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 المستخلص
جلفها  إن االهتمام بالتدريب ومنهجيته يمكن المنظماا  مان ويا يل اللاامفين  يهاا لفاو النيا  الا   ي

قادرين لفو م اكبة التي ر الياصل  ي البيئة الخارجية المييية بالمنظمة، والسيما بلد أن أصبيت التقاناة 

وطلائقها وأساليبها واستخداماوها المختففة أحد الميااور المهماة  اي حياوناا، وأصابا إيجااد اللنشال الب ال  

دة متف قة  اي بيئاة اللمالذ لا لد وهاد  ها   الكفء غاية وسلو إليها المنظما   ي ألمالها لغلض ويقيق ج 

الدراسااة إلااو بياار وااوريل الاادورا  التدريبااة  ااي ايدارة ايلكتلونيااة وويبيقاوهااا  ااي القيالااا  المختففااة 

وخش صا قياع التلفي ذ ولدراسة ه   التوريلا  حاولت الباحثة للض وفد المتغيلا  ضامن إطاار وام لي 

 ولفو نيٍ  لام بايجابة لفو التساؤال  اآلوية: ي مياولة لدراسة اللالقة بينهما، 

 ذ هل هناك وش ر واضا لدى اللامفين  ي المنظما  التلفيمية لن مفه م التدريب وأهميته؟1

 ذ هل هناك وش ر واضا لدى اللامفين  ي المنظما  التلفيمية لن مفه م ايدارة ايلكتلونية؟2

 تلونية؟ذ ما هي طبيلة دور التدريب  ي ايدارة ايلك3

و  اختيار الجاملة التقنية ال امالية مجتملاال لفبيار، ووا  اختياار لادد مان اللاامفين  اي كال مان الكفياة 

التقنية الهندسية الم صل والكفية التقنية ايدارية الم صل كلينة لفبيار، ووا  جمال البياناا  والملف ماا  مان 

  والملف ماا  مان الميادان المبيا   لان مشادرها االولية والثان يةذ ووضلت الفلضايا  وجملات البياناا

طليق االستبانة ب صفها أداة رئيسة، وزلت لفو ليناة البيار، ووا  اختباار الفلضايا  باساتخدام ا سااليب 

االحشائية  ي ويفيفها، وو  الت صل إلو ضلورة إولاك الم ظفين لفو اخاتال  خشائشاه  ال خشاية  اي 

هاد  ا ساا ، وها  ويبياق ايدارة ايلكتلونياة كأحادى أها  دورا  ودريبية وب كل منتظ  لضامان إدراك ال

 ا ساليب ايدارية اليديثة الملتمدةذ 

  

 : التدريب، ايدارة ايلكتلونية، اللامف نذالكلمات المفتاحية

 
Abstract 

 

The importance of the training and its methodology enables the organizations to 

develop their employees. It provides them with the ability to keep pace with development 

in the external environment surrounding the organization. The technology, its 

methodology and applications have almost become one of the most important parts in our 

life. Additionally, the finding of an efficient human element has become an endeavor of 

organizations in their work, in order to achieve superior quality in the work environment. 

Therefore, this study aims to investigate the effectiveness of the training courses of the 

electronic management and its applications in different types of sectors, especially in 

educational field. In order to study these effects, the researcher proposes three technical 

questions to show these variables within a holistic framework and to evaluate the 

relationship between them. The three proposed questions are shown below: 

1. Is there a clear vision to those working in educational institutions on the concept of 

training and its importance? 

2. Is there a clear vision to those working in educational institutions on the concept of 

electronic management? 

3. What is the nature of the role of training on the electronic management? 

The Northern Technical University was chosen as a research community and a 

number of employees in Technical Engineering College of Mosul and Administrative 

Technical College were selected as a research sample. The data and the information were 

collected from primary and secondary sources. Assumptions were developed and 

information was collected through questionnaire as a main tool which is distributed to the 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/pace_1
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research sample. The results showed that it is a necessary to involve the employees with 

different personal characteristics in training courses on a regular basis. This is in order to 

ensure the realization of the main goal through the application of electronic management 

as one of the most important adopted methods in the modern administration.  
 

Keywrds:  training, electronic management, the workers.  

 

 مقدمةال

يُلااد الااتلف  والملل ااة والتقنيااة ماان إحتياجااا  أ  منظمااة وبياار لاان التمياا  والنجااا ، إ  باادأ  

الملل ة ايلكتلونية ووقاناوها وتداخل مل ايدارة، وال يمكن أن نيفق لفو منظمة بك نهاا وانمن بمبادأ 

 يدارة ايلكتلونيةذلفو التقانا  اليديثة والسيما ا  ألتمد إ ا التي ر واللقي إال

ولما كانت ايدارة  ا  اروباطا  ب لية، وويتاج إلو ك ادر ولاامفين يساتييل ن أن يتلفما ا 

ويتدرب ا لفو استلمال ايلكتلونيا  لغلض وي يل اللمل من خالل وبني ما قدمته الل لمة مان أطال 

مل ملهااا، ا ماال الاا   حديثااة، ولكاا ن المنظمااا   ا  اروباااط وريااق بالبيئااة الخارجيااة واوشااال مساات

احتاج مله أن وتنبو المنظمة بلامج ودريبة وستييل من خاللهاا ويا يل الما ارد الب الية لاديها بلادها 

من أه  الم ارد التي ومتفكها المنظمة من خاالل زجها   اي دورا  ودريبياة بال اكل الا   يساتييل ن 

 مله التكيف مل التي ر  ي البيئة الخارجيةذ

وك ين رؤية يستييل من خاللها و ضيا المتغيلا  ا ساسية ونقااط القا ة  ل ا سلو البير إلو

والضلف بين البلامج التدريباة وأسااليب التادريب المختففاة التاي و  لهاا المنظماة لفلاامفين ورغباته  

  ي التدريب لفو التقنيا  اليديثة متمثفة بايدارة ايلكتلونية وويبيقها  ي اللمل داخل المنظمةذ

 لبحثمشكلة ا 

يلالج البير م كفة أساسية وتمثل بقدرة البلامج اكساب اال لاد الخبالة والمهاارة  اي إساتخدام 

التقانا  اليديثة  ي مجال اللمل ايدار ، وهل أن ميت ى التدريب بالمست ى ال   يمكان مان خاللاه 

 وي يل قدرا  ا  لاد لفلمل  ي مجاال  ايدارة ايلكتلونية؟

 أهمية البحث

ة البير وتجفو  ي أهمياة اللنشال الب ال  الا   يفلاب دورال كبيالال  اي نجاا  التيا ر إن أهمي

 ي لمل المنظمة وديم متها،  ن وي ر المنظمة وويقيق أهدا ها بسه لة ويسل يلوبط با دوار التاي 

 وقل لفو لاوق اللنشل الب ل  وودريبهذ

 مخطط الدراسة

 الباحار: ي لفبير لفو و ق وشا را لض و  وضل مخيط  هواهدا البير  ي ض ء م كفة 

 اآلوي: 1يمثفه ال كل 
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 1الشكل 

 المخطط الفرضي للبحث
 

 هدف البحث

 ايدارة ااي ويبيااق  التاادريب ب صاافه متغياالال مسااتقالل لفبياار يتمثاال باادور هااد  ا سااا  إن ال

تثمار اللنشاال يااة ب صاافها متغياالال ملتماادال، وال قاا   لفااو ماادى كفاااءة منظماونااا  ااي اسااايلكتلون

 الب ل  واستثمار التقانة المتاحة لديها لتي يل ألمالها، والسيما وفد الملوبية بالم رد الب ل ذ 

 فرضيات البحث

 تبني الفلضيا  اآلوية: ب تهم كف ي ملالجة  البير إنيفق

د وفالع ياةذ وقاايلكتلون ايدارةهناك لالقة اروباط ملن ية باين التادريب و :األولى الفرضية الرئيسة

 منها الفلضيا  الفللية اآلوية: 

 يةذايلكتلون ايدارةهناك لالقة اروباط ملن ية بين ن اط التدريب و الفرضية الفرعية األولى:

 يةذايلكتلون ايدارةهناك لالقة اروباط ملن ية بين ميت ى التدريب و الفرضية الفرعية الثانية:

ياة، وونبثاق منهاا ايلكتلون ايدارة  لفتادريب  اي ويبياق هناك ووريل ملنا الفرضية الرئيسة الثانية: 

 الفلضيا  اآلوية:

 ذلكتلونيةاي ايدارةهناك ووريل ملن   لن اط التدريب وويبيق  الفرضية الفرعية األولى:

 يةذايلكتلون ايدارةهناك ووريل ملن   لميت ى التدريب وويبيق  الفرضية الفرعية الثانية:

ياة  اي ايلكتلون ايدارةوتباين ووريلا  ن اط وميت ى التدريب  ي ويبياق الثة: الفرضية الرئيسة الث

 ذالمنظمة المبي رة

 مجتمع البحث وعينته

 ،الم صال/اختيل  الكفياة التقنياة الهندساية وقد ،ومثل مجتمل البير بالجاملة التقنية ال مالية  

راء آوقاااد التماااد   ،التابلاااة لهاااا هما ليناااة مااان الكفياااا فالم صااال ب صااا /ايدارياااة والكفياااة التقنياااة 

وكماا م ضاا  ،ي ها   الدراساة ستمارة االستبانة الملتمدة استجابت اله  لينة فما ب ص يه فينالم ظ

 اآلوي:ي الجدول  
 

 1الجدول 

 وصف عينة االستجابة لالستمارة

 %بة االسترجاعسن المسترجع االفراد عدد العينة )الكليات( الميدان

الجامعة التقنية 

 لشمالية الموصلا

 59 33 04 الهندسية الم صل ذالكفية التقنية1

 5229 33 04 الم صل ايدارية الكفية التقنية  ذ2

 من الداد الباحرالمصدر : 
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 أدوات البحث 
، وواا  التوكااد ماان درجااة ربااا  أداة القيااا  االسااتبانة لجماال البيانااا  ماان لينااة البياارالتمااد  

وومت صياغة االساتبانة بالتمااد مقياا  ليكال  مالخماسايع لفتلال  باستلمال ملامل كلونباخ ألفا، 

لفملالجااة التااي واا  استيشااالها البيانااا  لفااو مساات ى إدراك المبياا رين لمتغياالا  البياار، أخضاالت 

بلض االختبارا  ايحشائية مثل ملامل االروباط البسايط وملامال االنيادار االستلانة ب، بحشائيةيا

 ذStepwiseالمتدرج النيدار االبسيط،  ضالل لن ملامل 

 اختبار صدق االستبانة وثباتها

ساساي أمل أالدراسة اليالية  كد من صياغة استمارة االستبيان التي وفبي متيفبا ن لمفية التوإ

و  اخضاع االستمارة التاي وا  الادادها  ،ملجل ويقيق ه ا ا أل لد ومن  لو النتائج الدقيقة،إلف ص ل 

ناد الو المشادر الم اار اليهاا ساابقا الاو لادد مان االختباارا  و لاد قبال وبلاد من قبل الباحثة باالست

 وي:و زيلها وكانت النتائج لفو الني  اآل

 استمارة االستبانة قبل توزيعها )قياس الصدق الظاهري( إختبار .أ

 لفااو ة  ااي جماال البيانااا  والملف مااا  ماان المياادان المبياا  ن لمفيااة لاالض االداة اللئيسااإ

 ضال مسات ى مان أ إلاوهاد  ال صا ل ومن الخبلاء والمختشين  اي مجاال ادارة االلماال مجم لة 

 الدقة  ي وشميمهاذ

 االختبارات على االستبانة بعد توزيعها من خالل .ب

 قياس الثبات
ل ساليب ولليفكثل ا ألفا من أنباخ  ان ويفيل الثبا  بيليقة كلو   وا  اختباار إثباا  االساتبانة ل ا

  إ ،ع اساتمارة39م لفاو صاليد الليناة الكفياة لفدراساة البالغاة ألفاا كالو نبااخملامال  يسابباالستبانة 

 قاد ساجفت  االساتبانة،داة أوها ا يادل لفاو رباا   ،ملوفلة وم جبة ألفا كلو نباخن قيمة ملامل أوبين 

 ذلفدراسة ةع وولد نسبة جيدة ومقب ل%39قيمة ملامل الفا ماملدله م

 

 ولألا المحور

 التدريب

 مفهوم التدريب -والا أ

ل  التاادريب دورال ند  ياا ساااليب اللماالذ أ ااي ر اال الكفاااءة االنتاجيااة الخدميااة وويسااين  واضاايا

 إلاو بوهمياة التادريب  اي ر ال مسات ى الفالد ومان را  الجمالاة وصا الل  المنظماا يماان إانيالقا من 

 ع التادريب إليااء م ضا إلاود ال كال ها ا الكثيال مان الكتااب والبااحثين  ،نظماا الم أهادا ويقيق 

 كاار حا ل مفها م مان ها   اآلراء وا  خشص ه ا الجانب من البير لللض لاددوسن، همية كبيلةأ

لتلااديل سااف ك اللااامفين  ع أن التاادريب لمفيااة منظمااةIvancevich, 1997, 272وياالى م ،التاادريب

 ع بااون التاادريب مياولااةBernardine, 2003, 167وينكااد م هاادا  الملحفيااة لفمنظمااةذلتيقيااق ا 

لتيسين أداء ا  لاد بال ظيفة اليالية التي يندونهاا، ماا يلناي وغييالا   اي الملاار  أو المهاارا  أو 

 الم اقف أو السف كيا  الميددةذ 

ن التدريب لمفية منظماة مساتملة لتنمياة مجااال  واوجاهاا  بوع 10 ،2442 ،يلى مالل او 

وخفااق الفاالم المناساابة لفتغيياال  ااي  مااةالمنظكسااابه  الخباالة إداء و و المجم لااة لتيسااين اأالفاالد 

  و ساايل ملاال ته  وصااقل مهاااراوه  وقاادراوه  لاان طليااق التيفياا  المسااتمل لفااو ولف االباال السااف ك 

 يهاا  ملالياةل  ايدارةساليب اليديثة لتتفق مل طم حه  ال خشي ضمن بلنامج وخيياه  واستخدام ا

ع أن 3 ،2443 ،ملساااكل كااادنوي ا لماااال،وحاجاااا  الدولاااة  اااي المساااتقبل مااان  المنظماااةحاجااااوه  

وغيياال وإكساااب  إلااووهااد   ،التادريب لمفيااة مسااتملة مخيااط لهااا لفاو نيااٍ  ماانظ  ماان قباال المنظماة
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الملار  والمهارا  واالوجاها  لأل لاد اللامفين لكي يك ن ا قادرين لفو اساتيلاب التقنياة وم اكباة 

وينكاد  ،االساتلاويجيةوويقياق أهادا ها  التي را  التكن ل جية، وومكين المنظمة من البقااء والمنا ساة

ع أن التاادريب لماال مخيااط يتكاا ن ماان مجم لااة باالامج مشااممة ماان أجاال 033 ،2445 ،ماللقيفااي

ولفااي  الماا ارد الب االية كيااف وااند  ألمالهااا الياليااة بمساات ى لاااٍل ماان  الكفاااءة ماان خااالل وياا يل 

 وويسين أدائه ذ 

ل وع ب19 ،2414ٍ ،وولى مالجب ر  ل أ ن التدريب ميفباا ، ل ياادة قادرا  و الفياة اللاامفين ساسايا

لاد لمفياة مساتملة طالماا بقاي يُ المنظمة، وولو التي يفتيق  يها الفلد  ي لمفه  ي  من  الفيظة ا أيبد

لفتاادريب  ااي وياادير الملف مااا   سااا  لااد القاادرا  الفلديااة الملوكاا  اوُ المنظمااة، والفالد يلماال  ااي 

ور ال كفااءوه  و االفيته   المنظماةودريب اللاامفين  اي ولبل  لفو نيٍ  مستمل،لفلد دى اوالملل ة ل

 دائها اللام وومي ها  ي الس قذأر ل مست ى  المنظمةوستييل 

ا مما وقدم يمكننا ان نيدد  ا  تعريفا مالتادريب: ها  لمفياة  يالوبط بميتا ى بيثناا للتادريب اجرائياا

ا  واالوجاهاا  التاي وساالده   لاد ووادليمه  بالملاار  والمهاارمنظمة ومخيية لتلديل سف ك ا 

ية وويبيقها بمهارة لالياة  اي اداء المااله   اي ايلكتلون ايدارةلفو استيلاب التقنية اليديثة متمثفة ب

 المنظمةذ

ا   همية التدريبأ -ثانيا

 وي:آلهمية التدريب وكمن باأن أع 249،2444،وحلح شينكد مالسال  

لفاو م اكباة كال وغييال  اي المجااال  التكن ل جياا  اليديثة التي ويالم المنظما التدريب صفة ذ 1

