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Abstract 

  The current study aimed to use virtual training and measure their impact on job 

competencies for a sample of employees in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman, 

the sample consisted of (230) employees in various departments in the ministry, and after applying 

the study tools represented in the scale of job competencies scale towards using Virtual training 

and using Moodle application through which statistical treatments were performed on the results 

of the experimental group, The present study found a statistically significant difference at the level 

of significance of a  ≤ 0,05 between The average degrees of the pre and post applications of the 

members of the experimental group in developing functional competencies is due to the effect of 

using the virtual training , in addition to that there is a positive relationship between the use of 

virtual training towards them among the members of the experimental group, and there is also a 

positive relationship between the use of virtual training and the functional competencies of 

Members of the experimental group, and in light of the above, it was possible for the researcher to 

extract a set of recommendations and suggestions that can be used in the field. 
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 امللخص 

وقياس أثرها يف الكفاايت الوظيفية لدى عينة من املوظفني  التدريب االفرتاضي  مهدفت الدراسة احلالية إىل استخدا

( موظف يف خمتلف اإلدارات ابلوزارة، وبعد تطبيق 230عمان، تكونت العينة من عدد )بسلطنةوزارة الرتبية والتعليم  ب

  Moodleاضية ومت استخدام تطبيق  أدوات الدراسة املتمثلة يف مقياس الكفاايت الوظيفية  حنو استخدام  التدريب االفرت 

إىل   احلالية  الدراسة  توصلت  التجريبية،  اجملموعة  نتائج  على  اإلحصائية  املعاجلات  وإجراء  يف من خالهلا  فرق  وجود 

عند مستوى داللة التجريبية يف a≤ 0,05اإلحصائيات  اجملموعة  أفراد  لدى  البعدي  التطبيق  الدرجات  متوسط  بني 

  ≥aفرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة    كما ظهر وجود، (Moodle)االفرتاضية  التدريب حنو استخدام    الكفاايت

تنمية الكفاايت الوظيفية يرجع   يفلدى أفراد اجملموعة التجريبية    القبلي والبعديبني متوسطي درجات التطبيقني    0,05

بني استخدام البيئات االفرتاضية وبني الكفاايت الوظيفية    بةموج   عالقة  ، كما توجد أيًضاألثر استخدام البيئات االفرتاضية

، وىف ضوء ما تقدم أمكن للباحث استخالص جمموعة من التوصيات ومقرتحات ميكن لدى أفراد اجملموعة التجريبية

 اإلفادة منها يف اجملال.

 الرقمية البيئة   –ية فيالوظ –كفاايت ال  –االفرتاضي  –التدريب  -التنمية   ة:ملفتاحيالكلمات ا
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 املقدمة:

ابإلضافة إىل األنشطة العملية   املهامإجناز مجيع  يتم هبا  املستمر يف الطريقة    التكنولوجيإن األثر الذي خلفة التقدم  

، مما ال خيفى على الفرد أمهية استخدام هذه اإلنرتنت   يتفكر ابستخدامات  اإلنسانيف مجيع نواحي احلياة مما جيعل  

الوقت الراهن   إنحيث    ؛يف تطوير املنظومة التعليمية واملؤسسات التابعة هلاالتكنلوجيا املتقدمة اليت من خالهلا تسهم  

من خالهلا    تستخدم اليت  االفرتاضية  بني    أسهمت البيئات  املعامالت  تسهيل  ومنها  احلياه  جوانب  تسهيل مجيع  يف 

اليت   التسهيالت  أمثلة هذه  التابعة هلا ومن  املؤسسات وابألخص   اإلجيابية ابلطريقة    أثرتاملؤسسات وهياكلها  على 

 . التعليمية

خالهلا عملية يتم من  املكان االفرتاضي الذي  توفر  االفرتاضية  ( أن البيئات  2017ويشري يف هذا الصدد عطية ) 

تعد نظم بيئات  ، و معلومات حول املتعلمني، واملقررات، واحملتوي  علىبدون حواجز يف املكان والزمان، وتشتمل  التعلم  

االفرتاضية أو إدارة التعلم هي قلب التعلم اإللكرتوين فهي منصة إطالقه، وهي بوابته اليت يقابل فيها املعلمون واملتعلمون،  

كرتوين وإدارته، وإدارة عمليات التعليم والتعلم وتتبع املتعلمني، وتقومي تعلمهم، وكتابة التقارير. يطلق  توي اإللاحملوتوصيل  

 هذه النظم أو التطبيقات اسم بيئات التعلم االفرتاضية.  على

 

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 20 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

Issue:  3 | January 2023 

كانون  | 1العدد  9| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2023 الثاني/يناير

https://jhdesr.misd.tech9065 | -ISSN: 2289-E 

 اإلحساس ابملشكلة:

الحظ الباحث وجود ضعف يف الكفاايت الوظيفية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف استخدام 

االفرتاضي، األمر الذي حفَّز الباحث إىل ضرورة إجياد وسيلة من شأهنا أن ًتسهم يف التغلب على   التدريب وتوظيف  

( 20الل املقابالت الشخصية اليت أجراها مع عدد )هذا القصور. إضافة إىل ذلك؛ ملس الباحث وجود القصور من خ

% من أفراد املقابلة أكدوا على ضعف الكفاايت الوظيفية  90من املوظفني؛ حيث بينت نتائج املقابالت أن حوايل  

االفرتاضي؛ وذلك بسبب عدم توافر اإلمكانيات املناسبة من أدوات وأجهزة تدريبية مقننة يف   التدريب حنو استخدام  

دعم   تنمية على  املقابالت  نتائج  أكَّدت  والتعليم، كما  العمل  جماالت  وتوظيفها يف  الالزمة الستخدامها  الكفاايت 

االفرتاضي يف عملية التعليم وخباصة عند إجراء التجارب العملية، حيث من شأهنا أن ُتسهم  التدريب املوظفني لتوظيف 

األمور األخرى دون التأثري والتقصري يف بعض املهام املختلفة، كافة يف تنمية مهارات العمل وتوفري الوقت إلهناء املهام و 

االفرتاضي بوزارة الرتبية    التدريب األسباب السابقة دفعت الباحث إىل إجراء الدراسة احلالية هبدف قياس فاعلية استخدام  

 والتعليم بسلطنة عمان وأثرها يف االجتاهات والكفاايت الوظيفية. 
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تعترب   الساحة    التدريب وحيث  اليت ظهرت على  اجلديدة  التكنولوجية  املستحداثت  التكنولوجية؛  االفرتاضي من 

عمان وأثرها  وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  باالفرتاضي    التدريب   ماستخدا  لدراسة  ةلذلك أصبح هناك حاجة ماسة وملح

الوظيفية.،   الكفاايت  الرائدة يف هذيف  الدراسات  الدراسة من  تعترب هذه  علم لذلك  اجملال ابلسلطنة على حسب  ا 

وتربز أمهيتها بوزارة الرتبية والتعليم.،  االفرتاضي    التدريب كذلك تربز أمهية الدراسة يف حيث قلة الدراسات عن    الباحث.

