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 ؟( وتقنية األداء)التدريب لماذا 

 (:إلكتريكلجنرال المدير التنفيذي السابق )  Jack Welch  جاك ويلش 

 بسرعة التعلم وترجمة ذلك المنظمة على التعلم قدرة »  

 «القصوىسلوك عملي هو الميزة التنافسية إلى 
https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/jackwelch173305.html 

 الراهن األداء الفجوة بين جّسر 

 وبين األداء المرغوب

  What Should be?  What is  

 األداء الراهن
مهارات 

معرفة 

اتجاهات 

 األداء المرغوب

 :تدريب
مهارات 

 تجاهات/ معرفة 

 : HPTتقنية األداء
ثقافة المنظمة 

عالقات، حوافز 

كفاءة ضعيفة 

ثقافة المنظمة 

عالقات 

 حوافز 

كفاءة ضعيفة 



 م2016لعام    Industry Reportصناعة التدريبتقرير : مقدمة

 30    (        999-100)شركات صغيرة% 

 40    9,999-1,000))شركات متوسطة% 

 30        +(       10.000)شركات كبيرة% 

 644: المشاركةعدد الشركات 

 الكلي للشركات على برامج التدريبالمصروف 

بليون دوالر مقابل $ 70.65( رواتب ومنتجات وخدمات خارجية)

 فقط% 05. بزيادة 2015 للعام 70.6
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Training Magazine (2016). Industry Report 
https://trainingmag.com/sites/default/files/images/Training_Industry_Report_2016.pdf 



 استخداما  األكثر التدريب طرقTraining Delivery   

41: تدريب تقليدي وجهاً لوجه%) ) 

 27.5تعلم مدمج%) ) 

فصول( (%30.4: تدريب مباشر على النت أو تقنيات حواسيب 

 %(16.4)مباشر أو مسجل  webcastافتراضية أو بث على النت 

 (   %2.9) تعلم متنقل 

 (  %5)اجتماعي  تعلم 

اجتماعياً من الشركات استخدمت تعلماً   %24:تعلم اجتماعي 
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Training Magazine (2016). Industry Report 
https://trainingmag.com/sites/default/files/images/Training_Industry_Report_2016.pdf 

 م2016لعام   Industry Report التدريبصناعة تقرير : مقدمة



 استخداما  األكثر التقنيات 

        74   نظم إدارة التعلم% 

 73فصول افتراضية% 

  بث على النتwebcast  73وبث فيديو% 

  51أدوات تعلم إلكتروني% 

 40محاكاة% 
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Training Magazine (2016). Industry Report https://trainingmag.com/sites/default/files/images/Training_Industry_Report_2016.pdf 

 م2016لعام    Industry Reportصناعة التدريب تقرير : مقدمة

 صوتيةملفاتPodcast   19%  

 التعلمنظام إدارة محتوىLCMS  34% 

33: تعلم متنقل و نظم دعم األداء على النت% Mobile & Online PS(EPSS) 

 نظم إدارة معرفةKMS 33% 

 استخداما  األقل التقنيات 
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Source :https://id4healthcare.wordpress.com/2011/08/ 
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   Learning Theoryنظرية التعلم 



Source: Allen, Melissa  (2012). ADDIE Overview http://edtc6321t2.pbworks.com/w/page/58812937/ADDIE%20Overview  

 Instructional Designالتصميم التعليمي 
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Source: The University of British Columbia (2015).  Adult Learning Principles  
http://dieteticslandfood.sites.olt.ubc.ca/files/2015/07/Slide11.jpg 

Adult Learning Principles Concept Map by: Karalee Bosc hung, CC BY 4.0  

   Adult Learningتعليم الكبار 
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 Human Performance Technologyتقنية األداء البشري 

 

 منّظم األداء بأسلوب تقديم حلول غير تدريبية لمشكالتSystematic  وكلي

Systemic لتحسين أداء الفرد والمنظمة بهدف تحسين اإلنتاجية والكفاية. 