ويقياق  المنظماة من دون ق ة ب لية مي رة وقادرة لفاو اساتيلاب التغييال ال وساتييل  ،ايداريةو

 اهدا هاذ

يسه  مباولة  ي ويساين  المنيق ه ان التدريب ييسن من قدرا  الفلد وينمي مهاراوه ومن ه ا ذ 2

 مانه ال ظيفيذألففلد وي يد من درجة المست ى االقتشاد  واالجتمالي 

 هاا  ال  ،ييتاااج ن التاادريب المنظمااةن اللااامفين لفااو اخااتال  خباالاوه  وقاادراوه  وخاادمته   ااي ذ إ3

ليه لضمان اوقانه ال ظيفاة الجديادة المكفاف بهاا وييتاجاه إيقتشل لفو الم ظف الجديد ال   ييتاج 

  ضلذأالم ظف القدي  ل يادة مهاراوه وادارة لمفه ب كل 

رالرااة ج انااب  فااولن وقساا  أهميااة التاادريب يمكاان أن أع لينكااد 93 ،2443 ،وجاااء مربابلااة

 هي:، رئيسة

 ووكمن  ي: :همية بالنسبة للمنظمةألا .1

 داء التنظيميذزيادة االنتاجية وا  -

 ذالمنظمةهدا  اللامفين بوهدا  أالمسالدة  ي ربط  -

 ذالمنظمةوخارجية ني  يجابية داخفية إالمسالدة  ي خفق اوجاها   -

 لفو المجتمل الخارجيذ المنظمةالمسالدة  ي انفتا   -

 و ضا السياسا  اللامة لفمنظمةذ -

 ايداريةذساليب القيادة وولويد القلارا  أوي يل  -

 وجديد الملف ما ذ -

 زيادة  الفية االوشاال  واالست ارا  الداخفيةذ -

 ووكمن  ي:: األهمية بالنسبة للعاملين. 2

 يسالد ا  لاد  ي ويسين  همه  لفسفية واستيلابه  لدوره   يهاذ -

  لاد  ي ويسين قلاراوه  وحل م كالوه   ي اللملذيسالد ا  -

 داءذأليي ر الدا لية ل -



 [21] عبدالله

  لادذ يسالد لفو وي يل مهارا  االوشال بين ا -

 ووكمن  ي:: همية بالنسبة لتطوير العالقات اإلنسانيةاأل. 3

  لاد اللامفينذ اليب التفالل االجتمالي بين اسأوي يل  -

  لاد لقب ل التكيف مل التغييلا  الياصفةذ مكانية اإوي يل  -

 واللامفينذ ايدارةو ريق اللالقا  بين  -

 ذالمنظمةيسه   ي ونمية ووي يل لمفية الت جه ال اوي لخدمة  -

التنمياة  إلاود  بشافة لاماة ع أن أهمية التدريب وكمن  اي ك ناه يها3 ،2445 ،وونكد مبدو 

ويقيقاه، ومان را    اأن التادريب يُلاد اللنشال  إلاوالب لية التي وُلد ا سا  ال   وسلو جميل الجها د 

الفلال  ي نجا  المنظما ، وه  ك لد يلمل لفو زيادة ال لي لدى اللامفين وونمية أ كاره  ووكا ين 

  لفاو نياٍ  خاام ولفاو أداء المنظماة لفاو رقا ا  والية مما ينلكس أرل  لفو ألماله  المناطاة بها

دون ق ة ب لية متي رة وقادرة لفو اساتيلاب التغييال  اي كال المجااال  لان وساتييل  من نيٍ  لام،  

 المنظمة من ويقيق أهدا ها لفو البقاء والنم  واالستملار  ي بيئة ديناميكية ووديدة المنا سةذ

ا   وأساليبه التدريب أنواع -ثالثا

 ع أننا نستييل أن نيدد أساليب التدريب لفو مجاميل، هي: 2443،92 ،ةكد مربابلني

 ا لعدد المتدربين  : ويض : التدريب الفلد ، والتدريب الجماليذالتدريب وفقا

 ا لمكان التدريب  : ويض : التدريب  ي م قل اللمل، والتدريب خارج م قل اللملذالتدريب وفقا

 ا للهدف مهارا ، والتدريب بالسف ك، والتدريب لغالض ويا يل : ويض : التدريب بالالتدريب وفقا

 ملف ما  الفلد لن م ض ع ملينذ

 ا لوقت التنفيذ  : ويض : التدريب قبل الخدمة، والتدريب بلد الخدمةذالتدريب وفقا

 هي:، مجاميل فولساليب التدريب أع  يقس  031-023 ،2445 ،لقيفيالم أما

 الااتلف  ب ااكل ا االاد  ا  رجاال للجاال  ااا ول هاا   : و يهااا واات  لمفيااةساااليب الفرديااةألمجموعااة ا

 المدرب والثاني ه  المتدربذ

 ووت  لمفية التلف   يها ب كل جمالي ي جد مدرب واحاد ولادد مان مجموعة األساليب الجماعية :

 المتدربينذ

 ويغفاب لفاو  ،: وهاي التاي ونفا   اي القالاا  مياضالا  ودريسايةسااليب التدريسايةألمجموعاة ا

 لجانب النظل ذلمفية التلف  ا

 ذوهي التي ولك  لفو الجاني اللمفي  ي لمفية التلف  : ساليب التطبيقيةألمجموعة ا  

 وهي التي ولتمد لفاو اساتخدام نماا ج وم اقاف ممارفاة لف اقال  اي ساليب المختبريةمجموعة األ :

 لمفية التلف ذ

  ارة والملل اة : وهي التاي ولكا  لفاو ر ال مسات ى المهاداءألساليب تطوير وتحسين اأمجموعة

 لدى المتدربذ

 نماط سف كية جيادة أو ولفي  المتدرب أكساب إ: وهي التي ولك  لفو ساليب السلوكيةمجموعة األ

لقيفاي السااليب التاي ومثفهاا المجااميل الساابقة مان وجهاة نظال و ولديل الساف كيا  اليالياة مان ا أ

 اللمال،دورياة اللمال بتباادل  ياكااة،الم ايدارة،المتلاددة للجاال  ايدارة الفلدياة،هي: مالمهماا  

التاادريب باسااتخدام  الدراساية،التنميااة والتادريب  ااي القالااا   اللماال،التادريب والتنميااة  ااي مكاان 

 التدريب ب ساطة التلفيما  المبلمجةعذ اليساسية،

 هي: ، وساليب التدريبمجم لة من أمديسفلع نول وي

  جالاء إ المتادرب،لداد ووهيئاة إه ا الن ع هي: م بلز خي ا أمن : ثناء القيام بالوظيفةأالتدريب

 ذمد  اللمل اليسنع المتابلة، ا داء،وجليب  التدريبية،اللمفية 
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 يشاابا  ،ملكبااةال: يتكاا ن ماان مجم لااة الخياا ا  التاادريب بااالورن برنااامم التلمااذة الصااناعية

 رناء اللملذأ  النظل  مل التدريب ربط التلف  لبل مهلة   لاد لماالل  بلدها ا

 مثال لقاد م ائاد  ،و وشامي  ال الكةأدون قشاد مان   ولفي  يت  أنه و: يلل  بالتعلم غير الرسمي

و ال ال  أرنااء التادريب أقاالم التساجيل الملف ماا  أسب را  مال ل م سلة غيل ملوب لها وو ض

 دون قشد مسبقذ

 المبالمج،  الاتلف   المياضالا ،م وي:آلساليب التادريب بااأن ي ج  أ: واستياع التدريب التوجيهي 

التااادريب باساااتخدام  المياكااااة،لباال التااادريب  والبشااالية،التاادريب باساااتخدام التقنياااا  السااملية 

لاد   لان بُ الاتلف   ،لادالتدريب لن بُ  ،ليآلالتدريب باستخدام الياسب ا واالنتلنت،قلام الشفبة  ا

 باستخدام منوملا  الفيدي عذ

 ،عBeard well and Holden, 2001, 233ممااا أوااار إليااه ع 21 ،2445 ،ونكااد مكغاا 

ساليب التدريب وك ن لفو نا لين أن أ عByars and Rue, 2004, 192مو ع Dessler, 2003, 205م

 هما:

  رناااء اللماال داخاال أولغااب  ااي لقااد بلامجهااا التدريبيااة  المنظمااا : بلااض ثناااء العماالأالتاادريب

فين القادامو والاا   حااد اللاامأو أيات  التادريب  ااي مكاان اللمال لاان طلياق الم ال  و ،المنظماة

