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 :مقدمة
 

 .الفلسطيني االقتصاد الوطني ؤسسات المالية والمصرفية في فلسطين دورا هاما في تطويرتلعب الم
 حيث بدا معظمها العمل بعد قيام السلطة الوطنية ،تعتبر البنوك في المجتمع الفلسطيني حديثة نسبيا

اتها  عملت هذة المؤسسات منذ نشاتها وبشكل جاد على توسيع شبكة خدم.١٩٩٣الفلسطينية بعد العام 
 لتشمل محافظات الوطن آافة، فهي بهذا تفتتح فروعا لها في المدن الفلسطينية لذا :افقيابكال االتجاهين 

حيث تعمل جاهدة : عموديا. تعمل على اضافة اعداد متزايدة من الموظفين الى االفراد العاملين لديها
على آسب اآبر قطاع من على تحسين وتطوير نوعية الخدمات التي تقدمها لتتنافس فيما بينها 

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

ة التدريب والتعليم باالضافة الى ما تقوم به م بمهماانشاء معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية للقي
 . المعهد وبرامجأنشطةرج نطاق ايب لموظفيها خرالمؤسسات منفردة في مجال التد

 
 في الشرآات والمؤسسات األخيرة اآلونةيعتبر التدريب من المجاالت التي تلقى اهتماما متزايدا في 

العصرية التي تواجه الكثير من التحديات  في مواجهة أهمية وذلك لما لهذا المجال من ،الحديثة
 وتقليل التكلفة اإلنتاجيةومن اجل زيادة . التكنولوجيالمؤسسات مثل زيادة حدة المنافسة والتطور 

ولكي  يرقى لشغلها أو الوظيفة التي سوف ينتقل أوموائمة الفرد مع متطلبات الوظيفة التي يشغلها و
 ازداد اهتمام  من اجل هذا آله،حديثة،وطرق ووسائل   مع برامج عملالتأقلم على قادرايكون 

 .المؤسسات بالتدريب
 وقد عملت بعض المؤسسات التدريب، في مجال اإلنفاق زيادة إلى اتجهت المؤسسات األخيرفي العقد 

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

تنمية معلوماتية  إن التقدم العلمي الذي يشهده هذا العصر خصوصًا في المجال اإللكتروني، وما تبعه من
 وآان التدريب من الحياة وأساليبها، قد أثر على آافة مناحي الحياة ومناشطها، وغّير آثيرًا من أنماط

 واقعا  اإللكترونيبالتدريب ما اصطلح عليه حتى اصبح اجيوضمن القطاعات التي استخدمت التكنول
ملموسا ومستخدما في العديد من المجاالت والقطاعات ومن ضمنها التدريب في القطاع المالي 

 .والمصرفي
 

 :االهداف
 

 :تهدف هذه الورقة الى
 .تسليط الضوء على عملية التدريب في المؤسسات المالية والمصرفية وما ينفق عليها سنويا .١
 .ط الضوء على ازدياد البرامج التدريبية السنويةيتسل .٢
 المطردة في البرامج التدريبية وازدياد ما ينفق عليها بسبب ةالزيادمناقشة مدى الحاجة الى  .٣

التوسع العمودي واالفقي للبنوك العاملة في فلسطين والتي تاخذ شكال او اآثر من االشكال 
 :التالية

 .العاملة في فلسطين ازدياد عدد فروع البنوك -ا
 . ازدياد عدد العاملين في مجال الخدمات المالية والمصرفية-          ب
 . الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية في فلسطينحديث تنوع وت-           ج

 .على التدريب من خالل تقييم العائد منهاتقليل تكاليف التدريب وتبرير ما ينفق . ٤     
استبدال اساليب التدريب التقليدية باسلوب جديد يسمى التدريب االلكتروني والذي سيعمل على . ٥     

 :تحقيق االهداف التاية
  . تقليل تكاليف التدريب-ا



 .  خارج اوقات الدوام الرسميب لكي يتدرب في الوقت الذي يناسبه اتاحة الفرصة للمتدر-     ب
 آما يمكن للمؤسسة ان تستخدم المادة شاء، اليها متىية لرجوع المتدرب االحتفاظ بالمادة التدريب-     ج

دفع تكاليف اعداد المادة التدريبية في آل  دون الحاجة الى التدريبية لتدريب افواج اخرى من المتدربين
 .مرة
بين المدر من  آلوتأثيراتبعيدة عن ضغوط ) بيته(   اتاحة الفرصة للمتدرب لكي يتدرب في بيئه-     د

 . المشارآينوالمتدربين
 التغلب على معوقات الزمان والمكان للمشارآة في دورات تدريبية في ظل الظروف السياسية -    ه

 الفلسطينيين بين المحافظات )الموظفين( والحواجز العسكرية االسرائيلية التي تعيق حرآة المواطنين
 .زةبين الضفة الغربية وقطاع غآذلك الشمالية في فلسطين و

