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 برامج لتصميم المنظم التعليمي التصميم مدخل :األول المحور
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    العمل إلى التدريب مهارات بنقل المؤثرة العوامل :الثاني المحور

 .العمل بيئة إلى نقلها فرص تحسين و                   

 .التدريب في االستثمار من العائد قياس :الثالث المحور

  األداء وتقنية المساندة اإللكتروني األداء نظم :الرابع المحور

  المنظمات في استخدامها ومبررات البشري                  

 .الحديثة                  
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2007   : موازنة قطاع التدريب للموظفين في الواليات المتحدة

 .بليون دوالر(  58.8) 

  دوالر(     1,202)معدل ما يصرف على المتدرب الواحد هو 

  (%65)(وجهاً لوجه بقيادة مدرب)التدريب التقليدي . 

  أساليب أخرى%( 15)، و%(20) التدريب اإللكتروني الذاتي 

:2010(  :52.8  ) بليون دوالر بما في ذلك مصروفات 

 . الرواتب والمنتجات والخدمات الخاصة بتلك البرامج  

  دوالر( 1.041)معدل ما صرف على المتدرب الواحد كان 

  ساعة ( 40.1)معدل الساعات التدريبية للموظف الواحد

 . تدريب
 

 

  ((Clarck, 2011   

 مقدمة  إحصاءات



 التدريس                                       Instruction          

 التدريبTraining                                       

 النظم مدخل                     System  Approach   

 المنظّم التعليمي التصميم   SID                         

 التصميم                                         Design 

 النموذج                                         Model 

          نماذج التصميم التعليميIDM                   
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 مصطلحات
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   SYSTEMS APPROACH مدخل النظم 

 من منظور النظام  دراسة المشكلة 
SYSTEMS VIEW   

) 
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:المدخالت  

 تحليل النظام
 

 

:العمليات  

 تصميم،إنتاج،

 استخدام

 

:المخرجات  

 تقويم أداء 

 النظام

(تدوير) راجعة تغذية    

 مقدمة 



التدريب من منظور النظام    

SYSTEMS VIEW 
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 بشرية، مادية،

 محتوى

 تخطيط التدريب

 تنفيذ التدريب

 تقويم التدريب

، وجدانية،معرفية  

 حركية

(تدوير) راجعة تغذية    

التدريبمدخالت  التدريبعمليات   التدريبمخرجات    

 مقدمة 



نماذج التصميم التعليمي   
 INSTRUCTIONAL DESIGN MODELS 

 يوظّف مهنيو المجال نماذج إجرائية لتصميم 

 التعليم تسمى نماذج التصميم التعليمي
 
 

 ما نموذج التصميم التعليمي؟

 

و وثيقة كاملة تصف اإلجراءات ( أو لفظي)تمثيل بصري ” 

“المنظمة لعملية التصميم التعليمي  
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 مقدمة 



 :نشاطات التدريس التسعة :  Gagneنموذج جانييه
 جذب انتباه المتدرب. 1

 إشعار المتدرب باألهداف. 2

 حفّز تذكر المعرفة السابقة المطلوبة للتعلم الجديد. 3

 تقديم المحتوى الجديد. 4

 تقديم اإلرشاد و التوجيه. 5

 (التطبيق)حفّز أداء المتدرب . 6

 توفير تغذية راجعة. 7

 تقويم أداء المتدرب. 8

 تشجيع انتقال أثر التدريب للمواقف الحياتية. 9

 

نموذج لفظي:مثال:  نماذج التصميم التعليمي   
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 نموذج بصري: مثال: نماذج التصميم التعليمي 

 (   (DICK & CAREY,1996نموذج دك و كاري 

نفذ التحليل 

 التعليمي
 نقح التعليم

اكتب أهداف  حلل الحاجات
 األداء

طور أدوات 
 التقويم

طور 
االستراتيجية  

 التعليمية

طور و اختر  
المواد     
 التعليمية

 صمم و نفذ 
التكويني التقويم 

 للتعليم 

صمم و نفذ  
التقويم  
 اإلجمالي 

حلل المتعلمين  
 و السياق
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 ؟ SIDما التصميم التعليمي المنظم لبرامج التدريب   

،تحليل مشكالت األداء 

، و تصميم العمليات و المصادر التعليمية و غير التعليمية 

 و إنتاجها واستخدامها و إدارتها 

بهدف تحسين األداء في مواقف متنوعة   

خصوًصاً  في مواقع  العمل 
  

أهداف التصميم التعليمي: 
تحقيق فاعلية التدريب 

تحقيق كفاءة التدريب 

                                                     تحقيق قبول المتدرب 
 

                                                                                                                                                                                             (Reiser & Dempsey, 2002, p12) 
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 أهداف التدريب

 أفضل للمصادر البشريةاستثمار. 

 المصادر البشرية في الجانبين التقني والمهاريتنمية  . 

 مستوى األمان للمنظمة فال تتعرض لالنكماش ثم التالشيرفع. 

 إنتاجية العاملين بما يحقق أهداف المنظمة طويلة المدىرفع. 

 المنظمةوالتعاون في ثقافة العمل في فريق دعم . 

 تعزيز ثقافة التعلم فيهاو وتحسين الفاعلية للمنظمة، تطوير. 