أيضا من خالل جانب احلداثة اليت تتمتع به هذه الدراسة يف طريقة التدريس احلديثة يف التعليم، وأيضا يف اجملال اليت 

 .االفرتاضية( بيئاتتناولته وهو جمال تكنولوجيا التعليم بتقنية )ال

يف ظل التطورات املتتالية واملتسارعة وحماولة مواكبة مؤسسات  بناًءا على ما سبق و لذا تتمثل مشكلة البحث احلايل  

لشاملة يف التعليم، تبنت التعليم ركب التطور العاملي من أجل البناء والتطوير والسعي الدؤوب لتحقيق معايري اجلودة ا

وزارة الرتبية والتعليم مشروع  التدريب والتعليم من خالل التعليم عن بعد عن طريق الشبكة العاملية)األنرتنت( واستخدمت   

االفرتاضي كخيار اسرتاتيجي لتساهم يف عالج بعض  املشكالت اليت تعاين منها وزاره الرتبية واليت تندرج   التدريب نظام  

االفرتاضي   التدريب وتكمن املشكلة األساسية يف قلة االنتشار استخدام    شكالت االقتصادية واملكانية والزمانيةمنها امل

 التدريب ألمهية استخدام   قلة وعي أصحاب القرار واملوظفني  ، كذألك و إليها   الوزارةة  يف كافة دوائر وأقسام مع حاج

قادت الباحث لالطالع على العديد من الدراسات املتعلقة االفرتاضي وعلى ضوء ما سبق تبلورت مشكلة الدراسة و 

تقنية   يف  املتخصصة  العربية  الدراسات  قلة  علمه  حد  على  ووجدت  الدراسة  واستجابة   التدريب مبشكلة  االفرتاضي 
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الدراسة ويف ضوء ما سبق حتددت مشكلة  ،  لتوصيات الدراسات السابقة وجد الباحث ضرورة إجراء الدراسة احلالية.

يف تنمية الكفاايت الوظيفية بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة   التدريب االفرتاضيأثر استخدام   ما  :  يف السؤال الرئيس التايل

 ؟ عمان

 

  أسئلة البحث: 

 ويف ضوء ما سبق، فإن الباحث حياول معاجلة هذه املشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل:

، وقد تفرع من هذا  ؟يف تنمية الكفاايت الوظيفية بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان التدريب االفرتاضيأثر استخدام  

 السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية: 

 ؟ بسلطنة عمان موظفي وزارة الرتبية والتعليماليت حيتاج إليها  ما الكفاايت الوظيفية .1

تنمية الكفاايت الوظيفية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم عينة  على االفرتاضي  التدريب ما أثر استخدم  .2

 الدراسة؟ 
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 روض البحث:ف 

لدى   القبلي والبعديبني متوسطي درجات التطبيقني    a≤  0,05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة   .1

 . االفرتاضي التدريب تنمية الكفاايت الوظيفية يرجع ألثر استخدام  يف أفراد اجملموعة التجريبية 

 أهداف البحث:

 بسلطنة عمان. موظفي وزارة الرتبية والتعليماليت حيتاج إليها   الكفاايت الوظيفية حتديد .1

بسلطنة    وزارة الرتبية والتعليم  على الكفاايت الوظيفية لدى موظفياالفرتاضي    التدريب قياس أثر استخدم   .2

 .عمان عينة الدراسة
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 أمهية البحث: 

 تبلورت أمهية الدراسة البحث يف ثالث حماور موضحة على النحو التايل:

أتيت أمهية الدراسة يف ضوء نتائجها اليت ميكن أن يستفيد منها يف صناعة القرار بفاعليه األمهية التطبيقية:  .1

وسرعه اكرب وكذلك يف تبادل اخلربات واملعارف وإعداد املناهج واخلطط الدراسية وتطبيقها لدى جهات 

أدوات التكنولوجيا  االهتمام بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان، واالستفادة القصوى من استخدام وتوظيف 

 إثراء املكتبة العربية يف جانب البحث الرتبوي بدراسات يف جمال ، وأيًضا التدريب االفرتاضياحلديثة متمثلة ىف 

 يف التعليم عن بعد للنهوض ابلعملية التعليمية مبا يتمشى مع متطلبات العصر. التدريب االفرتاضيتطبيق  

الدراسة ف توفري معلومات ومعارف نظريه حول البيئات االفرتاضية،  ميكن أن تسهم هذه األمهية النظرية.   .2

ودورها يف الدورة العملية للموظف، واستخداماهتا يف عجله التعليم والتعلم وصناعة القرار بوزارة الرتبية  

القائمني على والتعليم، واليت قد يستفيد منها الكوادر اإلدارية واملهنية، ابإلضافة إىل الباحثني يف هذا اجملال، و 

 تطوير التعليم بسلطنة عمان.

جاءت هذه الدراسة متزامنة مع اهتمام السلطنة    برؤية وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان. ألمهية املتعلقة   .3

املتناول يف املستوى التعليمي  ، اليت مت إيضاحها يف وثيقة جملس التعليم،  ابلتعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد
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 . هيئة التدريس(اإلداريني، و )  التعليم وهموأيضا يف نوعية العاملني يف جمال  الذي يواكب العصر التقين.

 حدود البحث:

 تقتصر الدراسة على احلدود اآلتية: 

 يف سلطنة عمان.  وزارة الرتبية والتعليمحمدد مكاين.  -

 .2020/2021تم تطبيق أداة الدراسة خالل الفصل الدراسي األول لعام سيحمدد زمين.  -

 اقتصرت هذه الدراسة على عينة عشوائية من موظفي وزارة الرتبية والتعليم ابلسلطنة. حمدد بشرى.  -

بوزارة الرتبية   ستخدامهاحنوها وأمهيتها وصعوابت ا  املوظفنيمن حيث أراء    التدريب االفرتاضيحمدد حمتوى.   -

 . والتعليم بسلطنة عمان

 حتديد املصطلحات:

تقدم من خالل   حزمة برجميةيعرفها الباحث إجرائًيا يف اطار الدراسة احلالية، أبهنا:  .التدريب االفرتاضي -

متكاملة،   إلكرتونية  بيئة  متثل  والشبكات،  وإدارة  إلالكمبيوتر  وإداراته،  احملتوى  املعرفةنشاء  ، عمليات 

، وتوصيله، وإدارته، الرقميوأحداثه وأنشطته وتفاعالته، وعمليات التقومي، تساعد على إنشاء احملتوى  
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بطريقة أكان  سواء  والتشارك،  والتفاعل  االتصال  من  املساعدة   ومتكن  وتقدمي  متزامنة،  غري  أم  متزامنة 

 املباشر.  والتوجيه والدعم الفين على اخلط

حمصلة املعارف واملهارات واإلجراءات واالجتاهات اليت    يعرفها الباحث إجرائًيا أبهنا:الكفاايت الوظيفية. -

بكفاءة   )أي:  متقناً  أداًء  الوظيفية  مهامه  املوظف، ويستطيع ممارستها هبدف أتدية  ميتلكها  أن  يُفرتض 

 .(وفعالية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 .التدريب االفرتاضياحملور األول: 

يتم من خالهلا عملية املكان االفرتاضي الذي  توفر  االفرتاضية    التدربأن    (2017)  عطيهيشري يف هذا الصدد  

تعد نظم بيئات  ، و معلومات حول املتعلمني، واملقررات، واحملتوي  علىبدون حواجز يف املكان والزمان، وتشتمل  التعلم  

فهي منصة إطالقه، وهي بوابته اليت يقابل فيها املعلمون واملتعلمون،    االفرتاضية أو إدارة التعلم هي قلب التعلم اإللكرتوين

توي اإللكرتوين وإدارته، وإدارة عمليات التعليم والتعلم وتتبع املتعلمني، وتقومي تعلمهم، وكتابة التقارير. يطلق  احملوتوصيل  

