمكانية  

 0.730 0.43 0.08 0.243بين المجموعات

   36.191960.18داخل المجموعات

   36.43199المجموع

  

وهي غير دالة إحصائياً،  p > 0.05)(اإلحصائية أن مستوى الداللة ) 5.3.4(يتضح من الجدول 

لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات 

من خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر  تحسين التدريب إمكانيةوزارة الصحة الفلسطينية و

  .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. العاملين المدربين تعزى للمؤهل العلمي

  

  الفرضية الرابعة 4.3.4

  

في ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد فروق ذاتنصت الفرضية الرابعة على انه 

البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية اتجاهات المبحوثين نحو واقع تدريب الموارد 

بين تعزى من خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر العاملين المدر تحسين التدريب إمكانيةو

 .سنوات الخبرة لمتغير

  

واقـع تـدريب المـوارد    يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) 6.3.4(والجدول 

من خالل تقنيات التعلـيم   تحسين التدريب إمكانيةوزارة الصحة الفلسطينية والبشرية في مستشفيات 

      .تبعاً لمتغير سنوات الخبرةعن بعد من وجهة نظر المبحوثين 
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سنوات لمتغير  االنحراف المعياريتحليل وصفي يبين المتوسطات الحسابية و): 6.3.4(جدول 

  .بيندرمن وجهة نظر العاملين الم تحسين التدريب إمكانيةو لواقع تدريب الموارد البشريةالخبرة 

  
سنوات الخبرة المحور

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  واقع تدريب الموارد البشرية

1 - 6  55 2.49 0.50 

7 - 12  58 2.46 0.44 

13-18 47 2.58 0.39 

19-24 27 2.67 0.34 

25-30 13 2.73 0.45 

  تحسين التدريب إمكانية

1-6 55 2.68 0.42 

7-12  58 2.60 0.42 

13-18 47 2.62 0.49 

19–24 27 2.61 0.41 

25–30 13 2.57 0.36 

  

ان محور واقع تدريب الموارد البشرية قد حصل على متوسط حسابي ) 6.3.4(ويتضح من الجدول 

على  سنة) 12- 7( سنوات، بينما حصلت الفئة الثانية) 6- 1(للفئة االولى لسنوات الخبرة ) 2.49(

فقد حصلت على متوسط حسابي سنة ) 18- 13(، واما الفئة الثالثة )2.46(متوسط حسابي 

وقد حصلت الفئة ) 2.67(سنة على متوسط حسابي ) 25- 19(، وحصلت الفئة الرابعة )2.58(

 إمكانيةاما اذا انتقلنا الى ) . 2.73(سنة على اعلى الدرجات بمتوسط حسابي ) 30- 25(االخيرة 

 علىأسنوات حصلت على ) 6- 1(فنالحظ ان الفئة االولى لسنوات الخبرة  تحسين التدريب

سنة على متوسط حسابي ) 12- 7(، بينما حصلت الفئة الثانية)2.68(المتوسطات الحسابية وهي 

، وحصلت الفئة )2.62(حصلت على متوسط حسابي سنة فقد ) 18-13(، واما الفئة الثالثة )2.60(

سنة ) 30- 25(وقد حصلت الفئة االخيرة ) 2.61(سنة على متوسط حسابي ) 25- 19(الرابعة 

  . )2.57(على متوسط حسابي 

  

يبين نتاائج اختبار تحليل التباين األحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد ) 7.3.4(الجدولو

  .سنوات الخبرة تعزىحوثين من وجهة نظر المب تحسين التدريب إمكانيةالبشرية و
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يبين نتائج تحليل التباين االحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية ): 7.3.4(جدول 

  . من خالل تقنيات التعليم عن بعد وفقا لمتغير سنوات الخبرة  تحسين التدريب إمكانيةو

  
مجموعالمتغير المحور

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى

 الداللة

  واقع تدريب الموارد البشري

 0.106 1.94 0.37 4 1.47بين المجموعات

   0.19 195 36.98داخل المجموعات

    199 38.45المجموع

  تحسين التدريب إمكانية

 0.822 0.38 0.07 4 0.28بين المجموعات

   0.19 195 36.15داخل المجموعات

    199 36.43المجموع

  

وهي غير دالة إحصـائياً،   )p > 0.05(اإلحصائية أن مستوى الداللة ) 7.3.4(يتضح من الجدول 

لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات 

ر من خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظ تحسين التدريب إمكانيةوزارة الصحة الفلسطينية و

  .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. العاملين تعزى لسنوات الخبرة

  

  الفرضية الخامسة 5.3.4

  

) α ≥ 0.05( داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد فروق ذات نصت الفرضية الخامسة على انه

في اتجاهات المبحوثين نحو واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية 

تعزى لمتغير  الممبحوثينمن خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر  تحسين التدريب إمكانيةو

  .المهنة

  

واقع تدريب الموارد يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) 8.3.4(والجدول  

   .تبعاً لمتغير المهنةمن وجهة نظر المبحوثين  تحسين التدريب إمكانيةو البشرية
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لواقع للمهنة لمتغير  وسطات الحسابية واالنحراف المعياريتحليل وصفي يبين المت): 8.3.4(جدول 

  .بيندرمن وجهة نظر العاملين الم تحسين التدريب إمكانيةوتدريب الموارد البشرية 

  
  

المهنة المحور
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

  واقع تدريب الموارد البشرية

 0.53 2.54 39 طب 

 0.45 2.58 108 تمريض 

 0.33 2.46 53  مهن طبية مساندة 

  تحسين التدريب إمكانية

 0.36 2.65 39 طب 

 0.49 2.63 108 تمريض 

 0.33 2.59 53 مهن طبية مساندة 

  

ى متوسط حسابي ان محور واقع تدريب الموارد البشرية قد حصل عل) 8.3.4(ويتضح من الجدول 

، واما مهنة المهن )2.58(لتمريض على متوسط حسابي ، بينما حصلت مهنة المهنة الطب )2.54(

فنالحظ ان  تحسين التدريب إمكانيةاما . )2.46(فقد حصلت على متوسط حسابي  الطبية مساندة

التمريض على متوسط  ، بينما حصلت مهنة)2.65(لطب حصلت على متوسط حسابي مهنة ا

 . )2.68(لمساندة على متوسط حسابي مهنة المهن الطبية ا، وحصلت )2.63(حسابي 

  

يبين نتاائج اختبار تحليل التباين األحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد ) 9.3.4(والجدول

من خالل تقنيات التعليم  تحسين التدريب الفلسطينية وإمكانيةالبشرية في مستشفيات وزارة الصحة 

  .للمهنة تعزى بعد من وجهة نظر المبحوثين عن
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يبين نتائج تحليل التباين االحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية ): 9.3.4(جدول 

  . وفقا لمتغير للمهنة تحسين التدريب إمكانيةو

  
مجموعالمتغير المحور

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  البشريةواقع تدريب الموارد 

 0.261 1.35 0.26 2 0.52بين المجموعات

   0.19 197 37.93داخل المجموعات

    199 38.45المجموع

  تحسين التدريب إمكانية

 0.791 0.24 0.04 2 0.09بين المجموعات

   0.18 197 36.34داخل المجموعات

    199 36.43المجموع

  

وهي غير دالة إحصائياً،  )(p > 0.05اإلحصائية أن مستوى الداللة ) 9.3.4(يتضح من الجدول 

لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات 

من خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر  تحسين التدريب إمكانيةوزارة الصحة الفلسطينية و

  .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. العاملين تعزى للمهنة

  

 الفرضية السادسة   6.3.4

  

في ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  لسادسة على انه ال يوجد فروق ذاتنصت الفرضية ا

مستشـفيات وزارة الصـحة الفلسـطينية    اتجاهات المبحوثين نحو واقع تدريب الموارد البشرية في 

 بين تعـزى من خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر العاملين المدر وإمكانية تحسين التدريب

  .لمتغير الراتب

  

واقع تـدريب المـوارد   يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) 10.3.4(والجدول 

   .تبعاً لمتغير الراتب الشهريهة نظر المبحوثين من وج تحسين التدريب إمكانيةالبشرية و
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الراتب لمتغير  يارياالنحراف المعوصفي يبين المتوسطات الحسابية و تحليل): 10.3.4(جدول 

 .بيندرمن وجهة نظر العاملين الم تحسين التدريب إمكانيةلواقع تدريب الموارد البشرية والشهري 

  
nالراتب الشهري المحور

 العدد
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  واقع تدريب الموارد البشرية  

 0.61 2.72 6 2000أقل من

2000-3500  116 2.49 0.43 

3501–5000  56 2.59 0.46 

 0.39 2.65 22  5000أكثر من

  تحسين التدريب إمكانية       

 0.82 2.61 6 2000أقل من

2000-3500  116 2.61 0.45 

3501–5000  56 2.66 0.36 

 0.33 2.66 22  5000أكثر من

  

ان محور واقع تدريب الموارد البشرية فقد حصل على متوسط ) 10.3.4(ويتضح من الجدول 

- 2000(، بينما حصلت الفئة الثانية)شيقل 2000اقل من (الولى للراتب للفئة ا) 2.72(حسابي 

فقد حصلت ) شيقل 5000- 3501(، واما الفئة الثالثة )2.49(على متوسط حسابي ) شيقل3500

على متوسط حسابي ) شيقل 5000اكثر من (، وحصلت الفئة الرابعة )2.59(على متوسط حسابي 

الولى للراتب للفئة ا) 2.61(فقد حصل على متوسط حسابي  تحسين التدريب إمكانيةاما ). 2.65(

على نفس المتوسط الحسابي  )شيقل 500-2000(الثانية، وحصلت الفئة )شيقل2000 اقل من(

، )2.66(فقد حصلت على متوسط حسابي ) شيقل 5000-3501(، واما الفئة الثالثة )2.61(

  ).2.66(على متوسط حسابي ) شيقل 5000اكثر من (وحصلت الفئة الرابعة 

 