ن اللامال ياتلف  ويكتساب أرنااء اللمال  اي أويتميا  التادريب  ،لن ودريب اللامفين يك ن مسنوالل 

 داء   ي ال اقل اللمفي والفلفيذأالمهارة والخبلة ب كل مباول ويقي  ويشيا لمفه و

 ال مناهأو جا ء ن اطها التدريبي ن ونقل كلأ المنظما : وفضل بلض التدريب خارج موقع العمل 

 ضال خاارج م قال لفاو نياٍ  أ ا كانت الخبالة التدريبياة متاحاة إو لد  ي حالة  ،المنظمةخارج 

ت اجيل لفاو اللان  لاد   ضاالل ، ساف ب وا  يل مادربين متخششاين اللملذ ومن ممي ا  ها ا ا

و لااد لتجماال لاادة خباالا  ماان منظمااا  مختففااة  ااي مكااان  ،خاالينآوبااادل الخباالة ماال متاادربين 

 واحدذ

 الثاني المحور

 يةاإللكترون اإلدارة

 يةاإللكترون اإلدارةمفهوم  -والا أ

ن ننف  لمفياا  كثيالة أضي الظلو  ونين نليش  ي بيئة سليلة التغييل كثيلة المتيفبا  توق

دون ولدد ولادم االساتجابة لهاا سا   ييقاق خساائل مان حيار  من قشل واقتنام الفلمأ ي وقت 

لماال  صاياب األتساالد ية ايلكتلون ايدارةجاء   من هنانظمة ال ارد واللبا والمكانة الس قية لفم

 ايدارةن نفسال ون ضاا مفها م أونيان  اي ها ا الفشال سا   نيااول  ،لفو م اكبة البيئة الخارجياة

 ية:ايلكتلون

ع بونهاا جمياال اساتلماال  وكن ل جيااا الملف ماا  واالوشاااال  ماان 1 ،2442 ،يلل هاا مسااند 

أجه ة إدخال الملف ماا  الالسافكية ذذذ وغيلهاا لتخادم ا ما ر  إلوفاكس ح اسيب ووبكا   جه ة ال

 ذالي مية ايدارية

هاي لمفياة االلتقااء باين الياسا ب ياة ايلكتلون ايدارةن وع با15 ،2442 ،ووضا مالشايل ي

 ووبكا  االوشال والكتلونيا  المستهفدذ

  القياااع الخااام نياا  ع بونهااا ويا ل المشااالا اليك ميااة والجهاا1 ،2443 ،ويباين مزوهااار

قضاء وظائفها ومهامها  يما يتشال بتقادي  الخادما  لجمها ر المتلاامفين ملهاا أو  يماا بينهاا بيليقاة 

 سهفة ميسلة لبل استخدام وقانة الملف ما  ووي ر االوشاال   ي أداء مهام كل منهاذ
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القائمااة لفااو   ايداريااةيااة بونهااا اللمفيااة ايلكتلون ايدارةع  يلاال  193 ،2445ٍ ،أمااا منجاا 

ايمكانيا  المتمي ة لإلنتلنت ووبكا  ا لمال  ي وخييط وو جيه واللقابة لفو الما ارد والقادرا  

 دون حدود من أجل ويقيق أهدا  المنظمةذمن الج هلية لف لكة واآلخلين 

ن اية التاي  لماال وا نها منظ ماة األفو ية ايلكتلون ايدارةع 23 ،2414،ويلل  مياسين

نجااز إنها وباقتبا  المفه م الكالسيكي لإلدارة هي وظيفاة إأ   ، ولبل ال بكا  لكتلونيا  إفي ها يت  ون

لمفية ديناميكياة ية ايلكتلون ايدارةوظيفة  دلوب لد وُ  ،يةايلكتلونلمال باستخدام النظ  وال سائل  ا

ن الشافة ، وإاالنتلنتاستخدام وبكا  االوشاال  و ي مقدمتها لبل لمال  نجاز اإمستملة لتيسين 

واووي ماان طبيلاة التكن ل جياا الملف ماا  التاي وتيا ر بدالااة ياة ايلكتلونالديناميكياة المتجاددة لاإلدارة 

خيية مستملة وو ق منيق دارويني ال ييدد وي ر  سا ى القادرة لفاو االبتكاار والخفاق لفممارساين 

 ممن يستخدم ن التكن ل جيا الجديدةذ

مجم لة من اللمفيا  التنظيمية والبط باين  يةايلكتلون ايدارةن أ ع1 ،2442 ،ويبين مالجديد

ة مان وخيايط وانتااج وهادا  المن اأالمستفيد ومشادر الملف ما  ب اساية وساائل الكتلونياة لتيقياق 

ل ع ويبيقاااا2 ،2443 ،وي ضااااا مالللي ااااي وو ااااغيل ومتابلااااة ووياااا يلذ لتكن ل جيااااا الملف مااااا   ا

ل إلمال  يها  لتنفي  اكا ة لفيمية الت ايدارةواالوشاال   ي هياكل   ذلكتلونيا

ا   العراقية  المنظماتفي ية اإللكترون اإلدارةمعوقات تطبيق  -ثانيا

 :باآلوين مكية وايلكتلون ايدارةن مل قا  ويبيق أع 333 ،2414،ينكد مياسين

 ياة ايلكتلون ايدارة: وهي كا ة الل ائق التقنياة التاي وللقال ويبياق بالامج ةالمحددات التكنولوجي

  كل المسائل المتلفقة ب اقل البنياة التيتياة لتكن ل جياا الملف ماا  واالوشااال  واساتخدام وابكة أ

 ووي يل صنالة البلامج وخدما  وكن ل جيا وخدما  وكن ل جيا الملف ما ذ االنتلنت،

 ظيمياة لفمنظماةدراسة الثقا ة التن: ول ا، مدخفينب: يمكن وناول ه   المل قا  المحددات الثقافية، 

ن اية  وطبيلاة ا لمفهاا،سااليب أ وقاليادها،داراوهاا إاختال  ب المنظما وهنا يووي االختال  بين 

لااو غياال  لااد ماان الل اماال الج هليااة التااي وياادد ه يااة وكين نااة كاال منظمااة إالتااي وقاا م بتنفياا ها 

ا  القالار لفماديل سااليب اوخاأدراساة وقاناة مختففاة و إلاوويلا د  ،لن المدخل الكمي  ضالل ، لمالأ

 ذالللبي  ي البيئة الللبية

 قتشاد الملف ما  والملل اة خيا ة مهماة إاالندماج  ي  : ويلدالمحددات االجتماعية واالقتصادية

 ي طليق بناء مجتمل الملل ة وظه ر ق ى ميف ة   كار مثل التقدم والتنظي  اللقالناي لفمجتمال 

غيال  لاد مان  إلاوالملي اة ووافا ية الملف ماا   ووي يل منسسا  اللمل المدني وويسين ملاييل

بوخلى لفو مظاهل التلقيد  اي الييااة  وأ كار والسياسا  الجديدة التي وسلو لفسييلة بيليقة  ا

 نسانيةذياالجتمالية وا

، الخا   مان التغييالمهاي: ، لاام  اي اللاال  الللبايلفاو نياٍ  ن المل قاا  أوهناك من ينكاد 

ة قفا، ونقاص االلتماادا  المالياة، وغياب الت ليلا  المناسابة، ولتنسيقوداخل المسنوليا  وضلف ا

واا  ل ، وونفاا   مجم لاا  المشااالا الخاصااة ،غياااب ال اافا يةولاي الجمهاا ر بااالمي ا  الملجا ة، و

ع مل قااا  انت ااار االنتلناات مثاال التكففااة اللاليااة والفغااة االنكفي يااة، ووسااائل االوشاااال  المناساابة

 ذع2442،10 ،سند م

 الثالث ورالمح

 الجانب العملي

 وصف عينة البحث -والا أ

يسافط هاا ا الميا ر الضاا ء لفااو ليناة البياار المتمثفااة بلادد ماان اللااامفين  اي الجاملااة التقنيااة 

وا  الت صال  ه  مااأنتائج التيفيل االحشائي و إلووقبل التيلق  ،ال مالية والتي ومثل مجتمل الدراسة
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ل إ ل بالم اصاافا  ال خشااية  مبسااي ليااه رأينااا ماان الضاالور  ان نلاال  ولليفااا  ، االاد لينااة البياارا

 ،ليناة البيارأ الاد و لد لملل اة مادى الخبالة التاي يتمتال بهاا  ،بلدد سن ا  الخدمة واللملوومثفت 