 هذه النظم أو التطبيقات اسم بيئات التعلم االفرتاضية.  على

(أبهنا منوذج ميكن أن يتفاعل املشاركني فيه بشكل حسي يف Scheucher, 2010, 6)يشري إليها شوشري  

متثيل من  ،  الوقت احلقيقي مع البيئة أو مع الكائنات بداخلها إىل حد يكون لديهم شعور ابلواقع أو إحساس ابلوجود
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االفرتاضي متثيل ثالثي األبعاد ملساحة ما )غرفة، مناظر طبيعية،  البيئة الطبيعية أو الومهية التخيلية، ويكون فيها العامل  

أو خوارزميات الكمبيوتر حتاكي  (Avatars) كوكب وغريها( اليت حتتوي على الكائنات بشري لألشخاص احلقيقيني

  احلقيقياألشخاص)كراسي، نبااتت، حميطات وغريها(، وأيًضا متثيل بشري لألشخاص 

اجتاه الستخدام التقنيات احلديثة والتكنولوجيا يف    االفرتاضية يف الدراسة احلالية متثل  تدريب الوبشكل مبسط فإن  

املوظف بوزارة الرتبية والتعليم حبيث يشعر    اإلنرتنت؛جديدة من خالل شبكات    تدريبية توفري منافذ جديدة وخلق بيئة  

ومتخصصني ونقاشات وتفاعالت ال تتطلب    تدريبيةيف هذه البيئة أبنه داخل بيئة متكاملة تتضمن مواد    بسلطنة عمان

 التواجد على أرض واحدة أو مكان واحد.

 .مسات البيئة االفرتاضية

  تدريباالفرتاضي يتضح أنه البد من توافر جمموعة من السمات واملعايري لل  تدريب من خالل العرض السابق ملفهوم ال

مما يعود ابألثر اجليد   ،متكن املشاهد من أن يكون مشاركاً نشطاً كما متكنه من التفاعل مع مكوانهتا  لكياالفرتاضي  

( فيما  2004)زيتون  (،  2012)   يكالًّ من: عزم  على عملية التعلم وحيقق األهداف املنشودة، وهذه السمات حددها

 يلي: 

 االفرتاضي، وهذا من شأنه أن مينحه الشعور بوجوده ابلفعل يف  تدريباستغراق املستخدم يف ال  أي  التواجد. -

يكون   االصطناعيللخربة فيقتحم الطالب بيئة من املعلومات احملددة والواضحة، وىف هذا العامل    احلقيقي املكان  



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 28 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

Issue:  3 | January 2023 

كانون  | 1العدد  9| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2023 الثاني/يناير

https://jhdesr.misd.tech9065 | -ISSN: 2289-E 

اإلحساس ابالستغراق قوايً لدرجة أن املستخدم ال يستطيع التفريق بينها وبني اخلربة احلقيقية، وخيتفي إحساسه  

 مبشاركة اآللة له يف املوقف

به الظروف ووفقاً   تقتضياالفرتاضية وفقاً ملا    تدريب ملكوانت ال  النسيبويقصد به إمكانية تغيري احلجم  .  املقياس -

 .تى من قبل املستخدمأت اليتللمدخالت 

يرى البيئة من خالهلا، وحتريك    اليتوهى تعرب عن قدر املستخدم على تغيري النقطة أو الزاوية    .الزاوية  نقطة -

 .زاوية وأبيمكان  أيعينيه يف 

أو االفرتاضي على القيام بوظائفه دون االلتفات إىل تفاعالت املستخدم    تدريب ويعىن قدرة ال  .الذات   التحكم -

 .عليها  داالعتما

االفرتاضية وحتريك    تدريب ويقصد هبا قدرة املستخدم على التأثري يف مكوانت ال  .البيئة  مع  املستخدم  تفاعل  -

  يئة أو تغيريهااملواد واألشياء االفرتاضية من مكان ملكان، كذلك فإن لديهم القدرة على توليف ب

 عن بعد.االفرتاضية ومميزات بيئات التدريب خصائص 

حتدد    اليتتتمتع بيئات التعلم االفرتاضية بصفة عامة وبيئات التدريب االفرتاضية بصفة خاصة بعديد من اخلصائص  

يف كيفية تناوهلا أو توظيفها واستخدامها يف جمال التدريب وعقد اللقاءات وحلقات النقاش املختلفة،   األساسيالعامل  
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ميكن من خالهلا تبىن رؤية واسرتاتيجية جديدة يف تنمية الكفاءات واملهارات على مستوايت عدة من املتخصصني   واليت

أوضحها   اخلصائص،  من  عديد  خالل  من  به  تزدهر  ) ملا  انتسيس  126  ،2014عزمي  ميكروبولس،   ،)

(Mikropoulos,& Natsis, 2011, 91 ) التايليف: 

  التدريبية إمكانية احلصول على التدريب أو املواد    االفرتاضيةبيئة  الال تشرتط التواجد يف مكان حمدد فتوفر لك   -

؛ حيث ود والوقت جغرافية، فهي توفر اجل وال يشرتط فيها التواجد يف منطقة،  يف خمتلف اجملاالت من أي مكان

 . التدريبيةالدخول على املوقع الذي حيتوي على املادة ميكن 

، وال تشرتط التواجد يف وقت معني التدريبيف اختيار أوقات    خيارتعطي  التدريب؛ حيث  املرونة يف أوقات   -

الدورات ميكن احلصول عليها مسجلة بعد    ، كما أناملطلوبة  التدريبيةللحصول على الدورة التدريبية أو املادة  

 ذلك. 

عن بعد توفر دورات تدريبية على شبكات اإلنرتنت جمانية، أو مبقابل أقل بكثري من    تدريب توفري منصات   -

املتخصصني اللذين    وضروري جلميعالتقليدية، لذلك فهي منفذ هام    التدريب يف منصات  املبالغ اليت يتم دفعها  

 يبحثون عن تطوير مهاراهتم املهنية. 

هناك جلسات خمصصة للنقاش يف الدورات التدريبية، كما أهنا توفر مساحات للنقاش مع ؛ حيث أن  التفاعل -

 ة.  املشرتكني أيُضا لتبادل اخلربات وكذلك الثقافات املختلف
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يف البيئة االفرتاضية هو   التدريبيةالذي جيمع كل املشاركني يف الدورات    دفالعامل الوحيتوسيع شبكة العالقات   -

شبكة اإلنرتنت، وهو ما يعين أن هناك مشرتكني من خمتلف بلدان العامل، وهو ما يسمح للمشرتكني بتبادل 

 الثقافات وتوسيع شبكة عالقاهتم.

