مركز التدريب والتمكين
المجتمعي

طريقك إلى المهارة

Your Way to skill

تم إعداد وتطوير هذا الدليل بالتعاون مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار ،وبدعم من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون
اإلقتصادي والتنمية

إن اآلراء الواردة في هذا المنهاج ال تعبر بالضرورة عن آراء الجمعية االلمانية لتعليم الكبار ،فهي خالصة مخرجات تطوير القدرات المؤسسية التي
نفذتها الجمعية االلمانية لتعليم الكبار ،في مجاالت؛ التدريب ،وإعداد المناهج واالدلة التعلمية ،مع جمعية حماية األسرة والطفولة.

الطبعة األولى .2019 ،
جميع حقوق الطبع ،لمركز التدريب والتمكين المجتمعي/جمعية حماية األسرة والطفولة.
ص  .ب  2000 -إربد  ........األردن .
هاتف

. )962( 2– 7250481 -

فاكس – ) 962( 2- 7250481
بريد الكتروني jordan_fcps@yahoo.com :
الموقع على الشبكة jordanfcps.com.jo :

تعليم الكبار .
منهجيات وأدوات تعليم الكبار ،هي أكثر من مجرد تعلم القراءة والكتابة ،هي مجموعة متكاملة من العمليات التعلمية المنظمة التي تستمر مدى الحياة،
هي األداة التعلمية التنموية الفاعلة التي تستند إلى مفاهيم التربية لتمكين المجتمعات المحلية ،وتحسين مستوياتها الحياتية والمعيشية ،هي المجال
التعلمي الواسع الذي يراعي االحتياجات والفرص والمفاهيم والبيئة الثقافية المجتمعية السائدة كمدخل للتنمية.

مكونات

المنهاج:

( يتكون اإلطار التعلمي للمنهاج من ستة وحدات؛ األولى :مدخل لمفهوم التدريب ،والثانية :مراحل العملية التدريبية ،والثالثة :االتصال وديناميات
الجماعة في التدريب ،والرابعة :تصميم وتخطيط الجلسات التدريبية ،والخامسة :أساليب وطرائق التدريب ،وأما السادسة واألخيرة :فتتصل بقياس العائد
على التدريب)

االسترشاد:

تم الرجوع واالسترشاد خالل إعداد وتطوير هذا المنهاج والدليل بمجموعة من المواد واألدوات والمعايير التدريبية لمعهد القيادة والتدريب البريطاني

()ILM

الطبيعة األولى التجريبية
غير مخصصة للبيع

عمان 1441ه 2019 /

اإلعداد والتطوير
ُمدربين ممارسين ومعتمدين دولياً
رنا سرحان
شروق أبو زر
جالل جيت
عمر البدارنة
فادي دواغرة
مركز التدريب التمكين المجتمعي  /جمعية حماية األسرة والطفولة

تتقدم الجمعية االلمانية لتعليم الكبار وجمعية حماية األسرة والطفولة – اربد ،ومركز التدريب والتمكين المجتمعي
و ُمعدي هذا المنهاج
من السادة ( :حسين الربيع ،جواد القسوس ،هبه خريسات)
على ما قدموه من جهد ومالحظات و ُمساهمات في إعداد هذا المنهاج

التدقيق اللغوي
د .منذر الشبول

التنسيق والطباعة
الحرة لتجهيز المؤتمرات والمناسبات
www.alhurraconference.com

منذ العام  2010تعمل الجمعية األلمانية لتعليم الكبار  DVV Internationalمع العديد من ر
الشكاء
ن ن
رن
الحكوميي يف األردن ،عىل تعزيز مفهوم تعليم الكبار /الراشدين للتنمية ،وتطوير مقاربات
وغي
الحكوميي ر
ر
للتدريب ،بالتوازي مع بناء القدرات المؤسسية .وتقييم الحاجات والتشبيك.
المدربي والميشين والمدراء ر
العش سنوات ،تم إعداد وبناء قدرات ر
وخالل ما يقارب ر
رن
ألكي
أكي من  200من
من  30مؤسسة محلية ،بما يتصل بالمقاربات الحديثة القائمة عىل مفاهيم التشاركية ر
واليبية الشعبية ضمن
لتوفي تعلم كبار أفضل جودة ويوائم الحاجات المجتمعية ،ويعزز إدارة مؤسسات تعليم
مرتكزات تعليم الكبار،
ر
الكبار.
ن
يف هذا العام  ،2019قمنا مع رشكائنا بتطوير مجموعة من المناهج التعلمية والتدريبية ،وبتلخيص وتوثيق
والمهتمي ،ر ر
للخيات ال رت تراكمت خالل ر
رن
رن
تأت
المعنيي
الفية الماضية ،ونعتقد بأنها فرصة لمشاركتها مع
ر
والت ي
ي
ي
ضمن مطبوعات لمواضيع تدريبية متعددة تعكس التجربة العملية ن يف سياق التعلم للتنمية ضمن عمليات
تعليم الكبار.
أود اغتنام هذه الفرصة ألتقدم بالشكر والتهنئة لمعدي هذه المطبوعات عىل العمل الرائع الذي أنجزوه،
والذي يشكل نتاج تجارب تطبيقاتهم العملية ،كما نأمل أن تشكل هذه المطبوعات مساهمة لدفع وتعزيز
مفهوم تعليم الكبار /الراشدين للتنمية ،ر
والت ستكون مفيدة للمؤسسات العاملة ن يف مجاالت تعليم الكبار ن يف
ي
العرت.
األردن والعلم
ري
نازاريت نازارتيان
ممثل الجمعية األلمانية لتعليم الكبار ن يف األردن
المدير اإلقليم للجمعية األلمانية لتعليم الكبار نف ر
الشق األوسط
ي
ي
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التفاكر ألجل التنمية
ُيعد التفاكر في الواقع ،والخبرات ،والموارد المحلية إحدى األدوات التعلمية التي تنتهجها الجمعية االلمانية

لتعليم الكبار ،ضمن مسارات التعلم المجتمعي ،والتربية الشعبية للتنمية ،والتي تهدف إلى استثارة اهتمام
المشاركين ،بواقعهم وبقدراتهم الذاتية ،ومواردهم المتاحة.
يتجز
أ
ولكل مجتمع معارفه ،وموروثه ،وتراثه ،وثقافته ،وموارده الخاصة؛ والتي تشكل في النهاية جزءاً ال
من هويته الثقافية ،وقد تكون هذه الهوية هي المصدر األهم في حياتهم ،واستقرارهم االجتماعي
واالقتصادي ،فكثير من الشعوب تعتمد في دخلها على ما تنتج من واقع خبراتهم ومواردهم المتاحة،
وبخاصة الثقافية منها؛ ففي المجاالت السياحية على سبيل المثال ،قد تشكل هذه الثقافة مدخالً هاماً في
التنمية المحلية.
ويعد التفاكر عملية تعلمية يستطيع من خاللها الميسر ،تعزيز قدرات المشاركين على الحوار والتعبير،
ُ
ومشاركة المعارف ،والتجارب ،والخبرات ،والتي تُسهم في رفع قدرة المشاركين على تشخيص المشكالت،

والتحديات ،وربطها بالواقع ،كما وتُسهم في التطلع إلى الفرص بدالً من المشكالت ،وبحيث تنتقل مع
المشاركين إلى نمط العقل الناقد بدالً من العقل الناقل.
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اإلطار التعلمي لنموذج الجمعية االلمانية لتعليم الكبار في األردن
الهدف العام:
رفع الوعي لتعزيز تنافسية المشاركين للفرص التشغيلية ،بتعزيز الممارسات التعلمية المتسندة إلى
منهجيات التربية الشعبية.
االهداف

المخرجات

التفاكر لقراءة
الواقع

 )1تهيئة بيئة تعليمية قائمة
على الحوار  ،وقبول
الرأي اآلخر ،والثقة
بالقدرات الذاتية.
 )2رفع درجات الوعي
والتفكير اإليجابي،
ومهارات تحليل وقراءة
الواقع بطرق موضوعية.
 )3استبصار الخيارات
التعلمية المتاحة ،وتعزيز
الخيار التعليمي كمدخل
لتحسين نوعية الحياة.

 )1ميسرون عاملون في
مجاالت تعليم الكبار قادرون
على تنمية الحوار في البيئة
التعلمية ألجل التنمية
 )2المشاركون قادرون على:
 التعبير حول المكنون المعرفيوالمهاري لديهم .
 مناقشة وطرح آراء تجاهالرأي اآلخر ،والواقع بأسلوب
حواري إيجابي.
 الوقع بمعيقات وفرص التعلموالتدريب.
 طرح خيارات تعليمية مناسبةلهم من مجموعة من
الخيارات المتاحة.

أن يكون الميسر قادرا ً على
تعزيز قدرات المشاركين
للدرجة التي تمكنهم من:
 )1تحديد المشكالت،
والتحديات ،والفرص المتاحة
المتصلة بمجاالت التعلم
والتدريب.
 )2ربط الواقع بمعيقات،
وفرص التعلم ،والتدريب.
 )3الحديث مع المجموعة
ومشاركة الحوار لمرتين على
األقل.
 )4اختيار خيار تعلمي واحد
مناسب له على األقل.

المحور التعلمي

التمكن للعمل
والحياة

 )1إكساب المشاركين المعارف
بالمؤسسات والبرامج التي توفر
خدمات التعلم والتدريب.
 )2إكساب المشاركين المعارف
بمتطلبات واشتراطات االلتحاق
بامؤسسات وبرامج التدريب
المهني.
 )3إكساب المشاركين المعارف
المتصلة بحاجات سوق العمل
والتشغيل للمهن المختلفة.
 )4استثارة إهتمام المشاركين
بالتعلم والتدريب المهني،
وتيسير وتعزيز إلتحاقهم في
مؤسسات ،وبرامج تدريب
مهني متاحة.
 )5تعزيز فرص حصول
المشاركين على مؤهالت
تدريبية معترف بها بحرف
وتخصصات مهنية متنوعة.

مشاركون قادرون على:
 )1تحديد المؤسسات والبرامج
التي توفر خدمات التدريب
المهنية ،ومهارات الحياة.
 2معرفة متطلبات وشروط
االلتحاق في المؤسسات
التعلمية والتدريبية
 )2تشخيص حاجات سوق
العمل من المهن والمهارات.
 )3التسجيل في مؤسسات
وبرامج التدريب المهني ،او
مؤسسات تعلمية اخرى،
وحصولهم على مؤهالت
تدريبية ُمعترف بها

أن يكون الميسر قادرا ً على تعزيز
قدرات المشاركين للدرجة التي
تمكنهم من:
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الكفايات

 )1تعداد ما ال يقل عن 5
مؤسسات ،وبرامج تقدم
التدريب المهني.
 )2شرح ميزات  3تخصصات
في سوق العمل.
 )3تحديد متطلبات وشروط
االلتحاق بالتدريب المهني،
وشرح فرص حرفتين على
االقل في سوق العمل.
 )4االلتحاق في برامج التدريب
المهني ،أو برامج تعليمية
أخرى .والحصول على
شهادات ُمعترف بها .