متوسطات واقع تدريب الموارد يبين نتاائج اختبار تحليل التباين األحادي في ) 11.3.4(الجدولو 

  .حوثين تعزى لمتغير الراتب الشهريمن وجهة نظر المب تحسين التدريب إمكانيةالبشرية و
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 إمكانيةيبين نتائج تحليل التباين االحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد و): 11.3.4(جدول 

 . وفقا لمتغير الراتب الشهري تحسين التدريب

  
مجموعالمتغير  المحور

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  واقع تدريب الموارد البشرية 

 0.187 1.62 0.31 0.933 بين المجموعات

   0.19 37.52196داخل المجموعات

    38.45199المجموع

  تحسين التدريب إمكانية

 0.876 0.23 0.04 0.133بين المجموعات

   0.19 36.30196المجموعاتداخل

    36.43199المجموع

  

وهي غير دالة إحصائياً،  )(p > 0.05اإلحصائية أن مستوى الداللة ) 11.3.4(يتضح من الجدول 

لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات 

من خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر  تحسين التدريب إمكانيةوزارة الصحة الفلسطينية و

  .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. العاملين تعزى للراتب الشهري

  

 الفرضية السابعة 7.3.4

 

في ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد فروق ذات نصت الفرضية السابعة على انه 

الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية اتجاهات المبحوثين نحو واقع تدريب 

 .مكان السكن من خالل تقنيات التعليم عن بعد من تعزى تحسين التدريب إمكانيةو

 

واقع تدريب الموارد يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) 12.3.4(الجدول و 

  .تبعاً لمتغير مكان السكنحوثين من وجهة نظر المب تحسين التدريب إمكانيةالبشرية و
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مكان لمتغير  رياالنحراف المعياوصفي يبين المتوسطات الحسابية و تحليل): 12.3.4(جدول 

 .بيندرمن وجهة نظر العاملين الم تحسين التدريب إمكانيةلواقع تدريب الموارد البشرية والسكن 

  
 المعيارياالنحراف المتوسط الحسابي العددالمدينة المحور

  واقع تدريب الموارد البشرية 

 1.00 22.59 القدس

 0.43 172.58 رام اهللا

 0.39 112.66 أريحا

 0.46 432.44 الخليل

 0.34 282.44 بيت لحم

 0.44 282.69 جنين

 0.50 222.52 طولكرم

 0.42 2.60 42  نابلس

 0.44 2.44 7  قلقيلية

  تحسين التدريب إمكانية 

 0.37 3.03 2  القدس

 0.38 172.79 رام اهللا

 0.31 112.70 أريحا

 0.46 432.60 الخليل

 0.29 282.66 بيت لحم

 0.43 282.64 جنين

 0.49 222.49 طولكرم

 0.44 422.63 نابلس

 0.63 72.35 قلقيلية

  

متوسط ان محور واقع تدريب الموارد البشرية قد حصل على ) 12.3.4(ويتضح من الجدول 

، واما )2.58(رام اهللا على متوسط حسابي ، بينما حصلت مدينة لمدينة القدس) 2.59(حسابي 

، وحصلت مدينة الخليل ومدينة بيت لحم )2.66(فقد حصلت على متوسط حسابي مدينة اريحا 

على الدرجات ، بينما حصلت مدينة جنين على ا)2.44(نفس المتوسط الحسابي  على ومدينة قلقيلية

، وحصلت مدينة )2.52(ة طولكرم على متوسط حسابي ، وحصلت مدين)2.69(بمتوسط حسابي 

فقد حصل مدينة القدس على اعلى  تحسين التدريب إمكانيةاما اذا انتقلنا الى . )2.60(نابلس على 

، )2.79(رام اهللا على متوسط حسابي ، بينما حصلت مدينة )3.03( المتوسطات وبمتوسط حسابي

ة الخليل على متوسط ، وحصلت مدين)2.70(فقد حصلت على متوسط حسابي واما مدينة اريحا 

ومدينة قلقيلية  حصلت ) 2.66(، ومدينة بيت لحم حصلت على متوسط حسابي )2.60(حسابي 
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ينة جنين على متوسط حسابي بينما حصلت مد، )2.35(بمتوسط حسابي على اقل المتوسطات و

، وحصلت مدينة نابلس على )2.49(ة طولكرم على متوسط حسابي ، وحصلت مدين)2.64(

)2.63 . (  

  

يبين نتاائج اختبار تحليل التباين األحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد ) 13.3.4(والجدول

 .المبحوثين تعزى لمتغير مكان السكنبعد من وجهة نظر  تحسين التدريب إمكانيةالبشرية و

  

يبين نتائج تحليل التباين االحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية ): 13.3.4(جدول 

 . وفقا لمتغير مكان السكن وإمكانية تحسين التدريب

  
مجموعالمتغير المحور

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  تدريب الموارد البشريةواقع  

 0.344 1.13 0.22 1.748بين المجموعات

   36.711910.19داخل المجموعات

    199 38.45 المجموع

  تحسين التدريب إمكانية 

 0.275 1.25 0.23 8 1.81 بين المجموعات

   0.18 191 34.63داخل المجموعات

   36.43199المجموع

  

وهي غير دالة إحصائياً،  )p > 0.05(اإلحصائية أن مستوى الداللة ) 13.3.4(يتضح من الجدول 

لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات 

ظر من خالل تقنيات التعليم عن بعد من وجهة ن تحسين التدريب إمكانيةوزارة الصحة الفلسطينية و

  .بل الفرضية الصفريةوبذلك تق. العاملين لمكان السكن

  

  .يبين تلخيص لنتائج فرضيات الداسة) 14.3.4(والجدول 
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  يبين تلخيص لنتائج فرضيات الداسة) 14.3.4(جدول 

  

  مستوى الداللة  المتغير المحور  الرقم

  0.013  انثى,ذكر \النوع االجتماعي  واقع تدريب الموارد البشرية  .1

  0.053  انثى,ذكر \النوع االجتماعي إمكانية تحسين التدريب  .2

  0.187 الفئة العمريةواقع تدريب الموارد البشرية  .3

  0.574 الفئة العمريةإمكانية تحسين التدريب  .4

  0.676  المؤهل العلميواقع تدريب الموارد البشرية  .5

  0.730  المؤهل العلميإمكانية تحسين التدريب  .6

  0.106  سنوات الخبرةواقع تدريب الموارد البشرية  .7

  0.822  سنوات الخبرةإمكانية تحسين التدريب  .8

  0.261  المهنة واقع تدريب الموارد البشرية  .9

  0.791 المهنةإمكانية تحسين التدريب  .10

  0.187  الراتب الشهريواقع تدريب الموارد البشرية  .11

  0.876  الراتب الشهريإمكانية تحسين التدريب  .12

  0.344 مكان السكنواقع تدريب الموارد البشرية  .13

  0.275 مكان السكنإمكانية تحسين التدريب  .14

  

ملخص لنتائج فرضيات الدراسة كما تم شرحها سابقا ومستوى ) 14.3.4(يتضح من الجدول 

في المحور  الداللة اإلحصائيةأن قيمة مستوى الداللة لكل من متغيرات الدراسة المستقلة ويتضح 

، لذلك توجد فروق ذات داللة )0.013(وقد بلغت قيمتها  وهي دالة إحصائياً p)>0.05( االول

ن المدربين تبعا لمتغير من وجهة نظر العامليريب الموارد البشرية إحصائية في متوسطات واقع تد

في حين نجد أن مستوى الداللة . وبذلك نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة ،الجنس

<  0.05(المكانية تحسين التدريب تبعا لمتغير الجنس وباقي متغيرات ومحاور الدراسة  اإلحصائية

p( باقي المحاور  ق ذات داللة إحصائية في متوسطاتوهي غير دالة إحصائياً، لذلك ال توجد فرو

  .ومحاور الدراسةلباقي متغيرات  وبذلك تقبل الفرضية الصفريةوالمتغيرات 
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  الفصل الخامس

  

  

  مناقشة النتائج والتوصيات

  
  مقدمة 

  

تناول هذا الفصل مناقشة النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة وذلك حسب ترتيب الفقرات 

  .كما جاءت في استبانة الدراسة والفرضيات واألسئلة

  

  مناقشة النتائج   1.5

 

تقارب المتوسطات الحسابية للمبحوثين في معظم مجاالت ، التحليالت اإلحصائيةيتبين من خالل 

مجال أهداف في وفقرات واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية، ف

وتراوحت ) 2.70(ن متوسط هذا المجال أفقد دلت البيانات االحصائية على البرامج التدريبية 

ن أوهذا يدل على  متوسطة،كانت الدرجة و) 2.86-2.45(ية للفقرات بينالمتوسطات الحساب

هداف البرامج التدريبية تلبي متطلبات العمل وهي أتلقوا دورات تدريبية اعتبروا أن العاملين الذين 

 .هداف تتسم بالشموليةن هذه األأكما الى حد ما اقعية واضحة وو

  

ربة كما دلت على ذلك لب المتوسطات الحسابية متقاالتدريب وزمانه فقد جاءت اغ مكان أما مجال

ولكن  متوسطة،ت بدرجة وجاء) 2.86 - 2.12(حصائية وتراوحت هذه المتوسطات بينالبيانات اإل

قل المتوسطات الحسابية ويدل ذلك أاءت بج "الفترة الزمنية للتدريب كافية"ن فقرة أالحظ الباحث 
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ن وهذا من اآلالوضع مما عليه  أكثر مالئمةزمنية يتطلعون ويرغبون بفترة ن المبحوثين أعلى 