و لد لضمان اليشا ل لفاو  ،يةايلكتلون ايدارةمجال وارك  يها  ي لن لدد الدورا  التي   ضالل 

لان التلال  لفاو   ضاالل  ،اجابا  لالية الدقة  اي مجاال البيار إلوملف ما  دقيقة وفيد  ي ال ص ل 

وصااف واساال ووااامل لفخشااائص  إلااوالجاانس لف صاا ل  ،  ضااالل لاانالمساات ى اللفمااي للينااة البياار

 :1الجدول  ي وكما م ضا ال خشية للينة البير 

 
 

 1الجدول 

 الخصائص الشخصية لألفراد المبحوثين
 عدد سنوات الخدمة

 5اقل من 

 سنوات

 فاكثر 25 25-20 20-15 15-10 سنوات 5-10

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

15 2953 12 2153 19 24 12 2153 9 253 0 953 

 العمر

 فاكثر 55 55-55 55-35 35-25 25اقل من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

1 153 02 92 21 23 2 3 9 253 

 يةاإللكترون اإلدارةلتي حضرتها في مجال عدد الدورات ا

 دورة5 دورة 5 دورة3 دورة2 دورة1 ال يوجد

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

0 953 25 3353 01 9053 1 153 4 4 4 4 

 المستوى العلمي

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم ثانوية فاقل

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

12 12 23 3453 32 0253 3 1453 4 4 

 الجنس

 أنثى ذكر

 % العدد % العدد

33 00 02 92 

 ذلداد الباحثةإمن الجدول : المصدر
 

 ل  ي وكاليس الخبالة و الملل اة لادى أ الاد ليناة سنوات الخدمة : وند  الخدمة الي يفة دورال مهما

جاباة لفاو  قالا  االساتبانة انب اللمفي من خاالل ايمما له ا رل الكبيل  ي ولصين الج ،الدراسة

أن غالبية ا  لاد المبي رين لاديه  خدماة باين  1إ  يبين الجدول  ،لفو ني  جد  خاٍل من الت ب ب

ع،  يماا بفغات نسابة ا  الاد الا ين 2953خمس سن ا ، إ  بفغات نسابته   م إلوما ه  أقل من سنة 

ع سانة بفغات 19-14لديه  خدمة من م ن لاد ال ي، أما ا بفغت نسبته  ع14-9يمتفك ن خدمة من م

وهي نسبة وقتلب من النسابة  ع2153بفغت نسبته  م سنة  24ما ال ين وجاوزوا أ ،ع%24نسبته  م

وهااي وتفاااو  ماال  ، ااي حااين و ااكل بقيااة النسااب قيمااة منخفضااة مقارنااةل ماال القااي  السااابقة ،ا ولااو

 بلضها البلضذ 

 ي ضااا وـل اللمااـل دالال  مهمااة لفااو النضااج والدرايااة باللماالذ : يليااي منوااالفئااات العمريااة

 إ  بفغات نسابته  ،ع سنة39-29م ما بين ن غالبية ا  لاد المبي رين وتلاو  ألماره وب 1الجدول 



 [22] عبدالله

-39م باااين  يماااا بفغااات النسااابة المئ ياااة لإل ااالاد المبيااا رين الااا ين وتااالاو  ألمااااره  ،ع%92م

 انية من حير ملدل ا لمار اللينة  ي البيرذالتي وي ز لفو الملوبة الث )%23عم09

 وتقدم نسبة اوتلاك اللاامفين  اي دورا  ب اقال دورواين لفاو عدد الدورات التي تم االشتراك بها :

 ووتفاو ذالنسب بلدها  ةع ووووي بقي%9053حير بفغت م ،بقية النسب

 ااي مجاال االختيااار  حااد المنوالا  البالغااة ا همياةأ: يُلاد التيشاايل الدراساي التحصايل الدراسااي 

و ها   ،ل غل ال ظائف التاي وانلكس لفاو نيا  كبيال لفاو أساف ب التلامال مال اساتمارة االساتبانة

ع  قط من مجما ع ا  الاد %12إ  يظهل الجدول أن م ،مك ناوها والتلامل ملها لفو ني  صييا

وااهادة المبيا رين حاصافين لفاو واهادة ايلداديااة  ماا دون،  اي حاين كااان مجما ع نسابة حاامفي 

 ،ع%0253ع، بينمااا بفغاات النساابة المئ يااة ليااامفي وااهادة البكااال ري   م%3453الاادبف م الفنااي م

 ع ذ%1453 يما وكف ت نسبة حامفي ال هادا  اللفيا الماجستيل م

 ل بااين  1: يتضااا ماان الجاادول الجاانس أن ا  االاد المبياا رين يت زلاا ن لفااو نيااٍ  متاا ازن نساابيا

طبيلة مجتمل الدراسة الا   يتيفاب بهاا اللمال لكاال الجنساين، إ   إلووه ا يل د  ،ال ك ر واينا 

 ذع%33ع واينا  م%02يالحظ أن نسبة ال ك ر هي م

ا   وتشخيصه وصف نشاط التدريب -ثانيا
ويلا ز  ،غفب البلامج التدريبية يت  ويبيقها داخل الكفيةأن أع من المبي رين لفو %92اوفق م

ع وي ااايل 1513ع وم3200ولفاااو التااا الي م 1Xر  لاااـ  لاااد ال ساااط اليساااابي واالنيااالا  الملياااا

ن كفيته  وإداروها و  ل المي انية الكا ية لفتدريب لفاو ويبياق ألو إ لاد المبي رين ع من ا %9323م

 ع  واالنيالا  الملياار  الباال 3201ال ساط اليساابي الباال  م 2Xويدل   لد لـ  ،يةايلكتلون ايدارة

 رين أن التاادريب خااارج القياال ييماال ممياا ا  يجلاال الجمياال ع ماان المبياا%24وينكااد م ،ع1513م

عذ ويالى 1513ع م2533م  3Xيفضفه لفو التدريب داخل القيل ب سط حسابي وانيلا  مليار  لاـ 

وبفا  ال ساط  ،ن لمادة الكفية وهات  بتادريب المالكاا  القيادياة  اي الكفياةأع من أ لاد اللينة %9323م

ع %01عذ  اي حاين أواار م1523ع م3233هاي م 4Xالتا الي لاـ اليسابي واالنيالا  الملياار  لفاو 

 ضاااالل لااان البااالامج  ،ناااه يااات  اللناياااة ب ضااال البااالامج التدريبياااة التخششااايةألاااو إمااان المبيااا رين 

ويلاا ز هاا ا ال سااط  ،يااة  ااي لماال الكفيااة أو الجاملااةايلكتلون ايدارةيااة اللامااة  ااي ويبيااق ايلكتلون

ع ويمكان مالحظاة ها ا 1511ع م2554م  5Xان لفاو التا الي لاـ اليسابي واالنيلا  المليار  البالغا

 بالجدول اآلوي:
 

  2الجدول 

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات نشاط 

 التدريب

 المتغير
 مقيـــــــــــاس اإلجـــــــــــابة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ال اتفق بشدة ال اتفق غير متأكد اتفق تفق تماماا

 % ت % ت % ت % ت % ت

هل البرامج 
التدريبية يتم 
تطبيقها داخل 

 الكلية

22 2523 24 2223 12 12 11 1023 14 1323 3200 1513 

هل الكلية توفر 

الميزانية الكافية 

للتدريب على 

تطبيق اإلدارة 

 اإللكترونية

21 23 15 2923 19 24 14 1323 14 1323 3201 ,1,1 
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 المتغير
 مقيـــــــــــاس اإلجـــــــــــابة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ال اتفق بشدة ال اتفق غير متأكد اتفق تفق تماماا

 % ت % ت % ت % ت % ت

للتدريب خارج 

القطر مزايا 

ومميزات يجعل 

الجميع يفضله 

على التدريب 

 داخل القطر

3 0 12 12 13 2253 21 23 22 2553 2533 ,1,1 

هل  عمادة الكلية 

تهتم بتدريب 

المالكات القيادية 

 داخل الكلية

13 20 22 2523 13 13233 11 1023 11 1023 3323 ,1,1 

ل  هناك عناية ه

كافية بوضع 

البرامم 

التدريبية 

التخصصية 

لتطبيق اإلدارة 

اإللكترونية في 

عمل الكلية او 

 الجامعة

3 0 23 32 12 12 22 3053 3 319 ,132 ,1,, 

   1925 21 1320 2222 1323 المعدل

 من إلداد الباحثةذ المصدر:
 