 شعور إيجابي عن المنظمة وتوفير جو منظماتي مناسب بناء

 .للعمل
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 تحسين جودة العمل وحياة العمل 

    خلق بيئة عمل صحية من خالل بناء عالقات عمل تساعد على 

 .المنظمة موائمة أهداف العاملين مع أهداف   

 تحسين معنويات العاملين 

  تحسين ربحية المنظمة 

  تنمية مهارات القيادة والحافز واإلخالص للمنظمة واتجاهات 

 أفضل نحوها  

 أهداف التدريب
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 تدريب خارجي 
Out Sourcing 

 تدريب داخلي
Internal Training 

 

 التمهين المستقل
Independent 

 Professional 

 

 تدريب مرتبط بالمنتج
Product – related 

Training  

خيارات 

 التدريب
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 فّعال متطلبات برنامج تدريبي: 

الوصف باستخدام للمتدربين المشترك المعرفي األساس تحديد 

 كل يعرفه أن ينبغي ما لتقرير الفردي التقدير أو الوظيفي

 .حاليا يعرفه وما متدرب

 تحديد االختالفات في الخلفية المعرفية بهدف تأهيل كل متدرب

 .للسرعة المطلوبة قبل البدء بالمادة الجديدة

و أصيلة مواقف في التدريب وتقديم التدريب بأهداف البدء 

  .للمتدرب الفعلي العمل في التدريب مهارات دمج كيفية توضيح
Bramble, 2011  
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  متطلبات برنامج تدريبي فّعال: 

 وقيمها المنظمة ثقافة إطار في التدريب تقديم. 

 أو التمرينات خالل من التعزيز من نوعا التدريب تضمين   

  .االختبارات  

 بعد يقدم اختبار خالل من المسؤلية من نوعا التدريب تضمين   

 .التدريب انتهاء   

 فيما اإلدارة إلى التدريب فاعلية حول معلومات وتقديم جمع   

 .التدريب في المشاركين من الواقعية بالتوقعات يتعلق   

 البرنامج حول المتدربين من راجعة تغذية على الحصول   

   Bramble, 2011 .القادمة المرة في البرنامج تحسين في منه لالستفادة   
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  نماذج تصميم برامج التدريب

 
  

نموذج بوتسPotts, 2011 : 

 : التدريب المرغوبتقرير . 1

 المستهدف الجمهور و المهمة و المنظمة تحليل : المهام 

 والمهام والعوامل المعيقة، المساعدة على التدريب العوامل : المخرجات

.                                                                                                         والجمهور الذي يحتاج التدريبالتدريب عليها، المرغوب 

 .المناسباختيار أسلوب التدريب : أسلوب التدريبتقرير . 2

 مواد التقويم التدريبة،المواد إعداد  أهداف التدريب،:التدريبيالبرنامج بناء . 3

 .حسب الخطة التي تم تقريرهاالتدريب تنفيذ . 4

 .لمعرفة أثره على أداء الموظف والمنظمةالتدريب تقويم . 5
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(Stolovitch& Keeps, 2002,p.69-86    :نموذج ستولوفيتش  وكيبز 

 مبررات التدريب

Rational 

 
 أهداف التدريب

Objectives 

 نشاطات التدريب

Activities 

 
 تقويم األداء

Evaluation 

  تغذية راجعة

CF تأكيدية 

حقق 

المتدرب 

األهداف

 ؟

تغذية راجعة 

CF تصحيحية 
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 نعم ال
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NADLER & NADLER, 1994   نموذج نادلر ونادلر 
  

 تحديد حاجات المنظمة. 1

 تحديد متطلبات األداء للوظيفة. 2

 تحديد حاجات المتدربين. 3

 التدريب ( التعلم) تقرير أهداف . 4

 تطوير محتوى التدريب وتسلسله. 5

 اختيار استراتيجية التدريب. 6

 الحصول على المصادر التعليمية. 7

 تنفيذ التدريب. 8
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 نموذج التدريب

 المعتمد على األداء
CBM 

 نموذج التدريب 

 مرجعي المحك

CRI 

 

 نموذج التصميم

 التعليمي المنظّم

SID 

 

نماذج أسلوب 

النظم لتصميم 

 برامج التدريب

19 Knowles, Cited in: Stolovitch and Keeps, 2002, 

  تشترك هذه النماذج في عوامل رئيسة: 
 األداء على معتمدةPB    

 تسلسلية     Sequential 

 متابعة            Tracked   

 تقويم          Evaluated  
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نماذج التدريس الصفي   
Classrooms ID Models  

 نماذج تصميم المنتجات
Product ID Models  

 

 نماذج تصميم النظم
Systems ID Models 
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 لمكوناتا: 

 تحليل الموقف التعليمي وحاجات المتعلم. 

 تصميم مجموعة من المواصفات الخاصة ببيئة تعلم تتسم بالفاعلية والكفاءة. 

 تطوير مواد التعلم واإلدارة. 

  ًتقويم نتائج التصميم التعليمي تكوينياً وإجماليا. 

  إدارة التغيير)تخطيط مهام النشر والتبني( 
(هـ1423)جاستفسون وبرانش     

 نماذج التصميم التعليمي
ID Models 

 

البرامج التدريبية خل التصميم التعليمي المنظّم في تصميممد                                           19/12/2011 

       

 مقدمة 



 الجاهزية
Readiness 

 الخبرة
Experience 

 التصرف
Action 

 

 التحكم
Autonomy 

مبادىء 

 تعليم الكبار
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 يتعلم الكبار على نحو أفضل: 

  

 من خالل تطبيق المعلومات على حاجات واقعية حالية 

 من خالل تبادل التغذية الراجعة حول خبراتهم 

  إذا كان لهم درجة أكبر في التحكم في تعلمهم 

  إذا تبين لهم منذ البداية كيفية تطبيق ما يتعلمونه في بيئة العمل 

    

 مبادىء تعليم الكبار 
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 لماذا مدخل التصميم التعليمي المنظم لتصميم برامج التدريب؟
 

      

                                

   Trainee Centeredالمتدربالتصميم التعليمي موّجه نحو 1.

   Goal Orientedالتصميم التعليمي موّجه باألهداف 2.