 تحليل  مشكلة األداء وتحليل أسباب ضعف : عمليات رئيسةمزيج منّظم من ثالثة

 .لحلهااألداء واختيار التدخالت المناسبة 

ثالثة مكونات رئيسة  : 

oاألفراد التي تتكون منها المنظمة: الفرد 

oألداءا Performance:   والمخرجات القابلة للقياسالنشاطات 

oلتقنية ا Technology:  األداءأسلوب منّظم وكلي لتحسين. 

 العملونقل أثر التدريب لبيئة ( النتائج)تركز على المخرجات. 

 األداءلمشكالت ( تدريبية)مدى أحقية حلول غير تعليمية دراسة. 

 

 

 

 

14 

International Society for Performance Improvement (http://www.hrispi.org/what-is-hpt-hampton-roads-ispi) 



Source:© 2016 International Society for Performance Improvement  
(http://www.ispi.org/ISPI/ISPI/About_ISPI/PI__HPT__Model.aspx) 

 Human Performanceاألداء نماذج تقنية 
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Source: Christensen, Brett (2016).Needs :Assessment vs Needs Analysis: What's the Diff? 
http://www.ispi.org/ISPI/Resources/PX/Articles/Editors__Pick/Needs_Assess    ment_vs_Needs_Analysis__What_s_the_Diff_.aspx  

 

  Needs Assessmentتقدير الحاجات  
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© Copyright 2009 The Performance Improvement Project Ltd http://www.facilitator.org.uk/roi-training-organisation-development.shtml 

 Evaluating Training Impactتقويم التدريب  
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Source: The Performance Improvement Project Ltd © Copyright 2009 http://www.facilitator.org.uk/what-is-roi-training-
organisation-development-sign.shtml 

The six types of Return on Investment 

 Evaluating Training Impact تقويم التدريب  
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    إدارة المعرفةKnowledge Management 

 التغيير إدارةChange Management             

  إدارة المشروعProject Management        

The ADKAR® model of change management 

Source: Mark Connelly (2016). Change-
Management-Coach.com http://www.change-

management-coach.com/adkar.html 

http://bizmgnt.blogspot.com/2014/06/knowledg
e-of-management-its-improtance.html 

http://randymatusky.com/2015/09/22/the-5-step-

project-management-process/ 
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Klaus Schwab (2016).The Fourth Industrial Revolution, P.1 http://www3.weforum.org/docs/Media/KSC_4IR.pdf 
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 الكفايات التقنية
Technology Competencies 

 كل بين من» : Klaus Schwab (2016)شواب كلوس

 فإن اليوم، نواجهها التي والمدهشة المتنوعة التحديات

 ثورة  ونشكل نفهم كيف هو أهمية واألكثر األقوى

 من أقل شيء على تنطوي ال التي الجديدة التقنية

 «البشرية الحياة في جذري تحول إحداث

لماذا التدريب المعتمد على التقنية؟ 



العولمة 
من تكلفة التدريب لنقل المتدربين إلى موقع التدريب 80% حوالي 

ضعف كفاءة التدريب التقليدي لمقابلة قوة عمل حول العالم 

الضغوط االقتصادية 
على المنظمات التنافسية لتعزيز البشري المال برأس االهتمام حّفز 

 Corporate) الجامعة الشركة :العمل موقع في التعلم على االعتماد

University) 

تقليل التكاليف لرفع قيمة أسهم المنظمة. 

قضايا مرتبطة بالعمل 
بعد عن العمل عزز مرن عمل جدول إلى الحاجة Telecommuting  

 .التقنية على المعتمد التدريب إلى الحاجة حّفز الذي

 Bell, Bradford S. &Kozlowski, Steve W. J. (2007). Advances in Technology-Based Training. 
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1422&context=articlesCornell University ILR School. 