 
 

 :التدريب في المؤسسات العربية
 
 ليس لديها أي تصور علمي ، الكثير من المؤسسات العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاصإن

 القياس الالزمة لمدخالت العمل أدوات وطبيعة ، نظام الفعالية الكليةأو ،معايير األداءمحدد عن 
 والحديث عنها دريبية الحالية، والتي عادة يتم تحديدها المؤسسات التي لديها الفرص التأنآما . المختلفة

 آرقم في التقارير السنوية لهذة إضافته معنى سوى أوفي شكل رقمي ليس لة أي داللة  او عن نتائجها
 ٢٠٠٦ ساعة تدريب خالل العام ١٥٠٠لقد تم تنفيذ ( هذه العبارة يعبر عنها ب والتي غالبا ما ،المؤسسات

 أي داللة على إعطاءدون . الخ . . ..تدريبية ساعة لكل دورة ٢٥وظف بمعدل  م١٢٥٠استفاد منها 
 .جدوى هذا التدريب ودون تبرير ما ينفق على تلك الدورات من وقت ومال وجهد

 نعتقد ان التدريب الذي ال يبنى على اسس صحيحة يعتبر آل ما ينفق علية فاقدا ابتداءا من الوقت إننا
رباك لعمل المادة التدريبية مرورا بضياع وقت المتدربين وما يصاحبه من اوالجهد والتكلفة العداد 

 آذلك المصاريف المتعلقة بالزمان والمكان والتسهيالت الخاصة .المتدربينالمؤسسة التي ينتمي اليها 
ق الى معالجة تلك النفقات والمصاريف رونحن في هذة الورقة سنتط. بعقد دورات التدريب تلك

 ةقيمن خالل طرح بديل لتلك الطر الطريقة التقليديةبان ومكان انعقاد الدورات التدريبية المرتبطة بزم
التقليدية اال وهي التدريب عن بعد او ما يسمى التدريب االلكتروني، مشيرين ومنبهين ان التدريب 

ت  مثل عدم القدرة على تحديد االحتياجا االخرىااللكتروني ليس عالجا سحريا لمشاآل التدريب
 . في حل مشاآل ال تحل اصال بالتدريب االلكترونيالتدريبية او عدم قدرة التدريب

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

يمكن عالجها بالتدريب، بمعنى اخر ان القائمين على التدريب يجب ان يتيقنوا من ان التدريب ليس 
 .سبا لكل المشكالتاعالجا من

 
 :التدريبالفاقد في 

 
 :يتصف التدريب في المؤسسات العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص بالخصائص التالية 

. س لة عالقة مباشرة او واضحة بالوظيفة التي يشغلهااشتراك المتدرب في برنامج تدريبي لي .١
 فمهما ذلك،، ونحن ال ننكر  من التدريبوعندما يسال عن السبب يجيب بكل بساطة انه يستفيد

 الى  من المعرفة او الخبرات ال بد وان تضيف شيئاهاآان موضوع الدورة التدريبية فان
الب يكون من اجل معالجة قصور في  وفي الغ،محددة ولكن التدريب لة اهداف ،المتدرب
 أو ، نوعية مؤشرات أومؤشرات آمية  في شكل لتقييم ل سواء ظهر ذلك القصور نتيجة ،األداء

 .من اجل احداث تعديل او تغيير على مواقف المتدرب



عدم وجود عالقة بين التدريب الذي يحصل علية المتدرب وبين الحوافز والترقيات او المسار  .٢
 .ص بةالوظيفي الخا

أي تكرار ترشيح )محترفي حضور الدورات( وجود فئه من هواة حضور البرامج التدريبية .٣
 :لهذايجب على المؤسسة .نفس الموظف لحضور نفس البرنامج او برامج تدريبية مشابهة

 . ان تقوم  بتحديد معايير االداء - أ
 .ان تعمل على قياس اداء الموظفين بشكل موضوعي - ب
 .لموظفين بالمعايير الموضوعة مسبقاان تقوم بمقارنة اداء ا - ت
) الفجوة بين المعايير الموضوعة واالداء الفعلي(ان تقوم بتحديد مواطن االنحراف  - ث

 . ان يظهر بشكل مؤشرات آمية او مؤشرات نوعية، آما اشرنا سابقا،ذي يمكنالو
 .هذه الفجوة هي التي عادة ما تشكل موضوع التدريب

 
 :تكاليف التدريب

 
 دائم عن وسيلة مقنعة ل بشك مبررات السعي المستمر للبحثأهمتكاليف التدريب تعتبر من  زيادة إن 

 لتدعيم إنفاقها للعمل على تبرير ، تسعىمستمر وبشكل اإلدارات نأآما . لتقييم العائد من التدريب
 . العليااإلدارة أمام في هذا المجال اإلنفاق تنمية الموارد البشرية وتبرير جدوى أنشطة

