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 جامعة القاهرة    جامعة القاهرة   --آلية الهندسة  آلية الهندسة  



العملية التدريبيةالعملية التدريبية
التدريب عملية مخططة ومستمرة خاصة بإآساب الفرد             التدريب عملية مخططة ومستمرة خاصة بإآساب الفرد             

والتي    والتي     المرغوب فيها         المرغوب فيها        واالتجاهات    واالتجاهات    المهارات     المهارات     ووارف  ارف  المعالمع
المنظمه المنظمه  تحسن أداء الفرد وتزيد فاعلية               تحسن أداء الفرد وتزيد فاعلية              بدورها   بدورها   

عملية مخططة ومستمرة       عملية مخططة ومستمرة       
اتجاهات وسلوآيات      اتجاهات وسلوآيات      +  +  مهارات   مهارات   +  +  معارف  معارف  

ال يقتصر فقط على العاملين الجدد            ال يقتصر فقط على العاملين الجدد            
التدريب مفيد لكل من الفرد والمنظمة           التدريب مفيد لكل من الفرد والمنظمة           

والتدريب     والتدريب     هناك فرق بين التعليم          هناك فرق بين التعليم          



الفرق بين التعليم والتدريب   الفرق بين التعليم والتدريب   

التدريب    التدريب    
معارف ومهارات محددةمعارف ومهارات محددة

محددمحدد
المنظمةالمنظمة/ / المؤسسة المؤسسة 

المحتوى محددالمحتوى محدد
يتطلب مدة قصيرةيتطلب مدة قصيرة

شارآة   اليب الم شارآة  أس اليب الم أس
التفاعليةالتفاعلية

التعليم     التعليم     
التأهيل العام للفردالتأهيل العام للفرد

عامعام
األسرة والدولةاألسرة والدولة
المحتوى عامالمحتوى عام

يتطلب مدة طويلةيتطلب مدة طويلة
أساليب تقليديةأساليب تقليدية



مكونات العملية التدريبية مكونات العملية التدريبية 

تحديد 
االحتياجات  
 التدريبية  

تصميم 
 البرامج   

إعداد الخطة   
والموازنة  

التنفيذ    

تدريبالتقويـــــــــــــــــم 



األتجاهات الحديثة في التدريب األتجاهات الحديثة في التدريب 
ارتباط التدريب بحافز واضح    ارتباط التدريب بحافز واضح    

إعالم المتدرب بنتائج تقدمه في التدريب       إعالم المتدرب بنتائج تقدمه في التدريب       
الممارسة العملية  الممارسة العملية  
))أختالف أنماط و فئات المتدربين     أختالف أنماط و فئات المتدربين     ( ( الفردية الفردية مراعاة الفروق   مراعاة الفروق   

والتجزئة و الوصول إلى التراآمية       والتجزئة و الوصول إلى التراآمية         التدرج التدرج 
الموازنة بين النظري والتطبيقي   الموازنة بين النظري والتطبيقي   

المالئم  المالئم  التوقيت  التوقيت  



األتجاهات الحديثة و الغير نمطية األتجاهات الحديثة و الغير نمطية 
في التدريب في التدريب 



أنتهى زمـن الترتيب في خطوات التدريب            أنتهى زمـن الترتيب في خطوات التدريب            



التحليل في آل مراحل وخطوات التدريب          التحليل في آل مراحل وخطوات التدريب          
))نقاط قوة و نقاط ضعف       نقاط قوة و نقاط ضعف       ((



ال تلتزم بما أعددت وواآب التغيرات التي              ال تلتزم بما أعددت وواآب التغيرات التي              
تفاجــأ بهــــا          تفاجــأ بهــــا          



!!الالال تغني في مكان ال يسمع فيه الغناء           الالال تغني في مكان ال يسمع فيه الغناء           



أستخدم أساليب مختلفة لتصل إلى غايتك            أستخدم أساليب مختلفة لتصل إلى غايتك            



آن مبادرا دائمـا و ال تكن تابعــا             آن مبادرا دائمـا و ال تكن تابعــا             



The link between the two trendsThe link between the two trends
((New and OldNew and Old))



What is Research?What is Research?