 الكفايات التقنية
Technology Competencies 
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لماذا التدريب المعتمد على التقنية؟ 



 التقنيالسريع في التغير التحدي الذي يفرضه التقدم 

 تقليل التكلفة 

 التدريبزمن تقليل 
 التدريس دعم علم Pedagogy  2.0 

 وإتاحة تنوع 

 تدريب ذاتي 

فرص تدريب بتطبيقات متنوعة 

معلومات حديثة 
 
 
 

Koller, Vinz, Harvey, Sandra  & Magnotta , Micheline Technology-Based Learning Strategies 
 Social Policy Research A ssociates U.S. Department of Labor /Employment and Training Administration 
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 التقنية؟المعتمد على لماذا التدريب 

  

 التقنيةالكفايات 
Technology Competencies 

 



Bell, Bradford S. &Kozlowski, Steve W. J. (2007). Advances in Technology-Based Training. 
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1422&context=articlesCornell University ILR School. 

اختيار المتدرب  Learner choice   

 البيئة االجتماعية والتعاون 

الفجوة الرقمية 

عدم الجديةSocial loafing  

استيعاب ذوي اإلعاقة 

تكلفة التأسيس وتطوير المحتوى 

مصداقية المخرجات البشرية Credibility     
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 التقنيةتحديات التدريب المعتمد على 
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Foundational Competencies  
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م2016 العام في التعليمي التصميم اتجاه. 

اإللكتروني التعلم من آخر أو نوعاً  الشركات من %74 تستخدم. 

بالتعلم مقارنة المتنقل التعلم فضلوا المتدربين من %85 :الدفاع وزارة دراسة 

 :المكتب سطح على اإللكتروني

الموظفين غالبية لدى المتنقل التعلم وتطبيقات أجهزة توافر. 

الجدول، مرونة استخدام، سهولة المحاضرة، تركيز التشويش، من خال   تعلم 

 .لمسية شاشة النقل، قابلية

واختبارات مسجلة معلومات إلى فراغه وقت في الموظف وصول إتاحة 

 .وغيرها وفيديو صوتية وملفات وصور

ذكياً  هاتفاً  فرد بليون 5.9 سيقتني سنوات خمس خالل ((Ericsson, 2014 

     Mobile Learningالمتنقلالتعلم 

ELB  (2016). 4eLearning Training and Development Trends for 2016© 2016 eLearning Brothers, LLC 
.https://elearningbrothers.com/4-top-elearning-training-development-trends-2016/ 
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للعب يصمم لم محتوى في اللعب عناصر يوّظف التعليمي التصميم في اتجاه. 

2.8$.:م2016 كبيرفي انتشار billion business   

سيسكو نظم Cisco Systems: 46) االجتماعية الوسائط خالل من التدريب 

 .(مقرر

مقرر 13000 و سيسكو برنامج من متدرب /طالب 650 تخرج. 

الموزع والتعلم الحافز علم من مزيجاً  تستخدم تطبيقات. 

متعة التعلم جعل فقط وليس المتعلم إشراك عوامل تركيزعلى. 

وحرية الفورية الراجعة والتغذية القصة :المتعلم بإشراك الخاصة اللعب عوامل 

 .الفشل

  

 

   Gamification لتلعيبا

Development Trends for 2016© 2016 eLearning Brothers, LLC 

ELB  (2016). 4eLearning Training and.https://elearningbrothers.com/4-top-elearning-training-development-trends-2016/ 

Karl M. Kapp (2016 ).  5 Learning Tech Trends to Watch in the Next 5 YearS. https://www.td.org/Publications/Blogs/Learning-Technologies-
Blog/2016/02/5-Learning-Tech-Trends-to-Watch-in-the-Next-5-Years © 2016 ATD 
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في أفراد بين االجتماعية والعمليات  التفاعالت  خالل من تعلم 

