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مقدمة

أهمية التدريب لدفع 
النمو االقتصادي

دائمًا ما يوصف النمو االقتصادي على المدى الطويل باإليجابية، وذلك عائد 
الفرد، وهنا  إنتاجية  البشري في نمو وكذلك  العنصر  تاريخّيا لحقيقة أن تعداد 
وصقل  تطوير  عبر  وذلك  اإلنتاجية،  رفع  في  كمساهم  التدريب  قطاع  يأتي 
مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي للفرد، والذي بدوره ينعكس على 
400 مليار دوالر  يبلغ حوالي  عالميا، حيث  التدريب  اإلنفاق على قطاع  حجم 
أهم  أن  يتضح  جغرافيا،  للقطاع  Training Industry).وبالنظر  (المصدر: 

األسواق كنمو وحجم حول العالم هي الصين، والهند، والواليات المتحدة.
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حجم سوق التدريب عالميًا
(مليار دوالر)

حجم سوق التدريب 
في المملكة

(مليون ريال)

بالتركيز على المملكة -كونها النطاق الجغرافي لهذه الحالة الدراسية- تشير تقديراتنا 
إلى بلوغ حجم اإلنفاق على التدريب حوالي 2.3 مليار ريال في 2019، مشكلة حوالي 

%0.2 من الناتج المحلي غير النفطي (أو %2 من قطاع التعليم عمومًا).
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االقتصادي  للتحول  المملكة  في  خاصة  أهمية  القطاع  ويمثل  هذا 
واالجتماعي تحت مظلة رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لتحول االقتصاد 
من االعتماد على تصدير النفط إلى اقتصاد ُمنتج ومتنوع، وقائم على تطوير 

الموارد البشرية .

رفع   2020 الوطني  التحول  برنامج  يستهدف  المثال،  سبيل  فعلى 
متوسط أيام التدريب السنوي لموظفي الخدمة المدنية إلى 6 أيام في 

السنة في 2020 بالمقارنة مع 0.5 في 2018.

 5ـ0 أيام/موظف6 ايام/موظف

20202018

المواطنين،  من  مستفيد  ألف   800 حوالي  القطاع  خدم 
وكان للمناطق الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية 
خدمات  من   72% حوالي  شكلت  حيث  األعلى،   النصيب 

القطاع.

وبحسب بيانات
هيئة اإلحصاء للعام 2017
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تأثير الجائحة حول العالم

مكة المكرمة
55٪

الشرقية 
23٪

باقي المدن
19٪

الرياض 
19٪

في  مستجد  بفيروس  مصابة  حاالت  عدة  ظهرت   2019 عام  أواخر  في 
بعائلة  ارتباطه  ذلك  بعد  التقارير  أظهرت  الصين،  بوسط  ووهان  مدينة 
عليه  اإلنسان وأطلق  التنفسي في  الجهاز  تصيب  التي  فيروسات كورونا 

COVID-19 فيما بعد اسم

المستفيدين من التدريب 
بالمملكة بحسب المنطقة
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ال يزال الوقت مبكًرا لتحديد األثر االقتصادي المتوقع من الجائحة، حيث 
في  لإلغالق  األساسي  التهديد  يتمثل  إذ  قائمة،  تزال  ال  الجائحة  إن 
استمرار  مع  ككل  االقتصادية  للمنشآت  اإليرادات  توقف  أو  انخفاض 
المنشآت  حاجة  يرفع  مما  عليها  والقروض  والفواتير  الرواتب  التزامات 
العالم في  الحكومات حول  رد فعل  للتمويل وهذا مشاهد من خالل 

توفير القروض القصيرة للشركات

معدالت البطالة في 
الواليات المتحدة

٪16.0
٪14.0
٪12.0
٪10.0
٪8.0
٪6.0
٪4.0
٪2.0
٪0.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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الحدود تسبب في  البلدان وإغالق  بين  التنقل  ومن جهة أخرى فإن توقف 
بين  التنقل  حرية  على  تعتمد  والتي  العالم  حول  اإلمداد  سالسل  تعطيل 
الدول. وبحسب آخر األرقام االقتصادية الصادرة، يشكل "اإلغالق العظيم" 
كما يسميه صندوق النقد الدولي أكبر األزمات أثرًا على العالم منذ الحرب 

العالمية الثانية، فعلى سبيل المثال:

بسبب  عالميًا  المفقود  االقتصادي  الناتج  حجم  الدولي  النقد  ويقدر صندوق 
وبحسب  القادمة.  والنصف  العام  مدى  على  دوالر  تريليون   9 ب  الجائحة 

استفتاء أجرته PwC للمدراء الماليين حول العالم  

إيرادات  انخفاض  يتوقعون   51% فإن 
بأكثر من  كليهما  أو  أرباحها  أو  شركاتهم 

%25 لسنة 2020 ككل.
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Cumulative
output loss 

9 trillion USD

output losses
The cumulative output loss over 2020 and 2021 from the pan-
demic crisis could be around 9 trillion dollars.  