ن العاملين غير أفيرى الباحث  ،بين فكيف بالعاملين غير المدربينوجهة نظر العاملين المدر

لبي توال  ةالدورات التدريبية غير كافيوال عالوة على ان ألى دورات تدريبية إبين بحاجة المدر

قد تلقوا تدريبات  من العاملين%) 10(بشكل مثالي، حيث ان ما يقارب نسبة  االحتياجات التدريبية

من العاملين في المهن الطبية ساعة تدريبية ) 25(واكثر من ثلثهم تلقوا اقل من  )2009(في عام 

 . ة/موظف) 2397(في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية والبالغ عدد موظفيها 

  

فقد تبين للباحث من نتائج التحليل االحصائي تقارب شديد في وبخصوص مجال محتوى التدريب 

ى التدريب كان واضح ن محتوأي أ) 2.91-2.60(تراوحت بين بية حيثالمتوسطات الحسا

ى التدريب متسلسل توحن مإوكذلك فبدرجة متوسطة ويتسم بالحداثة والتنوع  هدافومنسجم مع األ

ن المواد المطبوعة والمصورة مالئمة وكانت درجة أهداف المرجوة من التدريب وومنظم ويحقق األ

هداف التدريب أيتفق مع كان  بين المحتوى التدريأ، ويدل ذلك حسب الباحث متوسطةال هذا المج

 .بدرجة مقبولة لكن غير مثالية احتياجاتهو

  

بين فقد دلت البيانات االحصائية على تقارب شديد في متوسطات حساب هذا وفي مجال المدرِ

وكات الدرجة ) 2.77(لمجال وكان متوسط حساب هذا ا) 2.92- 2.61(ال حيث تراوحت بينالمج

يضاحية بين من حيث استخدام الوسائل االن المبحوثين كانوا راضين عن المدرِأي أ متوسطة،

الحوار ويعرضون مادة التدريب بوضوح وبشكل منظم ويستطيعون وافساح المجال للنقاش و

تمكنون من مادة التدريب ويستطيع المدرب ضبط المناخ التعليمي وكذلك ايصالها بمهارة النهم م

وهم  ،االيجابة على كافة االسئلة التي توجه اليهم وهم كذلك يلتزمون بالوقت المخصص في كل لقاء

ويقومون بمتابعة وتقيم  ،ويستخدمون اساليب تدريبية متنوعةويتقبلون وجهات النظر المختلفة كفاء أ

ين الذين يقومون بمن المبحوثين باتجاه المدرِ متوسطةدل ذلك على ان هناك ثقة المتدربين وي

 ةتبطوكيفية هذه الحياة والمخاطر المرتبط مع حياة الناس رن المجال الصحي يأبالتدريب خاصة و

أن : ويعتقد الباحث .ية تتسم بالجدية والمهنيةخطاء الطبية والصحية كل ذلك جعل العملية التدريباألب

مما أدى إلى التزام  ،ةـدورات التدريبيـبين بإنجاح الالسبب في ذلك قد يعود إلى اهتمام المدرِ

  .بنجاح إليهم وإسهامهم في تنفيذ تلك األنشطة كلبمواعيد النشاط المووالمدربين  المدرِبين

  

االدارة العامة للمستشفيات ووزارة الصحة  دور توجهات المشاركين حول وعند الحديث عن

ن وبالرغم من التقارب الشديد في يالن المجين هذأقد تبين من التحليالت االحصائية فلسطينية فال

قل درجات أن هذه المتوسطات الحسابية جاءت بأال إوسطات الحسابية بين جميع الفقرات، المت
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وإمكانية  مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينيةواقع تدريب الموارد البشرية في  مجاالت محور

وتراوحت المتوسطات الحسابية في هذين ين التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد، تحس

لكل منهما  وكان المتوسط الحسابي) 2.40-1.56(المجالين المرتبطين مع بعضهما للفقرات بين

وكانت اقل  )50(وبدرجة ضعيفة، وبعالمات مئوية أقل من  )1.99(و) 1.85(على التوالي 

تعتبر الدورات التدريبية عامال ذا اهمية " فقرة  والعالمة المئوية الفقرات من حيث المتوسط الحسابي

وهي اقل فقرة في فقرات  ةوبدرجة ضعيف) 1.56(وكانت بمتوسط حسابي " في الترقيات المالية

  .الدراسة

  

الدارة العامة للمستشفيات عن سياسات ا ىرض أقلن المبحوثين أن ذلك يدل على أ ويرى الباحث

لتحفيز العاملين المدربين ويتطلعون  داريةنية من حيث الترقيات المالية واإلووزارة الصحة الفلسطي

تاحة البرامج إالوزارة على  تحرص" وجاءت فقرة  ،خرىفي التحفيزات والمتابعات األالى زيادة 

 ضعيفة ايضا،وبدرجة  )44.5(مئوية  وعالمة )1.78(وسط حسابي بمت" التدريبية لكافة العاملين

ربين فما هي وجهة نظرهم في فكيف العاملين غير المد ربينمن وجهة نظر العاملين المد هذافكان 

 ، وقد الحظ الباحثوهو االمر الذي سيقترحه الباحث في دراسات الحقة بهذا الشأن ؟ هذه الفقرة

توزيع االستبانة تكرار عدد غير قليل من عند  ربينطالع على جداول العاملين المدثناء اإلأ ايضا

تاحة الفرصة نه ال توجد خطة رسمية محكمة إلأالدورات التدريبية وهذا يدل على الموظفين في 

التقارب في المتوسطات ان هذا أيضا ويرى الباحث . كما جاء في كشوف المدربين لكافة الموظفين

يدل على ان هناك مركزية عالية في وضع البرامج التدريبية واتخاذ القرارات  ضعيفةوعلى درجة 

في  هداف واالستراتيجيات والبرامجالعاملين في وضع األ قطاع واسع من مشاركة وعدم بشأن ذلك

 .لعملية التدريبيةا

  

االحصائية فقد بينت التحليالت " داري للعاملين داء اإلثر التدريب على األأ"مجال لى إوبالنسبة 

تقارب في المتوسطات الحسابية بين الفقرات وتراوحت المتوسطات الحسابية لهذه الفقرات بين 

ن أوهذا يدل على  متوسطة،وبدرجة ) 2.81(هذا المجالوكان المتوسط الحسابي ل) 2.91- 2.70(

ط ساعد على التخطي"االداء االداري وقد جاءت فقرة  المبحوثين راضين عن اثر التدريب على

وهذا يدل على ان  متوسطة،على وبدرجة األوهو) 2.91(بمتوسط حسابي " از المهمات النج

بين استفادوا من الدورات التدريبية في تنمية قدراتهم االدارية من حيث التخطيط العاملين المدر

 .والتنظيم والرقابة والتقيم والعمل ضمن فريق وكذلك التنسيق مع باقي الزمالء واالقسام

حصائية على فقد دلت البيانات اإل" في والمهنيداء الوظيثر التدريب على األأ"انتقلنا الى مجال  واذا

وكان متوسط حساب هذا ) 3.11-2.78(تقارب شديد في المتوسطات الحسابية حيث تراوحت بين 
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التدريب ن أ، وقد اعتبر المبحوثون وهو المتوسط الحسابي االعلى لمجاالت الدراسة )2.98(مجال ال

سرع وألى نتائج ادق يكسبهم مهارات وخبرات جديدة تزودهم في فهم طبيعة العمل للحصول ع

، والعمل حسب االولويات المطلوبة في ظل ظروف ضغط العمل مما يزيد من واكثر اتقانا

قد أحدث أثرا ب في مستشفيات وزارة الصحة السياق ان التدرية، ويرى الباحث في هذا االنتاجي

وقدرات وإتجاهات الموظفين حسب المبحوثين، وهذا يتفق مع دراسة كل من مهارات  لىجيدا ع

ويتفق مع كل تعريفات التدريب الواردة في هذه ) 2006؛ فاسا وآخرون، 2009ابو سالم، (

 .الدراسة

  

ن متوسط أحصائية وضحت البيانات اإلأ" بينبناء شخصية المتدرثر التدريب على أ"وحول مجال 

- 2.57(ال بينوتراوحت متوسطات حساب فقرات هذا المج) 2.95( المجال كان حساب هذا

على من بين وكانت هي الفقرة األ، عاليةجاءت بدرجة " الثقة بالنفس عزز"ن فقرة أحيث ) 3.13

ي الباحث ان التدريب عندما يعزز الثقة أمما يدلل حسب ر) 3.13(توسط حسابيوبم الدراسة فقرات

، الثقة بالنفس والشعور بالمسؤوليةمر الذي يزيد ن األأال ومفيد وناجح، خاصة لنفس فانه يكون فعبا

افضل  يعزز االنتماء الى المؤسسة والوظيفة مما يحققو ،لى المسؤولين والزمالءإص اللجوء يقل

؛ 2009؛ كفاوين، 2010بدوي، (، وهذا يتفق مع ما اورده كل من النتائج واالنجاز في العمل

  .حول فوائد التدريب واهميته) 2006؛ عليوة، 2009حالوة وصالح، 

 

ات واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفي"وبشكل عام فقد دلت البيانات االحصائية في محور

ن المتوسطات الحسابية متقاربة وبمتوسط حسابي لهذا المحور أعلى " وزارة الصحة الفلسطينية

-1.85(ذا المحور بين ت الحسابية لمجاالت هوقد تراوحت المتوسطا وبدرجة متوسطة، )2.54(

داء على األ ثر التدريبأ" الحسابية لهذه المجاالت مجال  على هذه المتوسطاتأوكان ) 2.98

ي المبحوثين ان التدريب أويدل ذلك حسب ر) 2.98(وسط حسابي ضمن مت" الوظيفي والمهني

 لمجاالت في هذا المحور هو توجهاتا قّلأفي تحسين االداء الوظيفي والمهني، وكان عامل اساسي 