 مثل تقنية وسائط خالل من أو مباشرة بطريقة اجتماعية شبكة

  .2.0 ويب تقنيات

المجموعة أو الفرد فهم في  يحدث الذي التغيير  يتجاوز تعلم  

   ممارسات مجتمع أو أوسع اجتماعية وحدات  إلى

معلومات تذكر) سطحي مستوى :المشاركين فهم في تغيير 

   .(اتجاهات في تغير مثل عميق مستوى أو جديدة
 

Reed, M. S., A. C. Evely, G. Cundill, I. Fazey, J. Glass, A. Laing, J. Newig, B. Parrish, C. Prell, C. Raymond, and L. C. Stringer. (2010). What is 
social learning? Ecology and Society 15(4): r1. [online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/resp1/ 
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  Social Learningاالجتماعي التعلم 

ما التعلم االجتماعي؟ 
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Jay Cross Where did the 80% come from? http://www.informl.com/where-did-the-80-come-from/ 

70 % خبرات تعلم حياتية 

 وفي بيئة العمل      

20 % تغذية راجعة و مالحظة 

 .نماذج عملية والعمل معها     

10 %تدريب رسمي 

 10-20-70معادلة 

 ؟21لماذا التعلم االجتماعي لمنظمات القرن 
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Jarche, Harold (2010). A framework for social learning in the enterprise. https://jarche.com/2010/02/a-framework-for-social-learning-in-the-enterprise/ 

. 

 .اليوم يتوافر ال ما وهو مستقرة عمل بيئة للوظيفة الفردي التدريب يتطلب»

 كمجموعة، يحدثان والعمل التعلم أن على االجتماعي /الجمعي التعلم طريقة تؤكد

 عقدة أي من أهمية أكثر الشبكة خالل من معاً  أعضاءها ارتباط طريقة وأن

  Jarche, Harold (2010) «الشبكة في (node) فردية

 المعرفة في الشراكة قيمة تفهم التي الشركات .االجتماعي التعلم ثورة بدأت للتو »

 حالياً  تستثمر للمشكلة، المشترك والحل الرسمي غير والتعلم فريق في والعمل

   Jay Cross 2010  «المبكرة المكافأة وتجني التشاركية التقنية في مكثف بشكل

.  ربما يكون التعلم نشاطاً فردياً ولكن إذا بقي ضمن الفرد فليس له قيمة للمنظمة

هو المهم، فلماذا إذاً تبقى المنظمات في قطاع ( أداء عمل)تفعيل المعرفة كممارس 

   MIT’s Peter Senge التدريب الفردي؟/ التعلم

 ؟21لماذا التعلم االجتماعي لمنظمات القرن 



 Source :Jarche, Harold (2010). A framework for social learning in the enterprise  http://jarche.com/2010/02/a-framework-

for-social-learning-in-the-enterprise/ 

إنتاج قيمة المنظمة بواسطة فريق وشبكات 

ينتشر التعلم من خالل الشبكات االجتماعية 

شراكة في المعرفة/ شراكة فكرية/ذكاء جمعي 

 توافر التقنيات التشاركيةCollaborative Technologies  

 ؟21لماذا التعلم االجتماعي لمنظمات القرن 
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Source: Jarche , Harold (2010). A framework for social learning in the enterprise  http://jarche.com/2010/02/a-
framework-for-social-learning-in-the-enterprise/ 

 ؟21لماذا التعلم االجتماعي لمنظمات القرن 
 

 Tacit Knowledgeفي المعرفة الضمنية المشاركة 
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   Virtual Training Modalitiesأنواع التدريب االفتراضي 
 

 دراسة ذاتية من خالل الشبكة العنكبوتية: تعلم إلكتروني غير تزامني. 

 

تعلم إلكتروني تزامني وغير تزامني و تقليدي مجدول وغير مجدول: تعلم مدمج. 