 Real World يركز التصميم التعليمي على األداء في العالم الواقعي 3.

Performances 

يركز التصميم التعليمي على المخرجات التي يمكن قياسها بطريقة 4.

 صادقة وموثوقة

   Empiricalالتصميم التعليمي تجريبي5.

  Team Effortالتصميم التعليمي عمل فريق 6.
   (Reiser & Dempsey,2002,p.21,22) 
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 ّطور
Develop 

 

 
 نفذ

Implement 

 

 
 حلل

Analyze 

 

 
 صمم

Design 

 

 
 ّقوم

Evaluate 
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البرامج التدريبية مدخل التصميم التعليمي المنظّم في تصميم: مقدمة  

  ADDIE Model النموذج العام للتصميم التعليمي        

               
  

      



 

 المتدرب؟ يتعلمه أن ينبغي الذي ما  :التحليل

      ومحتوى المتدرب خصائص و الحاجات تحليل :المهام              

 .التدريب وبيئة التدريب               

 .المحتوى ووثيقة المتدرب خصائص ملف : المخرجات              

 تعلمه؟ ينبغي ما تعلم ينبغي كيف  :التصميم

     وأدوات وتقنياته استراتيجياته وتحديد التدريب تسلسل :المهام              

 .التقويم                

 .(Blue Print  ) التدريبي البرنامج مواصفات :المخرجات               
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 عمليات الرئيسة لمدخل التصميم التعليمي المنّظمال
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 .وتجريبه (مادية صيغة إلى المواصفات تحويل ) التدريب برنامج إنتاج :التطوير

   على التدريب برنامج مكونات (تجميع) أو وإنتاج، تأليف، :المهام            

 .متكامل نظام هيئة             

 .لالستخدام التدريبي البرنامج جاهزية :المخرجات            

 .الدعم وتوفير اإلجمالي التقويم بيانات وجمع التدريبي البرنامج استخدام   :التنفيذ

     بيانات وجمع الدعم وتوفير الحقيقية البيئة في التدريبي البرنامج تنفيذ :المهام            

 .التقويم            

 .اإلجمالي التقويم بيانات وجمع التدريبي البرنامج تنفيذ :المخرجات            

  وكفاءته فاعليته وتقويم ،(تكويني) تحسينه بهدف التدريبي البرنامج تقويم :التقويم

 .(إجمالي)            

 .االستخدام (بعد) واإلجمالي ،(اإلنتاج مرحلة ) التكويني التقويم تنفيذ :المهام            

 .المناسبة التدخالت وقرارات التقويم تقرير :المخرجات            

 عمليات الرئيسة لمدخل التصميم التعليمي المنّظمال

البرامج التدريبية خل التصميم التعليمي المنظّم في تصميممد                                           19/12/2011 

       

 مقدمة 



 ّطور
Develop 

 

 
 نفذ

Implement 

 

 
 حلل

Analyze 

 

 
 صمم

Design 

 

 
 ّقوم

Evaluate 
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  البرامج التدريبية مدخل التصميم التعليمي المنظّم في تصميم: المحور األول
  ADDIE Model النموذج العام للتصميم التعليمي        

               
  

      



 ّطور
Develop 

 

 
 نفذ

Implement 

 

 
 حلل

Analyze 

 

 
 صمم

Design 

 

 
 ّقوم

Evaluate 
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 التحليل
Analysis 

 المنظمة
Organization-

al Analysis  

 المتدرب
 Trainee 

Analysis 

 الحاجات
Needs 

Assessment  

 المهمة

 Task 

Analysis  
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 الحاجات المعيارية
Normative  

Needs 

 الحاجات المقارنة
Comparative 

 Needs 

 

 الحاجات الظاهرة
Expressed  

Needs 

 

 الحاجات المحسوسة
Felt Needs 

أنواع 

 الحاجات

 

 الحاجات الطارئة 

 الحاسمة
C IN 

 

 مرحلة التحليل
Needs Aanalysis تحليل الحاجات : أوالً   
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 لماذا األداء أقل من المتوقع؟

 أو   المهارات أو المعرفة في قصور في مثال المشكلة تكمن هل     

 . األداء   تحليل يجب ، ذلك تقرير يتم لكي أواالتجاهات؟ الحوافز    

 تدريبياً، تدخالً  يتطلب بعضها متنوعة، األداء مشكالت أسباب إن 

 .أخرى حلوالً  يتطلب وبعضها

                                                                 Reiser & Dempsey,2002 
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 مرحلة التحليل
Needs Assessment تحليل أو تقدير الحاجات : أوالً   
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الحل/ التدخل  

 

 أسباب مشكالت األداء

أو مساعدات وظيفية/ التدريب/ التعليم  

 

 عدم توافر المعرفة أو المهارات

 

تقديم حوافز لألداء( أو)تحسين الحافز و   

 

 عدم توافر الحافز أو المكافأة

 

 تعديل البيئة أو تغيير موقع العمل لتيسير أداء المهام

 

 عوامل بيئية

 

   تغيير الممارسات أو التطبيقات اإلدارية أو تدريب 

 المدراء 

 

 عوامل إدارية

 

تغيير بيئة العمل، توفير تدريب، حل النزاعات، تغيير 

 الممارسات اإلدارية أو السياسة اإلدارية

 

 عالقات إنسانية
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 مرحلة التحليل
Needs Assessment   تحليل أو تقدير الحاجات: أوالً 

 

 

 أمثلة لمشكالت أداء وأنواع الحلول
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 تحسين العملية 4 
Improve 

تحليل العملية 3  
Analyze 

قياس العملية 2  

Measure  

تعريف العملية1  

Define    

 استمرار

Continues    

BPI Model    نموذج تحسين العملية 
Daniel Linman, 2010 

BPI   تحسين األداء من خالل نموذج تحسين العملية 
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 تعريف العملية Define Process        