التفاكر للتنمية
والمستقبل

 )1رفع درجات وعي
المشاركين بمعيقات وفرص
التنمية ،وتعزيز قدرتهم علىى
ربط المواقف والممارسات
بالتنمية وبنوعية الحياة.
 )2رفع مستوى تنافسية
المشاركين للوصول إلى فرص
تشغيلية من خالل تطوير
المهارات االستخدمية والحياتية
.
 )3استبصار الخيارات
والفرص التشغيلية المتاحة،
وتعزيز روح العمل والتشغيل
الذاتي كمدخل للتنمية ولتحسين
نوعية الحياة.

المشاركة
المجتمعية

 )1رفع درجات وعي
المشاركين باهمية المشاركة
المجتمعية في التنمية المحلية
ال ُمستدامة.
 )2تطوير معارف المشاركين
ع بالواجبات والمسؤوليات
المجتمعية والحقوق المدنية
الخاصة بهم.
 )3تنمية الشعور بالمسؤولية
واإلنتماء لدى المشاركين،
وإسثارة إهتمامهم باهمية
المشاركة المجتمعية بمختلف
المجاالت.
 )4تحفيز الطاقات المجتمعية
للمشاركة في التنمية،
والمشاركة في القرار.
 )5تحفيز عملية التكامل في
التنمية المجتمعية من خالل
التواصل والتنسيق مع مختلف
القطاعات المعنية.

ان يكون الميسر قادرا ً على
المشاركون قادرون على:
تعزيز قدرات المشاركين
 )1تشخيص معيقات التنمية
للدرجة التي تمكنهم من:
والتشغيل .
 )1تحديد عدد من الممارسات،
 )2رؤية الفرص والتحديات
وربطها بالنمو والتنمية.
المواقف ،التحديات ،الفرص
 )3التمكن من ممارسة مهارات المتاحة المتصلة بالتنمية
استخدامية وحياتية مختلفة
والتشغيل.
معززة للتنمية ولفرص
 )2تحديد خمسة مهارات على
العمل والتشغيل.
االقل تزيد من تنافسيتهم في
تحليل واقع سوق العمل
سوق العمل
والتشغيل ،ورؤية الفرص
 )3ممارسة ثالث مهارات على
التشغيلية المناسبة لهم من
األقل يرونها مهمة في وصولهم
المتاحة.
مجموعة من الفرص
لفرص العمل.
 )4اختيار خيار تشغيلي واحد
مناسب له على األقل ،وقادر
على وضع خطة مستقبلية لذلك.
 )5الحصول على مقابالت
للوظيفة ،أو تقدموا بطلبات
لتأسيس مشاريع خاصة ،أو
الوصول إلى فرص تشغيلية ،أو
تأسيس مشاريع خاصة.
أن يكون الميسر قادرا ً على
المشاركون قادرون على:
تعزيز قدرات المشاركين
 )1إمتالك معارف باهمية
للدرجة التي تمكنهم من:
المشاركة المجتمعية في
 )1طرح ما ال يقل عن ثالثة
التنمية ال ُمستدامة ،والمعرفة
أدوار مجتمعية مهمة في
بما لهم من حقوق وما عليهم
التنمية وتحديد عدد من
من مسؤوليات.
التحديات التي تواجه
 )2توظيف طاقاتهم في مبادرات
التنمية.
وانشطة مجتمعية مختلفة .
 )2تعداد ما ال يقل عن ثالث
 )3تولد لديهم اإلهتمام في
مسؤوليات مجتمعية ،وثالثة
المشاركة بصنع القرار ،وفي
حقوق مدنية.
التواصل مع القطاعات
 )3اإلسهام أو اإلنخراط في
الخدمية المختلفة.
التواصل والتنسيق مع مؤسسات مبادرة أو نشاط مجتمعي على
حكومية أو غير حكومية
األقل
والمشاركة معا ً في مبادرات
 )4المشاركة مع ما ال يقل عن
وأنشطة مجتمعية.
ثالث مؤسسات حكومية ،أو
غير حكومية في مبادرات
وانشطة مجتمعية.
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الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
تقوم رؤية الجمعية األلمانية لتعليم الكبار على محاربة الفقر؛ بدعم التعلم من أجل التنمية ،والعمل على
دعم سياق مستدام للتعلم اإلضافي والمستمر ،مع األفراد والمؤسسات التعلمية والجهات الحكومية ،ودعم
تطوير المساحات النوعية للتعلم مدى الحياة مع الشركاء الوطنيين؛ إذ تعمل مع أكثر من  200شريك ،في
أكثر من  30دولة حول العالم في إفريقيا وآسيا و أمريكا الالتينية وأوروبا ،ومقر مكتبها الرئيس في مدينة
بون بألمانيا.
تركز مكاتب الجمعية األلمانية حول العالم عملها في مجاالت؛ محو األمية والتعليم األساسي ،والتعلم
المهني ،والتعلم العالمي والثقافي ،والتعلم البيئي والتنمية المستدامة ،والهجرة والتكامل ،والعمل مع
الالجئين  ،والتثقيف الصحي ،والتعليم الديمقراطي .
تم افتتاح مكتب الجمعية األلمانية لتعليم الكبار في األردن ،حيث مقر المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق
األوسط عام  ،2010وزاد عدد شركاء مكتب الجمعية األلمانية لتعليم الكبار في األردن عن  34شريكاً،
وأكثر من أربعة آالف شخص التحقوا في برامج تعليمية وتدريبية ،ومنهم اآلن من هو من رياديي
األعمال والمدربين .وتم تطوير نموذج العمل ،واعتماده ،في مكتب األردن بحيث يفسح المجال النتقال
العقل من حالة العقل الناقل إلى العقل الناقد ،مما يحول التحديات والمشكالت لدى المتدربين إلى فرص،
ويجعل التعلم نهج حياة.
وتُعد منهجيات وأدوات تعليم الكبار ،أكثر من مجرد تعلم القراءة والكتابة ،فهي مجموعة متكاملة من
العمليات التعلمية المنظمة التي تستمر مدى الحياة ،واألداة التعلمية التنموية الفاعلة التي تستند إلى مفاهيم
التربية ،لتمكين المجتمعات المحلية ،وتحسين مستوياتها الحياتية والمعيشية ،كما أنها المجال التعليمي
الواسع الذي يراعي االحتياجات ،والفرص ،والمفاهيم ،والبيئة الثقافية المجتمعية السائدة ،كمدخل للتنمية
وصوالً لتشكيل حالة تسهم في تحول العقل من العقل الناقل إلى العقل الناقد.
تعمل الجمعية لتحقيق أهدافها ضمن ثالثة مستويات:
المستوى الجزئي :(Micro Level:( :يهدف هذا المستوى إلى؛ تدريب الكبار والعاملين وتمكينهم في
مجال تعليم الكبار ،من خالل شراكات محلية؛ بتطوير ونشر أساليب مبتكرة لمحاربة الفقر والبطالة،
وبخاصة في مجال تدريب الشباب وتأهيلهم.
المستوى المتوسط :)Meso Level) :تسعى الجمعية في هذا المستوى إلى؛ بناء قدرات المؤسسات
العاملة وتعزيزها في مجاالت تعليم الكبار كمراكز تعليم كبار تنموية ،تستجيب لمتطلبات أفراد المجتمع
المحلي ،والفئات المستهدفة .وتعزيز الممارسات الناجحة بتسهيل وتقوية الروابط ،والعالقات المحلية
واإلقليمية والدولية في مجاالت تعليم الكبار.
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المستوى الكلي :)Macro Level( :تسعى الجمعية في هذا المستوى إلى؛ نشر مفاهيم ومبادئ تعليم
الكبار في سياسات وتوجيهات األطراف المعنية ،حيث تدعم الجمعية توجهات الحكومات والمؤسسات
األخرى نحو تعليم الكبار كأداة تساهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية.
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جمعية حماية األسرة والطفولة  /مركز التدريب والتمكين المجتمعي
تقديم
يس ررنا فرري مركررز الترردريب والتمكررين المجتمعرري أن نقر مردم إلرريكم ولكررل المهتمررين بقضررايا التنميررة البش ررية ،وتنميررة المجتمعررات

منهرراج " المرردرب المرراهر" ،لترردريب المرردربين؛ وهررو اإلصرردار األول مررن نوعرره الررذي يصرردره مركزنررا ،والررذي يعررد أحررد م اركررز
جمعية حماية األسرة والطفولة.
نبذة عن جمعية حماية األسرة والطفولة
تأسسر

جمعيرة حمايررة األسررة والطفولررة عرام  ،1992وهرري مؤسسرة غيرر ربحيرة تعمرل فرري؛ مجراالت التنميررة البشررية وتنميررة

المجتمررع المحلرري .وتهرردف إلررى تقررديم بررامج ،وترردخالت تنمويررة للفئررات المسررتهدفة علررى أسررس علميررة للمسرراهمة فرري مختلررف
جوانب التنمية ،وبخاصة التنمية البشرية.

بدأ التعاون بين جمعية حماية األسرة والطفولة والجمعية األلمانية لتعليم الكبار منذ عام  ،2014وساهم
هذا التعاون في تعزيز قدرات الجمعية ،بعقد عدد من الدورات التدريبية ،وورشات العمل وتطوير البنية
المؤسسية ،والمشاركة في عدد من المؤتمرات ،والندوات ،والزيارات الدراسية ،وتبادل الخبرات داخل األردن
وخارجه.
ويعد أحد أهم مجاالت التعاون؛ تأسيس مركز لتعليم الكبار(مركز التدريب والتمكين المجتمعي) كمركز
ُ
تدريبي اقليمي مختص بالتدريب واستشارات التنمية.
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(مركز تعليم الكبار)
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مركز التدريب والتمكين المجتمعي (مركز تعليم الكبار)
أنشئ مركز التدريب والتمكين المجتمعي كمركز لتعليم للكبار ،بدعم مباشر من الجمعية األلمانية لتعليم الكبار ( DVV
 )Internationalانطالقا من مبدأ تعزيز أدوار مؤسسات المجتمعري المردني التنمويرة .تأسرس المركرز عرام  ،2015ومنطلقرا
من رؤية تنموية تهدف إلى تعزيز دور الشباب الريادي ،وتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات والمعارف؛ ليتمكنوا من مواجهرة
التحررديات المختلفررة ،مررن خررالل تقررديم ب ررامج تدريبيررة ممي رزة ،ومعترررف بهررا تهرردف إلررى تأهيررل مرردربين ممي رزين وقررادرين علررى
المساهمة في الحد من البطالة ،وزيادة الوعي ،وتحسين الظروف الحياتية في المجتمعات المحلية ،وبخاصة لدى الشباب.