مل على التكاليف والمصاريف ت ال تشألنها حساب التكلفة الخاصة بالتدريب تعد مسالة صعبة وذلك إن
 . آثير من التكاليف على مستوى المؤسسة آكلإلىالمباشرة الخاصة بالتدريب فقط بل تمتد 

 من اجل العمل التدريبف تكاليف يصنلت يوضع نظام أن ، في قطاع المصارف الفلسطينيةالمأمولمن 
على تسليط الضوء على مكونات واوجه االنفاق في هذا المجال ، حيث ان التعامل مع تكاليف التدريب 
بشكل مفصل يساعد ادارات المؤسسات وآذلك القائمين على التدريب في البحث وبشتى الطرق 

نرى ونحن  . عن اساليب  ووسائل بديلة من اجل تقليل التكاليف وزيادة فاعلية وآفاءة التدريبوالوسائل 
احد  ان المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في فلسطين، في حسابها لتكاليف التدريب، يمكنها استخدام

 النماذج أهم هو احد األمريكينماذج حساب تكاليف النشاط التدريبي الذي يستخدمه بيت التدريب 
 :جموعات هي ثالث مإلى بنود التكاليف مالنموذج قسهذا . في هذا المجالالمستخدمة 

 النظر عن عدد مرات تقديم البرنامج التدريبي ضواحدة بغوهي تكاليف تصرف لمرة : ثابتةتكاليف  -ا
 . المشارآين في ذلك البرنامجاألفراد عدد أو
 . مرات تنفيذ البرنامج التدريبيدمرتبطة بعدوهذه التكاليف :  تكاليف متغيرة-ب
 . المشارآين في البرنامج التدريبياداألفر وهي مرتبطة بعدد :متغيرة تكاليف -ج

حيث يتم تبيان آل تدريبي على النحو التالي   تكاليف برنامجإعداد فانة يمكن التصنيف،بناء على هذا 
 آانت إذا التي ستشارك في ذلك وتصنيفها ما األطراف التي تلزم وآذلك واألعمال واألدوات األنشطة

 المشارآين األفراد متغيرة مرتبطة بعدد أو البرنامج التدريبي  متغيرة مرتبطة بعدد مرات تنفيذ أوثابتة
 .في البرنامج التدريبي

 
 

 :تصنيف تكاليف برنامج تدريبي
 
 
تكاليف ثابتة  ) وما يلزماألنشطة(بنود التكاليف 

 لمرة واحدة
تكاليف متغيرة 
مرتبطة بعدد 
مرات تنفيذ 

 البرنامج التدريبي

 متغيرة فتكالي
حسب عدد 
 المشارآين

    )الوقت المستغرق(  المنهج التدريبيإعداد -١
   x )تحديد تات(تحليل االحتياجات التدريبية•



   x  المادة التدريبية النهائيةوإعدادتصميم المنهج •
   x مالءمتها من مدى للتأآدآتابة المادة ومراجعتها •
   x ، الطباعة، التصوير الكتابةالتدريبية مثل المادة إنتاج•

    المواد التدريبية الالزمة -٢
 x   مواد تلزم وتقدم للمتدربين مثل ملفات، قرطاسية•
، برامج أفالممواد تلزم ويستخدمها هيئة التدريب مثل •

 آمبيوتر
x x  

    واألجهزةالمعدات  -٣
  x x ، عرض شرائحLCD، تلفزيون، و، فيديآمبيوتر•

    التسهيالت المساعدة -٤
  x  معارض الالزمةالقاعات وال•

    تكاليف خارج موقع التدريب -٥
 x   السفر، فنادق، وجبات•

    المدربون والمتدربون -٦
 x   )الساعةXعدد الساعات (المشارآون•
 x  x المدربون الخبراء والمساعدون•
  x x خبراء التصميم والمستشارون•
  x  ة السمعية والبصريلألمور والفنيينالفريق المساعد •

 
        =:المجموع الكلي للتكاليف 

 
 مجموع تكاليف التنفيذ الثابتة .١
 مجموع تكاليف التنفيذ المتغيرة في حال تكرار العملية .٢
 عدد مرات االنعقاد xمجموع تكاليف التنفيذ المتغيرة  .٣
 مجموع تكاليف آل مشارك .٤
 عدد المشارآينxاعاله٣مجموع تكاليف البند  .٥

  ١،٣،٥البنود  = المجموع الكلي للتكاليف
 

هذه هي تكاليف تنفيذ برنامج تدريبي باستخدام الطريقة التقليدية في التدريبي وهي الطرق المتبعة 
 . في قطاع المصارف العاملة في فلسطيناآلنحتى 
فان ) التدريب االلكتروني(  ما تم استبدال طريقة التدريب التقليدية بالطريقة االلكترونيةوإذا