(global real GDP level, index)

Sources  IMF, world Economic Outlook ; and IMF staff calcuations

INTERNATIONAL  MONETARY  FUND 

WEO

2021

الناتج المفقود 

إجمالي الناتج المفقود 
لفترة 2020 و2021 
بسبب الجائحة يصل 
إلى 9 تريليون دوالر

 تراجع الناتج المحلي 
األمريكي بـ 4.8%

في الربع األول 
مقارنة بالربع السابق

وسجل 33 مليون 
طلب إعانة بطالة 

في 7 أسابيع

كذلك انهارت أسعار 
النفط الخام 

لمستويات لم تر 
منذ 25 عاًما.

51%
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باإلضافة إلى األثر الحالي لتوقف اقتصادات العالم، هناك حالة عدم يقين حول 
آثار األزمة مستقبًال واألهم من ذلك، متى سينتهي اإلغالق الشامل للنشاط 
بالتالي  االستثمار  مخاطر  ارتفاع  اليقين  عدم  حالة  تعني  حيث  االقتصادي؟ 
وتحفظهم  جديدة  المشاريع  في  األموال  لضخ  المستثمرين  شهية  انخفاض 
العام في االستثمار. يجدر بالذكر هنا أنه ال يعتقد أنه سيتم إنتاج لقاح بكميات 

كافية قبل نهاية العام 2020.

الجائحة في 
المملكــــة
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 على مستوى المملكة،قامت الحكومة باإلجراءات االحترازية 
ثم  العام  التعليم  أنشطة  إيقاف  المناسب،من  الوقت  في 
أنشطة  وإيقاف  الجزئي  التجول  حظر  مرحلة  في  الدخول 
الكلي كما  الحظر  التجارية والشخصية ثم  التجزئة والخدمات 

هو موضح في الجدول التالي. 
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السلبية  اآلثار  بدأت  التنفيذ  حيز  الكلي  الحظر  دخول  مع 
وتوقف  انخفاض  شكل  بقوة،حيث  بالظهور  اقتصاديًا 
إيرادات هذه المنشآت تهديدًا أساسًيا لبقائها مع استمرار 
هنا  بدأت  القروض.  ودفعات  واإليجار  الرواتب  تكاليف 

إجراءات مؤسسة النقد: 

 حجم الدعم

60

  77

 السعودية

الدولة

اإلمارات

17,5

0،571

 الكويت

 البحرين

20

20،7

 عمان

قطر

تخفيض فوائد اإلقتراض

دعم وتمكين المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة للحصول على التمويل 

الالزم الستمرارها

دفع عموالت بعض الخدمات 
المالية عن القطاع الخاص

وبلغ مجموع الدعم المباشر وغير المباشر 60 مليار 
 GDP دوالر أو %8.6 من الناتج المحلي

1

2

3
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اإلجراءات االحترازية المتخذة في المملكة 
العربية السعودية لمواجهة جائحة كورونا

حجم حزم التحفيز

14 ـــ مارس  تاريخ اإلعالن
(2020)

 اإلجراء

 التفاصيل

منع السفر

 تعليق كافة رحالت
الطيران الداخلية والخارجية

23 ـــ مارس 

حظر تجول

 البدء في حظر التجول على مستوى
 المملكة من الساعة السابعة مساء

وحتى السادسة صباحا

6-2 ـــ أبريل 

 إجراءات حظر تجول إضافية

 إجراءات اضافية لحظر التجول،
 تشمل زيادة أوقات المنع

 وفي بعض المناطق الرئيسية
جعلها 24 ساعة

15 ـــ مارس 

إغالق المحالت التجارية

 إغالق الموالت، المطاعم،
 والمقاهي، مع ابقاء المتاجر

 المركزية والصيدليات

عمان قطر

20.7 2016.5 77 60 0,571 

السعوديةاإلماراتالكويتالبحرين

مليارمليارمليارمليارمليارمليار

12



26 ـــ أبريل  تاريخ اإلعالن
(2020)

 اإلجراء

 التفاصيل

 تخفيف مؤقت

 أعلنت الحكومة تخفيف إجراءات منع التجول حتى 13 - مايو
 وذلك بالسماح لبعض األنشطة االقتصادية بمعاودة مزاولة

 عملها لتخفيف الحظر الكلي للمناطق بإتاحة حرية التنقالت
بين الساعة التاسعة صباحا والخامسة مساء

 يعد قطاع التدريب من القطاعات المتأثرة بشكل مباشر بالحظر
القطاعات أول  عموما  التعليم  قطاعات  وكانت   الشامل، 
 إغالقًا حيث أنها أنشطة يتم فيها اختالط وتفاعل األفراد في

العملية التعليمية

يبلغ عدد الطالب حول العالم حوال 1.29 مليار 
طالب،مشكلين %17 من إجمالي تعداد السكان  
اجباري  تحول  التعليمية ككل  العملية  وشهدت 
لخدمات التعلم عن بعد، في اختبار غير مسبوق 

لهذه األنظمة.