يتبع مركز التدريب والتمكين المجتمعي (مركز تعليم الكبار) – مؤسسياً -لجمعية حماية األسرة والطفولة،
ويشرف على إدارته مجموعة من الشابات والشباب المؤهلين كمدربين دوليين من معهد القيادة واإلدارة
البريطاني ( )ILMتم تأهيلهم بالتعاون مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار ،ويسعى إلى بناء جيل من
المدربين المتميزين ،ووفق المعايير الدولية ،وإلى توفير خدمات تدريبية مهنية وثقافية بمختلف المجاالت،
وفق حاجات المجتمع المحلي ،كما ويسعى إلى تعزيز الدور واألثر التنموي لجمعية حماية األسرة
والطفولة على المستوى المحلي ،وتعميم األثر على مؤسسات محلية شبيهة عاملة في المجال نفسه.
تستند رؤية المركز ورسالته إلى تحقيق المكانة واالنتشار اإلقليمي في مجال التدريب ،بالعمل على بناء
قدرات الفرد والمؤسسات ،وتصميم برامج تدريبية متكاملة ذات قيمة وجودة عالية ،ولفئات المجتمع كافة،
بنوعية وجودة عالية ،تحقق رضا المنتفعين ،وفق المعايير التي تكفل تنمية المجتمعات المحلية ،وباعتماد
أسمى القيم والمعايير المهنية ،وبأفضل األساليب وأحدثها.
خدمات وبرامج مركز التدريب والتمكين المجتمعي
ًيقدم المركز مجموعة من الخدمات التدريبية والتعلمية واستشارات التنمية ،وأهمها:
 )1تصميم البرامج التدريبية وتطويرها ،وتقييمها ،وبما يتناسب مع جميع المستويات والفئات.
 )2الدورات التعاقدية :تعقد هذه الدورات حسب الطلب ،أو بشكل خاص لتلبية االحتياجات التدريبية
لمؤسسة معينة ،اعتماداً على األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

 )3تصميم المناهج التدريبية وتطويرها.
 )4إعداد مقترحات المشاريع.
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الشهادات التي يمنحها المركز:

يمنح مركز التدريب والتمكين المجتمعي شهادات معتمدة من معهد اإلدارة والقيادة البريطاني ،وحسب
الساعات التدريبية التي يحضرها المشاركون في الدورة بفعالية .ويعتبر التزام المشارك بحضور البرامج
التدريبية شرطاً لمنحه هذه الشهادة ،كما يمنح المركز شهادات مشاركة أخرى؛ لدورات ،وبرامج مصممة
بالتعاون مع جهات ومؤسسات أخرى.
الكادر الفني واإلداري للمركز:
 الفريق التدريبي :فريق تدريبي مؤهل مكون من خمسة مدربين معتمدين من معهد اإلدارة والقيادةالبريطاني ILM
 الفريق المساند :يتكون من عشرة متطوعين بخبرات مختلفة ومميزة. اللجنة اإلشرافية :تتكون من أبرز الشخصيات وقادة المجتمع والمسؤولين في محافظة اربد ،ومن شتىالمواقع والمؤسسات.
إنجازات المركز:
 .1إعداد منهاج المدرب الماهر لتدريب المدربين؛ وهو منهاج معتمد دولياً ،وخاص بالمركز ،وقام
بإعداده فريق المدربين والمتطوعين في المركز.
 .2توقيع اتفاقية مع معهد اإلدارة و القيادة البريطاني  ILMإلصدار شهادات " تدريب مدربين
معتمدة دولياً ".
 .3تنفيذ خمسة مشاريع نوعية مع مؤسسات ومنظمات دولية مختلفة:
 مشروع التمكين االجتماعي للمرأة والشبابُ :نفذ بالتعاون مع الجمعية األالمانية لتعليم الكبار،وتم خالله؛ تدريب الفئات المستهدفة على مواضيع اإلرشاد الوظيفيي ،ودعم الشباب نحو العمل

وتوجيههم ،واكتشاف وتطوير مواطن اإلبداع لديهم.
 مشروع تمكين المرأة وتعزيز قدراتها للوصول غلى الخدمات ,وبخاصة القانونية منها (مكانتيبتأكدها حقوقي)ُ :نفذ بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) )UNDPخالل عام  ،2017إذ

استهدف  105سيدة .
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 مشروع مهارتي ضمانتيُ :نفذ هذا المشروع عام  ،2017بالتعاون مع الجمعية األلمانية لتعليمالكبار ،وهدف إلى؛ تعزيز القدرة التنافسية في سوق العمل ،ولدى الشباب من الذكور واإلناث
الباحثين عن فرص عمل .وتم من خالله تدريب  40مشاركاً ومشاركة على المهارات الحياتية
والوظيفية ،ولمدة  5أشهر.
 -مشروع التربية االعالمية والمعلوماتيةُ :نفذ هذا المشروع في مرحلته األولى عام ،2017

بالتعاون مع تلفزيون وأكاديمية دويتشه فيال األلمانية .وتم فيه تأهيل  12مدرباً متخصصاً
بمواضيع التربية االعالمية ,وسيستكمل في مرحلتين قادمتين خالل العامين 2018:و، 2019

ويهدف إلى تدريب  120شاباً وشابة من الجنسيتين الردنية والسورية.
 مشروع قدره للتدريب المهنيُ :نفذ بالتعاون مع الجمعية األلمانية لتعليم الكبار ،وبدعم منالوكالة األلمانية للتعاون الدولي.
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منهاج ُ
المدرب الماهر
ن
يطان ILM
بإعتماد من معهد اإلدارة والقيادة ر
الب ي
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المنهاج التدريبي
التدددريب عمليررة تعلررم ,ويعرررف بأنرره وسرريلة علميررة وعمليررة تهردف إلررى رفرع كفرراءة العنصررر البش رري ،مررن خ رالل صرقل قد ارترره
وتنمية مهاراته ،بتزويده بمعارف ومهارات التدريب .ويعد التدريب أحد أهم أدوات التغيير والتطوير في المجتمع الذي لطالمرا
يشهد تغي اًر ملحوظاً ومتسارعاً ،يقوده االنسان في جميع مجاالت الحياة من باب الرغبة في التطور والتحسن.
يركررز المنهرراج علررى التأسرريس العلمرري المنهجرري للمرردرب ،وعلررى التطبيقررات العمليررة الترري تهرردف إلررى تكرروين وتنميررة المهررارات
التطبيقية .ومر تصميم المنهاج ب َّ
عدة مراحل من األنشطة ،والعمليات ،والتدريبات المكثفة ،واللقاءات الفردية والجماعيرة شرارك
فيهررا عرردد مررن الخب رراء الرردوليين والممارسررين المحليررين ،وفريق را المرردربين والمتطرروعين فرري المركررز ,وشررمل ذل ر تنفيررذ عرردد مررن
أنشطة البحث والرصد والتحليل بهدف تحديد االحتياجات التدريبية ،والوقوف علرى مسرتوى الخردمات المقدمرة فري هرذا المجرال
في المجتمع المحيط .واستند المنهراج إلرى أدبيرات المنهراج العرالمي ( ،)Curriculum globalكمرجرع رئريس طورتره الجمعيرة
األلمانية لتعليم الكبار في جمهورية أالمانيا االتحادية.
روعي عند تصميم المنهاج ،البناء على حاجات الفئات المستهدفة ،وذل في األخذ بعين االعتبار المعارف والمهرارات التري
تمك ررنهم م ررن إدارة الت رردريب وعمليات رره االساس ررية؛ وبالت ررالي ،إع ررداد م رردربين ف رراعلين ممير رزين وق ررادرين عل ررى التط ررور والنج ررا ؛
يتمكنررون مررن تجهيررز وتنفيررذ دورات تدريبيررة .ويعتبررر هررذا المنهرراج المرجعيررة واألسرراس لمرردرب ترردريب مرردربين ,إذ يعررد مسررا اًر
متوازناً يحتوي مجموعة متكاملة من المعارف والمهارات والقيم والمبادئ التي يحتاجها المدرب.
إن ما يميز هذا المنهاج استناده إلى النهج البنائي التكاملي؛ فانتقرل فري محترواه مرن المفراهيم المتصرلة بالتردريب إلرى العمليرة
التدريبية وعناصرها ،كعملية تفي باحتياجات المردربين ،وتعرزز مفهروم الرذات ،كمردرب ،لرديهم كمرا وتزيرد وترفرع مرن كفراءاتهم
ومهاراتهم القيادية.
وحرصرنا علررى أن يكرون هررذا المنهراج أداةً فاعلرة قابلرة للتطبيررق العملرري فري مجررال إعرداد و ترردريب المردربين ،وعلررى مسررتوى

مميز ،ومختلف عن البرامج والخدمات المقدمة.
يتضمن هذا المنهاج؛ س

وحردات رئيسرة ,مسرار التردريب ,وتتصرل مواضريعه بمجراالت تردريب المردربين؛ لتسرهم فري تحقيرق

أهداف هذا المنهاج في سياقه العام .إذ تتناول الوحدة األولى "مدخل إلى التردريب" المفراهيم والطررق واألسراليب ,إضرافة إلرى
الفرق بين التعليم والتدريب من جوانب مختلفة.
أما الوحردة الثانيرة؛ فاختصر

بموضروع م ارحرل العمليرة التدريبيرة وأهميتهرا فري تصرميم أي برنرامج تردريبي ،واتصرل

هذه الوحدة بآلية تحديد االحتياجات التدريبية ،وكيفية صياغة األهداف وإعداد المواد التدريبية.
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مواضريع

موضرروع االتصررال ،وديناميررات الجماعررة ،وعالقتهررا بالترردريب ،بهرردف بنرراء القرردرات والمعررارف

وأمررا الوحرردة الثالثررة؛ فتناول ر

والمهارات ليكون المتدربون قادرين علرى فهرم الرذات ،واالتصرال براآلخرين ،بشركل نراجح ،وفعرال ،وإدارة حروار تعلمري يمكرنهم
من التعامل مع التحديات المحتملة أثناء تأدية الجلسات التدريبية.
أما الوحدة الرابعة؛ فتناول

كيفية تصميم وتخطيط الجلسات التدريبية .وتعمل هذه الوحدة على؛ تصميم وتخطيط الجلسات

التدريبية ،وعناصرها ،وأشكالها ،بما ينسجم مع خصائص المتدربين للمساهمة في خلق أجواء تدريبية فاعلة.
وأمررا الوحرردة الخامسررة؛ فتناول ر

وطرئ رق الترردريب ,وأهميتهررا ،ومعررايير اختيررار األسرراليب التدريبيررة المناسرربة ،وأنمررا
ا
أسرراليب

المشاركين المختلفة ،إضافة إلى المعينات التدريبية التي تستخدم في التدريبات.
وأما الوحدة السادسة واألخيرة في المنهاج؛ فاختص

بالتقييم وقياس العائد التدريبي.

أهداف المنهاج
•

إعداد مدربين على العمل بحرفية ،والمنافسة في مجاالت التنمية البشرية.

•

تحسين وتعزيز الدور المهني للمدربين من خالل إطار مرجعي معتمد.

•

تعميق إدراك مفهوم العملية التدريبية كممارسة تنموية.