Research is a method of asking and answering Research is a method of asking and answering 
questionquestion

As well as the method to find answers from As well as the method to find answers from 
observation, and observation, and 

Research is the studying of a problem in Research is the studying of a problem in 
pursuit of a definite objective,pursuit of a definite objective,

So it is a search for knew knowledgeSo it is a search for knew knowledge



CHARACTERISTICS OF CHARACTERISTICS OF 
THE SCIENTIFIC METHODTHE SCIENTIFIC METHOD



1. Scientific research is public1.1. Scientific research is publicScientific research is public



2. Science is objective
(Deals with facts)

2.2. Science is objectiveScience is objective
(Deals with facts)(Deals with facts)



3. Science is empirical3.3. Science is empiricalScience is empirical



4. Science is systematic and 
cumulative

(No single research study stands 
alone, nor does it rise or fall by itself)

4.4. Science is systematic and Science is systematic and 
cumulativecumulative

(No single research study stands (No single research study stands 
alone, nor does it rise or fall by itself)alone, nor does it rise or fall by itself)



5. Science is predictive
(Has the ability to predict the events)

5.5. Science is predictiveScience is predictive
(Has the ability to predict the events)(Has the ability to predict the events)



RESEARCH PROCEDURESRESEARCH PROCEDURES



The typical eight-step research processThe typical eightThe typical eight--step research processstep research process

1. Selection a problem
2. Reviewing the existing literature
3. Developing hypotheses (questions)
4. Determination the appropriate methodology
5. Collecting data
6. Analyzing and interpretation the results
7. Presenting results in an appropriate form
8. Replication the study (when necessary)

1.1. Selection a problemSelection a problem
2.2. Reviewing the existing literatureReviewing the existing literature
3.3. Developing hypotheses (questions)Developing hypotheses (questions)
4.4. Determination the appropriate methodologyDetermination the appropriate methodology
5.5. Collecting dataCollecting data
6.6. Analyzing and interpretation the resultsAnalyzing and interpretation the results
7.7. Presenting results in an appropriate formPresenting results in an appropriate form
8.8. Replication the study (when necessary)Replication the study (when necessary)



Case Study

A

Case Study

دع أحالمـك هي التي تقودك؟؟؟؟     



B

Case Study



Fruits Break





    باتريكباتريك  آيرك آيرك عرض عام لنموذج عرض عام لنموذج 
Kirk PatrickKirk Patrick  

))املستويات األربعة    املستويات األربعة    ( ( لتقييم التدريب    لتقييم التدريب    



المتدربين أو   المتدربين أو    ردود فعل    ردود فعل   قياسقياس
المشارآينالمشارآين

    ReactionReaction

المستوي
األول



ReactionReaction  معنى قياس رد الفعل       معنى قياس رد الفعل       

شارآين نحو  ل الخاصة بالم ى ردود الفع شارآين نحو هو التعرف عل ل الخاصة بالم ى ردود الفع هو التعرف عل
امج               اء البرن ك بمجرد انته م حضوره وذل امج              البرنامج الذي ت اء البرن ك بمجرد انته م حضوره وذل البرنامج الذي ت

مباشرةمباشرة

ق     ن طري شارآين ع دى الم ل ل اس ردود الفع تم قي ق    وي ن طري شارآين ع دى الم ل ل اس ردود الفع تم قي وي
تمارات  تمارات اس يماس يمالتقي شار  ويويالتقالتق//التقي وم الم ي يق شار  م الت وم الم ي يق   آينآينم الت

باستكمالها بعد البرنامج مباشرة باستكمالها بعد البرنامج مباشرة 

هل خرج المشارآون منهل خرج المشارآون من( ( قياس ردود الفعل قياس ردود الفعل 
))  البرنامج وهم سعداء بحضوره  البرنامج وهم سعداء بحضوره



 التعلم  التعلم  مقدار   مقدار  قياسقياس
    LearningLearning

قياس ما تعلمه المشارآين من البرنامجقياس ما تعلمه المشارآين من البرنامج
قياس ما تعلمه المشارآين وهل تم التعلم بالفعل خالل البرنامجقياس ما تعلمه المشارآين وهل تم التعلم بالفعل خالل البرنامج