وهذا وبدرجة ضعيفة وزارة الصحة واالدارة العامة للمستشفيات نحو التدريب  العاملين حول دور

ن أويرى الباحث . من مجاالت الدراسةيدل على ان المبحوثين اقل رضى في هذا المجال عن غيره 

بدرجة متوسط رغم ان هناك رضى  على وزارة الصحة اشراك العاملين في وضع الخطط التدريبية

بشكل عام وضعف في دور وتوجهات  البشرية ربين عن واقع تدريب المواردمن العاملين المد

  .وزارة الصحة
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فكانت البيانات االحصائية " من خالل تقنيات التعليم عن بعد تحسين التدريب امكانية"وحول محور 

االستفادة من التعليم عن بعد " لى مجال إا ذهبنا ذإارب شديد في مجاالت هذا المحور فتدل على تق

فكانت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال متقاربة وتراوحت " التقدم العلمي السريع  في ظل

االستفادة من ن أ، وهذا يدل على متوسطةوبدرجة ) 2.74(متوسط حسابي وب) 2.84- 2.67(بين 

مر هام وحيوي أالعصر ويساير ظروف الحياة ويعد  ويواكبالتقدم العلمي التعليم عن بعد في ظل 

تحسين ن التعليم عن بعد سوف يساعد في أات الحديثة للتدريب ويرى الباحث في تسخير البرمجي

السريع وكذلك يحل المشكالت التي تواجه التقدم العلمي التي سهاهم فيها الصحية  تقديم الخدمات

 .دم العلميالمهن الصحية الناتجة عن سرعة التق

  

معالجة مشكالت الحاجز المكاني والزماني واالقتصادي من خالل تقنيات التعليم " ما بالنسبة لمجالأ

فقد تبين للباحث من خالل نتائج التحليل االحصائي انه هناك تقارب في وجهات نظر " عن بعد

وبمتوسط  )2.96- 2.58(المبحوثين وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال بين 

ن التعليم عن بعد وبحسب أة، ويدل ذلك على متوسطوبدرجة ) 2.79(حسابي لهذا المجال 

المبحوثين يتغلب على مشكالت الحاجز المكاني للتدريب ويوفر الوقت والجهد ويتغلب على المنع 

لية، وقد االسرائيلي لسفر المتدربين ويالئم كذلك الموارد البشرية في وزارة الصحة واالمكانات الما

بالمرتبة االولى وهذا يدل على ان المبحوثين " التغلب على مشكالت الحاجز المكاني"جاءت فقرة 

يعتبرون ان التعليم عن بعد يحل مشكلة من اهم المشكالت التي تواجه التدريب وهي مشكلة الحاجز 

وقد . حلمن الالمكاني والزماني واالقتصادي، وقد يكون هذا النوع من التدريب والتعليم جزء 

ه؛ 1425؛ عفيفي، 1999؛ فرجاني، 1998الرفاعي، (تطابقت هذه الدراسة مع ما اورده كل من 

  )2005عبد الجليل، 

  

معالجة مشكالت المدربين والمتدربين والمحتوى التدريبي من خالل تقنيات " اما بالنسبة لمجال 

يد في المتوسطات الحسابية اي في فقد دلت البيانات االحصائية على تقارب شد" التعليم عن بعد 

-2.58(درجة الرضى عن هذا المجال وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال بين 

بمتوسط حسابي " يعزز مفهوم التعليم الذاتي"في هذا المجال فقرة وكانت اعلى فقرة  ،)2.93

بعد يعالج النقص في كوادر وذلك يدل كما يرى المبحوثين ان التعليم عن  متوسطة،بدرجة ) 2.93(

ويساعد في تدريب عدد كبير من ، ن من االستفادة من الطاقات العلمية الكبيرةالطبية المدربة ويمكَ

ويساعد في  ،ويوفر التنوع في محتوى التدريب ،ويعالج مشكالت الحداثة في التدريب ،العاملين

عن بعد سيعالج كثير من مشاكل  تكافؤ الفرص التعليمية للمتدربين، ويرى الباحث ان التعليم
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 ،وعدم قدرة الوزارة على ارسال عدد كبير من المتدربين ،التدريب وخاصة مشكلة قلة المدربين

 ).2005الهادي، (وهذا يتوافق مع ما جاء به  .العاملينوتوزيع المحتوى التدريبي على كثير من 

  

د بينت فق"تقديم الخدمات الصحية ثيره على اثر نقص التدريب واستمراريته وتا" وبخصوص مجال

- 2.59(التحليالت االحصائية على تقارب المتوسطات الحسابية لهذا المجال حيث تراوحت بين 

يركز على مفهوم "وكانت فقرة  ،متوسطةوجاءت بدرجة ) 2.71(وبمتوسط حسابي ) 2.87

ان المبحوثين يرون ان وهذا يدل على هي اعلى الفقرات في هذا المجال " التدريب والتعليم المستمر

ويوفر فرص التدريب اثناء  ،التعليم عن بعد يعالج ويركز على مفهوم التدريب والتعليم المستمر

كما انه يعزز الرقابة الذاتية ويرى الباحث في هذا  ،العمل كما انه يزيد من االداء االيجابي للعاملين

على التعليم التقليدي ويكون مكمل كالً  السياق ان التعليم عن بعد ربما يكون مساعداً او مضيفاً

، وتشير النتائج الى اتفاق العينة على ان التعليم عن بعد يؤثر ايجابيا في تقديم الخدمات لبعض

  ).ه1425عفيفي، (وهذا يتفق مع ما جاء به . الطبية

  

من خالل تقنيات التعليم عن  تحسين التدريب امكانية" حصائية لمحورن التحليالت اإلإوبشكل عام ف

، )2.79-2.71(جاالت هذا المحور بينكانت متقاربة جدا وتراوحت المتوسطات الحسابية لم" بعد

في " زماني واالقتصاديالمعالجة مشكالت الحاجز المكاني و "وكان مجال  متوسطة،وجاءت بدرجة 

ن التعليم أب العينة الى اتفاقويرجح ذلك  وبدرجة متوسطة، )2.79(ول وبمتوسط حسابي الترتيب األ

الناتجة عن  حل بعض المعوقات والصعوباتالتدريب و تحسينيجابي في إعن بعد يسهم وبشكل 

مثل  داريةإو أ أو أمنيةسباب سياسية ملين من السفر ألعاله مثل عدم قدرة العاأة رالحواجز المذكو

و حتى أمن القسم  ف أو اثنينأكثر من موظ ال يسمح بخروج والذي قد القسمعدد الموظفين في 

يم ن يكون بديل عن التعلأن التعليم عن بعد ال يمكن أن الباحث يرى إسباب اقتصادية ومع ذلك فأ

 .كثر فاعلية منهأيكون مكمال ومساندا له وقد يكون ن أوالتدريب التقليدي ولكن يمكن 

  

شارت أفقد " نترنتالمتوفرة على اإللمعلومات الصحية مدى االستفادة من ا"لى محورإما بالنسبة أ

) 2.77-2.15(التي تراوحت بين ك تقارب في المتوسطات الحسابية ون هناأحصائية التحليالت اإل

تحقق من دقة المعلومات الصحية المنشورة لا" ، وكانت اعلى فقرات هذا المحور متوسطةوبدرجة 

كما . ن ذو مستوى علمي وثقافي عالين المبحوثيأهذا يدل حسب الباحث على " نترنتعلى شبكة اال

توفر الوزارة أسماء مواقع وبوابات " تبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسطات الحسابية جاءت 

وهذا يدل كما يرى الباحث أن وزارة الصحة ال تولي المعلومات " للمعلومات الصحية على االنترنت

  . ل االستفادة منهاالصحية المتوفرة على االنترنت أهمية كافية وال تحاو
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وبالنسبة لمتغيرات الدراسة فقد أشارت التحليالت االحصائية بوجود فروق ذات داللة احصائية في 

واقع تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة "متوسطات  اتجاه المبحوثين في 

بينما ) 2.64(المتوسط الحسابي لصالح اإلناث حيث بلغ تبعا لمتغير النوع االجتماعي "  الفلسطينية

وهذا يدل على أن اإلناث أكثر رضى في هذا المحور ) 0.013(وبمستوى الداللة ) 2.48(للذكور 

إمكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعليم عن "بينما ال توجد فروق ذات داللة احصائية في 

ربما يعود السبب لعدم  )0.053( وبمستوى داللة )الجنس(تبعا لمتغير النوع االجتماعي " بعد

العاجز والبنا، (ويتوافق هذا المحور مع دراسة  ممارسة هذا النوع من التدريب لكال الجنسين

  .، بينما تعارض المحور االول معهما)2009؛ ابو سالم، 2003

  

أما فيما يتعلق بمتغير الفئة العمرية فقد دلت البيانات اإلحصائية على تقارب المتوسطات الحسابية 

للمبحوثين على اختالف فئاتهم العمرية مما يعني عدم وجود عالقة لمتغير العمر على تقييم واقع 

ريب من خالل تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية وإمكانية تحسين التد

وربما يعود السبب في ذلك أن الفئات العمرية الصغيرة هي حديثة العمل في تقنيات التعليم عن بعد 

بغض النظر  لتدريب بحكم قرب تخرجها من الجامعاتة وراضية عن واقع االفلسطيني مستشفياتال

تقرار وظيفي نوعا ما فهي في حالة اس الكبيرة، أما فيما يتعلق بالفئات العمرية دريبن مستوى التع

بعيدة عن  الكبيرةالواقع الموجود أو ربما أن الفئة العمرية ا إجراء تغييرات علىوال ترغب في 

  .كز القرار وبالتالي جاءت النتائج متقاربةامر

  

أما بالنسبة إلى متغير المؤهل العلمي فقد دلت البيانات اإلحصائية على تقارب البيانات اإلحصائية 