12 ـــ مايو 

إعالن حظر التجول

 تم اإلعالن عن إجراءات عيد
 الفطر المبارك واّلتي تشمل

 حظر تجول كامل من 23
مايو إلى 27 مايو

26 ـــ مايو 

 تخفيف اإلجراءات واإلعالن عن
موعد عودة الحياة لطبيعتها

 تم اإلعالن عن 3 مراحل
 لتخفيف اإلجراءات االحترازية
 وكذلك تحديد موعد لعودة

 الحياة لطبيعتها في 21 يونيو

جائحة كورونا وقطاع التدريب

 بحسب إحصاءات 
منظمة اليونسكو 
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خدمات التعليم عن بعد شهدت نمًوا متسارًعا في العقد الماضي مع تنامي 
الطلب عليها وتطّور التقنية السحابية والبنية التحتية لإلتصاالت والتي مكنت 
بدورها ماليين حول العالم لدخول هذا السوق كمستخدمين وكذلك كمقدمي 
Udacity, Cour- خدمة. بالنظر الى قطاع التعليم، منصات قيادية عالمية مثل
مرموقة،  وأكاديميات  لجامعات  تعليمية  دورات  اليوم  تقدم   Edx و   sera
وتدريبية مثل منّصة  أعناب  رواق،  تعليمية مثل دروب،  لدينا منصات  ومحلًيا 

تدّرب.

مع ذلك النمو العالي، إال أن القطاع شهد لحظة غير مسبوقة في تاريخه، 
إجراءات  مع  للتكيف  العالم  حول  والتدريب  التعليم  أنظمة  تسابق  مع 

الحظر عن طريق أدوات التعليم والتدريب الرقمية.

التدريب  جائحة فيروس كورونا كذلك لقطاع  أثار  امتّدت  الحال،  بطبيعة 
وكل ما يتعلق به في المملكة. هذا مالحظ بشكل أساسي في توقف 

الكثير من االختبارات المهنية وتأجيلها.
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البحث عن عبارة ـ 
دورات ـ

البحث عن عبارة
 ـ دورات معتمدة ـ

البحث عن عبارة
 ـ منصة دروب ـ

مستوى اإلهتمام
 (google ، مؤشر )

البحث  محرك  بيانات  تشير  العام  المستوى  على  ذلك،  إلى  باإلضافة 
التدريبية  الخدمات  البحث عن  ارتفاع كبير جدًا في  إلى حصول   Google
وملحقاتها في المملكة نتيجة لجائحة كورونا وإجراءات العزل في المنزل 

اّلتي طالت أعداد كبيرة من السكان

كما هو موضح في الرسم البياني 
المرفق، شهد البحث عن عبارات مثل

منصات التدريب دورات معتمدةدورات
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الحالة:
 تحّول تقييم الرقمي في 

التدريب
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تهدف دراسة الحالة هذه إلى التركيز على تحول الهيئة السعودية 
للمقيمين المعتمدين أو اختصارًا "تقييم" إلى التدريب الرقمي.

السعودية،  العربية  المملكة  في  التقييم  بمهنة  تختص  هيئة  وهي 
بمرسوم  فيها،أنشئت  العاملين  وتأهيل  وتطويرها  تنظيمها  على  وتعمل 
ملكي في عام 2012، لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتشرف عليها 

وزارة التجارة، ويترأس مجلس إدارتها وزير التجارة.

المشكلة واألثر
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المشكلة واألثر

تدريبية  دورات   2012 منذ   تقييم  قدمت 
االعتماد  على  الحصول  شروط  من  كجزء 
لعشرات األلوف من المتدربين في مجاالت 

التقييم المعنية بها الهيئة

وإلى بداية العام 2020 كانت الهيئة تقدم 
على  وبتركيز  حضوريًا  التدريب  برامج  جميع 

المدن الرئيسية مثل الرياض والخبر وجدة
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المسار التأهيلي في تقييم العقار

104 105 106 107 

3000  ساعة خبرة

108 109 110 111 112 113 114 115 

المستوى األول 

المستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثاني

عضوية 
الهيئة

الزمالة

يشمل اإلطار التنظيمي 
ومعايير التقييم المعتمدة 
لمهنة التقييم العقاري في 
المملكة، ومبادئ وإجراءات 
التقييم العقاري األساسية.

يشمل التقييم العقاري باستخدام 
أساليب التقييم الرئيسية ، 

ودراسات السوق وأعلى وأفضل 
استخدام، واألنظمة العقارية 

ومبادئ التخطيط الحضري 
واالستدامة.

يشمل الطرق المتقدمة في 
التقييم العقاري ،ودراسات في 

اقتصاديات األراضي وتحليل 
التمويل واالستثمار العقاري ، 
ومبادئ المحاسبة والضرائب 

العقارية

يشمل تنفيذ مشروعات متكاملة 
لتقييم العقارات التجارية ، 

103     102     101

والتخصصية.
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إن توقف دورات تقييم اإللزامية للحصول على االعتماد المهني له 
أثر يصل إلى مختلف األنشطة  االقتصادية، حيث أن توقف اعتماد 
الصفقات  إجراء  يعرقل  الجدد  االقتصاديين  أو  العقاريين  المقّيمين 
ثالث إلجراء  تتطلب وجود مقيم معتمد من طرف  العقارية والتي 

هذه الصفقات بيسر وبأسعار عادلة.