 يوفروا آل أن معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية يمكنهم أوة في فلسطين المصارف العامل
 :التكاليف المتغيرة المرتبطة بعدد المشارآين والمذآورة في الجدول التالي

 
  متغيرة حسب عدد المشارآينفتكالي

 )األنشطة وما يلزم(بنود التكاليف 
 مواد تلزم وتقدم للمتدربين مثل ملفات، قرطاسية .١
 السفر، فنادق، وجبات .٢
 )الساعةXعدد الساعات (المشارآون .٣
 المدربون الخبراء والمساعدون .٤
 

 يوفر آل التكاليف المتغيرة المرتبطة بتكرار أن التدريب االلكتروني أسلوبآما يمكن الستخدام 
 :مرات التنفيذ والتي تظهر في الجدول التالي

 
 البرنامج التدريبيتكاليف متغيرة مرتبطة بعدد مرات تنفيذ 



 )األنشطة وما يلزم(بنود التكاليف 
 مواد تلزم ويستخدمها هيئة التدريب مثل أفالم، برامج آمبيوتر .١
 ، عرض شرائحLCD، تلفزيون، وآمبيوتر، فيدي .٢
 القاعات والمعارض الالزمة .٣
 خبراء التصميم والمستشارون .٤
 ية والبصريةالفريق المساعد والفنيين لألمور السمع .٥

 
 آانت تقوم إذا ، أي مصرفإلدارةيتيح المجال بعد تبيان بنود التكاليف الكلية لبرنامج تدريبي تقليدي 

 . تحسب التكاليف الحقيقية التي عادة تدفعها لكل برنامج تدريبيأنبتدريب موظفيها 
ي بعد استبعاد  يحسب مجموع تكاليف تنفيذ أي برنامج تدريبي الكترونأن مصرف أليآذلك يمكن 

ومن ثم إجراء مقارنة بين  ، الحديث من التدريباألسلوبمجموع التكاليف التي يمكن توفيرها بهذا 
 يمكن أن تتوصل إلى حجم  وبهذاتكاليف اسلوب التدريب التقليدي وبين أسلوب التدريب االلكتروني

 .ب االلكتروني في التدري األسلوباء استخدامررات في التكلفة من جيفتوال
 ، التدريب االلكتروني في المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطينأسلوب من مميزات استخدام إن

 تشترك في أن أرادت إذا أو بها، يتم تصميم برامج تدريبية خاصة أن الفرصة لكل مؤسسة إتاحة
تدريب  أن تقوم  البنوك آافة بة مثل متاحية اإلمكانذة فان مثل هأخرى،برامج تدريبية مع بنوك 

 العاملة في  على تطبيق معايير محاسبية معينة تطلبها سلطة النقد الفلسطينية من البنوكهاموظفي
 .فلسطين

المعنيين بحضور الدورة التدريبية  المشارآين تختار وتحدد أن المؤسسة إلدارة يتيح األسلوبهذا 
 سبيل المثال تزويد ىي، علااللكترون التدريب بأسلوبالمعنية من خالل الجوانب الفنية المتعلقة 

لتمكين المتدرب المعني من استخدام المادة التدريبية  ( passwordالمشارآين فقط المعنيين بكلمة سر
 .)المحددة

 
 آبيرة جدا من أعداد تدرب أن لمجموع المؤسسات أوالتدريب االلكتروني يتيح المجال للمؤسسة 

 التدريب أن يتعدى حدود المكان، أي األسلوبا  هذأن حيث الوقت، العاملة فيها في نفس األيدي
 .االلكتروني ال يتطلب وجود المتدربين في مكان واحد عند عملية التدريب

 
 تستفيد من أي دورات تدريبية تعدها أن، يتيح للبنوك غير الفلسطينية العاملة في فلسطين األسلوبهذا 
 أن في الدول التي تنتمي لها تلك البنوك دون  الفروع االخري العاملة مراآزها الرئيسية أو تعقدهاأو

 . تحت بند تكاليف ثابتةاتكاليف التي تم تصنيفهال تلكمن  تقوم هذة الفروع في فلسطين بتحمل أي
 

 يساعد المؤسسات المصرفية في التغلب على المشاآل المتعلقة بالعوائق التي تحد من األسلوبهذا 
 للمشارآة في أو ، لحضور ورشات عمل،الوطن المختلفةحرية موظفيها في التنقل بين محافظات 

قطاع غزة  بأبناء آذلك الحال فيما يتعلق .اإلسرائيلية وذلك بسبب الحواجز العسكرية ،دورات تدريبية
 الضفة بأبناء الضفة الغربية والعكس صحيح فيما يتعلق إلىعدم استطاعتهم الحضور من حيث 