ل املواد املشروحة، فضال يتسج  يتم  عن بعد  التدريب يف أغلب منصات  ية؛ حيث  املوضوعات التدريبتسجيل   -

 .عن سهولة الرجوع إليها بعد ذلك وبعد انتهاء عملية الشرح 

ال يوجد ختصص واحد اآلن مهما كانت ندرته ال تتوافر له مواد تعليمية أو دورات تدريبية    التخصصاتتنوع   -

 . حتقق للدارس ما ال حتققه له وسائل التعلم التقليديةمتخصصة، فالبيئة االفرتاضية قد 

 توتبادل النقاشا، بل  األفراد  عن بعد سيوفر دورات تدريبية يف جمال ختصص  للتدريب أن االجتاه  تسري يف   -

 ال سواء كدارسني أو متخصصون.اجملواخلربات مع متخصصني يف نفس 

على اكتساب املهارات   املوظفنيتدريب  يد من املزااي، منها:  كما متتاز بيئات التدريب االفرتاضي ابلبحث احلايل بعد

،  ابخلربات واإلمكانيات والتكنولوجية احلديثة   املهنيةأثراء العملية  ،  واألمور الفنية اليت يصعب تدريبهــم عليه يف الواقع

على حتقيق املستوى املرغوب لديه   املتدربتساعد  ،  مباشرة  التدريب عليهامع اخلربة اليت يريد    املتدربإمكانية تفاعل  

 من املهارة بدقة عالية. 
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 االفرتاضية.البيئات  أنواع

االفرتاضي   تدريب االفرتاضي املتزامن، والنمط الثاين وهي ال  تدريب مت تصنيفها حتت منطني رئيسيني، النمط األول وهي ال 

 :نحو التايلموضحة على ال منهما،غري املتزامن وسوف يقوم الباحث بتناول كل منط 

 االفرتاضي املتزامن. تدريبال 

 اإلنرتنتالبيئات االفرتاضية املتزامنة على أهنا مواقع تعلم ذكية على شبكة   (Katrin, 2009,210) تعرف كاترين

تتوافر فيها العناصر األساسية للتدريب ويتاح من خالهلا التقاء املدرب واملتدربني يف نفس الوقت لتعلم مهارات عالية 

 Live Video/ Audioاملستوى من خالل أدوات اتصال متعددة مثل املؤمترات الصوتية واملرئية يف الوقت احلقيقي

conferencing واملشاركة يف امللفات  FilesSharing  واستخدام غرف احلوار  Chat Rooms   واللوحة

 . SessionRecording ، وتسجيل اجللساتWhiteBoardSystem (WBS) البيضاء

 االفتراضي غير المتزامن تدريبالالنمط الثاني: 

افرتاضية ميكن ويتم بث احملتوى التدرييب عرب بيئة  موحد،  مكان أو زمان  يف  مع بني املتدرب واملدرب  يتم فيها اجلال  

مزااي عدة  املتزامن  غري  النمط  ذو  التدريب  وحيقق  وقت،  أي  وىف  مكان  أي  من  إليها  يذكرها   ،الدخول 

االفرتاضية،   (Matsuura,2002, 433)ماتسورا البيئة  مع  التعامل  يف  واملدرب  املتدرب  وقت  وتنظيم  توفري  يف 

ر الوقت املالئم للتواجد يف البيئة االفرتاضية والوصول إىل حيث يوجد مرونة يف اختيا  ؛والتحرر من قيود املكان والزمان



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 32 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

Issue:  3 | January 2023 

كانون  | 1العدد  9| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2023 الثاني/يناير

https://jhdesr.misd.tech9065 | -ISSN: 2289-E 

بداًل  ،  وملفات الوسائط املسموعة واملرئية  اإللكرتوينحمتوى التدريب وذلك ابستخدام وسائط تعليمية متعددة مثل الربيد  

حيث    ؛  التدريب   من االعتماد على مصدر واحد كما هو احلال يف التدريب التقليدي، ابإلضافة إىل ميزة اختصار وقت 

يستطيع املتدرب التحكم يف تدفق احملتوى وختطي بعض أجزائه والرتكيز على ما حيتاجه منها، كما أن ذلك النمط من 

التدريب يتم مبعزل عن اآلخرين مما مينح املتدربني الفرصة للتجربة واخلطأ يف جو من اخلصوصية دون الشعور ابحلرج عند 

 .آرائهم، وسهولة الوصول إىل املتدرب دون التقيد أبوقات التدريب الرمسية إلقاء أسئلتهم أو التعبري عن

أن املتدربني مييلون إىل االنضمام إىل البيئات غري املتزامنة لقدرهتا على  (Elizabeth,2007, 108) وتؤكد اليزابيث 

ف املكتسبة القائمة على الوسائط مثل حتقيق مستوايت عالية من التعلم املباشر وغري املباشر وزايدة وتعزيز وتطبيق املعار 

ملفات الفيديو وملفات الصوت وغريها واجلمع بني تلك املواد وأدوات التفاعل غري املتزامن على حنو فعال، ابإلضافة 

 إىل تغلبها على أهم أوجه القصور يف النمط املتزامن وهو ضرورة تواجد املتدربني مع املدرب يف نفس الوقت.

 :الكفاايت الوظيفيةاحملور الثاين: 

تتعلق   األمريكية  اخلارجية  وزارة  مولده حبل مشكلة صادفتها  ارتبط  البشرية،  املوارد  نسبًيا إلدارة  مدخل حديث 

لعمل  غري كافية  الوظيفة  هذه  لشغل  القبول  اختبارات  احلساسة، كانت  الوظائف  إحدى  لشغل  القبول  ابختبارات 

يفة، حيث ثبت بعد استخدامها لسنوات عديدة عدم وجود عالقة بني  اختيارات صحيحة بني املتقدمني لشغل الوظ

؛ حيث نتائج اختبارات املتقدمني لشغل الوظيفة ومستوى األداء الفعلي للناجحني منهم )بعد التعيني( يف ميدان العمل
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صياغتها على الصورة جلأت اخلارجية األمريكية إىل اخلبري اإلداري )ماك ماكيالند( للمساعدة يف حل املشكلة اليت متت  

 .التالية: "إذا مل تكن تلك االختبارات كافية للتعرف على ذوي األداء املتميز قبل التعيني

 

 مفهوم الكفاايت الوظيفية. 

أداء املسؤوليات ابلطريقة الصحيحة ومبعىن آخر: وهي  الكفاءة    التعريفات حول موضوع الكفاايت فمنها:  تتعدد

 حة.ممارسة املهام ابلطريقة الصحي

؛  ممارسة املهام الصحيحة  آخر:أداء املسؤوليات الصحيحة ومبعىن    أهناعلى    أخرون(  2001)  سوريالد  وعرفها 

)الكفاءة والفاعلية معاً( هي: ممارسة املهام الصحيحة ابلطريقة الصحيحة، وترتبط الفاعلية ابلقيادة، كما إن  لذلك: ف

وبعبارة   الكفاءة ابإلدارة.  غاايت   أخرى:ترتبط  ـ  واضحة  رؤية  ـ  "رسالة حمددة  املنظمة  تتبىن  عندما  الفاعلية  تتحقق 

عندما   الكفاءة  وتتحقق  إجرائية"،  أهداف  ـ  الوقت  اسرتاتيجية  إبدارة  العناية  مع  لإلدارة  األساسية  الوظائف  متارس 

 .واالجتماعات واختاذ القرارات اإلدارية وفق أسلوب علمي

الوظيفية أبهنا   الكفاايت  إىل  الباحث  والعمل يف سياق معني، مما سبق يشري  قدرات مكتسبة تسمح ابلسلوك 

واجتاهات مندجمة بشكل مركب، كما يقوم الفرد الذي اكتسبها، إباثرهتا  ويتكون حمتواها من معارف ومهارات وقدرات  

الوظيفية بطريقة   تواملسؤوليااملهام   أداء ، كما هيوجتنيدها وتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما وحلها يف وضعية حمددة
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عبارة عن جمموعة    أهنا هي، ابإلضافة إىل  متقن  أداء  أتديتهانطاق عمله هبدف    يف يقوم هبا    اليتاملهام    إلجنازصحيحة  

الفرد هبدف   يفتتوافر    أن جيب    واليتشكل مركب    يف تكون مندجمة    اليتمن املعارف واملهارات والقدرات واالجتاهات  

 القصرية والبعيدة جتاه مهامه الوظيفية.  األهدافاحلصول على 

 

 .أنـــــواع الكفاايت

 : (2017، )العمري ومهاالكفاايت  األنواعيوجد تقسيم 

املعارف  األول:القسم   - فيها  ويندرج  ظاهرة  الصفات،  واملهارات كفاايت  والدوافع  كفاايت كامنة: 

 واالجتاهات. 