غم اختالف مؤهالتهم العلمية مما يعني عدم وجود عالقة لمتغير المؤهل العلمي على للمبحوثين ر

الصحة الفلسطينية وإمكانية تحسين التدريب تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة تقييم واقع 

من خالل تقنيات التعليم عن بعد اي ال يوجد اختالف في اراء باختالف المؤهل العلمي وهذا مؤشر 

لى قناعة المبحوثين في عملية التدريب بشكل عام، يفسر الباحث ذلك أيضا بأن المعيقات هي ذاتها ع

، فالظروف التدريبية أو تخصصه ويدركها الماجستبر والدبلوم والدكتوراة أيا كان مؤهله العلمي

ابوسالم، (ولم تتوافق مع دراسة ) 2003العاجز والبنا، (وهذا يتفق مع دراسة  متشابهة إلى حد ما

2009.(  

  

وبخصوص متغير سنوات الخبرة فقد بينت التحليالت اإلحصائية أن هناك تقارب شديد في 

المتوسطات الحسابية للمبحوثين على اختالف سنوات خبرتهم العملية مما يعني عدم وجود عالقة 

تدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية لمتغير الخبرة تؤثر على تقييم واقع 
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ولتفسير ذلك قام الباحث بمقابلة احد وإمكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعليم عن بعد 

البشرية هو دفع فيما يتعلق بالكوادر  وزارةالفأجاب أن إستراتيجية وزارة الصحة  المسؤولين في

في  التدريب الموجودلتعيين لتبؤ مراكز قيادية مما يعني قبول هذه الفئة لواقع القيادات الشابة حديثة ا

اي تغير على ترغب في إجراء ال الفلسطينية أما فيما يتعلق بالخبرات الطويلة فهي  وزارة الصحة

  ).2009ابو سالم، (وهذا يتعارض مع دراسة . الواقع العملي لها

  

رة البيانات االحصائية الى تقارب في المتوسطات الحسابية بين ما فيما يتعلق بمتغير المهنة فقد اشا

المهن كافة وال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين مهنة الطب والتمريض وباقي المهن المساندة 

ويرى الباحث ان السبب في ذلك يعود على تشابه في طبيعة العمل والمناوبات والبيئة الوظيفية كما 

بها مؤسسات غير حكومية لصالح المستشفيات الحكومية وفيها يتشارك ان هناك تدريبات تقوم 

االطباء والتمريض والفنيين في نفس التدريب مثل التدريبات الخاصة بالعاملين في اقسام االطفال 

  .والحمل والوالدة

   

وبالنسبة لدخل الفرد فقد دلت التحليالت االحصائية الى وجود تقارب في المتوسطات وال يوجد 

وق ذات داللة احصائية بين المجموعات وهذا يدل حسب رأي الباحث ان الراتب متشابه لجميع فر

شيقل ) 5000- 2000(من المبحوثين يتقاضون بين %) 85(المجموعات حيث ان اكثر من 

  .وبالتالي ال يؤثر الراتب على الدراسة

  

ال يوجد فروق ذات داللة اما بخصوص متغير مكان السكن فقد كان المتوسطات الحسابية متقاربة و

احصائية بين المجموعات كما اشارة البيانات االحصائية الن كل مساحة الضفة الغربية صغيرة 

  .وتعتبر مكان واحد كما يرى ذلك الباحث
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  النتائجملخص    2.5

  

 .وزارة الصحة الفلسطينية بالنسبة لموضوع التدريبلتخطيط االستراتيجي لدى ضعف ا •

في  للعاملين الحوافز والترقيات المالية واالداريةنظام  الدورات التدريبية عامال ذا أهمية فيال تعتبر  •

 .وزارة الصحة الفلسطينية

لم تؤكد نتائج االرتباط االحصائي وجود ارتباط بين بعض عناصر الصفات الشخصية مثل العمر   •

وواقع تدريب الموارد  لسكنوالمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والمهنة والراتب الشهري ومكان ا

البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية وإمكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعليم 

 .عن بعد

تشير نتائج التحليالت االحصائية الى ان التدريب قد احدث أثرا جيدا على قدرات ومهارات  •

 .واتجاهات الموظفين

 .في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية عتباره من األولوياتتدريب وعدم اقلة االهتمام بمجال ال •

 .شامل لالحتياجات التدريبية وللمدربين عدم وجود نظام حفظ معلومات •

 .لمعرفة النقص في التدريب واالحتياجات عدم وجود نظام رقابة داخلية  •

في الدورات نظام التغذية الراجعة والتقيم وغياب من قبل معظم الموظفين ضعف المشاركة   •

 .التدريبية واحتياجاتها

ضعف في تحفيز وزارة الصحة الفلسطينية للعاملين لالستفادة من المعلومات الصحية على  •

 .االنترنت

 .قلة القدرات واالمكانات المالية والفنية تحول دون تطبيق نظام التعليم عن بعد •

سريع وتطبيق وتطوير مفهوم التعليم أمكانية االستفادة من التعليم عن بعد في ظل التقدم العلمي ال •

 .المستمر

يمكن التغلب على معوقات التدريب المكانية والزمانية واالقتصادية والسياسية من خالل التعليم عن  •

 .بعد

 

 التوصيات  3.5

  

ضرورة العمل على إيجاد خطط إستراتيجية مكتوبة باإلضافة إلى خطط بديلة يتم الرجوع إليها  .1

 .تكون خاصة بالتدريب على تنفيذ محتويات الخطط اإلستراتيجية لوزارةفي حالة عدم قدرة ا
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تخصيص جزء من (تدريبية موجهة ومنظمة ومستمرة  ضرورة العمل على تبني سياسة .2

مع ضرورة النمو المهني من خالل المزيد من الدورات التدريبية ، )الميزانية لعملية التدريب

 .اثناء الخدمة والتعليم المستمر

 .وتطبيق نظام متكامل لتطوير الكوادر البشريةاعداد  .3

ووضع خطط تدريب مبنية على هذه االحتياجات مع  تحديد االحتياجات التدريبية بشكل مستمر .4

 .ضرورة انشاء وحدة متخصصة لتدريب الموظفين اثناء الخدمة حسب االحتياجات التدريبية

د الساعات التدريبية بما يتناسب مع المشاركين في الدورات التدريبية مع زيادة عدزيادة نسبة  .5

 .االحتياجات التدريبية

راء آثناء الخدمة إعدادا شامال، متكامال وان تاخذ بعين االعتبار أان تعد برامج التدريب  .6

 .التقويمتنفيذ ال عمليات التخطيطالموظفين في 

ق ما تعلموه تطبمتابعة الموظفين المشاركين في الدورات أثناء وبعد تدريبهم من اجل ضرورة  .7

 .واالستفادة من االخطاء عمل التقييم الالزمومن اجل 

 .دارية للموظفين الذين يحصلون على تأهيل وتدريبإضرورة تقديم حوافز مالية و .8

اشراك جميع المهتمين بالتدريب في المساهمة في تخطيط البرنامج التدريبي من موظفين  .9

 .ومدراء وخبراء واساتذة الجامعات المختصين

وذلك  حتياجات التدريبيةاالب تختصضرورة العمل على إيجاد نظام تقارير دورية وشاملة   .10

 .والبعد عن المركزيةالة في اتخاذ القرار بشكل موضوعي من المشاركة الفع موظفينلتمكين ال

ادخال التكنولوجيا الحديثة والحاسوب وفيديو المؤتمرات واالساليب المتعددة والمتطورة في  .11

 .لتدريب اثناء الخدمة وال سيما التدريب والتعليم عن بعدعملية ا

وزارة الصحة  مستشفيات استخدام فيديو المؤتمرات في كلتعليم عن بعد بانشاء مراكز  .12

 .الفلسطيبية

ضرورة العناية بصياغة االهداف الخاصة بدورات التدريب في صورة اجرائية لتمكن من  .13

 .قياس مدى تحقيقها بشكل افضل

 .ير نظام توثيق جيد ونظام لحفظ معلومات يكون شامل لكل الدورات التدريبيةضرورة تطو .14
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  الدراسات المستقبلية 4.5  

  

إجراء هذه الدراسة بشك مكمل من حيث متابعة المبحوثين والتأكد من تطبيق ما تدربوا  .1

 .عليه في عملهم

 تطوير في تسهم بنتائج للخروج الحالية؛ للدراسة المشابهة الدراسات من المزيد جراءإ .2

 .اثناء الخدمة العاملينتدريب  برامج

 قبل وتدريبهم إعدادهم واقع مع الخدمة أثناء العاملين تدريب وإعداد واقع بين مقارنة دراسة .3

 .الخدمة

دراسة مقارنة بين توجهات العاملين المدربين نحو واقع التدريب مع توجهات العاملين غير  .4

 .المدربينالمدربين عن اداء زمالءهم 
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  االستبانة : 1.1ملحق رقم 

       

مستشفيات وزارة الصحة في ____________________ ة   /حضرة الموظف

  المحترم 

  

  : تحية طيبة وبعد 

  

واقع "دراسة ال استعدادكم تعبئة استمارة إليكم بجزيل الشكر على مشاركتكم في يسعدني أن أتقدم

من خالل  وإمكانية تحسين التدريبتدريب الموارد البشرية في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية 

 ."تقنيات التعليم عن بعد من وجهة نظر العاملين فيها

  

دقيقة من وقتكم لتعبئة االستمارة  )20(ولذا أستأذنكم بتخصيص  حوالي  إنني أقدر وأثمن وقتكم

، وال يلزم البحث العلميستعامل بسرية تامة وهي مخصصة ألغراض الدراسة و علماً بأن اإلجابات

كتابة االسم على االستمارة ولكم كامل الحرية في المشاركة أو عدمها مع العلم أن مشاركتكم لها 