المستهدفون من المنهاج
صررمم هررذا المنهرراج ،بهرردف اسررتخدامه فرري تنظرريم دورات ترردريب مرردربين معتمرردة ،لمسررتوى المرردرب المرراهر فرري إطررار ب ررامج
ومشروعات التنمية البشرية .ويستهدف بشكل أساسي المؤسسات واألفراد المعنيين في ممارسة العملية التدريبية ضمن سياق
التنمية البشرية.
النطاق المقترح للمنهاج
ينفذ التدريب في إطاره العام خالل  12يوماً تدريبياً ،بواقع  60ساعة تدريبية ،وبمعدل  6ساعات لليوم التدريبي الواحد.
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مالحظات حول التنفيذ
قام بإعداد المنهاج فريق المدربين والمتطوعين في مركز التدريب والتمكين المجتمعي التابع لجمعية حماية األسررة والطفولرة،
وبإش رراف خب رراء واستشرراريين مررن الجمعيررة األلمانيررة لتعلرريم الكبررار  .DVV Internationalويعتبررر محترروى هررذا المنهرراج
حصلة ،ونتاج العديد من الخبرات ،وورشرات العمرل التشراورية ،والتطبيقرات التجريبيرة .ويشركل المنهراج إطرار عمرل مرجعري
ُم م
للترردريب ،ويكررون علررى مسررتخدمي المنهرراج ،اسررتنبا مقاربررات إبداعيررة عنررد تنفيررذ الترردريب؛ وبهررذا المجررال ننصررح مسررتخدم
المنهاج مراعاة اآلتية:
التأني :أطلع على المنهاج جيدا قبل البدء بتنفيذه ،تمهيدا لبناء خطط جلسات منسجمة مع األهداف بطريقة بنائية.
الشمولية :أحرص على إغناء المادة النظرية بمزيد من المطالعات ،ولخصها بما يتوافق وتحقيق أهداف كل وحدة.
العمق :تأكد من أن األنشطة ،وطرائق التدريب تؤدي لذات الغاية في تحقيق أهداف كل وحدة.
اإلبدداع :لريس بالضرررورة النظرر إلررى المصرفوفات التعلميرة كإطررار ثابر

وجامرد ،بررل يمكرن االسرتفادة مررن الخبررات الشخصررية

السابقة ،في إغناء المصفوفات التعلمية دون االبتعاد عن األهداف األساسية.
االسددتعداد :م ارعرراة التحضررير المسرربق الجيررد لكررل جلسررة ونشررا  ،ضررمن أط ررهم الزمني رة المحررددة ،مررع م ارعرراة التفكيررر ببرردائل
إبداعية تتوافق وخصائص المشاركين.
المرونة :مراعاة تنفيذ نشراطات كسرر الجمرود والتحفيرز ،وبخاصرة خرالل الجلسرات الطويلرة ،دون المغراالة فري التكررار والمردة
الزمنية ،وأن ال تكون تل األنشطة على حساب خطة الجلسات األساسية .ويفضل أن تكون األنشطة في سياق موضوعات
الجلسات التدريبية ،وتساهم في اثرائها.
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الوحدات التدريبية
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الوحدة االولى
مدخل لمفهوم التدريب
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المقدمة :
التدريب أداة التنمية ووسيلتها كما أنه األداة التي إذا أحسن الفرد استثمارها وتوظيفها ،تمكن

من تحقيق الكفاءة والكفاية فري

األداء واإلنتاج .وأظهرت نتائج العديد من األبحاث؛ أن للتردريب دو اًر مهمراً فري تنميرة المجتمعرات والثقافرة والحضرارة .وتبررز
أهمية ذل  ،باعتباره أساس كل تعلم وتطوير وتنمية للعنصر البشري ،ومن ثم تقدم المجتمع وبنائه .
يؤدي التدريب دو اًر هاماً في تنمية ،ورفع قدرات ،وكفاءات الموارد البشرية .بإكسابهم المعرفة ،والمهارات الجديدة ،ويرفع مرن
وعيهم في القواعد واإلجراءات الالزمة ،لتوجيه سرلوكهم بالشركل الصرحيح؛ فمرثالً ،تهرتم إدارة المروارد البشررية فري أي مؤسسرة
بررالتخطيط واالقتنرراء والترردريب والتنميررة البشرررية للحصررول عل ررى األهررداف المرجرروة للمؤسسررة ،ولرفررع قرردرات موظفيهررا بكافررة
القطاعات ،وكافة الجوانب .وال يتم ذل  ،إال من خالل نشا منظم يسمى " التدريب ".
وتغطي هذه الوحدة المفاهيم الخاصة بالتدريب ،والفرق بينه وبين التعليم ،مع تسليط الضروء علرى بعرل النمراذج والنظريرات
الخاصة بالتعلم ،وبما يتعلق بمفهوم تعليم الكبار.
الصلة بالوحدات األخرى
تؤسررس هررذه الوحرردة لبنرراء إطررار مفرراهيمي لرردى المشرراركين ،حررول الترردريب كعنصررر ،وركي رزة رئيسررية للتنميررة البش ررية ،بحيررث
تكون المدخل األساس للوحدات األخرى ،من خالل ترابط العملية التدريبية كسياق معرفري ومهراري وعملري ،ممرا يعرزز وعري
وإدراك المشاركين للعملية التدريبية ،وترابط عناصرها ومكوناتها المختلفة.
الهدف العام للوحدة
إكساب المشاركين المعارف المتعلقة بمفهوم التدريب ،والفرق بين التدريب والتعليم.
األهداف الخاصة
•

أن يتعرف المشاركون إلى مفهوم التدريب.

•

أن يتعرف المشاركون إلى مفهوم تعليم الكبار ،ونماذج التعلم.

•

أن يتعرف المشاركون إلى مفهوم التعليم ،والفرق بين التدريب والتعليم.
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المخرجات
 -1المشاركون اكتسبوا معرفة مفهومي التدريب والتعليم.

 -2المشاركون اكتسبوا معرفة الفرق بين التدريب والتعليم

 -3المشاركون اكتسبوا مهارة توظيف خصائص تعليم الكبار ونماذج التعلم في العملية التدريبية.
 -4المشاركون اكتسبوا المعارف بفوائد التدريب.
النتائج
• مدربون يوظفون معرفتهم في مفهوم التدريب.
• مدربون يبررون أهمية التدريب وفوائده.
• مدربون يفرقون بين التدريب والتعليم.

• مدربون يوظفون خصائص تعليم الكبار ونماذج التعلم في العملية التدريبية.
الكفايات
مع نهاية الوحدة يتوقع من المشاركين أن يكونوا قادرين على :
 -1تعريررف مفهرروم الترردريب والتعلرريم للدرجررة الترري يكونروا قررادرين فيهررا علررى تحديررد مررا ال يقررل عررن خمسررة مررن الفروقررات بررين
التدريب والتعليم كمفهوم.
 -2ذكر ما ال يقل عن خمسة فروقات بين التعليم والتدريب من حيث؛ األهداف ،والمحتوى ،والمدة واألسلوب).
 -3ذكر ما ال يقل عن  5من أهداف التدريب التالية :
•

إكسرراب المشرراركين المعررارف واالتجاهررات والمهررارات والخبررات األساسررية الترري تمكررنهم مررن القيررام بعمليررات الترردريب
بكفاءة وفاعلية .

•

زيادة الكفاية اإلنتاجية ،وتحسين أسلوب األداء .

•

تنمية قدرات األفراد ومهاراتهم في مجاالت عملهم تنمية تكاملية علمياً ومهنياً

•

تغيير االتجاهات والسلوك ،وبخاصة في مجال عالقات العمل .

•

تمك ررين الع رراملين مر ررن اإللمرررام بالجدير ررد فررري مجر رراالت عملهرررم ،ومسر ررايرة التق رردم العلمر رري والتكنولررروجي ،والوسر ررائل
واألساليب الحديثة.

 -4التعرف إلى مفهوم تعليم الكبار للدرجة التي تؤهلهم لتطبيق نماذج التعلم في التدريب
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 -5إتقان استخدام  4على األقل من خصائص تعليم الكبار أثناء العملية التدريبية:
•

الكبار يتعلمون بالتطبيق والمشاركة.

•

الكبار يملون عند الجلوس بشكل سلبي بفترات طويلة.

•

الكبار ليس لهم المقدرة على اإلنصات السلبي لفترة طويلة.

•

الكبار ال يقبلون
أفكار ،وخبرات اآلخرين بسهولة؛ فهم يميلون ألن يكونوا شكاكين.
اً
الكبررار يتعلمررون بسررهولة األشررياء الترري تفيرردهم .الكبررار يتعلمررون بشرركل أحسررن عنرردما يكررون لهررم بعررل

•

الكبار يتعلمون األشياء الجديدة التي يمكن ربطها بخبراتهم السابقة.

•

التحكم في بيئة التدريب.

الموضوعات (المحتوى)
•

مقدمة حول التدريب وأهميته.

•

تعريف التدريب كمفهوم.

•

أهمية وفوائد التدريب لألفراد وللمؤسسات.

•

أهداف التدريب

•

مفهوم التعليم

•

الفرق بين التعليم والتدريب

•

نموذج تعليم الصغار ونموذج تعليم الكبار

مالحظات حول التنفيذ
تركررز هررذه الوحرردة علررى ايصررال مفهرروم الترردريب للمشرراركين ،ليكررون باسررتطاعتهم التفريررق بررين التعلرريم والترردريب مررن حيررث؛
المفاهيم واألساليب والنتائج التي ستتحقق ،إضافة إلى ربط هذه المفاهيم بمفهوم تعليم الكبار.

النطاق المقترح
يتوقع إتمام هذه الوحدة في  12ساعة تدريبية لمدة يومين ،وبمعدل  6ساعات لليوم التدريبي الواحد.
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المصفوفة التعلمية

الرقم

الموضوع
• الترحيب والتعارف

اهداف التعلم

إكساب المشاركين مقدمة حول

• مقدمة حول التدريب المعارف المتعلقة
وأهميته.

1

• تعريف التدريب
كمفهوم.

المحتوى

بمفهوم التدريب

والفرق بين

مفهوم

االسلوب التدريبي

االدوات

• المحاضرة

• الحاسوب

• المجموعات

• جهاز العرض

التدريب

• دراسة الحالة

وأهميته

• العصف الذهني

كبيرة ( Flip

• الحوار المناقشة

)chart

التدريب والتعليم.

• لعب األدوار

• أوراق بيضاء

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

• أهمية وفوائد

2

إكساب المشاركين شر عن

• المحاضرة

• الحاسوب

التدريب لألفراد

المعارف المتعلقة

أهمية

وللمؤسسات.

بمفهوم التدريب

وافرق بين

التدريب

• دراسة الحالة

لألفراد

• العصف الذهني

كبيرة ( Flip

التدريب والتعليم.

والمؤسسات

• الحوار المناقشة

) chart

• أهداف التدريب

• المجموعات

• جهاز العرض
• أوراق بيضاء

• لعب االدوار

• أقالم تخطيط
• اوراق ملونة

• مفهوم التعليم

• الفرق بين التعليم
3

والتدريب

• نموذج تعليم
الصغار ونموذج

• المحاضرة

• الحاسوب

إكساب المشاركين مادة عن
المعارف المتعلقة

التدريب

• المجموعات

• جهاز العرض

بمفهوم التدريب

والتعليم

• دراسة الحالة

• العصف الذهني

• أوراق بيضاء

كبيرة ( Flip

التدريب والتعليم.