الصفات الشخصية:  ، و هي تعبري عن كم املعارف اليت ميتلكها الفرد يف ختصص معني.  املعرفةالثاين:  القسم   -

اخلصائص الشخصية اليت متيز الفرد عن غريه مثل سرعة البديهة والذكاء وبعد النظر والكياسة   اليت متثل

على   واالجتاهاتاملواقف  إدارةوالقدرة  وتضبط ،  اليت حتكم  الفرد  ومعتقدات  قناعات  عن  تعبري  هي   :

، التطبيقي العملي املهارات: قدرة الفرد على استغالل املعارف اليت اكتسبها وتوظيفها يف اجلانب  ، و سلوكه

 الدافعية: تعرب عن مستوى القوة الداخلية اليت تدفع الفرد ابجتاه ممارسة سلوك معني. 
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 وصنفت الكفاايت الوظيفية على النحو التايل.

الواجب توفرها يف كافة موظفي اخلدمة    األساسيةالقدرات  Key Competenciesالكفاايت اجلوهرية −

فئتهم الوظيفية، واملنسجمة مع السياسات والقيم اجلوهرية للدولة   أو ظيفي  املدنية بغض النظر عن مستواهم الو 

الوظيفي، وهناك جمموعة اخلدمة بغض النظر عن مستواهم    موظفيمجيع    يفتتوافر    أنجيب    اليتوهى  ،  وللدائرة  

متمثلة يف   افسيةالتن،  االحرتاممتمثلة يف إظهار    العدالة، منها:  حتقق القيم اجلوهرية  اليتالكفاايت العامة  من  

اخلدمة موجهة حنو  بطريقة  إظهار    الشفافية،  التصرف  الذاتمتمثلة يف    التميز،  املوثوقيةمتمثلة يف  ، تنمية 

 . العمل ضمن فريقمتمثلة يف   التشاركيةاألهداف، حتقيق متمثلة يف  املؤسسية واالستدامة

 ألداءاملعارف واملهارات والقدرات العامة املطلوبة  هي    Generic  Competenciesالكفاايت العامة   −

الفئة الوظيفية الذي تتطلبه للقيام ابملهام الوظيفية،    املنوط به  للوظيفة والدور  اإلداريا للمستوى  الوظيفة وفقً 

الفنية  ج.   يف Technical  Competenciesالكفاايت  توفرها  الواجب  واملهارات  املعارف  وهي 

 يف تنفيذ املهام الرئيسية  قسمني رئيسني ومها الكفاايت التخصصية  إىلام الوظيفة. وتقسم  املوظف واملرتبطة مبه

 ، والكفاايت الفنية.والكفاايت الفنية الداعمة

وهي املعارف واملهارات الواجب توفرها يف    Technical  Competenciesالكفاايت الفنية    −

 .املوظف واملرتبطة مبهام الوظيفة
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 التايل يوضح تصنيف الكفاايت الوظيفية ودالالت تقيمها.والشكل 

 

 تصنيف الكفاايت الوظيفية ودالالت تقيمها : 1رسم توضيحي 

 الدراسات السابقة: 

 : تدريب االفرتاضيور الأوال الدراسات السابقة حمل

بيئة تدريب افرتاضية لتنمية مهارات اإلدارة اإللكرتونية وتطوير أداء مديري   ( بتصميم2019)  عبداحلققام    ماك

التعليم العام مبدينة تبوك هدفت هذه الدراسة إىل تصميم بيئة تدريب افرتاضية قائمة على تطبيقات ؛ حيث  مدارس 

بيئة التدريب االفرتاضية يف تنمية اجلوانب  الويب التفاعلية لتنمية مهارات اإلدارة اإللكرتونية ومن مث التعرف على فاعلية  

ا التعرف على فاعلية بيئة التدريب  املعرفية ملهارات اإلدارة اإللكرتونية لدى مدراء مدارس التعليم العام مبدينة تبوك وأيضً 

واستخدمت   ،نة تبوكاالفرتاضية يف تنمية اجلوانب األدائية ملهارات اإلدارة اإللكرتونية لدى مديري مدارس التعلم العام مبدي

الكفايات الجوهرية 

القيم•

الكفايات العامة

المستوى االداري•

القانون الوظيفى•

الكفايات الفنية 

الوصف الفني•

المهام الرئيسية•
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حيث مت استخدام اختبار قبلي وبعدي لقياس اجلوانب املعرفية ملهارات اإلدارة اإللكرتونية   ،الدراسة املنهج الشبه التجرييب

لدى مديري املدارس ومت أيضا استخدام بطاقة مالحظة لقياس اجلانب األدائي ملهارات اإلدارة اإللكرتونية وتكون جمتمع 

( مدرسة. وتوصلت الدراسة إىل أن هناك فاعلية لبيئة 30ع املدارس الثانوية مبدينة تبوك والبالغ عددها )الدراسة من مجي 

التدريب االفرتاضية القائمة على تطبيقات الويب التفاعلية يف تنمية مهارات اإلدارة اإللكرتونية لدى مديري مدارس 

تدريبية ملدراء املدارس لتنمية مهاراهتم يف اإلدارة اإللكرتونية  الدراسة بعقد دورات    ، وأوصت التعليم العام مبدينة تبوك

اإلدارة  مهارات  تنمية  املدارس على  مدراء  تدريب  البحث يف  استخدامها يف  اليت مت  تطبيقات ويب غري  واستخدام 

لبشرية املستدامة ملنتسيب اإللكرتونية لديهم واالهتمام بعقد ندوات علمية لبيان أمهية التدريب اإللكرتوين يف برامج التنمية ا

 .وزارة الرتبية والتعليم

 

 :لكفاايت الوظيفيهور احملالدراسات السابقة ًيا ناث

ين ( إىل تعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة للمعلمات لتوظيف التدريب امله2018ه )العصيميهدفت   -

( 5836معلمات التعليم العام، ويبلغ عددهّن )وقد تكون جمتمع الدراسة من  ،  عرب بيئات التعلم االفرتاضية

و معلمة البسيطة،  ،  العشوائية  العينة  أسلوب  الباحثة  املسحي،  واستخدمت استخدمت  الوصفي  كما   املنهج 

استجاابت أفراد عينة الدراسة على وجود  استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة وقد توصلت النتائج إىل  
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  مرتفع   كما جاء املتوسط العام،  مهية التدريب املهين عرب بيئات التعلم االفرتاضيةحمور مدى وعي املعلمات أل

الستجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور االحتياجات التدريبية للمعلمات اليت ميكن تلبيتها ابلتدريب  

التعلم االفرتاضية بيئات  للمعلمات عرب  العام كم  ،وهو متوسط يشري إىل خيار موافق املهين  املتوسط    ا جاء 

الستجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور أساليب تفعيل التدريب املهين للمعلمات عرب بيئات    مرتفع

 .التعلم االفرتاضية

العام  (  2013)اجلهيندراسة  استهدفت  كما   - التعليم  الطاليب يف مدارس  النشاط  لرواد  الكفاايت األساسية 

يف ضوء أدوارهم الوظيفية، مبا يساعد يف استجالء هذه الكفاايت، وحماولة إبرازها ابململكة العربية السعودية  

وتكون جمتمع الدراسة من مجيع مشريف النشاط الطاليب العاملني يف اإلدارة العامة للنشاط الطاليب ،  وتوضيحها

رة النشاط الطاليب ابإلدارة بوزارة الرتبية والتعليم، ابإلضافة إىل مجيع مشريف النشاط الطاليب العاملني يف إدا

 العامة للتعليم مبنطقة الرايض، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي )املسحي( وكانت )االستبانة( أداة هلا

. 