 

تعلم إلكتروني سريعRapid eLearning   :وحدات تعلم إلكترونية قصيرةBite Size  

 

 (.العبرة بحرية التعلم إثناء التنقل)استخدام أجهزة متنقلة : تعلم متنقل 

 

خاصة (أجهزة خالل من) االفتراضي الواقع يوفر : المعزز والواقع االفتراضي الواقع 

 .للمتدرب شروحات أو عناوين المعزز الواقع يضيف بينما األبعاد ثالثية انغماسية محاكاة

 االنتباه فترة قصر أثر من وتقلل ،الخطورة من ما قدراً  تتضمن مجاالت في  تجريبي تعلم

 .بالمعلومات االحتفاظ فترة ودعم

 

Jonatan Bautista  (2016).Virtual Training Modalities: How To Choose the Best option? http://info.shiftelearning.com/blog/virtual-training-modalities-how-
to-choose-the-best-option 

K.R. Sanjiv, Wipro (2016). How VR and AR will be training tomorrow’s workforce).http://venturebeat.com/2016/02/21/how-vr-and-ar-will-be-
training-tomorrows-workforce/ 
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تحول من تعلم مطول إلى تعلم مصغر 

 تقديم محتوى التعلم بوحدات صغيرة بمرور الوقت وحسب الحاجة•

 تعلم وتطبيق ما يتم تعلمه في خطوات صغيرة ومركزة•

مشاهدة درس خصوصي على يوتيوب أو : مثال(. دقائق 5-3)مركز تعلم •

 .كلمة مقال تربوي 300-500

كل خطوة من خطوات التعلم المصغر: 

 مستقلة بذاتها مع هدف التعلم الخاص بها•

 تحقيق هدف صغير نحو تحقيق هدف أكبر•

 كل خطوة قصيرة ما أمكن ولكن شاملة عند الضرورة•

 
 

 Khurgin, Alex (2015). Will the Real Micro learning Please Stand Up© 2016 ATD 
https://www.td.org/Publications/Blogs/Learning-Technologies-Blog/2015/08/Will-the-Real-Microlearning-Please-Stand-Up 

 المنظماتمستقبل التدريب في المصغر التعلم 
  Micro learning 
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 مع قصر فترة االنتباه اتساقShort attention span 

تقليل العبء المعرفيCognitive load  

 أطول  المعلومات  واالحتفظ بها فترة تذكرInfor. Recall &  

retention  

 حّفز تغيير السلوك Behavioural Change لدى العاملين 
 

 التعلم المصغر مستقبل التدريب في المنظمات
Micro learning 

 

   

www.grovo.com (2016).How Micro learning Transforms Organizations  https://ducttapemarketingconsultant.com/wp-content/uploads/2016/07/Grovo-
SmallStepsBigWins-Microlearning.pdf 

Williams, Debbie (2016). Why Micro Learning Is the Future of Corporate Training https://topyx.com/social-learning-blog/micro-learning-future-corporate-training/ 
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  تعلممبادىء لماذا التعلم المصغر؟: 



 عملهالموظف ليكون خبيراً في تمكين 

تحديث سريع لمحتوى التعلم الرقمي المصغر 

تصميم و تطوير محتوى التدريب الرقمي المصغر بشكل أسرع 

 (Streamingإدماج وسائط تقنية وحذفها : مثل)     

 توفير حلول تدريبية شخصيةPersonalized   لمقابلة حاجات

 فريدة للموظف

دعم مبادىء أبحاث علم األعصاب 

 

 ؟المصغر مستقبل التدريب في المنظماتالتعلم 

 Micro learning 
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 المصغر؟ لماذا التعلم 

Khurgin, Alex (2015). Will the Real Micro learning Please Stand Up© 2016 ATD 
https://www.td.org/Publications/Blogs/Learning-Technologies-Blog/2015/08/Will-the-Real-Microlearning-Please-Stand-Up 



 المتنقلةتوافر األجهزة 

مساحة رقمية صغيرة 
تركيز المجال 

                                  التكلفة 

 1المرونة 

1. Khurgin, Alex (2015). Will the Real Micro learning Please Stand Up   https://www.td.org/Publications/Blogs/Learning-Technologies-Blog/2015/08/Will-the-
Real-Microlearning-Please-Stand-Up 

 المنظماتالمصغر مستقبل التدريب في التعلم 
Micro learning 

 
   

 