مراجعة العمليات وخصائصها لتحديد العمليات الضعيفة ووصفها   

 قياس العملية Measure Process     

تطوير خطة لمؤشرات أداء لقياس مدخالت ومخرجات العملية  وحساب 

 إنتاجيتها وتقدير كفائتها

 تحليل العملية Analyze Process             

 ستبين مؤشرات األداء فيما إذا كانت العملية ذات كفاءة أو ال من خالل 

 تحليل كمي ونوعي وتسجيل طرق تحسين العملية

  تحسين العمليةImprove Process       

 بناء على نتائج الخطوة السابقة يتم العمل على تحسين العملية بالطرق

التي تم تحديدها لجعل العملية أكثر كفاءة وتقليل احتمالية فشلها   

BPI   تحسين األداء من خالل نموذج تحسين العملية 
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   تحسين األداء بين تغيير األفراد وبين تغيير 

 العمليات
 

:أدبيات الجودة تقول  

 

 العمليات الجيدة مخرجاتها جيدة والعمليات

 الرديئة مخرجاتها رديئة
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ما مشكلة األداء؟ ما الذي ينبغي أن يتعلمه المتدرب ؟  :تحليل الحاجات      

    مهارات معرفية؟Cognitive Skills 

      مهارات حركية؟ Motor Skills    

             اتجاهات؟   Affective Skills 

وما خصائصهم؟ وما مستوى سلوكهم من هم المتدربون؟  :تحليل المتدرب    

 المدخلي ؟

ما العوامل في بيئة التدريب التي تضع قيوداً على قرارات تصميم  :تحليل المنظمة    

 التدريب؟

 ما متطلبات األداء لمهام أو مهارات التدريب؟ :تحليل المهمة     
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 مرحلة التحليل
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 . What Should Beما ينبغي أن يكون : حدد  األداء المرغوب1.

  What Isما المستوى الحالي لألداء؟ ما هوكائن : حدد األداء الراهن2.

 حدد الفجوات بين األداء المرغوب واألداء الراهن3.
 .       تدريبية، ولذا فهي مال ئمة لحل تدريبي( الحاجات) حدد أي الفجوات 4.

 .في األداء( القصور)حدد األسباب الحقيقية للفجوات 5.

حجم الفجوة، : في أولويات بناّء على معايير محددة متفق عليها( الحاجات) نظّم الفجوات 6.

، (مقابلة الحاجات)و أهمية األهداف، وعدد المستفيدين، ونتائج عدم إغالق الفجوة 

 .واحتمالية مقابلة  الحاجات من خالل المصادر المتوافرة

 .صّمم  ونفذ التدخل أو الحل المناسب  لمعالجة أسباب القصور في األداء7.

 .قّوم األداء على نحو مستمر، لتقرير فاعلية الحلول، وعّدل الحلول إذا دعت الحاجة8.
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 خطوات تحليل الحاجات : 

 مرحلة التحليل
Needs Assessment تحليل أو تقدير الحاجات : أوالً   
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 العوامل 

 الشخصية
Personnel 

Factors 

 العوامل البيئية
Environmen

-tal Factors 

 تحليل المتدرب
Trainer Analysis 

المدخلي السلوك  الخصائص العامة  

Entry 

Behavior 

التعلمأساليب    

Learning  

Styles  

General 

Characteristics  

مرحلة التحليل    
TA  ًتحليل المتدرب: ثانيا   
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 تحديد العوامل التي تؤثر سلبا أو إيجابا بفاعلية برنامج التدريب  : 

 الدعم المالي المتوافر للتدريب 

واالتجاهات العاملين وعالقات التخطيط ومصادر القوة مراكز 

 .للتدريب المتوافرة والمصادر

التدريب سياق تحليل  Training Context :تعليمية بيئية عوامل 

 األجهزة و المقاعد و الحرارة و اإلزعاج وعوامل اإلضاءة:مثل عديدة

   .وغيرها والتسهيالت

تعد غيابها حالة وفي توافرها، حال في (مصادر) مقومات هذه 

 .التدريب بنشاطات عالقة ذات (الحالتين كلتا في) كانت إذا معوقات
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 مرحلة التحليل
OA   ًتحليل المنظمة: ثالثا  
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وصفية  معرفة 

Declarative 

معرفة إجرائية  

Procedural 

ترتيب هرمي للمهارات 
 العقلية

تنظيم المفاهيم والمبادئ و 
 الحقائق في فئات

 

تنظيم المهارات المعرفية 
في خطواتوالحركية   

 

تسلسلمدخلي ، أهداف، اتجاهات، سلوك حقائق،مفاهيم ،مبادئ ،إجراءات، :  بنية المحتوى:  المخرجات  

وصفية  معرفة 

Declarative 

هرميتحليل  تحليل إجرائي تحليل مفهوم   

  

المهامتحليل   

  :مرحلة التحليل
تحليل المهة: رابعاً   
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مخرجات مرحلة التحليل: 

 وثيقة محتوى التدريب 

 ملف خصائص الجمهور المستهدف 

 مرحلة التحليل
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 ّطور
Develop 

 

 
 نفذ

Implement 

 

 
 حلل

Analyze 

 

 
 صمم

Design 

 

 
 ّقوم

Evaluate 
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  البرامج التدريبية مدخل التصميم التعليمي المنظّم في تصميم: المحور األول
  ADDIE Model النموذج العام للتصميم التعليمي        

               
  

      



أهمية أهداف التدريب: 
المدرب  : 

قياس أداء المتدربين 

ربط أجزاء البرنامج التديبي. 