 منهج البحث وإجراءاته: 

 .منهج البحث: استخدم الباحث املنهج الشبه التجرييب ذو اجملموعة الواحدة )قبليا وبعداي( -1



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 39 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

Issue:  3 | January 2023 

كانون  | 1العدد  9| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2023 الثاني/يناير

https://jhdesr.misd.tech9065 | -ISSN: 2289-E 

من موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان دون ( 230عددهم ) عينة عشوائيةمت اختيار   عينة البحث: -2

ضوء التقنيات  يفولكن من هم على راس العمل ويتابعون مهامهم  ،بعينهااالعتماد على مهارات وكفاايت 

قام الباحث ابختيار العينة   .االفرتاضيةالتدريب واألنظمة التكنولوجية املتطورة، فضاًل على تعرضهم لبيئات 

الوزارة الرتبية  بطريقة عشوائية ابستخدام معادلة ستيفن اثمبسون                  ، من خمتلف املديرايت يف 

 ( التايل يوضح ذألك 1والتعليم واجلدول )

 

 ب املديرايت بديوان عام الوزارة ( أعداد عينة البحث حس1دول )ج

 ( 2020املصدر: )وزارة الرتبية والتعليم، 

 جمتمع الدراسة

 اجملموع  موقع العمل  م

 96 التخطيط وضبط اجلودة   1

 271 الشؤون اإلدارية  2

 149 املعلومات تقنية  3

 516 اإلمجال 

قام الباحث بتطبيق معادله اثمبسون على جمتمع الدراسة واستخراج عينة الدراسة بطريقه عشوائية دون  -3
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 ( يوضح ذألك  3االعتماد على مهاراهتم واجتاهاهتم حنو البيئات االفرتاضية، واجلدول  )

 جمتمع الدراسة 

 اجملموع  موقع العمل  م

 33 التخطيط وضبط اجلودة   1

 99 اإلدارية الشؤون  2

 98 تقنية املعلومات  3

 230 اإلمجال 

 

 . مقياس الكفاايت الوظيفية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان )إعداد الباحث(  أدوات البحث: -

 

 :التدريب االفرتاضيحنو  الكفاايتمقياس أوال: 

 .التدريب االفرتاضيموظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو   الكفاايتيهدف املقياس إىل الكشف عن 

مت تصميم مقياس االجتاهات يف ضوء االطالع على الدراسات واألحباث واألدبيات يف جمال علم النفس وفيه يطلب  

وع وصفي على من املستجيبني للعبارات التأشري ابملوافقة لكل عبارة على مقياس مكون من ثالثة تقديرات، يوصف بن
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( درجتان، ال 2( درجات، ال أوافـق )3( درجات، حمايد )4( درجات، موافق )5كل استجابة كالتايل: موافق بشدة )

( درجة واحدة، ويصحح للعبارات السالبة على عكس ما ذكر، كما مت حتويل استجابة املفحوص على 1أوافق بشدة )

 ية وفقاً لنوع العبارة كما يتضح ابجلدول التايل: كل عبارة من عبارات املقياس ببناء أوزان تقدير 

 ( يوضح األوزان التقديرية لبدائل االستجابة لكل عبارة من عبارات املقياس 2جدول )

 نوع العبارة
موافق  

 بشدة 
 غري موافق بشدة  غري موافق حمايد موافق 

 1 2 3 4 5 موجبة 

 5 4 3 2 1 سالبة

( 13(، وعدد العبارات السالبة )13مفردة؛ حيث بلغ عدد العبارات املوجبة )(  26يتكون مقياس االجتاه مـن )

( 3( درجات، حمايد )4( درجات، موافق )5عبارة، وصحح املقياس للعبارات املوجبة على النحو التايل: موافق بشدة )

ذكر.  لى عكس ما  ( درجة واحدة، ويصحح للعبارات السالبة ع1( درجتان، ال أوافق بشدة )2درجات، ال أوافـق )

التدريب حنو  ( يوضح توزيع العبارات السالبة واملوجبة يف مقياس االجتاه  6وجدول )%(،  86وقد بلغ ثبات املقياس )

 االفرتاضي.

صدق املقياس: مت عرض املقياس على السادة احملكمني املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، 

املقياس والتأكد من مناسبة العبارات للمحاور اليت وضعت لقياسها، وقد أتفق احملكمون وعلم النفس؛ لفحص عبارات  



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 42 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

Issue:  3 | January 2023 

كانون  | 1العدد  9| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2023 الثاني/يناير

https://jhdesr.misd.tech9065 | -ISSN: 2289-E 

أن عبارات املقياس شاملة للسلوكيات املرتبطة ابحملاور احملددة، وقد اقتصرت االقرتاحات على إجراء بعض التعديالت 

من احملكمني على عبارات املقياس  على بعض املفردات دون حذف أي منها، وقد أجرى الباحث التعديالت املقرتحة  

%( فأكثر بني احملكمني، وأصبح املقياس يف صورته النهائية  85ومت اإلبقاء على العبارات اليت حصلت على نسبة )  

 .اهزاً للتطبيق يف صورته النهائية( مفردة، ومن مث أصبح املقياس ج26يتكون من )

 ( غري أفراد عينة الدراسة األساسية. 26استطالعية مكونة من )جتريب املقياس: مت تطبيق املقياس على عينة 

حتديد زمن املقياس: مت حساب زمن املقياس من خالل حساب متوسط الزمن الالزم لالختبار، حيث أن الزمن  

( دقيقة، وأبخذ املتوسط 30( دقيقة، والزمن الذي استغرقه املوظف األخري هو )20الذي استغرقه املوظف األول هو )

 دقائق زمن تعليمات املقياس.  3( دقيقة، مبا فيه 25صبح الزمن الكلى ملقياس االجتاه هو )أ

الباحث من صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل االرتباط  صدق االتساق الداخلي: وقد حتقق 

اإلحصائية   املعاجلات  برانمج  للمقياس، ابستخدام  الكلية  الدرجة  مع  فقرة  التايل   SPSSلبريسون بني كل  واجلدول 

 يوضح ذلك: 
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 ( معامل االرتباط بريسون بني كل مفردة من مفردات املقياس مع الدرجة الكلية5جدول )