 .الغربية
 

 أنحيث  العملية التدريبية، أطرافلكتروني في التغلب على الصراع بين  التدريب االأسلوبيساهم 
هذة . عملية التدريب بطريقة مختلفةإلى وتنظر أهدافها لها األطراف متعددة وآل من هذة أطرافهناك 

 :ؤاها هيارا ومصالحها واألطراف
 الدوام الرسمي أوقاتفي (  هؤالء يحبذون عقد الدورات التدريبية في الصباح إن :المتدربون .١

 صحيحة بان أحياناقد 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 
 .فية شيء من الحقيقة

يبية بعد انتهاء ساعات  تعقد الدورات التدرأن تؤآد على وتفضل اإلدارات:  المؤسساتإدارات .٢
 آالمعتاد في تقديم أعمالها وذلك لكي تتمكن المؤسسة من مزاولة العمل الرسمية في مؤسساتهم

، إضافيين موظفين أو إضافية أعمال يكلف المؤسسة أنالخدمات لعمالئها دون تقصير ودون 
 . له جانب من الصحة والتبريرأيضاوهذا 

فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية فان القائم على : ية التدريبت القائمة على عملالمدربين والجها .٣
هؤالء قد ) معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية(جانب آبير في العملية التدريبية هو 

 أوقات إلىبدال من االنتظار  الصباح أوقاتيكون لهم موقف تجاة الرغبة في عقد الدورات في 
ما  سلبا عند تقييم المتدربين لتلك الدورات ولهذا فان نيتأثروما بعد الدوام الرسمي وهم 
 .مبررا قد يكون يسوقون من أسباب ورغبات

 .لهذا، فان التدريب االلكتروني يعمل على حل مثل هذة اإلشكاليات وتجنب تأثير هذة الصراعات
ن معهد فلسطي التدريب االلكتروني يتيح المجال امام المؤسسات المالية والمصرفية وآذلك

الستفادة من خبرات عالمية في اعداد دورات تدريبية واخراجها من اللدراسات المالية والمصرفية 
ودون الزام أي منطقة في العالم وفي آافة مجاالت التخصص دون الحاجة للحضور الى فلسطين 

ي في المتدربين او البنوك المشارآة في عقد دورات تدريبية في اوقات تتناسب مع ذلك الخبير والت
 . بعض االحيان تتسبب في ارباآات في سير عمل المؤسسة المشارآة في التدريب

الخبير يعد المادة التدريبية في موطنة دون الحاجة الى (ان عملية اعداد المادة التدريبية عن بعد 
يوفر آل المصاريف المتعلقة بالسفر واالقامة والتنقل واالشكاالت المتعلقة ) الحضور الى فلسطين

 .بالحصول على التصريح وغيرها
آما ان المادة التدريبية اذا ما آانت معدة بلغة اجنبية فانه يتاح الوقت الكافي للمعهد لترجمتها الى 

 .لزم االمر لكي تتناسب مع طبيعة ومستوى المشارآين بهااللغة العربية اذا
 

 :البنوك العاملة في فلسطين
 

 :عدد البنوك
 

 :  مصنفة آما يلي٢٠٠٦ في العام بنكا٢٢ في فلسطينبلغ عدد البنوك العاملة
 . فرعا٧٩ بنكا ولها ١١بنوك فلسطينية ويبلغ عددها  - أ
 . فرعا٧٣ بنوك ولها ١٠بنوك عربية ويبلغ عددها  - ب
 .بنوك اجنبية وعددها بنكا واحدا وله فرع واحد - ت

 
 :عدد الفروع

 
 :منها٢٠٠٦عام  فرعا في ال١٥٣آما بلغ عدد الفروع للبنوك العاملة في فلسطين 

 . فرعا١١٢في محافظات الضفة الغربية  .١
 . فرعا٤١في محافظات قطاع غزة  .٢
 

 :عدد الموظفين
 

 موظف حسب ٣٧٠٠ فلسطين حوالي المصرفي في يبلغ مجموع اعداد موظفي الجهاز 
 .٢٠٠٦احصاءات معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية للعام 



 من اجل القيام بتطويرالمؤسسات تم انشاء هذا المعهد: رفيةمعهد فلسطين للدراسات المالية والمص
العاملة في القطاع المالي والمصرفي في فلسطين وذلك من خالل تنفيذ دورات تدريبية في مختلف 

 آما تشمل الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد والمصرفي،المجاالت التي تهم القطاع المالي 
، يعمل المعهد على االستفادة في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها موظفي سلطة النقد الفلسطينية

على مختلف الخبرات المحلية والعربية وآذلك العالمية سواء في عقد هذة الدورات في فلسطين او 
 على اقامة آما يعمل المعهدمن خالل سفر المتدربين الى دول اخرى في مختلف انحاء العالم 