المتدرب: 

 تقليل قلق المتدربين 

تزيد تركيز المتدرب على موضوع التدريب وتجذب انتباهه للجوانب المهمة  من التدريب 

توفر تحديا وحفزا للمتدرب. 

مصمم التدريب  : 

تيّسر قبول التدريب وشراء العرض الخاص بتصميمه 

توجيه التدريب باختيار الطرق المناسبة لتحقيق األهداف. 

معرفة مدى إتقان المتدربين المهارات المطلوبة: المقّوم  . 
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 مرحلة التصميم

صياغة أهداف األداء: أوالً   

البرامج التدريبية خل التصميم التعليمي المنظّم في تصميممد                                           19/12/2011 

       



 :وظائف أهداف األداء
التي التدريب ومصادر نشاطات اختيار : مالئم تدريب تصميم 

 . التركيز شديد تدريب على الحصول ذلك ويعني الفّعال، التعلم تيّسر   

المتدربين تعلم فاعلية لتقدير المناسبة التقويم أدوات تصميم . 

توجيه المتدربين نحو المهارات والمعارف المطلوب إتقانها. 

 ومؤسسة ( أو فريق التصميم) تيسير االتصال والتفاهم بين المصمم
 .التدريب حول الكفايات المتوقعة من التدريب 

 محتوى التدريب( إنتاج )توجيه عملية تطوير. 

تقدير فاعلية وكفاءة التدريب. 
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 مرحلة التصميم

صياغة أهداف األداء: أوالً   
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 أهداف

 األداء

إدراكي / معرفي 

Gognitive 

المشــاعر  التفكـــير  العمــل 

Motor 

 وجدانية

Affective  

 حركية

 

45 

 معرفية

Cognitive 

 

   

 مرحلة التصميم

صياغة أهداف : أوالً 

 األداء
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خصائص 
 المتدرب

خصائص 

المواقف 
 الحياتية

العالقة بين 

 المفاهيم

 

 

 

 

 

  

 طرق تسلسل المحتوى 

 المهارات السابقة

 اإللفة

 الصعوبة

 النمو

المكانية   

 الزمنية

 المادية

تصنيف في فئات   

 درجة التعقيد

 العالقة القبلية المنطقية

 46 االهتمام

: ثانياً : مرحلة التصميم  
   تقرير تسلسل محتوى التدريب  

 تنظيم المحتوى 
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 مرحلة التصميم
استراتيجيات التدريب وطرقه:ثالثاً   

Transmission Model Transformative Model 

 

 المدرسة السلوكية
Behaviorism 

  

 

 

 المدرسة البنائية
 Constructivism 
 

 األساس النظري

الستراتيجيات   

التدريب وطرقه   
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 عوامل تقرير طريقة التدريب: 

 طبيعة محتوى التدريب 

 خلفية المتدربين 

 الوقت المخصص للتدريب 

 أساليب التعلم المفضلة لدى المتدرب 

 مستوى تمّكن المتدربين 

 مدى توافر التسهيالت والمصادر 

 مطابقة ما ينبغي أن يتعلمه المتدرب مع طريقة التدريب: القاعدة 

 مرحلة التصميم
استراتيجيات التدريب وطرقه:ثالثاً   
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تصميم إطار التدريبTraining Framework ( :( Rose, 2009: 

 : Delivery Strategyاستراتيجية التدريب. 1

 التدريب وجها لوجه •

 التدريب بوساطة اإلنترنت •

 Workbooksكتب التطبيقات  •

  Blended األسلوب المدمج •

  : Instructional Styleأسلوب التدريب . 2

 التدريب الذاتي •

 التدريب بقيادة مدرب •

 :Delivery Styleتنفيذ التدريب . 3

 عمل جماعي تفاعلي  •

 عمل فردي •

 

 

مرحلة التصميم    
استراتيجيات التدريب وطرقه:ثالثاً     
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استراتيجيات التدريب وطرقه: ثالثاً مرحلة التصميم   

طرق 

 التدريب

الطرق 

 المعرفية

الطرق 

 السلوكية

طرق مرتبطة بالتغيير في المعرفة أو االتجاه 

تدريب نظري: 
 محاضرة •

 عروض عملية ،مناقشاة •

 تدريب معتمد على الحاسوب•

 نظم التدريس الخصوصي الذكية•

 الواقع االفتراضي•
 

ممارسة سلوك ما في مواقف حقيقية 

 تدريب عملي  : 
 األفضل للتدريب على تنمية المهارات•

 األلعاب •

 المحاكاة،•

 نمذجة السلوك•

 دراسات الحالة•

البرامج التدريبية خل التصميم التعليمي المنظّم في تصميممد                                           19/12/2011 

       



 

 التعلم التعاوني 

  التعلم باالكتشاف 

 حل المشكلة 

 األلعاب 

 المحاكاة 

 المناقشة 

 التمرينات و التدريبات 

 التدريس الخصوصي 

 العروض 

 ازدياد درجة التفاعلية و درجة مشاركة المتدرب  المحاضرات 
 

    

  

 

مرحلة التصميم    
أنواع طرق التريب:استراتيجيات التدريب وطرقه : ثالثاً     
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نمـوذج     

ARCS  

  الثقـــة
Confidence 

  االرتبــاط

Relevance 

االنتبــاه 
Attention 

 الرضـا
Satisfaction 
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 مرحلة التصميم

)Keller,2002  ( Motivational Design تصميم الحافز : رابعاً   
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 خصائص المتدرب وأهداف التدريب وخصائص البيئة التعليمية وطبيعة المحتوى •

 مرجع أكثر واقعية للمعاني مقارنة باللغة  المكتوبة أو المنطوقة •

 .األلفاظ لتدعيم الرموز أو مرجع واقعي نجاح عملية االتصال إذا استخدميزداد احتمال  •