 رقم املفردة

ارتباط املفردة مع  

الدرجة الكلية  

 للمقياس 

 مستوى الداللة  قيمة الداللة 
رقم 

 املفردة

ارتباط املفردة مع  

الدرجة الكلية  

 للمقياس 

 مستوى الداللة  الداللة قيمة 

 0.01دالة  0.010 0.723 23 0.01دالة  0.010 0.747 1

 0.01دالة  0.010 0.684 24 0.01دالة  0.010 0.645 2

 0.01دالة  0.010 0.766 25 0.01دالة  0.010 0.828 3

 0.01دالة  0.010 0.884 26 0.01دالة  0.010 0.829 4

 0.01دالة  0.010 0.661 27 0.01دالة  0.010 0.749 5

 0.01دالة  0.010 0.865 28 0.01دالة  0.010 0.673 6

 0.01دالة  0.010 0.891 29 0.01دالة  0.010 0.675 7

 0.01دالة  0.010 0.865 30 0.05دالة  0.030 0.288 8

 0.01دالة  0.010 0.873 31 0.01دالة  0.010 0.689 9

 0.01دالة  0.010 0.749 32 0.01دالة  0.010 0.766 10

 0.01دالة  0.010 0.865 33 0.01دالة  0.010 0.884 11

 0.01دالة  0.010 0.883 34 0.05دالة  0.030 0.523 12

 0.01دالة  0.010 0.645 35 0.01دالة  0.010 0.865 13

 0.01دالة  0.010 0.884 36 0.01دالة  0.010 0.891 14

 0.01دالة  0.010 0.684 37 0.01دالة  0.010 0.873 15

 0.01دالة  0.010 0.884 38 0.01دالة  0.010 0.617 16

 0.01دالة  0.010 0.829 39 0.05دالة  0.030 0.445 17

 0.01دالة  0.010 0.766 40 0.01دالة  0.010 0.811 18
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 0.01دالة  0.010 0.675 41 0.01دالة  0.010 0.729 19

 0.01دالة  0.010 0.749 42 0.01دالة  0.010 0.659 20

 0.01دالة  0.010 0.873 43 0.01دالة  0.010 0.883 21

  0.01دالة  0.010 0.667 22

 ( مت استبعادهم17، 12، 8ماعدا املفردة ) 0.01مجيع مفردات املقياس دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  املقياس ككل 

املقياس ترتبط ابلدرجة الكلية للمقياس ارتباطًا ذات دالة إحصائًيا عند  مجيع مفردات  السابق أن  يتضح من اجلدول  

( 26( مت استبعادهم، ليصبح املقياس بشكله النهائي مكون من )17، 12، 8ماعدا املفردة ) 0.01مستوى الداللة 

 مفردة. 
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  ثبات أدوات البحث:

رونباخ، والذي حيسب ابلعالقة التالية اليت مت حساب معامل ثبات املقياس: مت حساب ثبات املقياس مبعامل ألفا ك

 (:636 – 635، 2001ذكرها زيتون )

 ف 2ن               مج ع                                             

αـــــــ( =)ـــــــx ()ــــــــــــ 

 ك    2ع           1  –ن                                               

 (2008،كارتر)

ف = تباين  2= معامل ألفا )معامل التجانس الداخلي(، ن = عدد فقرات األداة، مج = جمموع، ع  αحيث إن:  

التباين الكلى لدرجات الطالب الكلية على األداة، وقد بلغ   2الدرجات على كل فقرة من فقرات األداة، ع ك = 

تسمح ابستخدام املقياس كأداة   وهي قيمة مقبولة علمياً وتدل على مستوى ثبات جيد ومقبول  0.82معامل الثبات =

لقياس االجتاه حنو التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية، ومن مث احلصول على نتائج ميكن الوثوق هبا، وجاء 

 املقياس يف صورته النهائية. 
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 : حثالب جراءات تطبيق إ

ة مت مجع البياانت ومراجعتها  بعد االطالع على الدراسات السابقة يف حماور البحث ومتغرياته التابعة واملستقل -

 وتفريغها وحتليلها احصائيا، من خالل معاجلة البياانت الناجتة عن تطبيق أدوات البحث.

على بعينة البحث عن بعد عرب تطبيق الواتس أب وتطبيق وجوجل ميت واالتفاق معاهم    االلتقاءمت    -

 البحث.الزمنية للربانمج التدرييب والتأكد من التطبيق القبلي ألدوات  اخلطة

من موظفي وزارة ، مع املتدربني  (  MOODLEد .)ر تفعيل بيئة التدريب االفرتاضية ابستخدام مو   مت -

 واملوجودة على بريد موظفي الوزارة.الرتبية والتعليم 

 . استخدام التدريب االفرتاضيحنو  كفاايتإجراء التطبيق البعدي األدوات البحث واملتمثل يف مقياس ال -

 : إجراءات ما بعد تطبيق التجربة

 .مجع البياانت ومراجعتها وتفريغها وحتليلها احصائيا -

 االختبار القبلي على جمموعة البحث األساسية للتأكد عدم وجود فروق إحصائية بينهما.تطبيق   -

وظفي اثر استخدام التدريب االفرتاضي على الكفاايت الوظيفية مل  ما  على  ينص  الذي  السؤال  عن  لإلجابة -

ينص على "   وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟ "، وللتأكد من صحة الفرض التجرييب املرتبط به الذي

( بني متوسطي درجات عينة الدراسة التجريبية 0.01يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
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لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة   التدريب االفرتاضيحنو استخدام    الوظيفية لكفاايت  ملقياس ا

 ".عمان لصاحل التطبيق البعدي

" ما أثر استخدم البيئات االفرتاضية على تنمية الكفاايت الوظيفية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم عينة  

 بني ≥a 0,05الدراسة؟" والفرض التجرييب املرتبط به والذي ينص على "يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة   

  ألثر يرجع الوظيفية الكفاايت تنمية يف  التجريبية وعةاجملم أفراد لدى والبعدي القبلي التطبيقني درجات متوسطي

حية الفرضية املرتبطة به، مت إتباع اخلطوات  ص من والتأكد السؤال هذا عن  ولإلجابة." االفرتاضية البيئات استخدام

 التالية:

أمهيتها، كما مت ترتيب  استخدمت الدرجات املعيارية والدرجات التائية لرتتيب الكفاايت الرئيسية من حيث درجة  

 الكفاايت الفرعية املدرجة حتت كل كفاية من الكفاايت الفرعية.

 الكفاايت 

 املتوسطات 

يف التطبيق 
 القبلي

 املتوسطات 

يف التطبيق 
 البعدي

االحنراف 
 املعياري 

مربع 
 االحنراف

الدرجة  
 املعيارية

الدرجة  
 التائية

الوزن  
 النسب 

قيمة )ف( 
 وداللتها 

 **4.581 الثالث 56.034 0.603 13.257 3.641 54.33 28.56 التخطيطكفاايت 

كفاايت تنظيم بيئة  
 اإلدارة

 **5.707 الثاين 61.00 1.1 44.143 6.641 55.78 31.56
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كفاايت التوظيف   
 للتقنيات 

 **6.512 األول 63.767 1.376 69.123 8.314 68.89 33.23

 *4.016 اخلامس  43.4 0.66 - 15.888 3.986 - 48.81 20.93 كفاايت التقومي الذات

 **3.549 الرابع  49.427 0.057 - 012 0.346 - 53.38 24.57 كفاايت تنفيذ املهام

 273.628 2.362 30.8822 14.264 56.238 27.77 اجملموع 

 

6.17644 

 

أكثر الكفاايت أمهية لنجاح موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف أداء يتضح من اجلدول السابق: أن 

أعماله هي: جمال كفاايت التوظيف للتقنيات، يليها جمال كفاايت تنظيم بيئة اإلدارة، مث جمال كفاايت التخطيط، مث  

ح من اجلدول السابق وجود فروق أييت بعد ذلك جمال كفاايت تنفيذ املهام، فكفاايت جمال التقومي الذايت، كما يتض

ذات داللة إحصائية يف كفاايت التوظيف للتقنيات، و كفاايت تنظيم بيئة اإلدارة، و كفاايت التخطيط، و كفاايت 

عدم وجود فروق يف كفاايت ، و تنفيذ املهام، وفقاً آلراء موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان اليت يتعاملون معها