الكبار

• الحوار المناقشة

) chart

وافرق بين

وتعليم

• لعب االدوار

تعليم الكبار

• أقالم تخطيط
• اوراق ملونة
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المالحظات

اإلطار الزمني

الوق

ساعة واحدة

اليوم االول

اليوم الثاني

• االفتتا

• مراجعة اليوم السابق

• فوائد التدريب للمؤسسات

• الترحيب والتعارف
• أهداف التدريب
• رصد التوقعات
• تقييم قبلي

• لمحة عامة
 15دقيقة
ساعة و 45دقيقة

استراحة
• مفهوم التعليم

• مفهوم التدريب

• الفرق بين التعليم والتدريب

ساعة واحدة
 45دقيقة

استراحة غداء
• أهداف التدريب

• تعلم الصغار تعليم الكبار

• أهمية التدريب

• نموذج تعليم الصغار ونموذج تعليم
الكبار

استراحة

 15دقيقة
 45دقيقة

• فوائد التدريب لألفراد

 15دقيقة

• مراجعة
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•

مراجعة عامة

•

التقييم البعدي

•

تقييم الورشة

الوحدة الثانية
مراحل العملية التدريبية

26

المددقدمة
يعررف التردريب بأنرره علرم وفررن ،ويسرعى لسررد فجروة األداء بررين الواقرع والمررأمول ،بمرا يرفررع الكفراءة والفعاليررة ،ويحقرق اإلنتاجيررة
العالية لألفراد والمؤسسات.
والعمليررة التدريبيررة م ررا هرري إال تتررابع مررن اإلج رراءات الترري تررؤدي إلررى تحقيررق نتررائج الترردريب ،وانعكرراس أث ررر الترردريب عل ررى
المشاركين في البرنامج التدريبي .ولهذا ،فهي بحاجة للتخطيط ,ألن نجا أي برنامج تدريبي يتطلب أن يكون هناك تخطيط
ودراسة سليمة وفقاً لإلمكانيات المتوفرة من أجل تحقيق األهداف في الوق

المحدد والمناسب ،ومثله مثرل العمليرات اإلداريرة

األخرى إذا لم يتم التخطيط له بعناية وفق خطوات مدروسة ،فإنه قد يكون مصد اًر لتبديد الموارد.

الصلة بالوحدات األخرى
تشكل هذه الوحدة الرابط ما بين الوحدة السابقة والوحدة الالحقرة ،ومرا يليهرا مرن وحردات فري سرياق العمليرة التدريبيرة ،بطريقرة
بنائيرة تجعرل المشراركين أكثرر تفهمرا وإد اركرا للعمليرة التدريبيرة ،والبردء برإدراك ذواتهرم كمردربين؛ ممرا يعرزز الحضرور اإليجررابي
والتفاعل مع البرنامج التدريبي.

الهدف العام للوحدة
إكساب المشاركين المعارف الالزمة بمراحل العملية التدريبية.

االهداف الخاصة
• أن يتعرف المشاركون إلى مراحل العملية التدريبية.
• أن يتعرف المشاركون إلى المقصود بتقدير االحتياجات التدريبية واهميتها.
• أن يتعرف المشاركون إلى اسس جمع المعلومات.
• أن يتعرف المشاركون إلى التقدير الفعال لالحتياجات التدريبية ،وإجراء تطبيقات عليها.
• أن يكتسب المشاركون مهارة صياغة أهداف المحتوى ،وإجراء تطبيقات عليها.
• أن يتعرف المشاركون إلى كيفية اإلعداد والتجهيز لتصميم محتوى تدريبي.
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المخرجات
• المشاركون اكتسبوا مفهوم مراحل العملية التدريبية.
• المشاركون اكتسبوا معرفة مفهوم االحتياج التدريبي وأهميته في تصميم البرامج التدريبية.
• المشاركون اكتسبوا المهارات الالزمة لتحديد االحتياج التدريبي.
• المشاركون اكتسبوا مهارات صياغة االهداف التدريبية ( التعلمية) .
• المشاركون اكتسبوا مهارات صياغة برنامج تدريبي استنادا لتحديد االحتياج.
النتائج
• مدربون يدركون مفهوم مراحل العملية التدريبية.
• مدربون يحددون االحتياجات التدريبية بطريقة فعالة.
• مدربون يلمون بمفهوم االحتياج التدريبي وتحديده وأهميته.
• مدربون يصيغون أهدافاً تدريبية تتوافق مع المحتوى.
• مدربون يصيغون مادة تدريبية وفق مراحل حياة التدريب.
الكفايات
مع نهاية الوحدة ،يتوقع أن يكون المشاركون قادرين على :
• تعريف مراحل العملية التدريبية
• تعريف االحتياج التدريبي كمفهوم واهميته
• ذكر ما ال يقل عن مرحلتين من مراحل العملية التدريبية ( تقدير االحتياج التدريبي ,وتصميم البرنامج التدريبي)
• إتقان ما ال يقل عن  3من خمس من طرق جمع المعلومات( المقابالت الشخصية ,المجموعات المركزة ,المالحظات
المباشرة ,المقابالت الرسمية ,االستبيان ,تقارير)
• تعداد ما ال يقل عن  5من أسس تقدير االحتياج التدريبي ( تحديد الفئة المستهدفة ,قياس مسرتوى القصرور ومعوقرات
بناء على نتائج تقدير االحتياجات).
األداء  ,ترتيب االحتياجات حسب األولويات  ,تحديد أهداف التدريب ً
• إتقرران صررياغة أهررداف المحترروى ،وأن تحت روي هررذه األهررداف علررى مررا ال يقررل عررن وأحررد مررن ( المعررارف ,المهررارات,
االتجاهات)
• إتقان أسس تصرميم مرادة تدريبيرة مرن خرالل تحديرد االحتياجرات ،وتحديرد محتروى الردورة التدريبيرة ،وتصرنيف المحتروى
التدريبي وترتيبه للدرجة التي تؤهله من تصميم برنامج تدريبي متكامل.
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الموضوعات (المحتوى)

 -1تصميم وتجهيز المحتوى التدريبي
• تعريف مفهوم تصميم البرامج التدريبية
• صياغة اهداف المحتوى
• خطوات تصميم المحتوى التدريبي
 -2تقدير االحتياجات التدريبية
• مفهوم االحتياج التدريبي وأهدافه وأنواعه
• تقدير االحتياج التدريبي وأهميته
• التقدير الفعال لالحتياج التدريبي

مالحظات حول التنفيذ
ويقصررد بهررا :العمليررات التدريبيررة وأهمهررا؛ مرحلررة تحديررد االحتياجررات إذ سرريتم ترردريب
تركررز هررذه الوحرردة علررى دورة الترردريبُ ،
المشاركين على مهارة تحديد االحتياجات التدريبية ،وتصميم البرامج التدريبية ،ومحتواها ،وصياغة أهرداف خاصرة برالمحتوى

التدريبي.

النطاق المقترح
يتوقع إتمام هذه الوحدة خالل  12ساعة تدريبية لمدة يومين وبمعدل  6ساعات لليوم التدريبي الواحد.

29

المصفوفة التعلمية
الموضوع

الرقم

• الترحيب والتعارف

إكساب المشاركين

مادة حول تصميم

• المحاضرة

• الحاسوب

• تعريف مراحل

مهارات صياغة

البرامج التدريبية

• المجموعات

• جهاز العرض

االهداف التدريبية

ومراحل العملية

• دراسة الحالة

• أوراق بيضاء

العامة والخاصة

التدريبية

• العصف الذهني

كبيرة ( Flip

• الحوار المناقشة

) chart

العملية التدريبية
• تصميم وتجهيز
1

أهداف التعلم

المحتوى

األسلوب التدريبي

المحتوى التدريبي

• صياغة أهداف
المحتوى

• خطوات تصمي
•
• م المحتوى التدريبي

• لعب االدوار

اكساب المشاركين
المعارف والمهارات

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

الالزمة لتصميم

المحتوى التدريبي

• مقدمة حول مفهوم

إكساب المشاركين

شر عن

• المحاضرة

• الحاسوب

االحتياج التدريبي

المعارف المتعلقة

االحتياجات

• المجموعات

• جهاز العرض

• أهداف االحتياج

بمفهوم االحتياج

التدريبية

• دراسة الحالة

• أوراق بيضاء

التدريبي وأنواعه

التدريبي وأهميته
تعريف المشاركين

• العصف الذهني

كبيرة ( Flip

• الحوار المناقشة

) chart

• لعب االدوار

بأهداف االحتياجات

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

التدريبية وأنواعها

2

• تقدير االحتياج
التدريبي واهميته
• التقدير الفعال

إكساب المشاركين

مادة عن اهمية

• المحاضرة

• الحاسوب

مهارات تحديد

االحتياجات

• المجموعات

• جهاز العرض

االحتياج التدريبي

التدريبية

• دراسة الحالة

• أوراق بيضاء

لالحتياج التدريبي
3

األدوات

• العصف الذهني

كبيرة ( Flip

إكساب المشاركين

• الحوار المناقشة

) chart

المعارف والمهارات

• لعب األدوار

الالزمة لبناء أهداف

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

بناء على
تدريبية ً
االحتياج التدريبي

30

المالحظات

االطار الزمني
الوق
ساعة واحدة

اليوم االول

اليوم الثاني

• االفتتا

• مراجعة اليوم السابق

• أهداف االحتياج التدريبي

• الترحيب والتعارف
• أهداف التدريب
• رصد التوقعات
• تقييم قبلي
• لمحة عامة عن دورة حياة المدرب

 15دقيقة
ساعة و 45دقيقة

استراحة
• أنواع االحتياج التدريبي

• مفهوم مراحل العملية التدريبية

• تصميم وتجهيز المحتوى التدريبي
• تعريف مفهوم تصميم البرامج التدريبية

ساعة واحدة
 45دقيقة

استراحة غداء
• صياغة أهداف المحتوى

• أهمية االحتياج التدريبي

• خطوات تصميم المحتوى التدريبي
استراحة

 15دقيقة
 45دقيقة

• مفهوم االحتياج التدريبي

• التقدير الفعال لالحتياج التدريبي

 15دقيقة

• مراجعة

• مراجعة عامة
• التقييم البعدي
• تقييم الورشة
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الوحدة الثالثة
االتصال الجماعي في التدريب ودينامياته

32

مقدمة
ُيعرد االتصررال اإلنسراني و ديناميررات الجماعرة جانبررا مهمراً فرري الحيراة ،فهررو أداة فعالرة مررن أدوات التغييرر والتطرروير ،والتفاعررل
بررين األفرراد و الجماعررات ،ويلعررب االتصررال دو اًر مهمراً فرري التطرروير والتغييررر االجتمرراعي والثقررافي واالقتصررادي ،وتعررد عمليررة
االتصال اإلنساني ظراهرة اجتماعيرة ،وحاجرة أساسرية للفررد والجماعرة .وتهردف عمليرة االتصرال و ديناميرات الجماعرة بشركل
عررام إلررى؛ تحقيررق التررأثير واإلقنرراع فرري أفكررار الشررخص المسررتقبل ،والق ردرة علررى االسررتماع واالنتبرراه ،وال ش ر فرران تمتررع الفرررد
بمهارات االتصال ومهارات ديناميات الجماعة سيفيد في مجال التدريب ،وتحقيق األهداف التي يسعى لتحقيقها.
الصلة بالوحدات األخرى
ترتب

هذه الوحدة بشكل وثيق مع الوحدة السابقة (مراحل العملية التدريبية) ،وتؤسس مدخال قويا للوحدات الالحقة،

وبخاصة الوحدة الرابعة (تصميم وتخطيط الجلسات التدريبية) والوحدة الخامسة (أساليب وطرائق التدريب) ألنها تشكل
األساس في استخدام العديد من األساليب والط ارئق .فبمعرفة مبادئ االتصال الجيدة ،وقيادة المجموعة يصبح من الممكن
للمشاركين ت بيق ما اكتسبوه خالل هذه الوحدة في سياق الوحدات المشار إليها .وعالوة على ذلك ،يعتبر االتصال الكافي
والمناخ المالئم في مجموعة العمل أحد أهم عوامل الدافعية ،وأحد أقوى المعيقات في التدريب إن لم تكن مناسبة وإيجابية.
وبالتالي ،ينبغي من خالل هذه الوحدة تقديم بعض األجوبة العملية لألسئلة األكثر عمومية المتعلقة بالتدريب.
الهدف العام للوحدة
إكساب المشاركين المعارف والقدرات والمهارات الالزمة لعملية االتصال و ديناميات الجماعة في التدريب ليصبحوا قرادرين
على فهم الذات ،واالتصال باآلخرين بشكل ناجح وفعال.

