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  الملخص 
عمليات التدريب التقليدية التي تستخدمها المؤسسات المالية والمصرفية العاملة  الدراسة هتستعرض هذ

في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث عدد الدورات وعدد المؤسسات المشارآة وعدد 
على التعرف على معوقات التدريب  الدراسةآما تعمل هذة . دريبيةالمتدربين وتكلفة الدورات الت

التقليدية في ظل األوضاع التي تمر بها مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث صعوبة التنقل 
  .للمتدربين بين محافظات الوطن للمشارآة في الدورات التدريبية المختلفة

  
استخدام آليات االتصال ب  اإللكترونيم التعلم والتدريب على فحص إمكانية استخدا الدراسةتعمل هذة 

الحديثة من حواسيب وشبكات ووسائط متعددة من صوت وصورة ورسوميات وآليات بحث ومكتبات 
أساليب التدريب التقليدية وذلك من اجل تخفيض تكاليف  نبدال ملكترونية وآذلك بوابات اإلنترنت ا

ب الحاجة ة مشترآة ودورات تدريبية مصممة لكل مؤسسة وحسالتعلم والتدريب وعقد دورات تدريبي
جل االحتفاظ بالمادة أجل التغلب على معوقات الزمان والمكان ومن والمستوى المطلوب، ومن أ

كي يتدرب في الوقت والمكان التدريبية واستخدامها في تدريب متدربين جدد؛ وإتاحة الفرصة للمتدرب ل
  .هناسبالذي ي

  
والعقبات التي يمكن أن تعترض إمكانية تطبيق مثل  تاإلمكانيات، المتطلبا الدراسة آما تستعرض هذة

  .هذا النظام
  
  
  

Summary  
  

This Study discusses the traditional training operations in the financial    
institutions and banks in the Palestinian National Authority regions in terms of 
the number of workshops or short courses، the number of participating 
institutions the number of the trainees and the training cost.  
 
Also this Study works for the recognition and exploration of the traditional 
training obstacles under the situations that the Palestinian National Authority 
regions pass by in terms of the difficulty of movement of trainees among its 
governorates to participate in the different training courses. 
  
This Study explore the possibility of using e- learning and electronic training 
with the use of Computers، Networks، Search Engines، E-libraries،    
Multimedia and web portals  instead of the traditional training styles for the 
reduction of the costs of learning and training to conduct common training 
courses and design training courses to each  institution whenever needed  to 
the required level and  to overcome the obstacles of time and place، and  to 
keep the training material to be used in training new trainees ; giving chance 
to the trainee to be trained in the suitable time and place (at his own pace) 
Also this Study discusses the capabilities، requirements and the obstacles that 
can obstruct the possibility of the application of such new system. 
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  مقدمة
  
دورا هاما ولعبت  ،1993العام  فيبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية  عادة البنوك الفلسطينية نشاطهاأ

ها وبشكل جاد على توسيع ئعملت هذة المؤسسات منذ نشاحيث  قتصاد الوطني الفلسطينيير اإلفي تطو
لتشمل محافظات الوطن آافة، فهي بهذا تفتتح فروعا لها في المدن  :افقياشبكة خدماتها بكال االتجاهين 

حيث : عموديا. يهافراد العاملين لدموظفين إلى األعداد متزايدة من الأضافة إالفلسطينية لذا تعمل على 
آبر قطاع أتعمل جاهدة على تحسين وتطوير نوعية الخدمات التي تقدمها لتتنافس فيما بينها على آسب 

فقد اعتمدت هذة المؤسسات وبشكل ملحوظ على تطوير قدرات العاملين  آله،لهذا .معهامن المتعاملين 
ولهذا الغرض فقد تم  عليها،لمتعارف لديهامن خالل عقد دورات تعليمية وتدريبية بالطرق التقليدية ا

ما تقوم به  إلىضافة م بمهمة التدريب والتعليم باإلانشاء معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية للقيإ
  .المعهد وبرامج أنشطةرج نطاق ايب لموظفيها خرالمؤسسات منفردة في مجال التد

  
في الشرآات والمؤسسات  األخيرة اآلونةا في يعتبر التدريب من المجاالت التي تلقى اهتماما متزايد

العصرية التي تواجه الكثير من في مواجهة التحديات  أهميةوذلك لما لهذا المجال من  ،الحديثة
وتقليل التكلفة  اإلنتاجيةجل زيادة أومن . التكنولوجيالمؤسسات مثل زيادة حدة المنافسة والتطور 

ولكي يرقى لشغلها  أوالوظيفة التي سوف ينتقل  أويشغلها  موائمة الفرد مع متطلبات الوظيفة التيو
ازداد اهتمام  جل هذا آله،أمن  حديثة،وطرق ووسائل  مع برامج عمل التأقلمعلى  قادرايكون 

  .المؤسسات بالتدريب
وقد عملت بعض المؤسسات  التدريب،في مجال  اإلنفاقزيادة  إلىاتجهت المؤسسات  األخيرفي العقد 

عمل على االستفادة من  خراآلحدات تدريب خاصة بها آجزء من الهيكل التنظيمي والبعض و إنشاء إلى
  .ومؤسسات تعمل في مجال التدريبخدمات مراآز 

تنمية معلوماتية  ، وما تبعه مناإللكترونيإن التقدم العلمي الذي يشهده هذا العصر خصوصًا في المجال 
وآان التدريب من  الحياة وأساليبها، ّير آثيرًا من أنماطقد أثر على آافة مناحي الحياة ومناشطها، وغ

واقعا  اإللكتروني بالتدريبما اصطلح عليه  حتى اصبح جياوضمن القطاعات التي استخدمت التكنول
العديد من المجاالت والقطاعات وهذه الدراسة تبحث امكانية استخدام التدريب ملموسا ومستخدما في 