من بني الكفاايت املتوقعة الضرورية وفقاً آلراء موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان اليت يتعاملون   التقومي الذايت

السابقة نتيجة استخدام بيئة التدريب  وللتعرف على حجم األثر اجتاه الفروق الدالة إحصائياً يف الكفاايت ، معها

 .كما هو موضح ابجلدول التايل  T-Testفقد مت استخدام اختبار Moodleاالفرتاضية 
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 والبعدي: القياسني القبلي  داللة الفرق بني متوسطي درجات يف ✓

Table  1:   قياس حجم أثر استخدام بيئة التدريب االفرتاضية على تنمية الكفاايت الوظيفية لدى موظفي

 وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان 

 التطبيق 
عدد أفراد  

 العينة

 املتوسطات 

 يف التطبيق القبلي 

االحنراف 
 املعياري

 "ت"  قيمة

 احملسوبة

 حجم األثر  قيمة األثر
مستوى 
 الداللة

 التطبيق القبلي 

230 

27.77 ١,٧٦ 

 ٠,٠١ مرتفع  83.76 ٢٢,٨٢

 ٢,70 56.238 التطبيق البعدي 

 

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط درجات التطبيق القبلي يف أداة القياس للكفاايت الوظيفية لدى أفراد العينة من  

بلغ   قد  عمان  بسلطنة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بلغ  27.77)موظفي  قد  البعدي  التطبيق  درجات  متوسط  وأن   ،)

( وهو متوسط حسايب أكرب من املتوسط احلسايب يف التطبيق القبلي، ابإلضافة إىل أن  قيمة حجم األثر 56.238)

( وهو أكرب من 01.0( مما يعزى إىل أن حجم األثر كبري واتضح أن مستوى الداللة قد بلغ )83.76قد بلغت )

مما يعزى إىل   a≤ 0,05اليت مت قياس مستوى الداللة اإلحصائية من خالله يف الدراسة احلالية وهو  مستوى الداللة 

بني متوسطي درجات   a≤ 0,05وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة  قبول الفرض التجرييب الذى ينص على  
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التطبيقني القبلي والبعدي لدى أفراد اجملموعة التجريبية يف تنمية الكفاايت الوظيفية يرجع ألثر استخدام البيئات االفرتاضية 

(Moodle .) 

 أهم النتائج والتوصيات للبحث:

 .حنو استخدام التدريب االلكرتوين الوظيفيةالكفاايت  *تفسري نتائج مقياس

  موظفي وزارة الرتبية والتعليم اليت حيتاج إليها    ما الكفاايت الوظيفيةوذلك لإلجابة عن السؤال الذي ينص على "   ➢

يوجد فرق دال إحصائًيا عند " ولتأكد من صحة الفرض التجرييب املرتبط به الذي ينص على "  ؟ بسلطنة عمان

تنمية    يفلدى أفراد اجملموعة التجريبية    القبلي والبعديبني متوسطي درجات التطبيقني    a≤  0,01مستوى داللة  

 الكفاايت الوظيفية يرجع ألثر استخدام البيئات االفرتاضية 

أظهرت نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وداللة ت ومستوى الداللة للمجموعة التجريبية قبل   ➢

علق يف تنمية الكفاايت الوظيفية وجود فروق واضحة يف املتوسطات احلسابية وبعد حتليل النتائج  وبعد التطبيق يف ما يت

( بني متوسطي درجات  0,01( اتضح أن هناك فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى )  10املوضحة يف اجلدول )  

نتائج لصاحل التطبيق البعدي مما يدل أفراد العينة التجريبية يف كل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي .حيث صبت ال

كان مرتفع حنو التدريب عن بعد يف تنمية الكفاايت   Moodleعلى أن أتثري استخدام بيئة التدريب االفرتاضية  

 الوظيفية لدى عينة الدراسة ، بناًء علية مت قبول الفرض التجرييب
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يتم  املكان االفرتاضي الذي  توفر  الفرتاضية  ا (أن البيئات  2017كما تتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه عطية ) ➢

، املتدربنيبدون حواجز يف املكان والزمان، وتشتمل علي معلومات حول  من خالهلا عملية التدريب والتعلم  

كما تتفق مع  اإللكرتوين فهي منصة إطالقه،  التدريب تعد نظم بيئات االفرتاضية قلب  ، و واملقررات، واحملتوي

لمشاركني فيه أاتحت لMoodleاليت أشارت إىل أن بيئة       (Scheucher, 2010)دراسة شيوشري  

بشكل حسي يف الوقت احلقيقي مع البيئة أو مع الكائنات بداخلها إىل حد يكون لديهم شعور ابلواقع أو 

أداة قوية بسبب للخصائص   تعترب  أبهنا(  2017)   عطيه  ، كما تتفق هذه النتائج مع دراسةإحساس ابلوجود

الفريد متثيل    ةالتكنولوجية  ومنها: خلق  األخرى،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  متيزها عن  اليت 

االفرتاضية،   البيئة  يف  املستخدم  انغماس  املستخدم،  لتفاعالت  احلواس  متعددة  قنوات  األبعاد،  ثالثي  مكاين 

 .ت احلقيقيتفاعالت بديهية خالل التعامل يف الوق
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 وصيات الدراسة.ت

ينبغي االهتمام ابختيار املوظفني واإلداريني بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان الذين تتوفر فيهم الصفات  .1

 واخلصائص الوظيفية واملهنية اليت تؤهلهم للعمل املهين وتقدمي جماالت اخلدمة إىل مجهور املستفيدين. 

التدريبية املهتمة إبعداد الكوادر البشرية للعمل مع االهتمام مبا يهدف إىل بناء وتطوير تلك ينبغي للربامج   .2

من  والتدريبية حبيث متكنهم  املعرفية  منها ابلكفاايت  يتعلق  ما  الكوادر وعلى األخص  لدى  الكفاايت 

 االرتفاع مبستوى أدائهم يف العمل، واالرتقاء بقدراهتم الوظيفية. 

عنية أن تعمل على تزويد العاملني غري املؤهلني للعمل يف هذا اجملال ابلدورات والربامج ينبغي للجهات امل .3

التدريبية املتخصصة لتتيح هلم فرصة اكتساب املهارات والكفاءات الوظيفية الالزمة هلم، لسد ما يعانونه 

 من نقص يف تلك املهارات والكفاايت بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان.

من تزويد مدراء اإلدارات أبمهية مشاركة املوظفني بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف تدريبهم على البد   .4

استخدام األدوات والتطبيقات التكنولوجية املتطورة يف جمال التدريب ورفع الكفاءة املهنية والوظيفية اخلاصة 

 وإرشادهم بكيفية التعامل معها.

الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لكل مما هو جديد من وسائل وطرق تقدمي البد من تزويد موظفي وزارة   .5

 اخلدمة احلديثة الىت ختدم هذه الفئة وهذه املسئولية تقع على عاتق وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان.
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 خامتة البحث: 

موظفي   الوظيفيةاالفرتاضي واثره على الكفاايت  للتدريب  اإلطار النظري  وختاما فقد توصل البحث احلايل بعد عرض  

 ( 0.01)إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان فقد توصل البحث احلايل  

لدى  استخدام التدريب االفرتاضي  حنو  الكفاايت  بني متوسطي القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف مقياس  

صل البحث إىل جمموعة ، ويف ضوء هذي النتائج تو في وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لصاحل التطبيق البعديموظ

 التدريب االفرتاضيمن التوصيات اليت ميكن االستفادة منها عند استخدام 

.   
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