 مالية ومصرفية من اجل االستفادة من الخبرات العالمية في هذا عالقات تعاون مع مؤسسات
بتنفيذها المعهد خالل   التدريبية التي قامفي البرامج الزيادة هذة االحصاءات تبين حجم. المجال

 .السنوات الخمس الماضية
 

 ٢٠٠٥-٢٠٠١عدد البرامج التدريبية المنفذة منذ العام
 جموعالم٢٠٠٥ ٢٠٠٣٢٠٠٤ ٢٠٠١٢٠٠٢ العام

 ١٧٤ ٦٤ ٤٣ ٣٨ ١٥ ١٤ عدد الدورات التدريبية
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آما يبين الجدول التلي الزيادة في عدد المشارآين في الدورات التدريبية التي قام بتنفيذها معهد 
 .فلسطين للدراسات المالية والمصرفية خالل السنوات الخمس الماضية

 
 
 

 ٢٠٠٥-٢٠٠١لعامعدد المشارآين في الدورات التدريبية المنعقد منذ ا
 المجموع ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ العام

 ٢٣٣٩ ٩٧٦ ٥٩١ ٢٦٢ ٢٤٦ ٢٦٤ عدد المتدربين
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يبين الجدول التالي الزيادة السنوية في عدد الساعات التدريبية التي نفذها المعهد خالل السنوات 
 .الخمس الماضية

 
 المجموع٢٠٠٤٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ العام

 ١٦٣١٣٨٦١ ٩٥٦ ٧٥٩ ٣٠٠ ٢١٥  التدريبيةعدد الساعات
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 :التدريب في المؤسسات المالية والمصرفية في فلسطين
 

تعير المؤسسات المالية والمصرفية التدريب اهمية بالغة وذلك اليمانها بان التدريب لموظفيها يعطيها 
المؤسسة تواآب التطور في ، آذلك فان التدريب يعتبر احدى اهم الوسائل التي تجعل ميزة تنافسية

مجال عملها آما ان التدريب يعود بالنفع على المتدرب في التقدم في المسار الوظيفي للفرد في 
المؤسسة، آذلك فان التدريب في بعض الحاالت يكون ضرورة تمليها الجهات الرسمية والحكومية في 

المؤسسة للعمل وفق مجال عمل المصارف، حيث يصبح التدريب ضروري لتاهيل الموظفين و
 .طة النقد الفلسطينية على البنوك العاملة في فلسطينالمعايير التي تمليها سل

 
لقد تم انشاء معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية من اجل تقديم الخدمات التدريبية للبنوك 

يبية لموظفيها على العاملة في فلسطين، آذلك فان البنوك العاملة في فلسطين ال تقتصر اشطتها التدر
تلك الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد بل قد نجد بعض البنوك لديها وحدات تدريب خاصة بها 

 .باالضافة الى اشتراك الكثير من هذة البنوك في دورات تدريبية تعقد في دول مختلفة خارج الوطن
 

 ماهية التدريب االلكتروني 
 

نولوجيا الوسائط المتعددة واالنترنت لتحسين جودة التدريب من هو استخدام تك اإللكتروني التدريب
خالل تيسسير الوصول الى المصادر والخدمات آذلك االتصال والتعاون والتشارك عن بعد باستخدام 

اإللكترونية، واإلنترنت  الوسائط مثل الصوت والصورة، ورسومات، والمكتبات الحواسيب والشبكات
 )وني في شمال ويلزالتدريب االلكتر( .وغيرها
 التدريب االلكتروني هو عملية اآساب مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات القول أنويمكن 

استخدام الوسائط االلكترونية في االتصال، واستقبال المعلومات، الى فرد او مجموعة من االفراد ب
التدريب االلتقاء هذا النوع من وال يستلزم . المتدرب و المدربواآتساب المهارات، والتفاعل بين 

ال يلغي   و،للتدريب جميع المكونات المادية المكاني والزماني للمتدربين والمدرب اضافة الى انه يلغي
 صياغة دور آل منهما  ولكنه يعيدالتدريبية وبالتالي دور المؤسسة المدرب اإللكتروني دور التدريب

اللغاء البعد الزماني ستخدم آوسيلة ت روني، إذ اإللكتالتدريبعصب االنترنت هي ويشار إلى 
 .والمكاني التي تعتبر متطلب اساسي في العملية التدريبية التقليدية

وحيث ان التدريب االلكتروني يعتمد على تكنولوجيا الحاسب االلي واالنترنت فان النموذج المتبع في 
ان ياخذ بعين االعتبار امكانيات تخطيط وتصميم واعداد وتنقيذ وتقيم االنشطة التدريبية  يجب 

 .الحاسوب واالنترنت في عملية التدريب 
 

 :الوسائل المستخدمة في التدريب االلكتروني
 

حيث أن عملية   عن تلك المستخدمة في التعليم التقليديالتدريب االلكتروني في التدريبيةتختلف المواد 
التدريبية وتتطلب العملية  ية تتناسب مع هذهإعداد هذه المواد تحتاج إلى طاقات بشرية وآفاءات عال