وألخذ تصور عن حجم النقص، نشير لحقيقة أن تقييم دربت أكثر من 6000 
متدرب خالل 2019 منهم 4967 في فرع العقار فقط. واألثر السلبي اآلخر 
على  تعتمد  أنها  لحقيقة  الهيئة  على  مباشر  أثر  هو  أهمية  يقل  ال  الذي 
تمويلها ذاتيا . وبسبب ما سبق وتأثيره على أنشطة الهيئة، بدأت " تقييم" 

في البحث عن بديل.

2019متدرب6000
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رحلة التحول الرقمي في التدريب

01 بناء منصة تدريب مباشر عن بعد بما 
يتوافق مع االحتياجات المطلوبة

توفير منصة تقنية متكاملة 02
بهوية تقييم

مع عدم وضوح معالم األزمة، بدأت تقييم في البحث عن أفضل الحلول 
التحول  واصبح  المعايير،  بأعلى  الممارسين  واعتماد  العمل  سير  إلكمال 

الرقمي في التدريب البد منه على ان يكون بثالثة معايير: 

ان يكون التحول الرقمي للتدريب بالتعاون مع جهة سعودية، ال جهات   .1
اجنبية 

ان يكون التدريب عبر منصة تفاعلية بين المدّرب والمتدرب، ال تلقينية.   .2
المرونة الكافية في المنصة بما يتناسب مع احتياجات الهيئة، باإلضافة   .3

الى تقديم الدعم للمتدربين. 

بتعاونها مع  تقييم  لدى  التدريب  الرقمي في  التحول  رحلة  بدأت من هنا 
شركة ّسجل التقنية، وألن التحّول ال يعني الجانب التقني فقط متضمًنا بناء 
األهم  العامل  ُيعد  والذي  البشري  الجانب  يتضمن  بل  وأدوات  منصة 
واألساس في التدريب، عملت تقييم على رفع كفاءة مدربيها وتهيئتهم 
اعرق  مع  الشراكة  خالل  من  االنترنت  عبر  المباشر  للتدريب  واعتمادهم 

جهات التدريب في العالم، ديل كارنيجي للتدريب. 

وفي اسبوعين تم التخطيط ودراسة جميع جوانب التحّول وتم اتخاذ القرار، 
مع  التجاوب  على  وقدرتها  تقييم  ومرونة  سرعة  بدوره  ذلك  ومّثل 

المتغيرات لتحقيق أهدافها رغم جميع الظروف. 

الخطوات:
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03 تدريب المدربين للتدريب 
المباشر عن بعد

05 تسجيل المتدربين، التأكد من 
صحة بياناتهم

تدريب المدربين على خصائص 04
المنصة التقنية

تقديم الدعم الكامل عند مواجهة اي تحديات 06
عند تقديم البرنامج التدريبي بسالسة 

07 تدريب المدربين بشكل تفاعلي 
وأهداف واضحة 

٢٢



اختبار المتدربين بشكل مباشر عن بعد 08

09 تقديم تقارير تفصيلية عن اداء المتدربين

تقييم تجربة المتدرب بدًءا من المدربين 10
وحتى المنصة 

كانت حلول التحول البشرية والتقنية تسيران في خط متوازي. بدءًا من رفع 
وتجهيز الدورات تقنيًا وحتى تجهيز تقييم باللوازم التقنية الالزمة.
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ومن جانب آخر تأهيل المدربين والمعدين للتحول، من خالل دورات تأهيل المدربين 
النقطة  4 ساعات للدورة، ولهذه  والمعدين المعدة من ديل كارنيجي، بمعدل 

أهمية تستدعي التوقف عندها

حيث أن التحول الرقمي في التدريب مرتبط ذهنيًا بتغيير بيئة التدريب من القاعة 
إلى التواصل المباشر بالفيديو فقط، وهذه النقطة تظهر الجزء التقني في التحول 
على  يختلف  المباشر  الرقمي  التدريب  أن  حيث  البشري،  التحول  مهملًة  فقط 
مستوى التواصل بين المدرب والمتدرب، التفاعل في األنشطة والتمارين وكذلك 
في لغة الجسد للمدرب. أما من جانب المناهج، فمحتوى تقييم كان مالئًما للنوع 

الجديد من التدريب بالتالي لم يستدِع أي تطوير في المناهج.

عّينة من الحقيبة التدريبية 
(برنامج اعتماد المدربين لتقديم الدورات عن بعد)
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اإلطالق التجريبي

أيام على  التجريبية بعدة  الدورات  المدربين بدأت أول  التقني وتأهيل  التجهيز  بعد 
عينة منتقاة من مستفيدي التدريب أنفسهم لمراقبة تجربتهم كما هي، ورصد أي 

عقبات في التعامل مع المنصة من مراحل التسجيل وحتى تلقي التدريب

Shad- تم اطالق أول دورة للعموم، ومع تواجد فريق متكامل بطريقة الظل
owing حيث تواجد مع كل مدرب مدرب مساند وكذلك المعدين بإجمالي 9 
إيجابية،  ردود فعل  عالية وتلقت  بكفاءة  الدورة  إنجاز  تم  مدربين و9 معدين. 