  .الفلسطيني رفيالمصفي القطاع  اإللكتروني
  
  هدافاأل
  

  :إلى الدراسةتهدف هذه 
 .تسليط الضوء على عملية التدريب في المؤسسات المالية والمصرفية وما ينفق عليها سنويا .1
 .ط الضوء على ازدياد البرامج التدريبية السنويةيتسل .2
يها بسبب المطردة في البرامج التدريبية وازدياد ما ينفق عل ةالزياد إلىمناقشة مدى الحاجة  .3

 :آثر من االشكال التاليةأو أالتوسع العمودي واالفقي للبنوك العاملة في فلسطين والتي تاخذ شكال 
  .ازدياد عدد فروع البنوك العاملة في فلسطين .1
 .ازدياد عدد العاملين في مجال الخدمات المالية والمصرفية .2
  .في فلسطين الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية حديثتنوع وت  .3

  .على التدريب من خالل تقييم العائد منهاتقليل تكاليف التدريب وتبرير ما ينفق      
  

والذي سيعمل على  اإللكترونيساليب التدريب التقليدية باسلوب جديد يسمى التدريب أاستبدال  .4
  :تحقيق االهداف التاية

   .تقليل تكاليف التدريب -أ 
  . وقات الدوام الرسميأخارج  الوقت الذي يناسبه ب لكي يتدرب فيتاحة الفرصة للمتدرإ -ب 
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آما يمكن للمؤسسة ان تستخدم  شاء، اليها متىحتفاظ بالمادة التدريبية لرجوع المتدرب اإل -ج 
عداد المادة أدفع تكاليف  إلىدون الحاجة  خرى من المتدربينأفواج أالمادة التدريبية لتدريب 

  .التدريبية في آل مرة
من  آل وتأثيراتبعيدة عن ضغوط ) بيته(ة ب لكي يتدرب في بيئتاحة الفرصة للمتدرإ - د 

  .المشارآين المدربين والمتدربين
التغلب على معوقات الزمان والمكان للمشارآة في دورات تدريبية في ظل الظروف السياسية  -ه 

الفلسطينيين بين  )الموظفين( سرائيلية التي تعيق حرآة المواطنينوالحواجز العسكرية اإل
  .بين الضفة الغربية وقطاع غزةآذلك ظات الشمالية في فلسطين والمحاف

  
  التدريب في المؤسسات العربية

  
ليس لديها أي تصور علمي  ،الكثير من المؤسسات العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص إن

العمل القياس الالزمة لمدخالت  أدواتوطبيعة  ،نظام الفعالية الكلية أو ،معايير األداءمحدد عن 
والحديث عنها  المؤسسات التي لديها الفرص التدريبية الحالية، والتي عادة يتم تحديدها أنآما . المختلفة

 هآرقم في التقارير السنوية لهذ إضافتهمعنى سوى  أوأي داللة  هفي شكل رقمي ليس ل و عن نتائجهاأ
 2006ساعة تدريب خالل العام  1500ذ لقد تم تنفي( هذه العبارة يعبر عنها بوالتي غالبا ما  ،المؤسسات

أي داللة على  إعطاءدون . الخ. . .تدريبيةساعة لكل دورة  25موظف بمعدل  1250استفاد منها 
  .جدوى هذا التدريب ودون تبرير ما ينفق على تلك الدورات من وقت ومال وجهد

من الوقت والجهد  ابتداءًا سس صحيحة يعتبر آل ما ينفق علية فاقدًاأن التدريب الذي ال يبنى على إ
رباك لعمل المؤسسة إبضياع وقت المتدربين وما يصاحبه من  عداد المادة التدريبية مرورًاوالتكلفة إل

آذلك المصاريف المتعلقة بالزمان والمكان والتسهيالت الخاصة بعقد  .المتدربينليها إالتي ينتمي 
معالجة تلك النفقات والمصاريف المرتبطة  ىإلق رسنتط الدراسةونحن في هذة . دورات التدريب تلك

ال أالتقليدية  ةقيمن خالل طرح بديل لتلك الطر الطريقة التقليديةببزمان ومكان انعقاد الدورات التدريبية 
ليس  اإللكترونين التدريب أ، مشيرين ومنبهين اإللكترونيو ما يسمى التدريب أوهي التدريب عن بعد 

و عدم قدرة أحتياجات التدريبية مثل عدم القدرة على تحديد اإل خرىاأل يبلمشاآل التدر عالجا سحريًا
  .بالتدريب صًالأفي حل مشاآل ال تحل  اإللكتروني التدريب

عدم قدرة المؤسسات  يه ،عملية التدريب في المؤسسات الفلسطينية من المشاآل التي تعاني منها و
التي يمكن عالجها بالتدريب وتلك المشكالت التي ال والقائمين على التدريب من التفريق بين المشكالت 

ن التدريب ليس أن يتيقنوا من أن القائمين على التدريب يجب أخر آيمكن عالجها بالتدريب، بمعنى 
  .سبا لكل المشكالتاعالجا من

  
  تكاليف التدريب

  
لتقييم العائد من  دائم عن وسيلة مقنعة لبشك لبحثمبررات ا أهمزيادة تكاليف التدريب تعتبر من  إن 

تنمية الموارد  أنشطةلتدعيم  إنفاقهاللعمل على تبرير  ، تسعىمستمروبشكل  اإلدارات نأآما . التدريب
  .العليا اإلدارة أمامفي هذا المجال  اإلنفاقالبشرية وتبرير جدوى 

والمصاريف مل على التكاليف تال تش ألنهاوذلك  ،لة صعبةالتكلفة الخاصة بالتدريب تعد مسأ حساب إن
  .آثير من التكاليف على مستوى المؤسسة آكل إلىبل تمتد  ،المباشرة الخاصة بالتدريب فقط

جل العمل أمن  التدريبف تكاليف يصنلتيوضع نظام  أن ،في قطاع المصارف الفلسطينية المأمولمن 
اليف التدريب ن التعامل مع تكأنفاق في هذا المجال ، حيث تسليط الضوء على مكونات وأوجه اإلعلى 