 اختيار التقنيات المطلوبة لمهام التدريب ، ثم تحديد مواصفاتها التعليمية والفنية •

 تصمم الشاشات، ومخططات المسار •

 إنتاج أصيل لمواد التدريب، أوشراءها •

 الحصول على التقنيات المطلوبة من المصادر المتوافرة في المنظمة أو من مصادر  •

 مفتوحة   

 استخدام المواد الجاهزة المناسبة بدون تعديل أو تعديلها لخدمة أهداف التدريب •
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 مرحلة التصميم 
تقنيات التدريب: خامساً   



 أدوات التقويم التكويني: 

لتنقيح وتحسين البرنامج التدريبي قبل استخدامه الفعلي 

مراجعة خطة التدريب قبل تنفيذها 

 وبعد انتهائه ( تكويني) تغذية راجعة إثناء تنفيذ التدريب

 ( إجمالي)

 أدوات التقويم اإلجمالي: 

 لقياس فاعلية التدريب وكفاءته 
 54 

 مرحلة التصميم 
بناء أدوات التقويم: سادساً   
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 :مخرجات مرحلة التصميم

 مواصفات البرنامج التدريبيوثيقة 

55 

 مرحلة التصميم
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 ّطور
Develop 

 

 
 نفذ

Implement 

 

 
 حلل

Analyze 

 

 
 صمم

Design 

 

 
 ّقوم

Evaluate 
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  البرامج التدريبية مدخل التصميم التعليمي المنظّم في تصميم: المحور األول
  ADDIE Model النموذج العام للتصميم التعليمي        

               
  

      



 مرحلة التطوير

 
  مواد التدريب بناًء على مواصفات ( أو جمع)مرحلة تأليف وإنتاج 

 التصميم  

 بناء برنامج متكامل للتدريب 

 رسوم، شرائح عروض حاسوبية، وسائط متعددة،  :إنتاج مواد التدريب 

 . تعلم إلكتروني على الشبكة العنكبوتية الخ  

  اختباري ألفا  )تجريب نسخة أولية من المواد حسب خطة التقويم التكويني 

 (وبيتا   

 

جاهزية البرنامج التدريبي : مخرجات مرحلة التطوير   

 57 لالستخدام
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 ّطور
Develop 

 

 
 نفذ

Implement 

 

 
 حلل

Analyze 

 

 
 صمم

Design 

 

 
 ّقوم

Evaluate 
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  البرامج التدريبية مدخل التصميم التعليمي المنظّم في تصميم: المحور األول
  ADDIE Model النموذج العام للتصميم التعليمي        

               
  

      



 

مرحلة التنفيذ   

 
 مرحلة االستخدام أو التنفيذ لبرنامج التدريب في البيئة الفعلية  . 

  مرحلة حرجة جدا ألن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى فشل التدريب 

 .مهما بذل من وقت وجهد في إعداده وتجهيزه   
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 اعتبارات مهمة لمرحلة التنفيذ: 
 

 االستعداد الذهني واالرتياح للمحتوى وأسلوب التدريب 

 ال يجب أن تكون صغيرة جدا أو كبيرة جدا ولكن كافية   : بيئة التدريب 

 والمادي للجلوس المريح والتآلف النفسي    

 الترحيب بالمتدربين، وتشجيعهم على   : تأسيس عالقة جيدة مع المتدربين 

 المناقشة والمداخالت، وتذكر اسمائهم االولى، وتعريفهم ببعضهم  

 االصغاء لتعليقات المتدربين وارائهم 
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 اعتبارات مهمة لمرحلة التنفيذ: 
 ألى قاعة التدريب قبل المتدربين، والبدء بحلقات التدريب حسب   الدخول 

 .الجدول المحدد   

 استخدام أمثلة مألوفة وتنويع أساليب وتقنيات التدريب. 

 أهدافه وتعريف المتدربين بها وما هو متوقع منهم: مراجعة البرنامج   

 بنهاية البرنامج، وأسلوب تنفيذه وإدارته   

 تعريف المتدربين  بجدول ونشاطات التدريب 

 توفير الدعم الفني والتعليمي وجمع بيانات التقويم اإلجمالي. 
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 : مخرجات مرحلة التنفيذ

االستخدام الفعلي للبرنامج التدريبي وجمع بيانات 

 التقويم اإلجمالي
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 مرحلة التنفيذ



 ّطور
Develop 

 

 
 نفذ

Implement 

 

 
 حلل

Analyze 

 

 
 صمم

Design 

 

 
 ّقوم

Evaluate 
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  البرامج التدريبية مدخل التصميم التعليمي المنظّم في تصميم: المحور األول
  ADDIE Model النموذج العام للتصميم التعليمي        

               
  

      



 مرحلة التقويم  

 
 عملية  :الهدف الرئيس للتقويم هو تقدير قيمة شيء ماProcess)  ) 

 .  (Product)أو منتج     

  

 توفير معلومات للمتدربين بالنسبة ألدائهم في ضوء أهداف : تغذية راجعة 

 .التدريب   

 تأكيد العالقة بين تحصيل المعرفة ونقلها إلى موقع العمل: البحث. 

 التحكم بالبرنامج، ففي حالة عدم تحقيق أهدافه يتم التعامل معه طبقا : التحكم 

 . لذلك   

 أحيانا تستخدم اإلدارة العليا نتائج تقويم التدريب لفائدتها الخاصة: لعبة القوة. 

 مطابقة األهداف بمخرجات التدريب من أجل التحسين: التدخالت . 
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 مراحل التقويم: 
 تقويم مهارات ومعرفة المتدربين قبل البدء بالتدريب: قبل التدريب 

 اختبارات قصيرة على فترات متقطعة: إثناء التدريب 

 تقويم مهارات ومعرفة المتدربين لتقويم فاعلية التدريب: بعد التدريب 

 أنواع التقويم: 

 وضع مواد التدريب حالياً؟ ما :التقويم التكويني 

 المراجعة الداخلية لمكونات البرنامج التدريبي1.