وكذلك تم تقييم األداء والتأكد من مطابقته لمعايير ديل كارنيجي

عّينة من صفحة الهيئة السعودية للمقيمين 
المعتمدين على منصة تدّرب

ابريل
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صفحة الهيئة السعودية للمقيمين 
المعتمدين على منصة تدّرب

االنطالقة

 مستفيد

بعد نجاح اإلطالق التجريبي ثم نجاح أول دورة للعموم، بدأت مرحلة االنطالقة 
الكاملة على مراحل متدرجة إلى أن وصلت لـ 9 دورات في يوم واحد، وكانت 
تغلق جميع المقاعد في دقائق نظرا لالقبال العالي، الناتج عن قيمة مضافة 
وإقامة  تنقل  تكاليف  وبال  أقل،  دورة  سعر  وهو  أال  الرقمي  التحول  قدمها 
وكذلك كونه مناسب لظروف الحظر وتوقف أغلب األنشطة االقتصادية. إلى 
اللحظة تم تدريب أكثر من 700 مستفيد عن بعد في فترة شهرين عن طريق 

تقديم أكثر من 45 دورة تدريبية.

+700
دورة تدريبية

+45
تدريب 
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 النتائج 

بنجاح،  تمت  التدريبية  لبرامجها  تقييم  استكمال  في  المباشرة  التحول  نتائج 
تدفق  استمرار  وكذلك  للمقيمين  االعتمادات  منح  استمرار  سمح  والذي 

اإليرادات للهيئة. 

 كذلك كان لتغير البيئة التدريبية اثر ايجابي كبير على المتدربين، حيث بالسابق 
يتوفر  التي  المدن  في  واالقامة  السفر  تكاليف  لدفع  المستفيد  يضطر  كان 
فيها دورات تقييم. وأما في جانب الدروس المستفادة من التجربة، فقد برزت 
أهمية تأهيل المدربين قبل وأثناء التحول الرقمي، وكذلك قد أظهرت التجربة 
تقبل المتدربين العالي للتحول الرقمي وأن مصدر أغلب الصعوبات كان تقني 
في البداية، وتم تالفي ذلك بتوفر شرح اوضح ومقاطع مصورة لتبسيط أكثر.

تقييم األداء وردود الفعل

والمعارف  المهارات  إتقان  من  وتمكنهم  األداء  لتقييم  المتدربين  إختبار 
المطلوبة للحصول على الشهادة من العناصر المهمة في أي عملية التدريب، 
وهي كذلك أحد نقاط الصعوبة عند التحول الرقمي. في حالة تقييم تم بناء 
أنظمة األختبار والقياس بما يضمن تقييم األداء الدقيق للمتدربين وبما يخدم 
هدف "تقييم" في ضمان جودة مخرجاتها. باإلضافة لذلك، ردود الفعل للتجربة 
تقديم  يضمن  بما  المدربين،  وحتى  والمحتوى  المنصة  تجربة  تغطي  والتي 
أفضل خدمة للمتدربين وتجاوز أي عراقل مستقبلية. عّينة من تقييمات متلقي 

خدمات التدريب عن بعد للهيئة.
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عدد الدورات

متوسط الرضا

وهنا بعض اإلحصائيات وعينة من التقييمات توضح 
مدى نجاح هذه التجربة خالل (ابريل ـ مايو) من عامي 

2019 و2020

2019 ( أبريل+مايو )2020 ( أبريل+مايو )

2019 (أبريل+ مايو )2020 ( أبريل+مايو )

200
100
0

300
400
500

700
600

800

2019 (أبريل+مايو )2020 ( أبريل+مايو )

٪80
٪78

٪76

٪82
٪84
٪86

٪90
٪88

٪92
٪94
٪96

+12٪

 عدد المتدربين

٪96+

20٪+

0

10

20
30

40
50
60

49

25

707

587

95٪

83٪

28



إحصائيات التوزيع الجغرافي لجميع المستفيدين 
من التعليم عن بعد، حيث يعتبر تحدي في السابق 

للوصول لجميع المقيمين في جميع مناطق ومدن 
المملكة وهي كالتالي: 

 الرياض

النسبة %العددالمدينة

 37036%

4%

4%

4%

16%

43

 43

 162

 43

 ابهاـ حائلـ  عرعرـ  تبوكـ  عنيزةـ  جيزانـ  حفر الباطنـ  الظهرانـ  ينبع
ـ الطائف  ـ  المنورة  المدينة  ـ  الزلفي  ـ  ـ خميس مشيط  الجبيل   ـ 
 الرس ـ احد رفيده ـ الخرج ـ المجمعة ـ بقعاء ـ سكاكا ـ صيبا ـ ظلم
ـ العرفاء  ـ  الهفوف  ـ  رنية  القرياتـ  ـ  الجندل  ـ دومة  بيشة  رماحـ   ـ 
 الليث ـ صامطة ـ ابوعريش ـ رجالء ـ محايل  ـ القنفذة ـ بني سار -
 ضبا ـ البكيرية ـ البشائر ـ مركز العوجاء ـ بالخزمر ـ شرورة - رفحاء ـ
ـ القارة  ـ  القيصومة  ـ  طريف  ـ  سبحات  ـ  سدير  حوطة  ـ   عفيف 
 البدائعـ  المبرزـ  لبنـ  شقراءـ  نربهـ  صفوىـ  بالجرشيـ  العالـ  غامد
 ـ الزناد ـ وادي هشبل ـ البدائع العليا ـ الخفجي ـ ساجر ـ المجاردة ـ
 ام الدوم ـ القطيف ـ الدرعية ـ الكويت ـ حقل ـ نجران ـ األحساء ـ