  .لنيل درجة الماجستير في برنامج الصحة العامة بجامعة القدس دور في إنجاح هذه الدراسة

  

  .ختيار عشوائي تكون إجابتك ثمرة إلختيار حقيقي وليس مجرد إجو الباحث أن ير •

  .ن يراجعك أحد بشأن اختيارك ال تتردد في إختيار أي إجابة تراها مناسبة فإنه ل •

  .وعدم ترك أي منها دون إجابة االستمارة جميع مجاالت من الضروري اإلجابة عن •

أو الدراسة الرجاء االتصال على الرقم  باالستمارة عن أية أمور تتعلق إذا أردت االستفسار •
0592500595  

  

  تفضلوا بقبول فائق الشكر واالحترام

  ناجح عبد اهللا عاصي : الباحث

  

  

  الدكتورة أسمى اإلمام: إشراف
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  .معلومات عامة: القسم األول

  

) أثناء العمل( السابقة ونوع التدريب سواء داخل مؤسساتوزارة الصحةمعلومات عامة عن الخبرة  

  .أو خارجها

  .لذا يرجى التكرم بتعبئة اإلجابة  أو وضع دائرة حول اإلجابة التي ترها مناسبة لك 
 

 . الجنس  .1
 

  أنثى  ذكر  
 

 ________________.العمر  .2
 

 .المؤهل العلمي الذي تحمله   .3

  

  دكتوراه    ماجستير    بكالوريوس  دبلوم  الثانوية العامة  و ما دون  
 

 .سنوات الخبرة   .4

 

 .المهنة  .5
 

 )، أسناناختصاصي، عام(طب-1  

  ) تمريض، قبالة ( تمريض -2  

  ) الخ...، مختبرات، عالج وظيفي، طبيعيصيدلة، أشعة(مهن طبية مساندة-3  
 

 الراتب الشهري بالشيقل  .6
 

  5000>    5000 - 3501  3500-2000  2000من<   
 

 .مكان السكن بالنسبة للضفة  .7

  

  قلقيلية نابلس  طولكرم  جنين بيت لحم الخليل أريحا رام اهللا  القدس

 ) .أثناء العمل (عند التعين أو خالل العمل التي شاركت فيها  هل هناك برنامج تدريب .8

  

  ال  نعم  
 

  30-25    25<- 19   19 - <13  13<-7  6 <-1  من سنةأقل   
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 .التدريب الذي شاركت بهأمام نوع ) صح ( نعم الرجاء وضع إشارة ) 8(إذا كان الجواب  .9
 

  
  .هل حصلت على تدريبات خارج المؤسسة التي تعمل بها  .10

   

  ال  نعم  

  
   ).2009(ورة التدريبية التي شاركت بها في العام نعم فأين مكان انعقاد الد) 10(إذا كان الجواب  .11

  داخل فلسطين - أ

  خارج فلسطين-ب

 ب+أ-ج
 

 ).2009(اعات التدريبية التي شاركت فيها في العام نعم فكم عدد الس) 10(الجواب إذا كان  .12

  

  100أكثر من     100 -76    75 -  51    50 – 26    26أقل من   

                      
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐نعم ما نوع الدورة أو الدورات التدريبية التي شاركت بها ) 10(إذا كان الجواب  .13

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  

  
 

 .شهور3تدريب الفترة التجريبية. أ  

  .تدوير العمل بين وظائف ونشاطات مختلفة داخل المؤسسة.ب  

  ) تدريب المكتب المجاور(تدريب الرئيس للمرؤوس.ت  

 .تدريب على السالمة والصحة ونقل العدوى.ث  

  .الكتساب خبرة القدماءتدريب بالمشاركة باللجان والنشاطات الجماعية.ج  

  .تدريب نظري عن طريق الوثائق والنشرات والمجالت العلمية التي توزع داخل المؤسسة.ح  

 .تدريب ذاتي من خالل االنترنت.خ  

 .تدريب إداري.د  

  ------------------------------- أية تدريبات أخرى، أرجو تحديد ذلك.ذ  

 ----------------------------------------------------  
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  : القسم الثاني 

  

 . في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية) العاملين(واقع تدريب الموارد البشرية  

  

في في المكان الذي يعبر عن وجهة نظركم ) x( أرجو من حضرتكم التكرم بوضع إشارة

  .)2009(الدورات التدريبية التي شاركتم فيها في سنة 

  
  .فيما يتعلق بأهداف البرامج التدريبية: المجال األول

  

   
  .فيما يتعلق بمكان التدريب وزمانه: المجال الثاني 

  
موافق   الفقرات  الرقم

 بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشده

            .مكان التدريب تالءم مع نشاطات وطرق التدريب  -6

          .تمتع مكان التدريب بإنارة جيدة  -7

          .مناسبةكانتالتهوية في مكان التدريب  -8

واألجهزة التدريبيةمكان التدريب كان مزود بالوسائل   -9

  .المناسبة

         

          .مناسب للمتدربين كانوقت التدريب  -10

          .كافيةكانتالفترة الزمنية للتدريب  -11

  

  

  

  

غير   موافقغير   محايد  موافق  موافق بشدة  الفقرات  الرقم

موافق 

  بشده

          .متطلبات العمللبتأهداف البرنامج التدريبي  -1

          .واضحةكانتأهداف البرنامج التدريبي  -2

          .واقعيةكانتأهداف البرنامج التدريبي  -3

          .قابلة للتطبيقكانتأهداف البرنامج التدريبي   -4

          .بالشموليةتتسمأهداف البرنامج التدريبي ا  -5
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  .فيما يتعلق بمحتوى التدريب: المجال الثالث

  

     
  .فيما يتعلق بالمدربين:  المجال الرابع 

  

  

  

غير   محايد  موافق  موافق بشدة  الفقرات الرقم

  موافق

 غير موافق بشده

            . واضح للمتدربينكان محتوى التدريب   -12

          .نسجم مع األهدافمحتوى التدريب ا  -13

          .تسم المحتوى التدريبي بالحداثةا  -14

          .متاز المحتوى التدريبي بالتنوعا -15

          .منظم ومتسلسلكانالمحتوى التدريبي  -16

          .حقق األهدافالمحتوى التدريبي  -17
مالئمةكانتالمواد المطبوعة والمصورة  18

  .للتدريب

         

موافق   الفقرات  الرقم

  بشدة

غير  محايد موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشده

           .ستخدم المدربون الوسائل اإليضاحية المناسبةا  -19

           .عرض المدربون مادة التدريب بوضوح  -20

           .عرض المدربون مادة التدريب بشكل منظم  -21

           .المدربون قادرون على توصيل األفكار للمتدربين بمهارة  -22

           .المدربون متمكنون من مادة التدريب   -23

           .ستخدم المدربون أساليب تدريب متنوعةا  -24

           .المدربون أكفاء و قادرون على التأهيل وبناء القدرات  -25

            .تقبل المدربون وجهات النظر المخالفة  -26

           .ب المدربون عن جميع األسئلة الموجهة إليهماجا  -27

           .فسح المدربون المجال للنقاش والحوار  -28

           .لتزم المدربون بالوقت المخصص في كل لقاءا  -29

           .تابع المدربون المتدربين أثناء تطبيق المادة التدريبية  -30

           .شخصية المدربين تمكنهم من ضبط المناخ التعلمي  -31

           .قدم المدربون تقيماً بعد كل دورة تدريبية للمؤسسة  -32
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  .فيما يتعلق باإلدارة العامة للمستشفيات:  خامسالمجال ال 

  
  .بوزارة الصحة الفلسطينيةفيما يتعلق : المجال السادس 

  

  

  

موافق   الفقرات الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشده

اإلدارة بإشراك العاملين في تحديد احتياجاتهم تمقا  -33

  . التدريبية

         

           .اإلدارة بتحفيز العاملين للمشاركة في الدورات التدريبية قامت  -34

          .اإلدارة بمتابعة المتدربين بعد انتهاء التدريب قامت  -35

اإلدارة على تدريب العاملين على أحدث تحرص -36

  المهارات واألجهزة

         

          .اإلدارة على تطوير البرامج التدريبية باستمرار تعمل  -37

          .اإلدارة المشاركين في البرامج التدريبية تكافئ  -38

          .اإلدارة نتائج تقويم التدريب تتابع  -39

موافق  الفقرات الرقم

  بشدة

غير   محايد موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشده

هناك سياسة عامة تهدف إلى تطوير مهارات العاملين  -40

  .فيها

         

على مواكبة ما هو حديث في مجال التدريب تحرص  -41

  .الصحي

         

 باستمرار طرقاً حديثة في العمل تستدعيت وستخدما  -42

  .ينعقد دورات تدريبية للعامل

         

            .التدريب استحقاق سيؤتي أكله في المستقبل تعتبرا -43

الوزارة على إتاحة البرامج التدريبية لكافة تحرص  -44

  . العاملين

         

الدورات التدريبية بعين االعتبار للترقيات تأخذ  -45

  .اإلدارية

         

الدورات التدريبية عامالً ذا أهمية في تعتبرا   -46

  .الترقيات المالية
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  .فيما يتعلق بأثر التدريب على األداء اإلداري للعاملين: المجال السابع 
     
موافق  الفقرات  الرقم

  بشدة

غير  محايد موافق

  موافق

غير موافق 

  بشده

            . قلل مرات اللجوء للمدير في المشكالت التي تواجهني  -47

          .ساعد في التصرف في المواقف الطارئة  -48

          .ساعد على التنسيق الجيد مع اإلدارات واألقسام األخرى  -49

          .زيد من القدرة على العمل ضمن فريق  -50

          .المهماتساعد على التخطيط النجاز  -51

          .مكن التدريب من تقييم األداء  -52

  
 :فيما يتعلق بأثر التدريب على األداء الوظيفي والمهني فإنه يساعدني على : المجال الثامن

  

    
 
 
  

موافق   الفقرات الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشده

التشغيليةإنجاز المهمات الوظيفية المنوطة بي وفق الخطة  -53

.  