 (  اختبار الفا)تجريب  مواد التدريب داخل المؤسسة 2.

 (اختبار بيتا)تجريبها في بيئة التدريب 3.

 كيف كان مستوى األداء؟ : التقويم اإلجمالي 

ما األداء حتى األن؟ : التقويم التأكيدي 
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 مرحلة التقويم



 تقرير التقويم حول :مخرجات مرحلة التقويم

 

 فاعلية البرنامج التدريبي 

 كفاءة البرنامج التدريبي 

 قبول المتدربين 

  بالنسبة ألداء المتدربين 

   الفرق بين )العائد من االستثمارفي التدريب على المنظمة 

 (.كلفة التدريب وبين فوائده   

   تحديد التدخالت المناسبة لتحسينه  مستقبالً ، أو اتخاذ قرار 

 .بعدم استخدامه في المستقبل   
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قياس العائد من االستثمار في التدريب: المحور الثاني  

 

 نموذج كيركباتريك   Kirkpatrick, 1994     

 
المتدربين نحو ( أو اتجاهات)ردود أفعال :  Reactionرد الفعل : المستوى األول

 .البرنامج التدريبي

قياس مستوى تحصيل المتدربين للمعرفة و Learning:   التعلم: المستوى الثاني

 .إتقانهم للمهارات

مدى قدرة المتدربين على أداء المهارات : Behaviourالسلوك : المستوى الثالث

 .التي حصلوها  وتطبيقها في بيئة العمل

قياس مدى تأثير نتائج التدريب على أداء Impact:  التأثير : المستوى الرابع

 (.  تقليل التكلفة، زيادة الكفاءة أو المعنويات)المنظمة 
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  ولكن: من الشركات نموذج كيرباتريك% 96تطبق: 

 دراسة الجمعية األمريكية للتطوير والتدريبASTD : 

    95األول  % 

    37الثاني  % 

    13الثالث% 

    3الرابع% 

 دراسة أخرى: (Twitchell et., al., 2000, cited in: Clarck, 
2011 

    100-%86األول  % 

    90 -%71الثاني  % 

    83-% 43الثالث  % 

    68 %49 -%23الرابع 
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 قياس العائد من االستثمار في التدريب



 العوامل  المؤثرة بنقل مهارات التدريب إلى العمل: المحور الثالث

 

 :مراحل عملية نقل المهارات إلى بيئة العمل
 

  على ممارسة مهارات التدريب في موقع العمل مرحلة تصميم المتدرب(Intent ) 

  لتطبيق هذه المهارات ( مبادرة) مرحلة تمهيدية ((Initiation 

  مرحلة النقل الجزئي للمهارات(Partial Transfer) 

  مرحلة التطبيق الواعي للمهارات(Conscious Maintenance) 

  مرحلة التطبيق التلقائي(Unconscious Maintenance ) 
  
Foxon,1993, Cited in: Reiser & Dempsey, 2002, p. 205)  
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 :العوامل في بيئة العمل لدعم دمج مهارات التدريب في العمل

 
  في سياسة المنظمة بخصوص اإلنجاز واألداء المتميزتوافر الحوافز. 

  والتوجيه المناسبين عند الحاجة إليهماتوافر اإلشراف. 

  والتجريب لممارسة المهارات الجديدة على رأستوافر فرص التطبيق 

 .العمل  

  لتفعيل المهارات الجديدة في بيئة العملتوافر المساِعدات الوظيفية. 

  الخاصة بدمج المهارات الجديدةتعريف العمليات واإلجراءات. 

  عند الحاجة إليهتوافر التدريب واحد لواحد. 

  على أداء الموظف للمهارات الجديدةتوفير التغذية الراجعة. 

 انسجام مهارات التدريب مع دور الموظف  . 

 وضوح أهداف المهام الوظيفية. 
                    (Allan, 2003,)
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 اإلجراءات :Procedures :    موائمة سياسات وإجراءات العمل مع 

 .المهارات الجديدة المطلوب تطبيقها    

 األدوار والمسؤلياتRoles & Responsibilities   :مراجعة وتعديل 

 لوصف الوظيفي  لألدوار والمسئوليات في ضوء المهارات الجديدة  ا   

 .لألداء المتوقع    

 المساِعدات الوظيفيةAids on the Job   : توفير مساعِدات التدريب 

 .في بيئة العمل    

  التدريب على رأس العملCoaching  : توفير فرص المساعدة من 

   خالل التدريب فردياً، أو من خالل الوسائط اإللكترونية التزامنية أو     

 .غير التزامنية    

 أهداف المنظمةTargets   : تحديد أهداف المنظمة ومخرجاتها التي 

 ما الفوائد التي سيحققها التدريب للمنظمة؟:سيخدمها برنامج التدريب    

 

 

:PRACTICE  نموذج   تطبيق
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Allan, 2003 



الحوافز Incentives   : 

 التدريب ألن لديهم حافز مرتفع تقوده سيطبقون مهارات بعض المتدربين  •

 محفزات داخلية 

 لهؤالء . أخرون لن يطبقون المهارات الجديدة دون إلحاح من مدرائهم •

 . سيبقى نقل التدريب إلى العمل محدوداً ما لم تتوافر لهم حوافز خارجبة  

االتصال Communication  : 