دارات المؤسسات وآذلك القائمين على التدريب في البحث وبشتى الطرق إيساعد  ،بشكل مفصل
ونحن  . وزيادة فاعلية وآفاءة التدريب ،جل تقليل التكاليفأساليب  ووسائل بديلة من أعن والوسائل 

التدريب، يمكنها  ن المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في فلسطين، في حسابها لتكاليفأنرى 
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 أهمحد أهو  األمريكيحد نماذج حساب تكاليف النشاط التدريبي الذي يستخدمه بيت التدريب أ استخدام
  :ثالث مجموعات هي إلىبنود التكاليف  مالنموذج قسهذا . في هذا المجالالمستخدمة النماذج 

ت تقديم البرنامج التدريبي النظر عن عدد مرا ضواحدة بغوهي تكاليف تصرف لمرة : ثابتةتكاليف  -ا
  .المشارآين في ذلك البرنامج األفرادعدد  أو
  .مرات تنفيذ البرنامج التدريبي دمرتبطة بعدوهذه التكاليف : تكاليف متغيرة -ب
  .المشارآين في البرنامج التدريبي األفرادوهي مرتبطة بعدد  :متغيرةتكاليف  -ج

 واألدوات األنشطةحيث يتم تبيان آل  تدريبي اليف برنامجتك إعداديمكن  هنإف التصنيف،بناء على هذا 
متغيرة  أو آانت ثابتة إذاالتي ستشارك في ذلك وتصنيفها ما  األطرافوآذلك  ،التي تلزم واألعمال

المشارآين في البرنامج  األفرادمتغيرة مرتبطة بعدد  أومرتبطة بعدد مرات تنفيذ البرنامج التدريبي 
  :على النحو التاليالتدريبي والتي تظهر 

  
  :تصنيف تكاليف برنامج تدريبي

  
تكاليف ثابتة   )وما يلزم األنشطة(بنود التكاليف  

  لمرة واحدة
تكاليف متغيرة 
مرتبطة بعدد 
مرات تنفيذ 
  البرنامج التدريبي

متغيرة  فتكالي
حسب عدد 

  المشارآين

        )الوقت المستغرق( المنهج التدريبي إعداد  -1
     x  )تحديد تات(التدريبية حتياجاتتحليل اإل•
     x  المادة التدريبية النهائية وإعدادتصميم المنهج •
     x  مالءمتهامن مدى  للتأآدآتابة المادة ومراجعتها •
     x  ، الطباعة، التصويرالكتابة التدريبية مثلالمادة  إنتاج•

        المواد التدريبية الالزمة  -2
 x     ات، قرطاسيةمواد تلزم وتقدم للمتدربين مثل ملف•
، برامج أفالمستخدمها هيئة التدريب مثل تمواد تلزم و•

  آمبيوتر
x x   

        واألجهزةالمعدات   -3
   x x  ، عرض شرائحLCD، تلفزيون، ويديڤ، آمبيوتر•

        التسهيالت المساعدة  -4
   x    القاعات والمعارض الالزمة•

        تكاليف خارج موقع التدريب  -5
 x      وجبات السفر، فنادق،•

        المدربون والمتدربون  -6
 x      )الساعةXعدد الساعات (المشارآون•
 x   x  المدربون الخبراء والمساعدون•
   x x  خبراء التصميم والمستشارون•
   x   السمعية والبصرية لألمور والفنيينالفريق المساعد •
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     =المجموع الكلي للتكاليف 
 مجموع تكاليف التنفيذ الثابتة .1
 مجموع تكاليف التنفيذ المتغيرة في حال تكرار العملية .2
 نعقادعدد مرات اإل xمجموع تكاليف التنفيذ المتغيرة  .3
 مجموع تكاليف آل مشارك .4
 عدد المشارآينxعالهأ3مجموع تكاليف البند  .5

   1،3،5البنود = المجموع الكلي للتكاليف 
  

وهي الطرق المتبعة  لتقليدية في التدريب،ام الطريقة اهذه هي تكاليف تنفيذ برنامج تدريبي باستخد
  .في قطاع المصارف العاملة في فلسطين اآلنحتى 
فان ) اإللكترونيالتدريب ( ةاإللكترونيما تم استبدال طريقة التدريب التقليدية بالطريقة  وإذا

آل  يوفروا أنمعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية يمكنهم  أوالمصارف العاملة في فلسطين 
  :التكاليف المتغيرة المرتبطة بعدد المشارآين والمذآورة في الجدول التالي

  
  متغيرة حسب عدد المشارآين فتكالي

  )األنشطة وما يلزم( بنود التكاليف  
  مواد تلزم وتقدم للمتدربين مثل ملفات، قرطاسية .1
  السفر، فنادق، وجبات .2
  )الساعةXعدد الساعات (المشارآون .3
  خبراء والمساعدونالمدربون ال .4
  

يوفر آل التكاليف المتغيرة المرتبطة بتكرار  أن اإللكترونيالتدريب  أسلوبستخدام آما يمكن إل
  :مرات التنفيذ والتي تظهر في الجدول التالي

  
  تكاليف متغيرة مرتبطة بعدد مرات تنفيذ البرنامج التدريبي

  )األنشطة وما يلزم(بنود التكاليف  
  خدمها هيئة التدريب مثل أفالم، برامج آمبيوترمواد تلزم ويست  .1
  ، عرض شرائحLCD، تلفزيون، ويديڤآمبيوتر،   .2
  القاعات والمعارض الالزمة  .3
  خبراء التصميم والمستشارون  .4
 الفريق المساعد والفنيين لألمور السمعية والبصرية  .5

  
تقوم  عندما ،أي مصرف إلدارةيح المجال يتبعد تبيان بنود التكاليف الكلية لبرنامج تدريبي تقليدي 