االهداف الخاصة
• أن يتعرف المشاركون إلى مفاهيم وأشكال االتصال و ديناميات الجماعة في التدريب.
• أن يتعرف المشاركون إلى عناصر ومبادئ االتصال في التدريب.
• أن يكتسب المشاركون مهارات االتصال و ديناميات الجماعة في التدريب.
• أن يكتسب المشاركون مهارات التعامل مع المعيقات والعقبات المتعلقة في االتصال بالتدريب.
• أن يتمكن المشاركون من اكتساب مهارات التكيف وحل الصراع داخل الجماعة.
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المخرجات
• المشاركون تعززت لديهم معرفة مفاهيم وأشكال االتصال و ديناميات الجماعة في التدريب.
• المشاركون تعززت لديهم معرفة عناصر ومبادئ االتصال في التدريب.
• المشاركون اكتسبوا مهارات االتصال و ديناميات الجماعة في التدريب.
• المشاركون اكتسبوا مهارات التعامل مع العقبات والمعيقات المتعلقة باالتصال بالتدريب.
• المشاركون اكتسبوا مهارات التكيف وحل الصراع داخل الجماعة.
النتائج
• مدربون يوظفون معرفتهم بمفاهيم واشكال االتصال و ديناميات الجماعة في التدريب.
• مدربون يوظفون معرفتهم بعناصر ومبادئ االتصال في التدريب .
• مدربون يمارسون مهارات االتصال و ديناميات الجماعة في التدريب.
• مدربون يمارسون مهارات التعامل مع معيقات االتصال في التدريب.
• مدربون يمارسون مهارات التكيف وحل الصراع داخل الجماعة.
الكفايات
يتوقع من المشاركين مع نهاية هذه الوحدة أن يكونوا قادرين على :
•

التعر رررف إلر ررى قواعد االتصال اللفظي وشبﮫ اللفظي وغير اللفظي ،والقر رردرة على ت بيق هذه المعرفة عند التعامل
مع المشاركين أثناء المسار.

•

ت بيق المحاور الفردية لالتصال التفاعلي والبناء والمحفز.

•

إ ازلة أو تخفيف المعيقات والعقبات المتعلقة باالتصال.

•

توفير أجواء إيجابية من خالل أسلوب االتصال.

•

التعامل مع مختلف أنما االتصال ،وتوجيﮫ المشاركين ضمن سياق الجلسة وعملية التعلم.

•

إدراك البنية غير المرئية واالتصال غير المرئي داخل المجموعة :التعرف على وفهم وتوجيﮫ عمليات ديناميات
الجماعة لضمان نجا تعلم مستدام.

•

تكييف م ارحل عمليات التعلم مع م ارحل ديناميات الجماعة.

•

التعامل بناجح مع المشاكل داخل المجموعة ومع حاالت الصراع والمشاركين "الصعبين"

•

مدركون ألشكال وخصائص الجماعة ولألهمية االنفعالية في عملية تعلم الكبار.
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الموضوعات (المحتوى)
•

مفهوم االتصال

•

مفهوم ديناميات الجماعة

•

أهمية االتصال

•

أشكال االتصال

•

عناصر االتصال

•

مبادئ االتصال

•

معيقات االتصال

•

االتصال ولغة الجسد

•

مهارات االتصال

•

مراحل االتصال

•

ديناميات الجماعة (المراحل :من الصراع إلى التعاون واالنجاز)

•

أشكال وخصائص الجماعة

•
مالحظات حول التنفيذ
تعمررل هررذه الوحرردة علررى إب رراز أهميررة االتصررال فرري الترردريب ،وإكسرراب المشرراركين مهررارات االتصررال ،وتزويرردهم بالمعررارف
المتعلقة باالتصال و ديناميات الجماعة في التدريب ،باللجوء إلى مجموعة من األساليب (عرروض البوربوينر  ،والصرور ،و

تسررجيالت الفيررديو ،و غيرهررا) بهرردف ترروفير أج رواء مريحررة تسررودها الثقررة فرري الترردريب ،ويفضررل اعتمرراد الترردريب المقاربررات
التشاركية التفاعلية خالل تنفيذ تدريبات هذه الوحدة.

النطاق المقترح
يتوقع إتمام هذه الوحدة خالل  12ساعة تدريبية لمدة يومين وبمعدل  6ساعات لليوم التدريبي الواحد.
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المصفوفة التعلمية
الرقم

الموضوع
• الترحيب

والتعارف

• الربط

• لمحة عامة
1

اهداف التعلم
• أن يعرف

المشاركون

مفاهيم االتصال

حول الموضوع

المحتوى
• المالمح الرئيسية
لالتصال
ومفاهيم

االسلوب التدريبي
• المحاضرة

• المجموعات

• دراسة الحالة

• العصف الذهني

االتصال

• الحوار المناقشة
• لعب االدوار

الرئيسي :مقدمة
حول االتصال

االدوات
• الحاسوب

• جهاز العرض

• أوراق بيضاء كبيرة
()Flip chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

ومفاهيم

ديناميات

الجماعة
• عناصر

االتصال

2

• مبادى االتصال

• أن يتعرف

المشاركون على

االتصال و

االتصال

بشكل مفصل

عناصر

ومبادئه.

• اشكال االتصال • أن يتعرف
( االتصال

اللفظي و غير
اللفظي).

3

• مراحل عملية
االتصال و

• شر عناصر
مبادئ االتصال

• مادة عن أشكال

المشاركون على
و مراحله و

مراحل عملية

مستوياته.

مستويات

• المجموعات

• دراسة الحالة

• العصف الذهني
• الحوار المناقشة
• لعب األدوار

االتصال أنما

اشكال االتصال

• المحاضرة

االتصال و

االتصال بشكل

مفصل

• المحاضرة

• المجموعات

• دراسة الحالة

• العصف الذهني
• الحوار المناقشة
• لعب االدوار

• الحاسوب

• جهاز العرض

• أوراق بيضاء كبيرة
()Flip chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة
• الحاسوب

• جهاز العرض

• أوراق بيضاء كبيرة
()Flip chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

االتصال.

• أهمية االتصال • أن يتعرف
في التدريب.

• كيف تتم عملية
4

االتصال

المشاركين على
كيفية عملية
االتصال و

• مراحل االتصال
• عناصر

االتصال

• المحاضرة

• المجموعات

• دراسة الحالة

• العصف الذهني
• الحوار المناقشة

أهميتها في

• لعب االدوار

التدريب.
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• الحاسوب

• جهاز العرض

• أوراق بيضاء كبيرة
( ) Flip chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

المالحظات

• االتصال
المهني.

• مهارات
5

االتصال.

• خصائص
االتصال

• أن يعرف

المشاركين مفهوم

االتصال المهني

و اهم مهارات
االتصال .

• أن يعرف

المشاركين
خصائص

• مادة مفهوم

االتصال المهني
و أهميته.

• المحاضرة

• المجموعات

• دراسة الحالة

• مهارات االتصال

• العصف الذهني

• خصائص

• لعب االدوار

في التدريب.

االتصال.

• الحوار المناقشة

• الحاسوب

• جهاز العرض

• أوراق بيضاء كبيرة
()Flip chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

االتصال.
• االتصال و
لغة الجسد

• معيقات

عالقة االتصال

بلغة الجسد ،و

االتصال .

معيقات

الجماهيري.

• أن يتعرف

االتصال.

االتصال

• االتصال
6

• التعرف على

• أنظمة

االتصال.

المشاركين على
الجماهيري و

(المراحل :من
الصراع إلى

التعاون

7

واالنجاز)
•

أشكال

وخصائص

الجماعة

.

• االتصال

• لعب االدوار

.

الجماهيري و

مفهوم ديناميات
الجماعة

• أن يتعرف

المشاركين الى

• الحوار المناقشة

• جهاز العرض

• أوراق بيضاء كبيرة
()Flip chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

اهميته.

• أشكال انظمة

السمعي و

المشاركين على

• دراسة الحالة

• معيقات االتصال

السمعي ،

• أن يتعرف

• المجموعات

• العصف الذهني

انظمة االتصال

الحسي)

الجماعة

عالقته باالتصال

االتصال (

(البصري و

• ديناميات

• لغة الجسد و

• المحاضرة

• الحاسوب

البصري ،
الحسي)

• مفاهيم ديناميات

• المحاضرة

• مراحل تشكيل

• دراسة الحالة

• أشكال الجماعة

• الحوار المناقشة

الجماعة

الجماعة

مراحل تشكيل
الجماعة

وخصائصها
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• المجموعات

• العصف الذهني
• لعب االدوار

• الحاسوب

• جهاز العرض

• أوراق بيضاء كبيرة
()Flip chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

االطار الزمني
الوق

اليوم االول
ساعة واحدة

اليوم الثاني

• االفتتا

•

مراجعة اليوم األول.

• الترحيب والتعارف

•

خصائص االتصال

• أهداف التدريب

•

أهمية االتصال في التدريب.

• رصد التوقعات
• تقييم قبلي

• لمحة عامة حول االتصال ومفاهيم
ديناميات الجماعة
 15دقيقة
ساعة و 45دقيقة

استراحة
• عناصر االتصال

• االتصال و لغة الجسد

• مبادئ االتصال

• معيقات االتصال

• أشكال االتصال ( االتصال اللفظي و غير
اللفظي).
ساعة واحدة
 45دقيقة

استراحة غداء
• مراحل عملية االتصال ومستوياتها.
• االتصال المهني.