         

          .التعامل مع المهام الوظيفية الخاصة بي حسب األولويات  -54

          .إنجاز عملي وإتقانه في وقت محدد  -55

          .اكتساب مهارات وخبرات جديدة -56

            .فهم طبيعة عملي بشكل أفضل  -57

          .الحصول على نتائج أدق و أسرع  -58

          .القدرة على العمل في ظل ظروف ضغط العمل   -59

          .ادة اإلنتاجية بعد التدريبز  -60

          .ادة استخدام تكنولوجيا المعلوماتز  -61
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  .فيما يتعلق بأثر التدريب على بناء شخصية المتدربين: المجال التاسع

  

  

  :القسم الثالث

يب من خالل تقنيات التعليم عن بعد والتي يكون فيه المتدرب بعيد عن المدرب التدرإمكانية تحسين  

  .مثل التعليم االلكتروني والتعليم عبر فيديو المؤتمرات

في المكان الذي يعبر عن  )x(يتكون هذا القسم من أربع مجاالت أرجو من حضرتكم وضع إشارة 

  .  وجهة نظركم بدقة

  
  :عن التقدم العلمي السريع االستفادة من التعليم عن بعد في ظل : المجال األول

غير   محايد  موافق  موافق بشدة  الفقرات الرقم

  موافق

  بشده غير موافق

         .يد الشعور بالمسؤولية في العملاز  -62

         .عليقلل نطاق اإلشراف  -63

            .دعم القدرة على االستقاللية في العمل   -64

         .عزز الثقة بالنفس -65

يد الشعور باالنتماء للمؤسسة التي أعملاز  -66

  .بها

        

            .أفضلجعل االلتزام واالنضباط في العمل    -67

قلص اللجوء إلى الزمالء إلنجاز العمل   -68

  .المنوط بي

        

  غير موافق بشده  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  الفقرات  الرقم

          .مواجهة المتطلبات العلميةساعد في  -1

          .تناسب مع التقدم العلمي السريع -2

          .واكب العصر ويساير ظروف الحياة  -3

يعد أمر هام وحيوي في تسخير البرمجيات -4

  .الحديثة للتدريب 

         

سهل عملية اختيار أسئلة تقويمية مختلفة -5

  .للمتدربين

         

          .السيطرة على توقيت االمتحان -6

برمجة تصحيح االمتحان والحصول على النتائج -7

  ضمن برنامج موحد 
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  :فان التعليم عن بعد, فيما يتعلق بمعالجة مشكالت الحاجز المكاني والزماني واالقتصادي: المجال الثاني

     

موافق   الفقرات  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

 موافق بشدهغير 

         .يتغلب على مشكالت الحاجز المكاني  -8

         .يعمل على توفير الوقت والجهد  -9

            .يتغلب على المنع األمني اإلسرائيلي لسفر المتدربين  -10

         .يالئم الموارد البشرية في الوزارة  -11

         .يالئم اإلمكانات المالية في الوزارة  -12

مشكالت التدريب الناتجة عن الظروفيتغلب على  -13

  .السياسية

        

يتغلب على مشكالت التدريب الناتجة عن الظروف  -14

  .االقتصادية 

        

  
  :فان التعليم عن بعد, فيما يتعلق بمعالجة مشكالت المدربين والمتدربين والمحتوى التدريبي: المجال الثالث

  
موافق   الفقرات  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشده

           .يعالج النقص في الكوادر الطبية المدربة  -15

           .يعزز مفهوم التعليم الذاتي  -16

           .يمكن من االستفادة من الطاقات التعليمية المؤهلة أكثر  -17

           .يساعد في تكافؤ الفرص التعليمية للعاملين   -18

           .محتوى التدريبيعالج مشكالت الحداثة في  -19

           .يساعد في تحليل وتطبيق محتوى التدريب المراد تعليمه  -20

           .يوفر التنوع في محتوى التدريب  -21

           .يساعد في تدريب اكبر عدد من العاملين  -22
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  :فأن التعليم عن بعد, فيما يتعلق بنقص التدريب واستمرار يته وتأثيره على تقديم الخدمات الصحية: المجال الرابع

   

  

  : القسم الرابع  

 :  مدى االستفادة من المعلومات الصحية المتوفرة عبر االنترنت 

غير   محايد  موافق  موافق بشدة  الفقرات  الرقم

  موافق

 غير موافق بشده

التدريب والتعليميركز على مفهوم  -23

  .المستمر

        

يقلل من الظروف غير المثالية في تقديم  -24

  .الخدمات الصحية في وزارة الصحة

        

            .يزيد من األداء اإليجابي للعاملين  -25

         .يقلل من األخطاء الطبية   -26

         .يعزز الرقابة الذاتية على العاملين  -27

أثناءيوفر فرص التدريب  -28

  )العمل(الخدمة

        

موافق   الفقرات  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشده

          أثق بالمعلومات الصحية الموجودة على اإلنترنت  -29

أتحقق من دقة  المعلومات الصحية المنشورة على  -30

  .شبكة اإلنترنت 

         

استخدم المعلومات الصحية على اإلنترنت في  -31

  .الحياة العملية

         

للمعلوماتتوفر الوزارة أسماء مواقع وبوابات   -32

  .الصحية على اإلنترنت

         

أهتم بمحتوى المعلومات الصحية على اإلنترنت  -33

  .من حيث النوع و الشمولية

         

أطلع على المعلومات الصحية على اإلنترنت  -34

  .باستمرار

         

أناقش مع زمالئي كل ما هو جديد من المعلومات  -35

  .الصحية على اإلنترنت

         

أتواصل مع المواقع المهتمة بالصحة عن طريق  -36

  .المراسالت والمحادثات
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  :القسم الخامس 

  
بها بحسب أهميتها من وجهة التعليم عن بعد ، فأرجو منك ترتيأضع بين يدك أهم طرق التدريب و - :الجزء األول 

  .تسجيل أهم المقترحات التي تراها مناسبة لتحسين طرق التعليم عن بعد نظرك و

  

 –4المكتبة اإللكترونية  –3مشاركة في قاعدة البيانات الصحية عبر اإلنترنت  –2األقراص المدمجة -1(الكمبيوتر 

تبادل  –7نقاشات  –6عرض محاضرات -5( الفيديوكونفرنس  ) في برامج تدريبية عبر اإلنترنتمشاركة 

  ).خبرات

  

1 -  --------------------------------------------------------------------- 

2 -  --------------------------------------------------------------------- 

3 -  --------------------------------------------------------------------- 

4 - ---------------------------------------------- ----------------------- 

5 -  --------------------------------------------------------------------- 

6 - ---------------------------------------- ----------------------------- 

7 - ------------------------------------------------------------------ --- 

 

  ) .يمكن اختيار أكثر من إجابة(أهم المعوقات التي تواجه التعليم عن بعد؟ ما > ===الجزء الثاني 

  

 .عدم توفر الكمبيوتر بدرجة كافية  

  .ضعف القدرة على استخدام الكمبيوتر    

 .صعوبة توفر اإلشراك على االنترنت  

 .صعوبة توفر الوقت  

 .صعوبة المطالعة  على األجهزة الصماء  

 .ضعف القدرة المالية  

 .عدم توفر أجهزة الفيديوكونفرانس في مؤسستي  

 .ال يوجد تشجيع من قبل وزارة الصحة  

 .ال يوجد دورات ذات عالقة بتخصصي  

  انتهت                                                                                                  

  لكم حسن تعاونكم معنا شاكرين 

 عاصيناجح 
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  يبين اسماء المحكمين والخبراء الذين قاموا بتحكيم االستبانة  2.1ملحق رقم 

  

  تحكيم االستبانة

  

على مجموعة من أساتذة الجامعات من المختصين ) االستبانة(لقد تم عرض أداة الدراسة الرئيسية 

عميد كلية الصحة  والخبراء والتربويين لتحكيم األداة واالطالع عليها وهم الدكتور محمد شاهين

جامعة القدس ومحاضر فيها والدكتور فهيم جبر محاضر في كلية التربية في  -سابقا  - العامة 

جامعة القدس والدكتور بشار الكرمي محاضر في اإلدارة الصحية في جامعة بيرزيت والدكتور 

ي كلية حربي حسن محاضر في كلية التجارة جامعة بيرزيت والدكتور حمدان الصوفي محاضر ف

التربية الجامعة االسالمية وجميعهم يحاضرون في كليات الدراسات العليا باإلضافة إلى الدكتور 

  .  خميس ريان  للتدقيق اللغوي واإلمالئي

  

وبناء على مالحظات المتخصصين والمحكمين أعيدت صياغة بعض الفقرات وأجريت بعض 

ستبانة من حيث الصياغة اللغوية أو درجة التعديالت وقد كان لهم الدور الكبير في تحسين اال

  .االنسجام بين الفقرات وعلى ضوء ذلك تم إعداد فقرات االستبانة بصورتها النهائية
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  :كتاب من االدارة العامة للتعليم الصحي لتسهيل مهمة طالب 3.1رقم ملحق 
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  :لتسهيل مهمة طالبكتاب من االدارة العامة للمستشفيات  4.1رقم ق ملح
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                                                                                               فهرس الجداول    

  

         عنوان الجدول                رقم الجدول             

   الصفحة

           

  11 يبين معدل عمر االنسان في فلسطين مقارنة مع دول الجوار 1.2

  66 ثبات االستبانةيبين معامل كرونباخ ألفا  1.3

 69 وصف عينة الدراسة  أ .1.1.4

 70 وصف عينة الدراسةب .1.1.4

انواع التدريب المقترحة التي شارك بها المبحوثين عند التعين او خالل يبين  2.1.4

  71  .العمل ونسبة المشاركة فيها

  72  .ين بالدورات التدريبية حسب مكان ومدة التدريبلمشاركالتوزيع النسبي ليبين  3.1.4