  .تي عادة تدفعها لكل دورة تدريبيةتحسب التكاليف الحقيقية ال أنبتدريب موظفيها 
ستبعاد إلكتروني بعد إيحسب مجموع تكاليف تنفيذ أي برنامج تدريبي  أنمصرف  أليآذلك يمكن 

عداد إبعد تحديد تكاليف  ،دريبالحديث من الت سلوباإلمجموع التكاليف التي يمكن توفيرها بهذا 
سلوب التدريب التقليدي وبين إومن ثم إجراء مقارنة بين تكاليف  ةاإللكترونيبرنامج تدريب بالوسائل 

 ستخدامإاء ررات في التكلفة من جيفتوحجم ال إلىيمكن أن تتوصل  وبهذا اإللكترونيسلوب التدريب إ
  .في التدريب اإللكتروني سلوباإل
 ،في المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين اإللكترونيالتدريب  سلوبإستخدام إمن مميزات  إن

تشترك في  أن أرادت إذا أو بها،يتم تصميم برامج تدريبية خاصة  أنالفرصة لكل مؤسسة  إتاحة
أن تقوم  البنوك آافة  على سبيل المثالة متاح يةاإلمكان هذن مثل هإف أخرى،برامج تدريبية مع بنوك 

العاملة  على تطبيق معايير محاسبية معينة تطلبها سلطة النقد الفلسطينية من البنوك هاب موظفيتدريب
  .في فلسطين
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المعنيين بحضور الدورة التدريبية  المشارآين تختار وتحدد أنالمؤسسة  إلدارةيتيح  األسلوبهذا 
سبيل المثال  ى، علترونياإللكالتدريب  بأسلوبالجوانب الفنية المتعلقة  ستخدامإ المعنية من خالل

لتمكين المتدرب  ( passwordآلمة سرو Usernameباسم مستخدم  تزويد المشارآين المعنيين
  .)المعني من استخدام المادة التدريبية المحددة

  
 ًاآبيرة جد ًاأعدادتدرب  أنلمجموع المؤسسات  أويتيح المجال للمؤسسة  اإللكترونيالتدريب آما ان 

التدريب  أنيتعدى حدود المكان، أي  األسلوبهذا  أنحيث  الوقت،لة فيها في نفس العام األيديمن 
  .ال يتطلب وجود المتدربين في مكان واحد عند عملية التدريب اإللكتروني

  
تستفيد من أي دورات  أن، يتيح للبنوك غير الفلسطينية العاملة في فلسطين األسلوبهذا ن أآما 

خري العاملة في الدول التي تنتمي لها تلك الفروع األ آزها الرئيسية أومرا تعقدها أوتدريبية تعدها 
تحت بند  اتكاليف التي تم تصنيفهال تلكمن  الفروع في فلسطين بتحمل أي هتقوم هذ أنالبنوك دون 
  .تكاليف ثابتة

  
وائق المؤسسات المصرفية في التغلب على المشاآل المتعلقة بالع هذا االسلوب يساعد ذلك إلىاضافة 

 أو ،لحضور ورشات عمل ،التي تحد من حرية موظفيها في التنقل بين محافظات الوطن المختلفة
آذلك الحال فيما يتعلق  .اإلسرائيليةوذلك بسبب الحواجز العسكرية  ،للمشارآة في دورات تدريبية

يتعلق  والعكس صحيح فيما ،الضفة الغربية إلىعدم استطاعتهم الحضور من حيث قطاع غزة  بأبناء
  .الضفة الغربية بأبناء

  
حيث العملية التدريبية،  أطراففي التغلب على الصراع بين  اإللكترونيالتدريب  أسلوبيساهم آما 
عملية التدريب بطريقة  إلىوتنظر  أهدافهالها  األطراف همتعددة وآل من هذ أطرافهناك  أن

  :ؤها هيارآومصالحها و األطراف ههذ.مختلفة
الدوام الرسمي  أوقاتفي ( هؤالء يحبذون عقد الدورات التدريبية في الصباح  إن :المتدربون .1

ن أصحيحة ب أحيانًاقد تكون وهم يسوقون حجج  العمل،من  إعفائهموذلك لكي يتم ) للبنك
قدرتهم على االستيعاب تتدنى عند حضورهم دورة تدريبية في نهاية عمل شاق وهذا قد يكون 

  .شيء من الحقيقة هفي
تعقد الدورات التدريبية بعد انتهاء ساعات  أنعلى وتفضل تؤآد  اإلدارات: المؤسسات إدارات .2

آالمعتاد في تقديم  أعمالهاوذلك لكي تتمكن المؤسسة من مزاولة  العمل الرسمية في مؤسساتهم
، إضافيينموظفين  أو إضافية أعماليكلف المؤسسة  أنالخدمات لعمالئها دون تقصير ودون 

 .جانب من الصحة والتبريرله  أيضاوهذا 
فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية فان القائم على : ت القائمة على عملية التدريبالمدربين والجها .3

هؤالء قد ) معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية(جانب آبير في العملية التدريبية هو 
 أوقات إلىنتظار من اإل ًالبدالصباح  أوقاتالرغبة في عقد الدورات في  هيكون لهم موقف تجا

ما سلبا عند تقييم المتدربين لتلك الدورات ولهذا فان  يتأثرونما بعد الدوام الرسمي وهم 
 .مبررًاقد يكون  يسوقون من أسباب ورغبات

  .الصراعات هاإلشكاليات وتجنب تأثير هذ هيعمل على حل مثل هذ اإللكترونين التدريب إلهذا، ف
معهد فلسطين  وآذلك ،مام المؤسسات المالية والمصرفيةأيتيح المجال  رونياإللكتالتدريب آما أن 

واخراجها  ،عداد دورات تدريبيةإستفادة من خبرات عالمية في إللللدراسات المالية والمصرفية 
ودون فلسطين  إلىوفي آافة مجاالت التخصص دون الحاجة للحضور  ،من أي منطقة في العالم