   حوطة بني تميم ـ عقلة الصقور ـ الجابرية ـ ليلى

بريدة

الدمام

جدة

مكة المكرمة

مدن أخرى :
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مع االستمرار في تقديم الدورات عن بعد، ستنتقل تقييم من منصة تدرب 
آخر،  المستفيدين لمستوى  تجربة  بها كذلك، مما سيرفع  إلى منصة خاصة 
ستستمر  لهم.  خصيصًا  مصممة  لتجربة  بالكامل  ستبنى  المنصة  أن  حيث 
تقييم في العمل بنوعي التدريب الحضوري وعن بعد فيما بعد الجائحة، نظرًا 
يوفرها  التي  الحجم  لوفورات  وكذلك  المنخفضة  والتكلفة  العالي  لإلقبال 
طاقتها  وزيادة  ألهدافها  الوصول  على  تقييم  يساعد  مما  الرقمي  الجانب 

التدريبية.

30

٢١

مع عدم وضوح معالم األزمة، بدأت تقييم في البحث عن أفضل الحلول إلكمال 
سير العمل واعتماد الممارسين بأعلى المعايير، واصبح التحول الرقمي في التدريب 

البد منه على ان يكون بثالثة معايير: 

ان يكون التحول الرقمي للتدريب بالتعاون مع جهة سعودية، ال جهات اجنبية   .1
ان يكون التدريب عبر منصة تفاعلية بين المدّرب والمتدرب، ال تلقينية.   .2

الى  باإلضافة  الهيئة،  احتياجات  يتناسب مع  بما  المنصة  الكافية في  المرونة   .3
تقديم الدعم للمتدربين. 

بدأت من هنا رحلة التحول الرقمي في التدريب لدى تقييم بتعاونها مع شركة 
ّسجل التقنية، وألن التحّول ال يعني الجانب التقني فقط متضمًنا بناء منصة 
وأدوات بل يتضمن الجانب البشري والذي ُيعد العامل األهم واألساس في 
واعتمادهم  وتهيئتهم  مدربيها  كفاءة  رفع  على  تقييم  عملت  التدريب، 
للتدريب المباشر عبر االنترنت من خالل الشراكة مع اعرق جهات التدريب في 

العالم، ديل كارنيجي للتدريب. 

القرار،  اتخاذ  وتم  التحّول  جوانب  جميع  ودراسة  التخطيط  تم  اسبوعين  وفي 
ومّثل ذلك بدوره سرعة ومرونة تقييم وقدرتها على التجاوب مع المتغيرات 

لتحقيق أهدافها رغم جميع الظروف. 



القطاع بعد الجائحة
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اتجاه التحول الرقمي 

الرقمي  التدريب  إلى  التحول  تسارع  وتيرة  من  سرعت  الجائحة  أن  جليًا  يظهر 
ولهذه  التدريب  برامج  تنفيذ  الستمرار  الوحيد  السبيل  هو  كان  حيث  المباشر، 
التجربة آثار على مقدمي التدريب ومتلقيه كما سنذكر في الفقرة التالية. الجدير 
افتقاد  لــ  عائد  وهذا  الجائحة،  انتهاء  عند  لحظي  يكون  لن  التحول  أن  بالذكر 
لكن  أشهر،  الثالث  تتجاوز  منزلي  حجر  فترة  بعد  التدريبية  للقاعات  المتدربين 
في  قدما  المضي  عن  التدريب  مقدمي  تثني  ولن  مؤقت  أثرها  أن  الواضح 

التحول. 
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مقدمي التدريب

االستعداد  أهمية  عن  درس  تعطي  قد  تخيلها  يمكن  حالة  يوجد  ال 
الرقمي مثل حالة أزمة جائحة كورونا، وبيانات استطالع للرأي أجريناها 
على حوالي 33 جهة تقدم التدريب تؤكد ذلك؛ حيث أظهر أن أكثر من 

%60 من جهات التدريب تحولت رقميًا  بسبب الجائحة وحدها!
 

على الرغم من تفاوت القدرات الرقمية من البنية التحتية الالزمة وحتى 
الفريق المناسب، لكن حجر الزاوية في التحول هو العنصر البشري المتمثل 
في المدربين، حيث أن المعضلة تتمثل في تغيير بيئة التدريب ووسائله 
مع الحفاظ على جودة المخرجات نفسها، وهنا يأتي دور تأهيل المدربين 

لسد هذه الفجوة الناشئة عن إستخدام بيئة وأدوات جديدة.
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ساعدت األزمة في "وكز" كثير من متلقي التدريب نحو تجربة التدريب 
الرقمي ألول مرة، وهذا ما سيدعم نمو حصة التدريب الرقمي من 

إجمالي التدريب،

فحسب استطالعنا لرأي أكثر من

وتبقى بعد إنجاز التحول التقني والبشري على أتم وجه عقبة تقبل 
أو  تواجه  عقبة  أكبر  أن  استطالعنا  أظهر  حيث  التدريب،  متلقي 
ستواجه مقدمي التدريب في التحول الرقمي هي تقبل المتلقين 

لتغيير بيئة التدريب.