 2ليس بديالً عن التعلم الرسمي وإنما مكمالً له  التعلم المصغر 

2. Williams, Debbie (2-016). Why Micro Learning Is the Future of Corporate Training https://topyx.com/social-learning-blog/micro-learning-future-
corporate-training/ 
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 المصغر؟ لماذا التعلم 



 Adaptive Learningالتعلم التكّيفي الشخصي المعتمد على الكفايات  

ومقابلة تفضيالت ( تفريد التعليم )للفرد حسب قدراته تدريب : شخصنة التدريب

 .ومقابلة اهتمامات المتعلم( تعليم متمايز)التعليم 

 

 مراقبة أداء المتدرب وتقرير طريقة التعلم المالءمة لحاجاته: فوريةتغذية راجعة. 

 

 نظم التدريس الذكية ونظرية العبء المعرفيتوّظف نتائج أبحاث. 

 

 من قوة العمل التي تبحث عن التفاعل والمرونةمالءم للجيل الجديد. 

 

 وإشراك المتعلم واالحتفاظ بالمعلوماتدعم كفاءة التعلم. 

 

 المتعلمذكي الستجابات تحليل تعلم تكّيفي معتمد على الكفايات. 

 

 التقويمموّجه بوساطة  أو موّجه بوساطة المدرب تكّيفي نظام تدريب 

 

 

 

Wentworth, David (2014). 5 Trends for the Future of Learning and Development https://trainingmag.com/5-trends-future-learning-and-development  
Waters, John K. (2014). Adaptive Learning: Are We There Yet?https://thejournal.com/articles/2014/05/14/adaptive-learning-are-we-there-yet.aspx 

38 



Wise , Gary (2012). Assembling the Performance Support Strategy Puzzle 
https://livinginlearning.com/2012/10/11/assembling-the-performance-support-strategy-puzzle/ 
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   Seymour Papert:بابرت سيمور

 شيء كل الناس تدّرس أن يمكن ال

 شيء أفضل .معرفته يحتاجون

 حيث تضعهم أن هو عمله يمكنك

 يحتاجون ما على الحصول يمكنهم

 يحتاجون الذي الوقت في معرفته

 «معرفته
Kay Wood (2016). FROM TRAINING TO PERFORMANCE SUPPORT 

http://catmedia.com/from-training-to-performance-support/ 



 Kay Wood (2016). FROM TRAINING TO PERFORMANCE SUPPORT http://catmedia.com/from-training-to-performance-support/ 

 تحسين األداءمن التدريب إلى 

يعالج التدريب قضايا مستقبلية 

صعوبة نقل التعلم : محدودية التدريب التقليدي واإللكتروني 

التغير السريع في بيئات العمل حيث يوفر النظام تعلم عند الطلب 

عند تعلم شيء للمرة األولى أو لتعلم أكثر حول شيء ما 

 أو تذكر شيء ما  أو تكييف أداء لموقف فريدتطبيق 

 مشكلة ما  أو التعامل مع عملية خاطئةلحل. 

عند تغير شيء ما ويتطلب  تغيير في طريقة العمل. 

 
 

األداء لدعم اإللكترونية النظم  EPSS: ومساعدة نصائح و وإرشادادات معلومات توفير 

 .بشري دعم من قدر أقل مع المستوى عال وظيفي أداء لتمكين وأدوات وتدريب

إتاحة للنظام من خالل حواسيب أو أجهزة لوحية أو أجهزة متنقلة 

لماذا دعم األداء؟ 
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المهارات العشر األولى : مدرب المستقبل

 للنجاح في الثورة الصناعية الرابعة

Alex, Gary (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution 
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/© 2016 World Economic Forum 



 تنمية قدرات المدرب نحو طرق التدريب المستقبلية
Developing Trainer's  Abilities Towards Future Training Methods  

 متقاعد/الصالح بن عبدهللا بدر . د.أ

  .ID & Techالتعليميتقنية التعليم والتصميم 

 سعودجامعة الملك /كلية التربية/قسم تقنيات التعليم
ba_alsaleh@yahoo.com 

                URL: dr-alsaleh.com 

  Twitter: @ba_alsaleh   
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