لك الخبير وقات تتناسب مع ذأنوك المشارآة في عقد دورات تدريبية في و البأالزام المتدربين 
  . رباآات في سير عمل المؤسسة المشارآة في التدريبإتسبب والتي في بعض االحيان 
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 إلىدون الحاجة  هالخبير يعد المادة التدريبية في موطن(ن عملية اعداد المادة التدريبية عن بعد إ
شكاالت المتعلقة قامة والتنقل واإلل المصاريف المتعلقة بالسفر واإليوفر آ) فلسطين إلىالحضور 

  .بالحصول على التصريح وغيرها
اللغة  إلىالوقت الكافي للمعهد لترجمتها  جنبية فإن ذلك يتحالتدريبية معدة بلغة وإذا آانت المادة 

  .هاناسب مع طبيعة ومستوى المشارآين فيمر لكي تتلزم األا العربية اذ
  
  قد في التدريبالفا
  
  :يتصف التدريب في المؤسسات العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص بالخصائص التالية 

. و واضحة بالوظيفة التي يشغلهاأعالقة مباشرة  هاشتراك المتدرب في برنامج تدريبي ليس ل .1
، ونحن ال ننكر ذلك، فمهما من التدريب نه يستفيدأل عن السبب يجيب بكل بساطة أوعندما يس

 إلى و الخبراتأمن المعرفة  ن تضيف شيئاإنها ال بد أآان موضوع الدورة التدريبية ف
جل معالجة قصور في أوفي الغالب يكون من  ،هداف محددةأ هولكن التدريب ل ،المتدرب
أو  ،يةنوع مؤشرات  مؤشرات آمية أوفي شكل  لتقييم لسواء ظهر ذلك القصور نتيجة  ،األداء

 .و تغيير على مواقف المتدربأحداث تعديل إجل أمن 
و المسار أالمتدرب وبين الحوافز والترقيات  هعدم وجود عالقة بين التدريب الذي يحصل علي .2

 .هالوظيفي الخاص ب
أي تكرار ترشيح  )محترفي حضور الدورات( من هواة حضور البرامج التدريبية ةوجود فئ .3

  :أن لهذايجب على المؤسسة .و برامج تدريبية مشابهةأرنامج نفس الموظف لحضور نفس الب
  . داءتقوم  بتحديد معايير األ - أ
 .داء الموظفين بشكل موضوعيأتعمل على قياس  - ب
 .داء الموظفين بالمعايير الموضوعة مسبقاأتقوم بمقارنة  - ت
 والذي) داء الفعليلفجوة بين المعايير الموضوعة واألا(نحراف تقوم بتحديد مواطن اإل - ث

 .و مؤشرات نوعيةأن يظهر بشكل مؤشرات آمية أيمكن آما اشرنا سابقا، 
  .هذه الفجوة هي التي عادة ما تشكل موضوع التدريب

  
  سات المالية والمصرفية في فلسطينالتدريب في المؤس

  
ن التدريب لموظفيها يعطيها أيمانها بهمية بالغة وذلك إلأتعير المؤسسات المالية والمصرفية التدريب 

هم الوسائل التي تجعل المؤسسة تواآب التطور في أحدى إن التدريب يعتبر إميزة تنافسية، آذلك ف
ن التدريب يعود بالنفع على المتدرب في التقدم في المسار الوظيفي للفرد في أمجال عملها آما 
كومية ضرورة تمليها الجهات الرسمية والح له ن التدريب في بعض الحاالت يكونإالمؤسسة، آذلك ف

هيل الموظفين والمؤسسة للعمل وفق أفي مجال عمل المصارف، حيث يصبح التدريب ضروري لت
  .المعايير التي تمليها سلطة النقد الفلسطينية على البنوك العاملة في فلسطين

  
جل تقديم الخدمات التدريبية للبنوك أنشاء معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية من إلقد تم 
شطتها التدريبية لموظفيها على نفي فلسطين، آذلك فان البنوك العاملة في فلسطين ال تقتصر ا العاملة

لديها وحدات تدريب خاصة بها  تلك الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد بل قد نجد بعض البنوك
  .الوطن البنوك في دورات تدريبية تعقد في دول مختلفة خارج هاشتراك الكثير من هذ إلىضافة باإل

  
  :عدد البنوك

  :مصنفة آما يلي  2006في العام  بنكًا 22 بلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين
  .فرعًا 79ولها  بنكًا 11بنوك فلسطينية ويبلغ عددها  - أ
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 .فرعًا 73بنوك ولها  10بنوك عربية ويبلغ عددها  - ب
 .وله فرع واحد واحدًا جنبية وعددها بنكًاأبنوك  - ت

 
  :عدد الفروع

  :منها2006في العام  فرعًا 153عدد الفروع للبنوك العاملة في فلسطين آما بلغ 
  .فرعًا 112في محافظات الضفة الغربية  .1
 .فرعًا 41في محافظات قطاع غزة  .2
 

  :عدد الموظفين
موظف حسب  3700فلسطين حوالي  المصرفي فيعداد موظفي الجهاز أيبلغ مجموع  
  .2006صرفية للعام حصاءات معهد فلسطين للدراسات المالية والمإ

  
  :معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية

جل القيام بتطويرالمؤسسات العاملة في القطاع المالي والمصرفي في أمن  نشاء هذا المعهدإتم  
فلسطين وذلك من خالل تنفيذ دورات تدريبية في مختلف المجاالت التي تهم القطاع المالي 

آما  تدريبية التي يعقدها المعهد موظفي سلطة النقد الفلسطينية،آما تشمل الدورات ال والمصرفي،
ستفادة في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها على مختلف الخبرات المحلية يعمل المعهد على اإل

 إلىو من خالل سفر المتدربين أالدورات في فلسطين  هسواء في عقد هذ ،والعربية وآذلك العالمية
قامة عالقات تعاون مع مؤسسات مالية إعلى  آما يعمل المعهدحاء العالم دول اخرى في مختلف ان