التدريبي ومن ابرز الوسائل  ونجاح البرنامج التدريبية آامل من الخبرات لوضع المادة وجود فريق
 :المستخدمة في التدريب االلكتروني مايلي

 
 
 



 الوسائط المتعددة
 مما يسمعه ٤٠% يتذآر  مما يسمعه، و٢٠% بينت الدراسات المختلفة أن اإلنسان يستطيع أن يتذآر

بينما تزداد هذه النسبة في .  يرى ويعمل و حين يسمع٧٠% ويراه، وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 
األدوات المستخدمة في تقنيات وهي حالة تفاعل اإلنسان مع ما يتعلمه من خالل الوسائط المتعددة 

مة في انشاء الومسائط  ومن ابرز االدوات المستخدالنص واألفالم و الصورة وعرض الصوت
 .المتعددة
 ) وغيرهاPowerPointمثل(برامج التأليف اإلبداعية  .١
، الصورة، الرسوم )تسجيل أصوات(برامج التي يمكن من خاللها التعامل مع الصوت  .٢

 .وتحرير األفالم) Animation(المتحرآة 
 أخرى مثل آاميرات تصوير، معدات وميكرفونات صوتية، ماسحات ضوئية وادوات .٣

 .وغيرها
 :التدريب بما يليبشكل خاص في وتنبع اهمية استخدام تقنيات الوسائط المتعددة 

 . وعملية عرض المادة المطلوبةالتدريبيةتسهيل العملية  •
 .زيادة معدل المادة المعروضة •
 . وعلى إمكانية العمل الجماعيالتدريبيةعلى التفاعل بشكل أآبر مع المادة المتدربين تحفيز  •
دامها إلنتاج المواد التعليمية بنماذج مختلفة مما يثري الطرق المستخدمة في عرض يمكن إستخ •

 . المطلوبةالتدريبيةالمادة 
  للمواضيع المطروحةالمتدربيناستيعاب  يمكن عرض القصص واألفالم األمر الذي يزيد من •

 
 )Virtual Reality (المحاآاة والبيئة االفتراضية

 
 الى العالم الواقعي المتدربين عادة لتقريب المدرب يستخدمه تدريبي  طريقة أو أسلوبيالمحاآاة ه

 بناء على هذه . وذلك قد يكون بسبب التكلفة المادية أو الخطورة البشريةللمتدربينالذي يصعب توفيره 
 افتراضية من خالل االستفادة تدريبالحاجة ، اندفع الباحثون في مجال تكنولوجيا التعليم الى خلق بيئة 

 . إمكانية عرض األشياء بشكل ذو ثالثي األبعاد من
اما البيئة االفتراضية فهي بيئة يتم إنتاجها من خالل الحاسوب بيحث تمكن المستخدم من التفاعل 

 بتفحص ما تحتويه هذه البيئة من خالل حاستي البصر والسمع أو بالمشارآة    سواء آان ذلك معها
 لبيئة واقعية أو خيالية يتم تصورها  فهي عملية محاآاة. ل وتطويروالتأثير فيها بالقيام بعمليات تعدي

 ثالثية  باستخدام الصوت والصورة  التي توفرها التكنولوجيا الحديثة وبنائها من خالل اإلمكانات
  .إلنتاج مواقف حياتية يصعب على من يتفاعل معها الخروج من محيطها األبعاد والرسومات 

  
اضية ومن خالل المؤثرات المصاحبة لها خلق جو تدريبي تفاعلي يجذب المتدرب تستطيع البيئة االفتر

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

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

 . المهارات المطلوبة االستكشافية فتبني لديه مفاهيم وإجراءات تساعده في تعلم وتنمية
 
 يقات التواصل واالتصال عبر االنترنتتطب

تتيح االنتر نت من خالل مجموعة متنوعة من تقنيات التواصل واالتصال فرصة آبيرة النجاح عملية 
 :التدريب االلكتروني ومن هذه االدوات مايلي

  Voice Mailالبريد الصوتي 
  e-mailالبريد اإللكتروني 



 غرف الحوار الكتابية والصوتية
 اعات العملانظمة اجتم

 مؤتمرات سطح المكتب
 

 :اإللكتروني عناصرالتدريب
 :اآلتي من اإللكترونيالعناصر االساسية للتدريب  تتكون
 :التالية الخصائص توافر فيه ويتطلب، المدرب .١
 .الحديثة التعليم تقنيات واستخدام التدريب على القدرة •
 .اإللكتروني ريدوالب اإلنترنت ذلك في بما اآللي الحاسب استخدام  فيمعرفة •
 البببب •
 :التالية الخصائص توافر فيه ويتطلب ،المتدرب .٢
  الذاتي التعلُّم مهارة •
 .اإللكتروني والبريد اإلنترنت ذلك في بما اآللي الحاسب استخدام معرفة •
 :التالية الخصائص توافر فيه ويتطلب.  . التقني الدعم طاقم .٣
 .اإلنترنت ومكونات اآللي الحاسب في الحال بطبيعة التخصص •
  اآللي الحاسب برامج بعض معرفة •
 . التدريب وعملية التدريب بتكنولوجيا المعرفة •
 المرآزي اإلداري الطاقم .٤
 أساسية تجهيزات .٥