• االتصال الجماهيري

• أنظمة االتصال ( البصري  ،السمعي ،
الحسي)

 15دقيقة
 45دقيقة

استراحة
•
•

كيف تتم عملية االتصال

مهارات االتصال

• ديناميات الجماعة (المراحل :من الصراع إلى
التعاون واإلنجاز)

• أشكال وخصائص الجماعة
 15دقيقة

• مراجعة عامة

• مراجعة

• التقييم البعدي
• تقييم الورشة
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الوحدة الرابعة
تصميم وتخطيط الجلسات التدريبية

39

المقدمة
تعتبرر العمليرة التدريبيرة منرذ قردم العصررور ،مرن العمليرات التري تخضرع للعرالج والتنميررة بشركل مسرتمر ،مرن خرالل التخطرريط
المس ررتمر للعملي ررة التدريبي ررة .وتعم ررل ه ررذه الوح رردة عل ررى تص ررميم وتخط رريط الجلس ررات التدريبي ررة ،وذلر ر بر رالتعريف بالجلس ررات
التدريبية وأهميتها ومكونات الجلسة التدريبية .وستعمل على التعريف بكيفية تصميم خطة الجلسرة التدريبيرة وعناصرر الخطرة
والعوامل المؤثرة ،والتي يجب م ارعاتها عند تصميم الخطة التدريبية ،إضافة ألهمية المحتوى والموضوعات التي تبنى حسب
األهررداف العامررة والخاصررة مررن الترردريب ،وت ارعرري الفئررة المسررتهدفة والتسلسررل المنطقرري والزمنرري .وسرريتم التعرررف فرري ختررام
الوحرردة ،علررى أشرركال الجلسررات التدريبي رة ،لتنظرريم عمليررة جلرروس المشرراركين فرري القاعررة التدريبيررة؛ لتسررهيل عمليررة االتصررال
والتواصل بين المشاركين والمدرب.
الصلة بالوحدات األخرى
تترريح هررذه الوحرردة للمشرراركين اسررتذكار مررا خلص روا إليرره فرري الوحرردات السررابقة ،وبخاصررة الوحرردة الثالثررة ،وأخررذ ذل ر

بعررين

رار
االعتبرار عنررد تصرميم وتخطرريط الجلسررات التدريبيرة باعتبارهررا المردخل األسرراس لمجمررل العمليرة التدريبيررة ،كمرا وتؤسررس اطر اً
مرجعي راً للوحرردة الخامسررة (أسرراليب وطرررق الترردريب) ،وترتب

بهررا ارتباطررا عضررويا ،ممررا يعمررق وعرري المشرراركين لرريس فقررط

بالعملية التدريبية ،بل بذواتهم كمدربين.
الهدف العام للوحدة
اكساب المشاركين مهارة تصميم وتخطيط الجلسات تدريبية.
االهداف الخاصة
•

أن يتعرف المشاركون إلى مفهوم ومكونات الجلسات التدريبية.

•

أن يتمكن المشاركون من إعداد وتصميم خطة جلسات تدريبية.

•

أن يتمكن المشاركون من تحديد مواضيع ومحتوى الجلسات التدريبية.

•

أن يتعرف المشاركون إلى أشكال الجلسات التدريبية.

المخرجات
•

المشاركون يعرفون مفاهيم ومكونات الجلسات التدريبية.

•

المشاركون اكتسبوا المهارات والمعارف الالزمة لتصميم وتنفيذ خطة جلسات تدريبية.

•

المشاركون اكتسبوا المعارف والمهارات لتحديد واختيار المحتوى التدريبي للجلسات التدريبية.

•

المشاركون اكتسبوا المعارف والمهارات الالزمة لتحديد الشكل المناسب للجلسات التدريبية.
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النتائج
•
•
•
•
•

مدربون يصممون وينفذون جلسات تدريبية.

مدربون يعرفون مكونات الجلسات التدريبية.

مدربون
يصممون خطط لجلسات تدريبية.
م
مدربون يجهزون محتوى التدريب المناسب للجلسات التدريبية.
مدربون يجهزون الشكل المناسب للجلسات التدريبية.

الكفايات
يتوقع من المشاركين مع نهاية الوحدة أن يكونوا قادرين على :
•

التعرف إلى مفهوم الجلسة التدريبية وتعداد مكونات الجلسة التدريبة.

•

إتقان تصميم خطة جلسة تدريبية تشمل ما ال يقل عن  %90من مكونات الخطة الموضروع /المحتروى ،المردربين

•

إتقران مهررارة تحديررد المحترروى المناسرب للجلسررات التدريبيررة مررن خررالل م ارعراة اآلترري ( :الفئررة المسررتهدفة  ،واألهررداف

 /المتدربين ،واألهداف ،والنشا  ،والزمن ،واألساليب والطرائق ،واألدوات)
التعلمية  ،والمدة الزمنية)

•
•

إتقان مهارة تنظيم المحتوى التدريبي للجلسات التدريبية بشكل متسلسل ،ومنطقي ،وتسلسل زمني مناسب.

إتقرران تصررميم شرركل الجلسررة التدريبيررة بشرركل المناسررب للترردريب مررع م ارعرراة ( المكرران  ،والعرردد ،وخصررائص الفئررة
المستهدفة  ،والتجهيزات والمعدات)

الموضوعات (المحتوى)
•

مفهوم الجلسات التدريبية

•

مكونات الجلسات التدريبية

•

إعداد وتصميم خطة جلسات تدريبية

•

مواضيع ومحتوى الجلسات التدريبية

•

أشكال الجلسات التدريبية

مالحظات حول التنفيذ
سررنعمل خررالل هررذه الوحرردة علررى إكسرراب المشرراركين؛ المعرفررة ،والمهررارات الالزمررة لتصررميم ،وتنفيررذ الجلسررات التدريبيررة ،ومررا

يرافقهررا مررن مواضرريع ،مثررل؛ تصررميم خطررة الجلسررات التدريبيررة ،ومكونررات الجلسررات ،وأشرركال الجلسررات ،مررن خررالل تمررارين
عملية سيقوم المشاركون فيها بأنفسهم خالل التدريب.

النطاق المقترح

يتوقع إتمام هذه الوحدة خالل  12ساعة تدريبية لمدة يومين بمعدل  6ساعات لليوم التدريبي الواحد.
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المصفوفة التعلمية
الرقم

1

اهداف التعلم

الموضوع

المحتوى

االسلوب التدريبي

االدوات

• الترحيب والتعارف •

الترحيب

• شر المفاهيم

• المحاضرة

• الحاسوب

• مفهوم ومكونات

والتعارف

المتعلقة

• المجموعات

• جهاز العرض

•

المقدمة

بالجلسات

• دراسة الحالة

• أوراق بيضاء كبيرة

•

المفاهيم

التدريبية

• العصف الذهني

ومكوناتها

• الحوار المناقشة

• أقالم تخطيط

• لعب االدوار

• أوراق ملونة

• ملخص عن

• المحاضرة

• الحاسوب

• المجموعات

• جهاز العرض
• أوراق بيضاء كبيرة

الجلسات التدريبية

• إعداد وتصميم

• تصميم خطة

خطة جلسات

جلسة تدريبية

مكونات

تدريبية

تشمل :مكونات

الجلسة

• دراسة الحالة

الموضوع,

التدريبية

• العصف الذهني

والمحتوى،
2

• مفهوم اهداف

والمدربين،

الجلسة

والمتدربين،

وعنوانها

( ) Flip chart

( ) Flip chart

• الحوار المناقشة

• أقالم تخطيط

• لعب األدوار

• أوراق ملونة

واألهداف،
والنشا  ،والزمن ،
واالساليب
والطرائق ،
واألدوات
• تحديد مواضيع

• تحديد المحتوى

• عناصر

• المحاضرة

• الحاسوب

ومحتوى الجلسات

المناسب للجلسات

تحديد المحتوى

• المجموعات

• جهاز العرض

التدريبية

التدريبية ،وتنظيم

التدريبي

• دراسة الحالة

• أوراق بيضاء كبيرة

المحتوى بتسلسل

والعوامل المؤثرة

• العصف الذهني

منطقي

به ومن هم الفئة

• الحوار المناقشة

• أقالم تخطيط

المستهدفة

• لعب األدوار

• أوراق ملونة

3

( ) Flip chart

واألهداف والمدة
الزمنية
• أشكال الجلسات
التدريبية
4

• المحاضرة

• الحاسوب

• ربط شكل الجلسة

• أمثلة وصور

• جهاز العرض

التدريبية بالعوامل

على أشكال

• المجموعات

• أوراق بيضاء كبيرة

المحددة لها

الجلسات

• دراسة الحالة

والمؤثرة عليها،

التدريبية

• العصف الذهني

( ) Flip chart

وبما يتناسب مع

• الحوار المناقشة

• أقالم تخطيط

المحتوى التدريبي

• لعب األدوار

• أوراق ملونة
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المالحظات

اإلطار الزمني

الوق
ساعة واحدة

اليوم االول

اليوم الثاني

• االفتتا

• مراجعة اليوم األول.

• االتصال ولغة الجسد

• الترحيب والتعارف
• أهداف التدريب
• رصد التوقعات
• تقييم قبلي

• لمحة عامة حول الجلسة التدريبية
 15دقيقة
ساعة و 45دقيقة

استراحة
• مفهوم الجلسات التدريبية

• أشكال الجلسات التدريبية

• خطة جلسة تدريبية

• تمارين أشكال الجلسات التدريبية

ساعة واحدة
 45دقيقة

استراحة غداء
• المكونات

•

• التصميم

أشكال الجلسات التدريبية

• مقارنات ( إيجابيات وسلبيات )

• التنفيذ
استراحة

 15دقيقة
 45دقيقة

• محتوى الجلسات التدريبية

 15دقيقة

• مراجعة

• مراجعة عامة
• التقييم البعدي
• تقييم الورشة
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الوحدة الخامسة
أساليب وطرائق التدريب

44

المددقدمددددة

ُيعر ر ررد

الت رردريب وس رريلة الس ررتثمار االنس رران ،وأداة إلح ررداث التغيي ررر ف رري جوان ررب رئيس ررية ،مث ررل؛ الق رردرات ،والمعلوم ررات ،والمه ررارات
والسلوك ،واالتجاه .والتدريب الفاعل؛ مجموعة من العناصر الفاعلة .ويتفاعل مجال التدريب ،ومحتواه ،وأساليبه مرع بعضرها
بعضاً لتحقيق أقصى غاية من كفاءة التدريب.
عبرر عرن الكيفيرة التري سريتم فيهرا
و نتطرق هنا ،إلى األساليب التدريبية التي تعتبر جزءاً ال يتج أز من عملية التردريب؛ فهري تُ م
ردربين وتعرريفهم بطبيعرة
سير الجلسات التدريبية ،بحيث تعتبر مجموعة الطرق ،والوسرائل ،واألدوات المتبعرة فري توصريل المت م
العمل الذي يجب أن يقومروا بره بعرد انتهراء المردة الزمنيرة لتردريبهم .وتتضرح أهميرة األسراليب مرن خرالل الترأثير الرذي تضرفيه
على شخصية المدرب والمتدرب ،والتي من شأنها أن تجعل كل مدرب يتميز عن غيرره فري التردريب ،كمرا وتجعرل المتردربين
على مستوى عال من األداء في الجلسات التدريبية.
الصلة بالوحدات األخرى
تعتبر هذه الوحدة مثالية لت بيق المعرفة ،والكفاءات المتعلمة ،أو المكتسبة م ر ر ر ر ر ر ر ررن غيرها ،من الوحدات التدريبية .ويمكن
اتخاذ كل موضوع من مواضيعها؛ كمادة للتنفيذ ،والتوضيح ،والعرض ،أو لتحليل استخدام األساليب والط ر ر ر ارئق الفردية .كما
ويمكن تحليلهررا مع المعايير ،والمواضيع المدرجة في كافة الوحدات التدريبية األخرى ،من منظررور مالءمة بعض األساليب
والطر ر ارئق مر رع الجان ررب األخر (الفئة المستهدفة ،الوقت ،الموارد ،الﺦ) .فعلى سبيل المثال؛ يمكن للمجموعات اختيار أفضل
األساليب والط ر ر ر ر ر ر ر ر ارئق في شر األشكال المختلفة للتر ر ر ر ر ر ر رردريب ،أو الستكشاف طر ر ر ر ر ر ر رررق للتغلب على مشاكل االتصال داخل
المجموعة .وفي وحدات تدريبية أخرى .يمكن اإلشارة ،إلى األساليب والط ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ارئق الممكن استخدامها للعمل مع المواضيع
الفردية ،أو مع أنواع المشاركين المختلفة .وفي هذه الوحدة ،يصبح من الممكن ت بيق مثل هذه األفكار.
الهدف العام للوحدة

إكساب المشاركين مهارات استخدام األساليب التدريبية في التدريب.