 حصاءات تبين حجمه اإلهذ. جل االستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجالأومصرفية من 
  .بتنفيذها المعهد خالل السنوات الخمس الماضية التدريبية التي قام في البرامجالزيادة 

  
  2005- 2001منفذة منذ العامعدد البرامج التدريبية ال

  المجموع 2005  2004  2003  2002  2001  العام
  174  64  43  38  15  14  عدد الدورات التدريبية
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آما يبين الجدول التلي الزيادة في عدد المشارآين في الدورات التدريبية التي قام بتنفيذها معهد 
  .للدراسات المالية والمصرفية خالل السنوات الخمس الماضية فلسطين

  
  
  

  2005-2001عدد المشارآين في الدورات التدريبية المنعقد منذ العام
  المجموع  2005  2004  2003  2002  2001  العام

  2339  976  591  262  246  264 عدد المتدربين
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  2005-2001عدد المشارآين في الدورات التدريبية المنعقد منذ العام

  
يبين الجدول التالي الزيادة السنوية في عدد الساعات التدريبية التي نفذها المعهد خالل السنوات و

  .الخمس الماضية
  

  المجموع 2005 2004  2003  2002  2001  العام
  3861 1631  956  759  300  215  عدد الساعات التدريبية
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عدد الساعات التدريبية
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  لتي نفذها المعهد خالل السنوات الخمس الماضيةالزيادة السنوية في عدد الساعات التدريبية ا

  
   اإللكترونيماهية التدريب 

 
لتحسين جودة التدريب من  ،نترنتهو استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة واإل اإللكتروني التدريب

ستخدام إتصال والتعاون والتشارك عن بعد بالمصادر والخدمات آذلك اإل إلىخالل تيسسير الوصول 
ة واإلنترنت اإللكتروني رسومات والمكتباتالالوسائط مثل الصوت والصورة و يب والشبكاتالحواس
 )في شمال ويلز اإللكترونيالتدريب ( .وغيرها
تجاهات آساب مجموعة من المعارف والمهارات واإلإهو عملية  اإللكترونيالتدريب  القول أنويمكن 

ستقبال المعلومات إتصال، وة في اإلاإللكترونياستخدام الوسائط فراد بو مجموعة من األأفرد  إلى
التدريب االلتقاء وال يستلزم هذا النوع من . المتدرب و المدربآتساب المهارات والتفاعل بين أو

ال يلغي  و ،للتدريبجميع المكونات المادية  نه يلغيأ إلىضافة إالمكاني والزماني للمتدربين والمدرب 
 ،صياغة دور آل منهما ولكنه يعيد ،التدريبيةوبالتالي دور المؤسسة  المدربدور  اإللكتروني التدريب
لغاء البعد الزماني إلستخدم آوسيلة ت ، إذاإللكتروني التدريبعصب نترنت هي اإل أن إلىويشار 

  .ساسي في العملية التدريبية التقليديةأوالمكاني التي تعتبر متطلب 
ن النموذج المتبع في إنترنت فلي واإلجيا الحاسب اآللويعتمد على تكنو اإللكترونين التدريب أوحيث 

مكانيات إخذ بعين االعتبار أن يأيجب  يم االنشطة التدريبيةييذ وتقفعداد وتنإتخطيط وتصميم و
  .نترنت في عملية التدريب الحاسوب واإل

 
  اإللكترونيالوسائل المستخدمة في التدريب 

  
حيث أن عملية  ،عن تلك المستخدمة في التعليم التقليدي ترونياإللكالتدريب في  التدريبيةتختلف المواد 

التدريبية وتتطلب العملية  طاقات بشرية وآفاءات عالية تتناسب مع هذه إلىإعداد هذه المواد تحتاج 
ومن ابرز الوسائل  ،التدريبيونجاح البرنامج  التدريبيةآامل من الخبرات لوضع المادة  وجود فريق

 :مايلي اإللكترونيريب المستخدمة في التد
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 الوسائط المتعددة

مما يسمعه  40% مما يسمعه، ويتذآر  20% بينت الدراسات المختلفة أن اإلنسان يستطيع أن يتذآر
بينما تزداد هذه النسبة في . يرى ويعمل و حين يسمع 70% حوالي  إلىويراه، وترتفع هذه النسبة 

األدوات المستخدمة في تقنيات وهي  ،الوسائط المتعددة حالة تفاعل اإلنسان مع ما يتعلمه من خالل
برز االدوات المستخدمة في انشاء الوسائط أومن  النص واألفالمو الصورة و عرض الصوت

 :المتعددة
  )وغيرها PowerPoint مثل(برامج التأليف اإلبداعية  .1
لرسوم ، الصورة، ا)تسجيل أصوات(برامج التي يمكن من خاللها التعامل مع الصوت ال .2

  .وتحرير األفالم) Animation(المتحرآة 
 .ماسحات ضوئية وغيرهاو معدات وميكرفونات صوتية وأخرى مثل آاميرات تصوير دواتأ .3
  :التدريب بما يليبشكل خاص في همية استخدام تقنيات الوسائط المتعددة أوتنبع 
 .وعملية عرض المادة المطلوبة التدريبيةتسهيل العملية  •
  .مادة المعروضةزيادة معدل ال •
  .وعلى إمكانية العمل الجماعي التدريبيةعلى التفاعل بشكل أآبر مع المادة المتدربين تحفيز  •
يمكن إستخدامها إلنتاج المواد التعليمية بنماذج مختلفة مما يثري الطرق المستخدمة في عرض  •

  .المطلوبة التدريبيةالمادة 
  للمواضيع المطروحة المتدربيناستيعاب  األمر الذي يزيد من ،يمكن عرض القصص واألفالم •

  
  )Simulations and Virtual Reality( فتراضيةالمحاآاة والبيئة اإل

  
العالم الواقعي  إلى المتدربينعادة لتقريب  المدربيستخدمه  تدريبيطريقة أو أسلوب  يالمحاآاة ه