ا      ك عملي ا     آيف يتم ذل ك عملي امج      آيف يتم ذل امج       خالل البرن ارات   (( خالل البرن ارات   االختب ورش ورش , , االختب
))الخ الخ ......العمل و التمارينالعمل و التمارين

ات   ارف والمعلوم يس المع ل يق ا و ه يس عملي اذا يق ات  م ارف والمعلوم يس المع ل يق ا و ه يس عملي اذا يق م
ا   وو زود به سابها أو الت م اآت ي ت ارات الت ا   المه زود به سابها أو الت م اآت ي ت ارات الت م أأالمه ي ت م م الت ي ت م الت

تطويرها ؟تطويرها ؟
ديلها أو      م تع ي ت ات الت سلوآيات واالتجاه ي ال ا ه ديلها أو     م م تع ي ت ات الت سلوآيات واالتجاه ي ال ا ه م

؟؟اآتسابهااآتسابها
  هل يتم ذلك خالل البرنامج أم بعده أم االثنين معا ؟هل يتم ذلك خالل البرنامج أم بعده أم االثنين معا ؟

المستوي
الثاني



التغير في السلوك التغير في السلوك 
    BehaviorBehavior

 التغيير الذي حدث في سلوآيات المشارآين بعد  البرنامج            التغيير الذي حدث في سلوآيات المشارآين بعد  البرنامج           قياسقياس
آيف يمكن قياس ذلك ؟ آيف يمكن قياس ذلك ؟ 

 باالختبارات ؟    باالختبارات ؟   هلهل
 بالمالحظة ؟   بالمالحظة ؟  هلهل
االستقصاء   االستقصاء    باستخدام استمارات      باستخدام استمارات     هلهل

 من المشارك ورئيسه المباشر؟        من المشارك ورئيسه المباشر؟       كلكل  ل  ل    
 يمكن استخدام المعلومات الواردة من          يمكن استخدام المعلومات الواردة من         هلهل

  المتعاملين مع المتدرب عند العودة للعمل ؟              المتعاملين مع المتدرب عند العودة للعمل ؟            
هل بقياس التغير الذي طرأ على سلوآيات         هل بقياس التغير الذي طرأ على سلوآيات         

  المشارك أثناء العمل ؟         المشارك أثناء العمل ؟       
 مـــاذا ؟  مـــاذا ؟ أم أم 

المستوي
الثالث 



ى    ها عل دريب وانعكاس سبب الت ت ب ي تحقق ائج الت اس النت ى   قي ها عل دريب وانعكاس سبب الت ت ب ي تحقق ائج الت اس النت قي
أهدافهاأهدافهاالمؤسسة وتحقيق المؤسسة وتحقيق 

    
سابها                م اآت ارات التي ت ى تطبيق المه سابها               قياس قدرة المشارآين عل م اآت ارات التي ت ى تطبيق المه قياس قدرة المشارآين عل
ودة     ة والج ى اإلنتاجي ك عل ر ذل دريبي وأث امج الت اء البرن ودة    أثن ة والج ى اإلنتاجي ك عل ر ذل دريبي وأث امج الت اء البرن أثن

وتحسين األداء بما ينعكس على أداء المؤسسة وتحسين األداء بما ينعكس على أداء المؤسسة 

قياس األثر والفاعلية على أداء المشارك وعلى المنظمة آكل قياس األثر والفاعلية على أداء المشارك وعلى المنظمة آكل 

قيـاس النتائج 
  The Results

المستوي
الرابع



المدرب المحترف     المدرب المحترف     

هو الذي يريد البقاء في العمل مع إضافة القيمة و        هو الذي يريد البقاء في العمل مع إضافة القيمة و        
النجاح إلى مؤسسته مع تقييم عمليات التدريب و       النجاح إلى مؤسسته مع تقييم عمليات التدريب و       

البرامج على األربع مستويات        البرامج على األربع مستويات        



Open DiscussionOpen Discussion





شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  شكرًا لحسن استماعكم  