متلّقي التدريب

الرقمي  التدريب  أن  يعتقدون  منهم   65% للتدريب،  متلق   50
الخمس  خالل  األقل-  -على  تدريبهم  انشطة  نصف  سيشكل 

سنوات المقبلة!
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بالتالي

وما يؤكد على أهمية تأهيل المدربين على التدريب المباشر 
عن بعد، أشار ٪80 من متلقي التدريب على ذلك كأهم نقطة 
يجب توافرها في مقدم التدريب، يليها في سالسة واستقرار 

المنصة وأخيًرا اتى االعتماد والسمعة كأقل العوامل أهمية.

للترف  ليس  التدريب  في  الرقمي  التحول  أهمية  الجائحة  أبرزت 
والتطوير  الطاقات  بناء  إلستمرار  وإنما  فقط،  أفضل  ولتجربة 
الغير  األوقات  المتغيرة،  الظروف  عن  النظر  بغض  والتدريب 
متناسبة واألزمات المفاجئة. في هذه الدراسة سلطنا الضوء على 
تدريب  لمقدم  التقليدية  الصورة  مثلت  "تقييم"،حيث  تجربة 
للتحول  اضطر  والذي  االقتصادية،  األنشطة  إلستمرار  محوري 
الرقمي بسبب الجائحة.إضافًة ألهمية الجانب البشري من التحول 

الذي ال يقل عن أهمية الجانب التقني وكذلك .

في  سيكون  التدريب  رقمنة  اتجاه  في  القادم  التركيز  أن  نعتقد 
تجربة  وتقديم  التفاعل  بتعميق  نفسها،  المتدرب  تجربة  جانب 
جوانب  على  يركز  مباشرة  الذي  التقليدي  الشكل  عن  مختلفة 

التسجيل والحضور.

ختامًا،
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ملحق أ: 
استطالع آراء قطاع التدريب

36



متلّقي التدريب:

أقام فريق سجل استطالع لرأي مقدمي ومتلقي التدريب كجزء من اإلعداد 
انطلق  وشخص.  جهة   90 من  أكثر  فيها  شارك  وقد  الدراسة  لهذه 
 .2020/06/14 في  رد  آخر  استالم  وتم   2020/06/01 في  االستبيان 

تجدون في هذا الملحق تفاصيل للردود المستلمة وتعليقاتنا عليها.

بعد ٥ سنوات من اآلن، هل تعتقدون أن التدريب عن بعد سيشكل أكثر من 
٥٠٪ على األقل من إجمالي نشاط تدريبكم ؟ متلّقي التدريب:

التعلم

ال
نعم

٪63.3٪30

بعد  عن  التدريب  اتجاهات  في  آرائهم  عن  التدريب  متلقي  سؤال  عند 
مستقبًال، أجاب  ٪63 بأنهم يرون ارتفاع اعتماد التدريب عن بعد إلى أكثر 

من ٪50 على األقل من إجمالي التدريب في الخمس سنوات القادمة.
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التعلم

ال
نعم

المتلقية  للمنشآت  عام  إيجابي  بانطباع  مدفوعة  كانت  النتائج  هذه 
المنشآت  من   85% قيم  نفسه  الرأي  استطالع  في  حيث  للتدريب. 
التدريب عن بعد بجيد أو أعلى. باإلضافة  المتلقية للتدريب تجربتهم في 
إلى ذلك، فقط %7 من الجهات اّلتي تم سؤالها أجابت أنها ال ترى فعالية 

التدريب عن بعد في تحقيق أهداف تطوير موظفيها.

هل تتفقون مع العبارة التالية: 
التدريب عن بعد فعال في تحقيق أهداف تطوير الموظفين؟

٪61.7٪31.7
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كيف كانت تجربة منشأتكم فعالة بالتدريب عن بعد ؟

في هذا السؤال تم طلب مجيبي االستبيان تقييم تجربتهم من 5 إلى 1، 
حيث يشير الرقم 5 إلى راضي بشدة و1 إلى غير راضي بشدة، حيث كانت 

أغلبية اإلجابات بنسبة رضى %80 أو أكثر.

وأهم  المتدربين  تفضيالت  الرأي هو  استطالع  عنه  ما كشف  أبرز  من 
الخصائص اّلتي يبحثون عنها. على عكس التوقع السائد، كانت الخاصية 
متدربين  وجود  ولكن  التعامل  أو سهولة  التقنية  جودة  ليست  األعلى 
مؤهلين للتدريب عن بعد، حيث كانت اختيار أكثر من %80 من الذين تم 
 (68%) وسلسلة  شاملة  تقنية  منصة  وجود  بعدها  أتى  سؤالهم. 

ومرونة التقويم (65%).

من وجهة نظركم ماهي التخصصات التي يجب توافرها في منصات 
التدريب عن بعد؟

0 10 20 30 40 50

منصة شاملة وسلسة 

متدربين مؤهلين للتعامل عن بعد 

اعتماد من الجهات ذات العالقة 
بمحتوى ..