بناء على هذه  .لخطورة البشريةوذلك قد يكون بسبب التكلفة المادية أو ا للمتدربينالذي يصعب توفيره 
فادة فتراضية من خالل االستإ تدريبخلق بيئة  إلىالحاجة ، اندفع الباحثون في مجال تكنولوجيا التعليم 

  .األبعاد  ةثالثيأشكال من إمكانية عرض األشياء ب
 فاعل معها،تث تمكن المستخدم من اليحة يتم إنتاجها من خالل الحاسوب بما البيئة االفتراضية فهي بيئأ

بتفحص ما تحتويه هذه البيئة من خالل حاستي البصر والسمع أو بالمشارآة والتأثير  سواء آان ذلك
لبيئة واقعية أو خيالية يتم تصورها وبنائها من   فهي عملية محاآاة. فيها بالقيام بعمليات تعديل وتطوير

ثالثية األبعاد   لصوت والصورةباستخدام ا التي توفرها التكنولوجيا الحديثة  خالل اإلمكانات
    .إلنتاج مواقف حياتية يصعب على من يتفاعل معها الخروج من محيطها والرسومات 

   
تستطيع البيئة االفتراضية من خالل المؤثرات المصاحبة لها خلق جو تدريبي تفاعلي يجذب المتدرب 

هذه العملية  ومما يسهل. طبيعيةبل ويغمره في هذا الجو ليتعامل مع األشياء الموجودة فيها بطريقة 
فإذا . تزويد الطالب بإرشادات صوتية أو على شكل رسوم متحرآة تسهل علية االنخراط في هذه البيئة

ما تم اإلعداد لها بطريقة مناسبة وتم استغالل اإلمكانات المتاحة بطريقة سليمة وبالتالي بناءها بالشكل 
من شأنها تعزيز و صقل قدراته    ة عظيمةالمطلوب فسيحصل المتدرب على فرصة تدريبي

  .المهارات المطلوبة  االستكشافية فتبني لديه مفاهيم وإجراءات تساعده في تعلم وتنمية
  

  تصال عبر االنترنتتطبيقات التواصل واإل
نجاح عملية تصال فرصة آبيرة إلنتر نت من خالل مجموعة متنوعة من تقنيات التواصل واإلتتيح اإل

  :ومن هذه االدوات مايلي لكترونياإلالتدريب 
  ). E-mail( اإللكترونيالبريد  •
  ).Relay - Chat(التخاطب الكتابي  •
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  ).Search Engines(محرآات البحث  •
  ). Encyclopedias(الموسوعات  •
  . Video - conferencing)( المؤتمرات المرئية  -  التخاطب بالصوت والصورة •
  ). Voice - conferencing(التخاطب الصوتي  •
  ). Voice - mail(البريد الصوتي  •
  .FTP)(نظام نقل الملفات  •
  .(  Collaboration Systems)  نظمة اجتماعات العملأ •
  ). Desktop - conferencing(  مؤتمرات سطح المكتب •
  

  
  اإللكتروني عناصرالتدريب

  :اآلتي من اإللكترونيساسية للتدريب األ العناصر تتكون
  :التالية الخصائص رتواف فيه ويتطلب، المدرب .1

  .الحديثة التعليم تقنيات واستخدام التدريب على القدرة •
 .اإللكتروني والبريد اإلنترنت ذلك في بما اآللي الحاسب استخدام في معرفة •

  :التالية الخصائص توافر فيه ويتطلب ،المتدرب .2
   الذاتي التعلُّم مهارة •
  .اإللكتروني لبريدوا اإلنترنت ذلك في بما اآللي الحاسب استخدام معرفة •

  :التالية الخصائص توافر فيه ويتطلب ،التقني الدعم طاقم .3
  .اإلنترنت ومكونات اآللي الحاسب في الحال بطبيعة التخصص •
  .المتعلقة بالتدريب اإللكتروني اآللي الحاسب برامج بعض معرفة •
 . التدريب وعملية التدريب بتكنولوجيا المعرفة •

 .المرآزي اإلداري الطاقم .4
  :وتشمل أساسية جهيزاتتال .5

  .(Server) الخدمية األجهزة •
 (The Trainer’s Workstation). المدرب عمل محطة •
 (The Trainee’s Workstation). المتدرب عمل محطة •
 Internet، Extranet،(Entrant(الشبكات  •
 ) Training Management System( دريبدارة التإ نظم •
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  اإللكترونيمميزات التدريب 
  :في المتدرب اإللكتروني التدريب عديسا   

 .مكان أي وفي وقت أي في التدريب إمكانية .1
  .وارتفاع التكاليف األماآن حدوديةزيادة فرص التدريب وعدم ارتباطها بم .2
     .ٍمأعماله ترك إلى الحاجة دون وتأهيلهم العاملين وتعليم تدريب من التمكن .3
  .هاتحديثارستمرمكانية اإو حديثة تدريبية مواد .4
  .التدريبية العملية أطراف بين النشط التفاعل .5
  .المتنوعة بظروفهم المتدربين لتناسب متعددة أوقات في توفر التدريب .6
  .اإللكترونيدوات المستخدمة في التدريب سهولة استخدام األ .7
باختالف  نياآلخر خبرات من ستفادةاإل يتسنى حتى األطراف آافة من والتعاون شتراكاإل .8

 .الزمان والمكان
  
 )فرادأو مجموعة أامكانية تدريب فرد ( من ناحية الوحدة التدريبية  اإللكترونيفيما يتعلق بالتدريب ما أ

ه يمكن تبيان ذلك في نإف) فراد او آجماعاتأمكانية التدريب آأ( وآذلك فيما يتعلق بالوحدة الزمنية
  :الجدول التالي