 .(Server) الخدمية األجهزة •
 (The Trainer’s Workstation). المدرب عمل محطة •
 (The Trainee’s Workstation).. المتدرب عمل محطة •
 (Internet, Extranet, Entrant)الشبكات  •
 دريبادارة الت نظم •



 :مميزات التدريب االلكتروني
 :في المتدرب اإللكتروني التدريب يساعد   
  مكان أي وفي وقت أي في التدريب إمكانية .١
 .وارتفاع التكاليف األماآن حدوديةزيادة فرص التدريب وعدم ارتباطها بم .٢
    .ٍمأعماله ترك إلى الحاجة وند وتأهيلهم العاملين وتعليم تدريب من التمكن .٣
 .هاتحديثارستمرامكانية او حديثة تدريبية مواد .٤
 .التدريبية العملية أطراف بين النشط التفاعل .٥
 .المتنوعة بظروفهم المتدربين لتناسب متعددة أوقات في توفر التدريب .٦
 .سهولة استخدام االدوات المستخدمة في التدريب االلكتروني .٧
 باختالف اآلخرون خبرات من االستفادة يتسنى حتى األطراف آافة نم والتعاون االشتراك .٨

 .الزمان والمكان
  

 
امكانية تدريب فرد او مجموعة ( فيما يتعلق بالتدريب االلكتروني من ناحية الوحدة التدريبية اما 
يان ذلك في ه يمكن تبفان) امكانية التدريب آافراد او آجماعات(وآذلك فيما يتعلق بالوحدة الزمنية)افراد

 :الجدول التالي
 
 الوحدة الزمنية الوحدة التدريبية 
 متزامن غير متزامن مجموعة فرد 

  x  x التدريب المعتمد على الحاسب او االنترنت
  x  x انظمة دعم االداء االلكترونية

  x x  الجلسات التدريبيةالغير متزامنة
 x  x  الجلسات التدريبيةالمتزامنة

 :الخالصة
تضح مما سبق ان تكاليف التدريب التقليدية بالرغم من عدم تفصيل تلك الكاليف في المؤسسات المالية ي

والمصرفية  الى مكوناتها الرئيسية يمكن العمل على التخفيض منها بدرجة آبيرة باستخدام وسائل 
م الدورات التدريبية  وبما ان معظ ولمرة واحدةالتدريب االلكتروني التي تعتبر في مجملها تكاليف ثابتة

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

وآفائة التدريب وذلك بتمكين المتدرب من االلكتروني يزيد من فعالية آما ان استخدام التدريب 
ريب آما هذا النوع من التد. الحصول على التدريب في المكان والزمان الذي يتالئم مع ظروفه الخاصة

تي يعمل فيها المتدرب وعدم ترآه لعمله من اجل التدريب وبالتالي يقلل من ارباك عمل المؤسسة ال
آما ان التدريب االلكتروني يتيح المجال امام للعمالء الحفاظ على جودة واستمرار تقديم الخدمة 

المتدرب في الحصول على تدريب في مواضيع ومجاالت مختلفة حسب اهتمامه وحاجته لتطوير 
 .وزيادة قدارته في انجاز عمله وبشكل مستمر

نى اما في ما يتعلق بمعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية بصفته المؤسسة الرسمية التي تع
بالتدريب في القطاع المالي والمصرفي العامل في فلسطين فانه يتطلب منه الستخدام التدريب 

 من مكونات مادية واظمة االلكتروني توفير البنية التحتية الالزمة الستخدام نظام التدريب االلكتروني
د التدريبية من آما يحتاج الى توظيف آادر مهني متخصص لتحويل الموا. ادارة التدريب االلكتروني

 .شكلها التقليدي الى اشكال تتناسب مع نظام التدريب االلكتروني
يشار الى ان سلطة النقد الفلسطينية تعمل حاليا على انشاء شبكة الكترونية لربط المؤسسات المالية 
والمصرفية معها بهدف استخدمها في مجاالت متنوعة مثل الرقابة واالشراف و اتمتة عملية المقاصة 



وهذا يقلل من تكاليف استخدام التدريب االلكتروني من خالل استخدام هذه الشبكة في التدريب 
 االلكتروني 

 
 :المراجع
١.  

 