 

ا   وتشخيصه وصف محتوى التدريب -ثالثا

لااو إن التلوااييا  لفباالامج التدريبيااة وكاا ن ب اسااية الاالئيس إالمبياا رين ع ماان 9423أوااار م

ع   اي 1523عم320ولفو التا الي م 6Xويل ز ه ا ال سط اليسابي واالنيلا  المليار  لـ  ،المباول

خاا  رأ  المتاادربين لفباالامج التدريبيااة التااي أع ماان اي االاد لينااة البياار أن ياات  %3453حااين ينكااد م

ورأى  ،ع1519ع و انيالا  مان مليااار  م2539بفا  م 7Xا ب ساط حسااابي لاـ يلغبا ن الم ااركة بها

ينكااد لفااو قيااام إدارة متخششاة أو قساا  متخشااص بااأدارة الباالامج  8Xن أع مان المبياا رين %92م

التدريبية وجمل البياناا  لان االحتياجاا  التدريبياة وب ساط حساابي وانيالا  ملياار  يبفغاان لفاو 

ناه يات  االستلوااد بتيفيال إلاو أع مان ا  الاد المبيا رين %0252م عذ وي ايل15124ع م322الت الي م

ع وانيااالا  ملياااار  3549م 9Xحساااابي لاااـ  التدريبياااة وب ساااطال ظاااائف لناااد ويدياااد االحتياجاااا  

 ذ  3ع، الجدول 1515م
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 3الجدول 

 رات التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغي

 محتوى التدريب

 المتغير
 مقيـــــــــــاس اإلجـــــــــــابة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال اتفق بشدة ال اتفق غير متأكد اتفق اتفق تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت

هل الترشيح 

للبرامم التدريبية 

يكون بواسطة 

الرئيس المباشر 

 في العمل

13 20 24 2223 12 2123 14 1323 11 1023 320 1523 

هل يتم أخذ رأي 

المتدربين 

للبرامم التدريبية 

التي يرغبون 

 المشاركة بها 

3 1453 19 24 12 2153 34 04 2 3 2539 1519 

هل يقوم قسم 

متخصص بإدارة 

البرامم التدريبية 

وجمع البيانات 

عن االحتياجات 

 التدريبية 

22 2523 24 2223 15 2923 14 1323 0 923 322 1514 

هل يتم اللجوء 

إلى تحليل 

الوظائف عند 

تحديد االحتياجات 

 التدريبية 

3 553 29 3353 13 2253 13 ,,11 5 12 3249 1515 

   14 2223 2222 2222 1323 المعدل

 من إلداد الباحثةذالمصدر: 
 

ا   وتشخيصه يةاإللكترون اإلدارةوصف العمل ب -رابعا

ل لتساهيل ويبياق  ئةفو انه يت  وهيع من المبي رين ل%04ي يل م ل وملن يا  ايدارةاللامفين نفسيا

ع 3553التاا الي م ولفااو X10 لااـويلاا ز هاا ا ال سااط اليسااابي واالنياالا  المليااار   ،يااةايلكتلون

 ايدارةع من أ لاد لينة البير أنه يت  ون يل أساليب التدريب لفاو ويبياق %3555عذ وينكد م1534م

ع 3541وسط حسابي وانيالا  ملياار  يبفغاان م 11Xيب اللمفي والنظل  ولـ ية بين التدرايلكتلون

 الاد باساتخدام بلامجياا  ن ونفيا  اللمال يات   اي وانون ا أع من المبيا رين 1052عذ ويلى م1513م

ع 2550وبفغااا لفااو التاا الي م،  12Xوياادل  هاا ا ال سااط اليسااابي واالنياالا  المليااار  لااـ  ،خاصااة

ينكاادون أن الكفيااة وساتخدم باالامج وأسااليب إلكتلونيااة  ااي  المبيا رين  ع ماان%1350عذ أماا م4533م

عذ وينكاد 1511ع وانيالا  ملياار  م2593م 13Xاللمل ال حدة المالية والمخازن وب سط حسابي لـ 

ن ويبيااق ا قسااام اللفميااة باالامج الكتلونيااة  ااي ونظااي  درجااا  اليفبااة ع ماان المبياا رين أ%0153م

ع مااان %92ع وي اايل م1520ع م3542لفااو التاا الي م 14Xر  لاااـ وب سااط حسااابي وانياالا  مليااا

ن ال حادة اللفمياة  اي كفياااوه  وساتخدم بالامج خاصاة بلمفهاا  ااي الكفياة ب ساط حساابي لااـ أالمبيا رين 

15X  ع مان المبيا رين أن ونظاي  والبة وانون اليفباة لمفهاا %2354عذ ورأى م1543ع م3200بف  م

بفا   16Xائق وبالدرجا  وب سط حسابي وانيالا  ملياار  لاـ بالبلامج الخاصة بمففا  اليفبة وال ر

 ذ                                  0الجدول  ينظل ع لفو الت الي،1545ع م2553م
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 5الجدول 

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات العمل 

 يةاإللكترون اإلدارةب

 رالمتغي
 مقيـــــــــــاس اإلجـــــــــــابة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال اتفق بشدة ال اتفق غير متأكد اتفق اتفق تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت

هل يتم تهيئة 

العاملين نفسيا 

لتسهيل تطبيق 

اإلدارة 

 اإللكترونية 

,1 ,2 ,1 ,2 ,1 ,119 ,9 ,119 ,1 ,,19 9131 ,192 

نويع أساليب ت

التدريب على 

تطبيق اإلدارة 

اإللكترونية بين 

 العملي والنظري 

,2 ,919 ,2 ,111 ,1 ,2 ,1 ,2 ,, ,1 912, ,1,9 

هل يتم استخدام 

برمجيات خاصة 

 في شؤون األفراد

2 119 1 319 21 1,11 ,1 ,2 , ,11 ,132 2111 

هل الكلية 
تستخدم برامج 

وأساليب 
الكترونية في 

حدة العمل بالو
 المالية والمخازن

1 111 1 ,211 ,1 9211 ,, ,319 ,2 ,111 ,111 ,1,, 

هل تطبق االقسام 

العلمية برامم 

الكترونية في 

تنظيم درجات 

 الطلبة 

,1 ,,19 ,1 ,2 ,1 ,,11 ,, ,1 ,1 ,2 9121 ,1,2 

هل تمتلك الوحدة 

العلمية في 

كلياتهم تستخدم 

برامم خاصة 

 بعملها

,, ,319 ,2 ,111 ,, ,1 ,, ,211 ,2 ,919 9122 ,121 

يتم تنظيم شعبة 
شؤون الطلبة 

عملها باالعتماد 
على برامج 

خاصة لتوثيق 
ملفات الطلبة 

 والوثاثق

1 ,211 ,9 ,119 ,1 9919 ,2 9 1 111 ,1,3 ,123 

   2229 2222 22222 9225 22 المعدل

 من إلداد الباحثةذ المصدر:
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ا   بين متغيرات الدراسةتحليل عالقات االرتباط  -خامسا

ووتنااول ها   الفقالة مان  ،يتيفب ويفيل الدراسة ضلورة اختبار  لضياوها اللئيساة والفللياة

 البير اختبار  لضيا  الدراسة وهي:

ياة، ويتفالع ايلكتلون ايدارة: هنااك لالقاة اروبااط ملن ياة باين التادريب والفرضية الرئيساة األولاى

 لنها الفلضيا  الفللية اآلوية: 

 يةذايلكتلون ايدارةهناك لالقة اروباط ملن ية بين ن اط التدريب و 

 يةذايلكتلون ايدارةهناك لالقة اروباط ملن ية بين ميت ى التدريب و 

نتااائج اللالقااة بااين  9وي ضااا الجاادول  ،لمبي رااةاوحففاات هاا   اللالقااة لفااو مساات ى الكفيااة 

 ة المبي رةذية لفو مست ى الكفيايلكتلون ايدارةالتدرب وويبيق 
 

 5الجدول 

 يةاإللكترون اإلدارةنتائم العالقة بين التدريب وتطبيق 

 المتغير المعتمد                                      

 المتغيرات المستقلة
 يةاإللكترون اإلدارةتطبيق 

 45322* من اط التدريبع  1التدريب

 45230* م ميت ى التدريبع2التدريب

 067,1* التدريبالمؤشر الكلي: 

          *P0.05    N= 75     N.S= not significant                : من إلداد الباحثةذالمصدر  
 