التكلفة المناسبة

مرونة التوقيت 

تنوع الخيارات 

السعة

(3.68%)

(80%)

(3.48%)

(3.58%)

(65%)

(3.53%)
(3.33%)
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 مقدمي التدريب:

استطالع  على  منهم   60% أجاب  فقد  التدريب  جانب مقدمي  وعلى 
الرأي بأن تحولهم كان بسبب الجائحة. 

ماموقف منشآتكم من التحول إلى التدريب عن بعد؟

تعتزم التحول في الفترة القادمة 

تم التحول بسبب الجائحة
تم التحول قبل حدوث الجائحة

ال تعتزم التحول في االساس

٪24.2

٪60.6

٪15.2
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برأيكم ماهي أبرز عقبة واجهتكم او ستواجهكم في التحول 
إلى التدريب عن بعد؟ 

هل تتفقون مع الجملة التالية: التعليم عن بعد سيساهم إيجابا في 
رفع في معدالت اإلشغال والطاقة االستيعابية للدورات 

األكبر  الهاجس  العمالء  تقبل  كان  فقد  العقبات  جانب  وعلى 
(%40)، ويأتي بعده كل من العقبات التقنية (%33) والمدربين 

ومدى استعدادهم (21%).

على  بعد  عن  التدريب  بتأثير  عام  بشكل  متفائلين  كانوا  وقد  هذا 
اقتصاديات وأداء القطاع، حيث يتفق %87 منهم أن التدريب عن 
والطاقة  التشغيل  معدالت  رفع  في  ايجابًا  سيساهم  بعد 

االستيعابية للدورات. 

٪39.4

٪21.2

٪33.3

تقبل العمالء

جميع الفقرات 

المدربين ومدى استعدادهم

عقبات تقنية

التدريب االون الين فائدته اقل من 
العملي بكثير ألغلب المتدريبن  
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كم تقدرون المدة لتحويل نشاطاتكم من التدريب التقليدي إلى 
التدريب عن بعد ؟

وعند سؤالهم عن المدة المقدرة إلنجاز هذا التحول اجاب 58% 
منهم بأن الفترة ال تتعدى اثنين إلى ثالثة أسابيع.

٪24.2

٪75.6

٪18.2

اكثر من شهرين 

شهر إلى شهرين 
اسابيع٢-٣
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ملحق ب: 
الدورات المطلوبة لالعتماد 

في مجاالت مختلفة
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في المجال المالي: 

المال يغطي  تقيمه هيئة سوق  تأهيلي  اختبار  شهادة CME، وهو 
القريبة  والمواضيع  المالية  باألوراق  المتعلقة  األساسية  المواضيع 
منها. والبّد من تجاوز االختبار بمستواه األول (CME-1) للعمل في 
المالية ومؤسسات األشخاص المرخص لهم في السوق  الشركات 

المالية السعودية.

وتكمن   ،SOCPA القانونيين  السعوديين  المحاسبين  هيئة  شهادة 
محاسب  مكتب  وفتح  ممارسة  من  صاحبها  تمكين  في  أهميتها 
لتدقيق  تحتاج  بالمملكة  الشركات  جميع  أن  بالذكر  جدير  قانوني. 

قوائمها المالية لدى أحد مكاتب المحاسبين القانونيين.

المجال المحاسبي: 
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في المجال القانوني:

السعودي  المهني  االعتماد  برنامج  للمحامين  السعودية  الهيئة  لدى 
على  القانونين  الممارسين  حصول  يضمن  وهو   ،(SASL) للمحامين 
مهنة  لمزاولة  المهارة  وكفاءة  المعرفة  كفاية  من  الالزم  التأهيل 
المحامي  اعتماد  على  وللحصول  القانونية.  واالستشارات  المحاماة 
القانوني يشترط الحصول على شهادة من مركز التدريب العدلي، حيث 

تتطلب دورات مجموعها سنتين للبكالوريوس وسنة للماجستير.

لدى الهيئة السعودية للتخصصات السعودية اختبارات تقام بشكل 
شرط  تعد  حيث  المهنية،  ممارسة  رخصة  باختبارات  تعرف  دوري 
جوانب  وتغطي  المملكة.  في  الصحية  المهن  لممارسة  أساسي 

مختلفة متعلقة بمهنة الطب.

المجال الصحي: 
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 المجال الهندسي:

في  االعتمادات  من  العديد  للمهندسين  السعودية  الهيئة  لدى 
ويعد  الخ)،  (صناعية، معمارية، مدنية،  مجاالت هندسية مختلفة 
االستشارات  لمزاولة مهنة  أساسي  االعتماد شرط  الحصول على 

الهندسية وفتح مكتب.

بتقديم  (تقييم)  المعتمدين  للمقّيمين  السعودية  الهيئة  تقوم 
التقييم  مزاولة مهنة  الراغبين في  واعتماد  لتأهيل  تدريبية  برامج 
الشركات  وتقييم  العقاري  التقييم  مثل  مختلفة  قطاعات  في 

وتقييم أضرار المركبات باإلضافة لتقييم اآلالت والمعدات.

مجال التقييم:
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