  
  التدريب اإللكتروني من ناحية الوحدة التدريبية

  الوحدة الزمنية  لوحدة التدريبيةا  
  متزامن  غير متزامن  مجموعة  فرد  

   x   x  التدريب المعتمد على الحاسب او االنترنت
    x   x  ةاإللكترونيانظمة دعم االداء 

    x x    الجلسات التدريبيةالغير متزامنة
  x    x    الجلسات التدريبيةالمتزامنة

 
  طاع المصرفي في الق اإللكترونيالتدريب معوقات تطبيق 

  
أن الدراسات   اإللكترونيالستخدام التدريب رغم الفوائد الكثيرة التي سبق ذآرها للجوانب المتضمنة 

تصاالت والمعلومات ستخدام تكنولوجيا اإلإالعديد من المعوقات التي تحول دون  إلىرير توصلت اوالتق
في القطاع  اإللكترونياستخدام التدريب يمكن تلخيص معوقات  وإجماًال .التدريب بالصورة المثالية في 
  :بما يليالمصرفي الفلسطيني 

  
 .تصاالتالنقص في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإل •
ندرة رواد التغيير الذين يتحملون عبئ التوعية وإيجاد الدوافع و حل المشكالت ومتابعة آل  •

  . اإللكتروني يبوالتدرتصاالت جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات واإل
 .الفجوة بين األجيال الجديدة واألجيال القديمة التي تقوم باتخاذ القرارات •
 .المتدربين على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة و قدرة المدربين •
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  :الخالصة
ة ن تكاليف التدريب التقليدية بالرغم من عدم تفصيل تلك الكاليف في المؤسسات الماليأيتضح مما سبق 

مكوناتها الرئيسية يمكن العمل على التخفيض منها بدرجة آبيرة باستخدام وسائل  إلىوالمصرفية  
ن معظم الدورات التدريبية أوبما  ولمرة واحدة التي تعتبر في مجملها تكاليف ثابتة اإللكترونيالتدريب 

ريبية بتكلفة لمرة واحدة  بحيث يتكرر عقدها واستخدام المادة التدريبية نفسها فإنه يتم تحويل المادة التد
  . وهذا يقلل من التكاليف العملية التدريبية بشكل عام  اإللكترونيتتناسب مع وسائل التدريب 

التدريب وذلك بتمكين المتدرب من  يزيد من فعالية وآفاءة اإللكترونين استخدام التدريب أآما 
هذا النوع من  أن آما. ظروفه الخاصةالحصول على التدريب في المكان والزمان الذي يتالئم مع 

جل التدريب أتي يعمل فيها المتدرب وعدم ترآه لعمله من رباك عمل المؤسسة الإريب يقلل من التد
مام أيتيح المجال  اإللكترونين التدريب أآما ستمرار تقديم الخدمة للعمالء أوبالتالي الحفاظ على جودة و

هتمامه وحاجته لتطوير إع ومجاالت مختلفة حسب المتدرب في الحصول على تدريب في مواضي
  .نجاز عمله وبشكل مستمرإوزيادة قدارته في 

ما في ما يتعلق بمعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية بصفته المؤسسة الرسمية التي تعنى أ
ستخدام التدريب نه يتطلب منه إلإبالتدريب في القطاع المالي والمصرفي العامل في فلسطين ف

ظمة نمن مكونات مادية وا اإللكترونيستخدام نظام التدريب توفير البنية التحتية الالزمة إل اإللكتروني
توظيف آادر مهني متخصص لتحويل المواد التدريبية من  إلىآما يحتاج . اإللكترونيدارة التدريب إ

  .اإللكترونياشكال تتناسب مع نظام التدريب  إلىشكلها التقليدي 
نشاء شبكة الكترونية لربط المؤسسات المالية إن سلطة النقد الفلسطينية تعمل حاليا على ا إلىيشار و

تمتة عملية المقاصة أوالمصرفية معها بهدف استخدمها في مجاالت متنوعة مثل الرقابة واالشراف و
ستخدام هذه الشبكة في التدريب إمن خالل  اإللكترونيمن تكاليف استخدام التدريب  وهذا يقلل

  . إللكترونيا
  

  :توصيات
ة زيادة آفاء إلىالتدريب وذلك ادى  م  التكنولوجيا في العديد من الشرآات والمؤسسات تستخد ان

تسليط الضوء على امكانية  الدراسةالوقت والكلفة وقد حاولنا من خالل هذه وتوفيروفاعلية التدريب 
البحث نخرج بمجموعة  في ختام هذهع المصرفي الفلسطيني وفي القطا اإللكترونياستخدام التدريب 

  :صحاب القرارأعتبار من قبل ن اإلن تاخذ بعيأمل أمن التوصيات على 
 .في القطاع المصرفي الفلسطيني اإللكترونيستراتيجية موحدة الستخدام التدريب إرعاية  .أ 
وتوفير الموارد الالزمة  في القطاع المصرفي اإللكترونيدعم مبادرات استخدام التدريب  .ب 

 .حقيقها و متابعتهالت
 اإللكترونيتوعية العاملين في القطاع المصرفي الفلسطيني بأهمية وسبل استخدام التدريب  .ج 

 .لالرتقاء بمستوى القدرات المهنية و الفنية للعاملين في هذا المجال
 .الوظيفي والترقية للموظفين مرتبط بالتفوق المهني للموظف ان يكون المسار .د 
ستراتيجية إاإلقليمية و الدولية ذات العالقة من خالل شراآة المحلية والتعاون مع المؤسسات  .ه 

 . اإللكترونيفي مجال التدريب  مع بعض المؤسسات العالمية
في  اإللكترونيتدريب الدولية التي تدعم استخدام ال روضع معايير فلسطينية متوافقة مع المعايي .و 

 .القطاع المصرفي
 .اإللكترونيناجحة في قطاع التدريب ستفادة من التجارب العالمية الاإل .ز 
  .في القطاع المصرفي اإللكترونيزمة الستخدام التدريب لعمل على توفير البنية التحتية الالا .ح 
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