 ايدارةولفتيقااااق ماااان الفلضااااية اللئيسااااة مهناااااك لالقااااة اروباااااط ملن يااااة بااااين التاااادريب و

ع لناد 45321الروبااط مأن اللالقة ملن ية وم جبة، إ  بفغت قيماة ا إلو 9يةع ي يل الجدول ايلكتلون

أن هناااك لالقااة  9ع ولفتيقااق ماان الفلضاايا  الفلليااة المنبثقااة  منهااا ينكااد الجاادول 4549مساات ى م

ع لنااد 45322يااة، إ  بفغاات قيمااة االروباااط مايلكتلون ايدارةملن يااة بااين ن اااط التاادريب وويبيااق 

ن هنااك لالقاة اروبااط أ ينكاد 9ع إما  يما يخص الفلضية الثانية  ان الجدول 4549مست ى ملن ية م

ع لنااد مساات ى 45230يااة، إ  بفغاات قيمااة االروباااط مايلكتلون ايدارةملن يااة بااين التاادريب وويبيااق 

 عذ 4549ملن ية م

ا   تحليل عالقات األثر بين متغيرات الدراسة -سادسا
يتناول ه ا الج ء من البير ال ق   اختبار  لضية البير اللئيسة الثانية، وهاي: مهال هنااك 

يااةع والفلضاايا  الفلليااة المنبثقااة لنهااا، ايلكتلون ايدارةوريل ملناا   بااين التاادريب وبااين ويبيااق واا

 وهي:

  ايلكتلونيةذ ايدارةهناك ووريل ملن   بين ن اط التدريب وويبيق 

  يةذايلكتلون ايدارةهناك ووريل ملن   بين ميت ى التدريب وويبيق 

ية،  قد بفغات ايلكتلون ايدارةلفتدريب  ي ويبيق وج د ووريل ملن    2إ  نالحظ من الجدول 

ع 1533لناد درجتاي حلياة م 0ع وهي أكبل مان قيمتهاا الجدولياة البالغاة 144512الميس بة م Fقيمة 

 Bوماان خااالل متابلااة ملااامال   ،ع45933م 2Rع وبفاا  ملاماال التيديااد 4549ومساات ى ملناا   م

ع وهي قيمة ملن ية وأكبال مان قيمتهاا الجدولياة 14541الميس بة بفغت م t ع وبين أن قيمة(tواختبار 

 عذ4549ع ومست ى ملن ية م1530ع لند درجتي حلية م1522البالغة م
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 ,الجدول 

 يةاإللكترون اإلدارةتأثير التدريب في تطبيق 

 المتغير المستقل

 المتغير المعتمد

 التدريب
2R 

F 

 المحسوبة
P-value 

0 1 

 يةايلكتلون ايدارةويبيق 
45309 

   N.S ع1533م 

45332 

 ع14541م*
45933 144512 45444 

*P0.05                      N= 75         N.S= not significant 

   =D.f  ع1.73م                          ع الميس بة                            tقي  م إلوع و يل *م

 من إلداد الباحثةذ المصدر:
 

وجا د واوريل  3ياة  ي ضاا الجادول ايلكتلون ايدارةوريل ن ااط التادريب  اي ويبياق أما لان وا

ع وهاي 31503الميسا بة م Fياة، إ  بفغات قيماة ايلكتلون ايدارةلتادريب  اي ويبياق املن   لن ااط 

ع وبف  ملامل 4549م ةع ومست ى ملن ي1530لند درجتي حلية م 0أكبل من قيمتها الجدولية البالغة 

الميسا بة بفغات  tن قيماة أع وباين (tواختباار  Bومن خالل متابلة ملامال   ،ع45923م 2Rالتيديد 

ع 1533ع لند درجتاي حلياة م1522كبل من قيمتها الجدولية والبالغة مأوهي قيمة ملن ية و ،ع5543م

 عذ4549ومست ى ملن ية م
 

 7الجدول 

 يةاإللكترون اإلدارةتأثير نشاط التدريب في تطبيق 

 مستقلالمتغير ال

 المتغير المعتمد

 2R 1التدريب 
F 

 المحسوبة
P-value 

0 1 

 يةايلكتلون ايدارةويبيق 
45231 

 ع2535م *

45334 

 ع5543م*
45923 31503 45444 

*P0.05                      N= 75         N.S= not significant 

  =D.f   ع1.73م                                   ع الميس بة         tقي  م إلوع و يل *م

 من إلداد الباحثةذ المصدر:

وج د واوريل ملنا   وية ايلكتلون ايدارةووريل ميت ى التدريب  ي ويبيق  3ويلكس الجدول 

كبال مان قيمتهاا أوهي  ،ع24554الميس بة م Fية، إ  بفغت قيمة ايلكتلون ايدارةلفتدريب  ي ويبيق 

 2Rع وبفا  ملامال التيديااد 4549ع ومسات ى ملنا   م1530د درجتاي حليااة ملنا 0الجدولياة البالغاة 

ع 3534الميساا بة بفغاات م tع وبااين أن قيمااة  (tواختبااار  Bع وماان خااالل متابلااة ملااامال  45099م

ع ومسات ى 1533ع لناد درجتاي حلياة م1522كبل من قيمتها الجدولية والبالغة مأوهي قيمة ملن ية و

 عذ4549ملن ية م
 

 8الجدول 

 يةاإللكترون اإلدارةتأثير محتوى التدريب في تطبيق 

 المتغير المستقل

 المتغير المعتمد

 2R 2التدريب 
F 

 المحسوبة
P-value 

0 1 

 يةايلكتلون ايدارةويبيق 
45325 

 ع2529م *

45323 

 ع3534م*
45099 24554 45444 

*P  0.05                     N= 75                   N.S= not significant 

  =D.f ع1.73م                        ع الميس بة                             tقي  م إلوع و يل *م

 من إلداد الباحثةذ المصدر:
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 ايدارةمن ن اط وميت ى التادريب مجتملاةل  اي ويبياق   ج د ووريل ملن   لكلو يما يتلفق ب

لنااد  0ع وهااي أكباال ماان قيمتهااا الجدوليااة البالغااة 31503ساا بة مالمي Fيااة،  قااد بفغاات قيمااة ايلكتلون

ع ومان متابلااة 45923م 2Rع وبفا  ملاماال التيدياد 4549ع ومساات ى ملنا   م1530درجتاي حلياة م

وهااي قيمااة ملن يااة  ،ع2553ع م0522الميساا بة بفغاات م tع وبااين أن قيمااة (tواختبااار  Bملااامال  

 عذ4549ع ومست ى ملن ية م2532لند درجتي حلية مع 1522وأكبل من قيمتها الجدولية البالغة م

 

 9الجدول 

 يةاإللكترون اإلدارةتأثير متغيرات التدريب )المحتوى والنشاط( في تطبيق 

 المتغير المستقل

 المتغير المعتمد

 2التدريب 
2R 

F 

 المحسوبة
P-value 

0 1 2 

 يةايلكتلون ايدارةويبيق 
45392 

 N.S ع123م 

45932 

 ع0522م*

45303 

 ع2553م*
45923 31503 45444 

*P 0.05                     N= 75          N.S= not significant 

  =D.f ع2.72م                           ع الميس بة                           tقي  م إلوع و يل *م

 من إلداد الباحثةذ المصدر:
 

ا   تغيرات المستقلةاختبار تباين تأثير الم -سابعا
 ج د وبااين  اي واوريل المتغيالا  بسيت   ي ه   الفقلة اختبار الفلضية اللئيسة الثالثة المتلفقة 

 المستقفة ومست ا   ي المتغيل الملتمد، ولفو الني  اآلوي: 
 

 10الجدول 

 يةلكتروناإل اإلدارةنتائم تحليل االنحدار المتدرج لبيان تباين تأثير متغيرات التدريب في تطبيق 

 2Rالقدرة التفسيرية لألنموذج  المتغيرات الداخلة لألنموذج المرحلة

 %92530 التدريب الملحفة ا ولو

 %93550 ن اط وميت ى التدريب الملحفة الثانية

 من إلداد الباحثةذ المصدر:
 

لمتغيااالا  ن أ Stepwiseاالنيااادار المتااادرج ويفيااال يظهااال نتاااائج  14ياُلحاااظ مااان الجااادول 

الياصافة  اي  ع مان التغيالا %92530ميُفسال ل حاد  ياة ايلكتلون ايدارةويبياق  ي  ال ووريل دريبالت