 تصميم خطة اتصال شاملة توضح التغييرات في السياسات والعمليات  •

 واإلجراءات  

 التغيير في األدوار والمسئوليات، وأهداف التدريب، واألداء المتوقع بعده  •

 . نتائج التدريب على أداء المنظمة، والمساِعدات الوظيفية والحوافز وغيرها •

المشاركة Engagement  :  مناقشات حول طبيعة التدريب قبل التدريب 

 .وبعده   
Allan, 2003 

:PRACTICE   نموذج تطبيق   
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:نظم األداء اإللكتروني المساندة: المحور الرابع  

 

 فورية إتاحة توفر موظف، لكل متوافرة مدمجة إلكترونية بيئة”

 واإلرشاد والبرامج المعلومات، من واسع لمدى وفردية مباشرة

 والتقويم واألدوات والصور والبيانات والمساعدة، والنصيحة

 من وتدخل دعم بأقل الوظيفة بأداء للسماح مراقبة ونظام

                                                                ”األخرين
Gery, 1989 
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 مبررات نظم األداء اإللكتروني المساندة: 

 
 عندما يحتاج العاملون إلى معرفة إلنجاز أداء فردي في بيئة العمل. 

  عندما يبذل الموظفون الماهرون وقتاً طويالً في مساعدة الموظفين األقل 

 .مهارة  

  عندما يجب أن يبدأ الموظف الجديد بتنفيذ األداء فوراً فيما التدريب غير 

 .عملي أو غير متوافر  

  عندما يحتاج الموظف الجديد إلى توجيه إلنجاز مهمة أو عملية معقدة ال 

 .يمكن تذكر خطواتها  
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 :خصائص نظم األداء اإللكتروني المساندة
 

  نظم معتمد على الحاسوب 

 متاحة للموظف إثناء تأدية المهمة 

 تستخدم على رأس العمل 

 تقلل الحاجة إلى تدريب مسبق 

 سهولة تحديثها 

 وصول سريع للمعلومات المرغوبة 

 عدم تضمينها معلومات غير ذات عالقة 

 السماح لمستويات مختلفة من المعرفة للمستفيدين 

 السماح لمستويات مختلفة من أساليب التعلم 

 معلومات تكاملية ونصائح وخبرات تعلم 

 75 ذكاء اصطناعي 
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    تقنية األداء البشري : المحور الرابع 
Human Performance Technology  

  

عملية تحديد و تحليل فجوات األداء المهمة على مستوى”  

المنظمة والفرد، والتخطيط للتحسين المستقبلي، وتصميم وتطوير   

حلوالً اقتصادية وتدخالت مبررة أخالقياً لغلق فجوة األداء  

“    وتقويم النتائج المالية وغير المالية  
ASTD, 2000 

 

 

 

 

 

 

76 

البرامج التدريبية خل التصميم التعليمي المنظّم في تصميممد                                           19/12/2011 

       



77 

مبررات استخدام تقنية األداء البشري: 

 

  المنظمات الحديثة تتعامل مع مشكالت مختلفة 

  مهارات معرفية  حركية )يتعامل التدريب مع مشكالت محددة 

 وهوليس حالً لكل المشكالت(  اتجاهات  

 مشكالت أخرى تتطلب حلوالً مختلفة 

  لماذا ال يوظّف المتدربون مهارات التدريب في حل 

 . المشكالت الخاصة بالمهمات التي يؤدونها  
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 مبررات استخدام تقنية األداء البشري:   

 

   تركز تقنية األداء على نقل أثر التدريب إلى موقع العمل و يمثل 

 التدريب أحد بدائل حلول مشكالت األداء  

   تستخدم هذه التقنية مدى واسع من الحلول من مجاالت علمية 

 : مختلفة   

 والتصميم      PIوتحسين األداء TQMإدارة الجودة الكلية  

  HRD وتنمية المصادر البشرية    SID  التعليمي المنظم 

  ODوتطوير المنظمة 
ISPI, 2007 
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 المبادىءالرئيسة لتقنية األداء البشري: 

 

  تحليل وتصميم البرامج التي تؤثر باإلنجاز البشري بأقصى درجة 

 .من الفاعلية االقتصادية وإنتاج تلك البرامج وتنفيذها وتقويمها  

 التركيز على المخرجات التي تحققها المنظمة. 

  لمشكالت ( غير تدريبية)دراسة مدى أحقية حلول غير تعليمية 

 .األداء  

 تطبيق منهجية تحليل النظم والتفكير الكلي. 
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 المبادىءالرئيسة لتقنية األداء البشري: 

 

 التركيز على األداء على رأس العمل. 

  تعزيز قيم العمل التعاوني والشراكة مع الجمهور المستفيد 

 .واختصاصي تحسين األداء   

   تقويم منظّم ودقيق للحاجات وتحليل منظّم ودقيق للعمل وموقع 

 .العمل لتحديد أسباب  قصور األداء  

 تصميم منّظم ودقيق لمواصفات الحل ومتطلباته. 

 تنفيذ منظّم ودقيق للحل. 

 تتقويم منّظم ودقيق لعملية تقنية األداء ونتائجها. 
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 :توصيات
 برامج تصميم في المنظم التعليمي التصميم عملية توظيف  

 .التدريب  

 و المنظمة وأداء الموظف أداء على التدريب أثر على التعرف  

 .التدريب من العائد قياس   

 األداء نظم مثل التقليدي التدريب لبدائل كاف   اهتمام توجيه   

    Job aidsالوظيفية والمساعدات المساندة، اإللكتروني  

 مجال في خصوصاً  التقنية التطبيقات من وغيرهما   

 .العمل رأس على المستمر المهني التطوير   

  توجيه اهتمام كاف  لدراسة العوامل المؤثرة بنقل مهارات 

 التدريب إلى بيئة العمل، و تحسين فرص نقل تلك المهارات من   

       . التي تدعم دمجها في العمل الوظيفيخالل توفيرالعوامل   
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