مجال أهداف البرامج التدريبية حسب استجابات المتعلقة بللفقراتتحليل وصفي  1.2.4

 73  . أفراد العينة

مجال مكان التدريب وزمانه حسب استجابات للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  2.2.4

  74 .أفراد العينة

للفقرات المتعلقة بمجال محتوى التدريب حسب استجابات افراد تحليل وصفي  3.2.4

  75 .                                                                        العينة

 76  .مجال المدربين حسب استجابات أفراد العينةللفقرات المتعلقة بوصفيتحليل  4.2.4

وتوجهاتها  ل دور اإلدارة العامة للمستشفياتمجاللفقرات المتعلقةتحليل وصفي  5.2.4

  77  .نحو التدريب حسب استجابات أفراد العينة

مجال دور وزارة الصحة الفلسطينية وتوجهاتها للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  6.2.4

  78  .نحو التدريب حسب استجابات أفراد العينة

ريب على األداء اإلداري للعاملين مجال أثر التدللفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  7.2.4

  79  .حسب استجابات أفراد العينة

مجال أثر التدريب على األداء الوظيفي للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  8.2.4

  80  .والمهني حسب استجابات أفراد العينة

مجال أثر التدريب على بناء شخصية المتدربين للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  9.2.4

  .استجابات أفراد العينةحسب 

  

81  
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محور أثر التدريب على بناء شخصية للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  10.2.4

  82  .المتدربين حسب استجابات أفراد العينة

بعد في ظل التعليم عن االستفادة من مجالللفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  11.2.4

  84  .حسب استجابات أفراد العينة التقدم العلمي السريع

التعليم عن بعد حسب استجابات أفراد للفقرات المتعلقة بفوائدتحليل وصفي  12.2.4

  85  .العينة

مجال معالجة مشكالت المدربين والمتدربين للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  13.2.4

أفراد والمحتوى التدريبي من خالل تقنيات التعليم عن بعد حسب استجابات 

 86  .العينة

مجال معالجة نقص التدريب واستمراريته للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  14.2.4

وتأثيره على تقديم الخدمات الصحية من خالل تقنيات التعليم عن بعد حسب 

  87  .استجابات أفراد العينة

التدريب من خالل تقنيات  إمكانية تحسينمحورللفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  15.2.4

  88  .التعليم عن بعد حسب استجابات أفراد العينة

محور مدى االستفادة من المعلومات الصحية للفقرات المتعلقة بتحليل وصفي  16.2.4

  89  .المتوفرة عبر االنترنت حسب استجابات أفراد العينة

 )النحراف المعياريوالمتوسطات الحسابية وا)T(نتائج اختبار(تحليل وصفي  1.3.4

  91   .وإمكانية تحسين التدريبلواقع تدريب الموارد البشرية الجنس لمتغير 

الفئة لمتغير  )المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري(تحليل وصفي  2.3.4

  92  .وإمكانية تحسين التدريبلواقع تدريب الموارد البشرية العمرية 

يبين نتائج تحليل التباين االحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية   3.3.4

من خالل  وإمكانية تحسين التدريبفي مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية 

  93  . تقنيات التعليم عن بعد وفقا لمتغير الفئة العمرية 

المؤهل ير لمتغ طات الحسابية واالنحراف المعياريتحليل وصفي يبين المتوس  4.3.4

  94  . وإمكانية تحسين التدريبلواقع تدريب الموارد البشرية العلمي 

البشرية يبين نتائج تحليل التباين االحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد   5.3.4

  95  . وفقا لمتغير للمؤهل العلمي  وإمكانية تحسين التدريب

سنوات لمتغير  واالنحراف المعياريطات الحسابيةتحليل وصفي يبين المتوس  6.3.4

  96   .وإمكانية تحسين التدريبلواقع تدريب الموارد البشرية الخبرة 

  97يبين نتائج تحليل التباين االحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية   7.3.4
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  . وفقا لمتغير سنوات الخبرة وإمكانية تحسين التدريب

للمهنة لمتغير  طات الحسابية واالنحراف المعياريتحليل وصفي يبين المتوس  8.3.4

  98   .وإمكانية تحسين التدريبلواقع تدريب الموارد البشرية 

يبين نتائج تحليل التباين االحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية   9.3.4

  99  . وفقا لمتغير للمهنة وإمكانية تحسين التدريب

الراتب لمتغير  طات الحسابية واالنحراف المعياريالمتوستحليل وصفي يبين  10.3.4

  100  .وإمكانية تحسين التدريبلواقع تدريب الموارد البشرية الشهري 

يبين نتائج تحليل التباين االحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية   11.3.4

  101 . وفقا لمتغير الراتب الشهري وإمكانية تحسين التدريب

مكان لمتغير  طات الحسابية واالنحراف المعياريتحليل وصفي يبين المتوس  12.3.4

  102 .وإمكانية تحسين التدريبلواقع تدريب الموارد البشرية السكن 

13.3.4  

  

يبين نتائج تحليل التباين االحادي في متوسطات واقع تدريب الموارد البشرية 

  103 . وفقا لمتغير مكان السكن وإمكانية تحسين التدريب

  104                                          يبين تلخيص لنتائج فرضيات الدراسة    14.3.4
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عنوان الملحق الصفحة  رقم الملحق 

 

االستبانة 120 1.1 

قاموا بتحكيم االستبانةيبين اسماء المحكمين والخبراء الذين كتاب 131 2.1 

132 

133 

كتاب من االدارة العامة للتعليم الصحي لتسهيل مهمة طالب

كتاب من االدارة االمة للمستشفيات لتسهيل مهمة طالب
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  فهرس المحتويات

  

 المحتوى

  

  الصفحة

    اإلهداء 

  أ  اإلقرار

  ب  شكر وعرفان

  ج المصطلحاتتعريفات 

  و  ملخص 

Abstract ح  

   

  1 وخلفية الرسالةالعاماإلطار :الفصل األول

   

  1  مقدمة   

  3 مشكلة الدراسة    1.1

  4   الهدف العام  2 .1

  4   االهداف الفرعية  3. 1

  5 الدراسة  فرضيات  4. 1

  5   أهمية الدراسة  5 .1

  6 حدود الدراسة 6. 1

  7 النطاق الجغرافي للدراسة 7 .1

 الدراسة محددات  1 . 8

  

  سابقة  الدراساتوالأدبيات الدراسة:الفصل الثاني  2

7  

  

8  

 

     مقدمة    

 

8  

  8     نبذة عن الخدمات الصحية ووزارة الصحة الفلسطينية       1.2

  9   الرعاية الصحية االولية    1.1.2

  10   الرعاية الصحية الثانوية والثالوثية   2.1.2

  10 اتجاهات الوضع الصحي في فلسطين    3.1.2
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  12   برامج التعليم الصحي في فلسطين    4.1.2

  14 مفهوم التدريب واهدافه واهميته       2.2

  14  مفهوم التدريب    1.2.2

  16   الفرق بين التدريب والتعلم والتدريب    2.2.2

  18  أهمية وأهداف وفوائد التدريب    3.2.2

  20 أنواع التدريب    4.2.2

  21   فاعلية التدريب    5.2.2

  23 مراحل البرنامج التدريبي    6.2.2

  24 تصميم البرامج التدريبية    7.2.2

  28 تنفيذ البرامج التدريبية    8.2.2

  30 تقيم البرامج التدريبية    9.2.2

  31   طرق وأساليب التدريب  10.2.2

  39   مبادئ التدريب  11.2.2

  42 معوقات التدريب  12.2.2

  43   االتجاهات الحديثة في التدريب      3.2

  43   مفهوم التعليم عن بعد وأهميته   1.3.2

  44   أنماط التعليم عن بعد   2.3.2

  45 بعداالطراف المشاركة في التعليم عن   3.3.2

  46   مميزات التعليم عن بعد   4.3.2

  47 شروط نجاح التعليم عن بعد   5.3.2

  48 أهم فرضيات التعليم عن بعد   6.3.2

  49   الدراسات السابقة     4.2

  49 الدراسات العربية   1.4.2

  57 الدراسات االجنبية   2.4.2

  59 تعقيب عام على الدراسات السابقة  3.4.2

  60 ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 4.4.2
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  61  منهجية وطريقة وإجراءات الدراسة:الفصل الثالث  3.
   

  61  مقدمة

  61 منهجية الدراسة     1.3

  62 جتمع الدراسة  م     2.3

  62 عينة الدراسة     3.3

  63   أداة الدراسة     4.3

  63 اإلستبانة  بناءخطوات     5.3

  65 صدق وثبات األداة     6.3

  65 صدق األداة     1.6.3

  65 ثبات األداة   2.6.3

  66 إجراءات توزيع األستبانة    7.3

  67 المعالجة اإلحصائية    8.3
 

  
  

  68 نتائج الدراسة:الفصل الرابع  4
   

  68  مقدمة

  69 وصف عينة الدراسة   1.4

  72 سة   النتائج المتعلقة بأسئلة الدرا     2.4

تدريب الموارد البشرية في مستشفيات ما واقع:السؤال األول  1.2.4

  وزارة الصحة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين المدربين؟
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إمكانية تحسين التدريب من خالل تقنيات التعلـيم  ما:السؤال الثاني  2.2.4

  العاملين المدربين؟عن بعد من وجهة نظر 

  

83  

ما مدى استفادة العاملين مـن المعلومـات الصـحية    :السؤال الثالث 3.2.4

  المتوفرة عبر االنترنت من وجهة نظر العاملين المدربين؟
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  90 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة    3.4

  90 الفرضية االولى  1.3.4

  91 الفرضية الثانية  2.3.4
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