لنااد إضااا ة ميتاا ى ع %9325م ااي حااين أصاابيت قيمااة ملاماال التيديااد  ،بلااد ايدارة ايلكتلونيااة

ل  ااي إحاادا  التغياالا   ااي ألمااال ايدارة ايلكتلونيااة أ  ان نساابة  التاادريب ب صاافه متغياالال مساااهما

 عذ%9325صبيت مأوميت ا  دريب لمساهمة لن اط التا

ا   االستنتاجات والتوصيات -ثامنا

 . االستنتاجاتأ

ن وجا ب اللاامفين لادى الكفياا  مماا يفضاف نه لفاو أنها وم اياا كثيالة مان وا لفتدريب خارج البفاد. 1

 البفدذالتدريب داخل 

ياة  اي ايلكتلون ايدارةية  اي ويبياق  ل اللناية الكا ية ب ضل البلامج التدريبية التخششاذ لدم و 2

 كفياوه ذ

لاا  يكاان لفلااامفين  ااي المنظمااا  المبي رااة دور بااارز  ااي ويديااد البلنااامج التاادريبي الميفاا ب ذ 3

ل  االوتلاك  من ملل ته  بياجاوه  لفخبلا  الميف بة  ي اللملذ به انيالقا
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يماا  اي   وباا خصالمختففاة ن الكفيا  ل  وستخدم وب اكل بسايط بلامجياا  خاصاة  اي وحاداوها ذ إ0

ساليب قديماة  اي وخا ين أوتبل  تزالإ  ال ،روفة ملف ما  وورائق اليفبة وك لد المخازنأيخص 

 وو ريق ملف ماوهاذ

 ب. التوصيات

ذ االستملار  ي وبني ال سائل اليديثة  ي ويبيق البلامج التدريبية داخل الكفيا  من وحادا  التلفاي  1

 اي ويا يل الكا ادر اللامفاة لاديها بال اكل الا   يجلفاه يا از  التاادريب المساتمل  يهاا بماا يساالد 

 خارج البفدذ

ب اكل لاام والكا ادر القيادياة ب اكل خاام لفتادريب   ي المنظماة المبي راةخضاع كا ة اللامفين إذ 2

 مهااارا  وخباالا  قااادرة لفااو وإكسااابه بمااا يااتالءم ماال حجاا  التياا ر الياصاال بالبيئااة التلفيميااة 

 التلفيميةذ المنسسا ه   ي اوخا  القلار ووي يل اللمل داخل وي يل قدراو

 إلاوسسااوه  ي ب كل يمكنه  مان وي يال منايلكتلونذوي يل قابفيا  المختشين  ي اللمل بالمجال 3

 إلكتلونيةذسسا  نم

هااا نيتاج ي ويديااد الباالامج التدريبيااة التااي ي ااإواالاك ا  االاد اللااامفين  ااي المنظمااة المبي رااة  ذ0

ن اللمفيااة ممااا يجلاال ماا ،مكانياااوه إ  لفااو ج انااب القشاا ر لااديه  واللماال لفااو وياا يل وال قاا 

 ذالتدريبية لمفية ناحجة

 ايدارةي والقضااء لفاو  كالة ان وبناي ايلكتلوناوهيئة اال لاد نفسايا لفتبناي والتيا ل نيا  اللمال  ذ9

المنظماا  مان خاللهاا  واتمكنه  استغناء لن اللنشل الب ل  وول ي   كلة انها اداة  ةيايلكتلون

 ال قت والجهدذ من وقفيص

ولاادم اقتشااار  ةيااايلكتلون ايدارةسسااا  التلفيميااة بالكاماال بالتاادريب والتياا ل نياا  نذ واام ل الم2

 اللمفية لفو ج ء ميدد منهاذ

 ايهاواليار لف اواللمل لفو ول ي ها يةايلكتلون ايدارةلم ض لا  ويبيق خلى أوبنو دراسا   ذ3

 ةيااايلكتلون با ساااليبولمال  منسسااا  إلااوسساااونا التلفيمياة قيااة وتيا ل  يهااا منن إلااولف صا ل 

 لمالها بما يجلفها م اكبة لفجاملا  والكفيا  اللالميةذأنجاز إلتيقيق السللة  ي 

 المصادر

 المصادر باللغة العربية -أوالا 
ية  راء لينة من المدراء ، ودريب اللامفين ووقيمه دراسة استيالل2414الجب ر ، سلى كاظ  داؤود، ذ 1

دبف م لالي التخششي  ي ايدارة الشيية وإدارة  ،المباولين لفمتدربين  ي دائلة صية نين ى

 جاملة الم صل ذ ،كفية ايدارة واالقتشاد ،المست فيا 

   .www . already. Comذ 13340 ،اللدد ،، صييفة اللياض الي مية 2442، الجديد، مهند بن ناصلذ 2

دار الكتب لفيبالة ، 1ط ،، إدارة الم ارد الب لية2444ال ، منيد سليد ، و حلح ش، لادل صالا ،السذ 3

 والن لذ

 مشل ،ايسكندرية، 1ط، ، ايدارة ايلكتلونية، دار الفكل الجاملي لفن ل2442الشيل ي، ميمد ، ذ 0

 ،  ا ردنلمانلت زيل، ، التدريب ايدار  و دار اليازور  اللفمية لفن ل وا2442، نج ،الل او  ذ9

دار وائل لفن ل  ،الب لية الملاصلة بلد استلاويجية، إدارة الم ارد 2، ط2445، لمل وصفي،اللقيفيذ 2

 ا ردنذ ،لمان ،والت زيل

لمنظمي دراسة آلراء لينة من المتدربين ا، التدريب إدارة لتل ي  ا داء 2445،، نسلين لبدا لفهبدو ذ 3

الدبف م اللالي التخششي  ي إدارة  ،الا  ا دوية والمستف ما  اليبية ساملاء ي ال لكة اللامة لفشن

 جاملة الم صلذ ،كفية ايدارة واالقتشاد ،ا لمال

كفية المنش رة  ،1، ايدارة المتمي ة لفم ارد الب لية بال حدود وط2445 حسن، لبد الل ي  لفي،ذ 3

 مشلذ ،ل والمنش رةوجاملة المنش رة والمكتبة اللشلية لفن ل والت زي
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 ،، ولجمة ميمد سليد احمد لبد المتلال وملاجلة لبد الميسن لبد الميسن ج دة2445ديسفل، جار ، ذ 5

 الممفكة الللبية السل دية ذ ،دار المليخ لفن ل اللياض ،إدارة الم ارد الب لية

دار  1دارية  ، ط، إدارة الم ارد الب لية وخشص نظ  الملف ما  اي2443لفي ميمد ، ربابلة، ذ14

 صفاء لفن ل والت زيل ولمان ا ردن

  www . face book. Comذ 2213اللدد  ،، ايدارة ايلكتلونية الي ار المتمدن2443زوهار،  يشل،ذ 11

 ، ايدارة ايلكتلونية، دار رسالن لفيبالة والن ل، دم ق، س رياذ 2442سند ، حسين ، ذ 12

 ،دبف م اللالي التخششي  ي إدارة ا لمال كفية ايدارة واالقتشاد، ال2414داؤود، أسماء حازم، ذ 13

 جاملة الم صل  ذ

ارل التدريب الم ارد الب لية  ي ويقيق المي ة التنا سية دراسة  ،2443سامي واهل، ، لسكل ذ10

 ،استياللية  راء لينة من المتدربين  ي ال لكة اللامة لشنالة ا دوية والمستف ما  اليبية نين ى

 جاملة الم صلذ ،كفية ايدارة واالقتشاد ،رسالة ماجستيل

، نم  ج مقتل  لفتدريب ايلكتلوني  ي الملك  ال طني لالست ارا  2445كغ ، زينة منيل داؤود، ذ 19

 جاملة الم صلذ ،كفية ايدارة واالقتشاد ،رسالة ماجستيل ،والتي يل ايدار   ي الم صل

الممفكة الللبية  ،كفية ايدارة التلب ية والتخييط ،رسالة ماجستيل، 2443ميمد، ميمد بن سليد، ذ 12

 السل ديةذ

، ايدارة والملل ة ايلكتلونية واالستلاويجيةذ ال ظائف، المجاال ، دار 2445نج ، نج  لب د،  ذ13

 اليازور  لفن ل والت زيل، لمان، ا ردنذ

اليازور  اللفمية لفن ل والت زيل، لمان، ، ايدارة ايلكتلونية، دار 2414ياسين، سلد غالب، ذ 13

 ا ردنذ
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