االهداف الخاصة
•

أن يتعرف المشاركون إلى مفاهيم األساليب التدريبية وأهميتها.

•

أن يكتسب المشاركون مهارة توظيف األساليب التدريبية في العملية التدريبية.

•

أن يتعرف المشاركون إلى معايير اختيار األساليب التدريبية للجلسة التدريبية.

•

أن يكتسب المشاركون مهارة توظيف المعينات التدريبية في العملية التدريبية.

•

أن يتعرف المشاركون إلى أنما المشاركين المختلفة.
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المخرجات .
•

المشاركون اكتسبوا معارف لمفاهيم االساليب التدريبية.

•

المشاركون اكتسبوا مهارة توظيف األساليب التدريبية في العملية التدريبية.

•

المشاركون اكتسبوا معرفة معايير اختيار األساليب التدريبية المناسبة للجلسة التدريبية.

•

المشاركون اكتسبوا مهارة توظيف المعينات التدريبية في العملية التدريبية.

•

المشاركون اكتسبوا معارف بأنما المشاركين خالل السير العملية التدريبية.

النتائج
•

مدربون يوظفون معرفتهم في مفاهيم األساليب التدريبية في التخطيط لبرنامج تدريبي.

•

مدربون يوظفون االساليب التدريبية في العملية التدريبية.

•

مدربون يوظفون األساليب التدريبية المناسبة وفق المعايير في الجلسة التدريبية.

•

مدربون يوظفون المعينات التدريبية المناسبة وفق ما يتناسب مع البيئة التدريبية.

•

مدربون يوظفون معرفتهم في أنما المشاركين وفق ما يناسب سير العملية التدريبية.

الكفايات
يتوقع من المشاركين مع نهاية هذه الوحدة أن يكونوا قادرين على :
•

تعريف االأساليب التدريبية كمفهوم.

•

ذكر ما ال يقل عن  5أسباب ألهمية استخدام األساليب التدريبية( .إيصال المعلومرة بطريقره غيرر تقليديرة  ,تحفيرز
المترردرب علررى المشرراركة  ,وكسررر الجمررود ،وتوسرريع المرردارك ،وسرررعة ايصررال المعلومررة ،وكسررر حرراجز الخرروف،
والتردد ،والتشجيع على التطور والتقدم).

•

تعداد ما ال يقل عن  5من األساليب التدريبية (أسلوب األسئلة ،وفن األلقراء ،واسرتخدام اللغرة الحركيرة واللفظيرة،
استخدام وسائل ايضا مناسبة  ,والحوار الفعال ,والعصف الذهني ،وتمثيل االدوار).

•

إتقان  4اساليب من أساليب التدريب(المناقشة ،ودراسة الحالة ،ولعب األدوار ،والعصف الذهني).

•

إتقرران اختيررار األسرراليب التدريبيررة وفررق  3معررايير( الفئررة ،والوق ر  ،والبيئررة التدريبيررة ) للدرجررة الترري تمكنرره مررن
ممارسة األساليب التدريبية بكفاءة وفعالية.

•

إتقان استخدام  4مرن المعينرات التدريبيرة( معينرات المعروضرة ,والمعينرات المطبوعرة ,واجهرزة العررض ,والسربورات)
وفق ما يتناسب مع البيئة التدريبية للدرجة التي تمكنه من ممارسة األساليب التدريبية بكفاءة وفعالية.

•

تعداد أربع أنما من أنما المشاركين (للدرجة التي تؤهله من إدراك تصرفاتهم خالل التدريب)
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الموضوعات (المحتوى)
 -1التعريف باألساليب التدريبية وأهميتها .
 مقدمة حول األساليب التدريبية وأهميتها. تعريف األساليب التدريبية كمفهوم. أهمية استخدام األساليب التدريبية في التدريب. -2مهارة توظيف األساليب التدريبة في الجلسة.
 تعداد األساليب التدريبية( :أسلوب األسئلة ،وفن األلقراء ،واسرتخدام اللغرة الحركيرة واللفظيرة ،واسرتخدام وسرائلإيضا مناسبة ،والحوار الفعال ,و الذهني ،وتمثيل األدوار).
 إتقان أساليب التدريب (المناقشة ،ودراسة الحالة ،ولعب األدوار ،والعصف الذهني).معايير اختيار األساليب التدريبة المناسبة للجلسة.

-3

 تعريف  3من معايير اختيار االساليب التدريبية ( الفئة ،والوق  ،والبيئة التدريبية ). -4مهارة توظيف المعينات التدريبية في البيئة التدريبية
-

مفهوم المعينات التدريبية

-

أهمية استخدام المعينات التدريبية

-

أنواع المعينات التدريبية ( معينات المعروضة ,والمعينات المطبوعة ,وأجهزة العرض ,والسبورات)

-

مميزات كل منها والبيئة األمثل الستخدام كل منها

 -5تعريف بأنما المشاركين في العملية التدريبية
-

مفهوم أنما المشاركين

-

اهمية الوعي ألنما المشاركين

-

أنما المشاركين وذكر صفات كل النمط

مالحظات حول التنفيذ
تركز هذه الوحدة على جزء مهم بما يخص تدريب المدربين ،وهو األساليب التدريبية،؛ وأهميتها ،وأنواعهرا ،وكيفيرة ممارسرتها
خررالل عمليررات الترردريب ،إضررافة إلررى مفهرروم المعينررات التدريبيررة ،والترري تعتبررر مجموعررة مررن الوسررائل والمعرردات الترري يجررب
اسررتخدامها لتسررهيل عمليررة الترردريب .ولهررذه المعينررات أن رواع مختلفررة سرريتعرف عليهررا المشرراركون خررالل الترردريب .وتركررز هررذه
الوحدة أيضاً على موضوع مهم وهو أنما المشاركين ،وصفاتهم ،وكيفية التعامل معهم.
النطاق المقترح
يتوقع إتمام هذه الوحدة خالل  12ساعة تدريبية لمدة يومين ،و بمعدل  6ساعات لليوم التدريبي الواحد.
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المصفوفة التعلمية
الرقم

الموضوع

اهداف التعلم

• الترحيب والتعارف • الترحيب
• مفاهيم األساليب
التدريبية

والتعارف بين

المدرب

• مقدمة حول

األساليب التدريبية
وأهميتها.

والمتدربين

• تعريف األساليب

المشاركين

• أهمية استخدام

• اكساب

1

المحتوى

معارف
مفاهيم

األساليب

التدريبية كمفهوم.

األساليب التدريبية

االسلوب التدريبي
• المحاضرة

• المجموعات

• دراسة الحالة

• العصف الذهني
• الحوار المناقشة
• لعب األدوار

في التدريب

االدوات
• الحاسوب
• جهاز

العرض

• أوراق بيضاء

كبيرة ( Flip
) chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

التدريبية

• تطبيق استخدام
أنواع األساليب
التدريبية

إكساب

• مراجعة المحور

المشاركين مهارة

السابق

األساليب

التدريبية:

توظيف

التدريبية في

العملية التدريبية

• تعداد االساليب
(أسلوب األسئلة فن
األلقاء ,استخدام
اللغة الحركية
واللفظية ،استخدام
وسائل إيضا
مناسبة  ,الحوار

2

الفعال ,العصف
الذهني ،وتمثيل
األدوار.
• إتقان أساليب

التدريب (المناقشة،

دراسة الحالة ،لعب

األدوار ،العصف

الذهني)
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• المحاضرة

• المجموعات
•

دراسة

الحالة

• العصف الذهني
• الحوار المناقشة
• لعب األدوار

• الحاسوب
• جهاز

العرض

• أوراق بيضاء

كبيرة ( Flip
) chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

المالحظات

• معايير اختيار

اكساب

االساليب التدريبية المشاركين مهارة
للجلسة التدريبية معرفة اختيار
األساليب

3

التدريبة

• مراجعة المحور
السابق

• تعريف  3من

معايير اختيار

األساليب التدريبية (

الفئة ،والوق ،

والبيئة التدريبية ).

• استخدام المعينات إ كسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراب
التدريبية في البيئة المش ر ر ر ر ر ر ر رراركين

التدريبية
4

مهررارة توظيررف
المعين ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات

التدريبي ر ررة ف ر رري
العملي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة

المشاركين

5

• المجموعات

• دراسة الحالة

• العصف الذهني
• الحوار المناقشة
• لعب األدوار

• مراجعة المحور

• المحاضرة

• تعريف المعينات

• دراسة الحالة

السابق

التدريبية وأهميتها

• أنواع المعينات

• المجموعات

• العصف الذهني
• الحوار المناقشة

• مميزات كل معين

• مراجعة المحور

• المحاضرة

انما المشاركين

• مفهر ر ر ر ر ر ر ر رروم انمر ر ر ر ر ر ر ر ررا

• دراسة الحالة

أن يكتسب

• أهمية الوعي ألنما

• الحوار المناقشة

أن يتعرف

المشاركون إلى

التدريبي

السابق

المشاركين

المشاركون مهارة

تدريبي مناسب

وصفات كل النمط

ألنما

العرض

• أوراق بيضاء

كبيرة ( Flip
) chart

• أقالم تخطيط
• الحاسوب
• جهاز

العرض

• أوراق بيضاء

كبيرة ( Flip
) chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

المشاركين

اختيار أسلوب

• جهاز

• اوراق ملونة

• لعب االدوار

التدريبية

• انمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا

• المحاضرة

• الحاسوب

• أنم ر ر ر ررا المش ر ر ر رراركين

المشاركين
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• المجموعات

• العصف الذهني
• لعب األدوار

• الحاسوب
• جهاز

العرض

• أوراق بيضاء

كبيرة ( Flip
) chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

االطار الزمني
الوق
ساعة واحدة

اليوم االول

اليوم الثاني

• االفتتا

• مراجعة اليوم االول.

• الترحيب والتعارف

• توظيف المعايير تدريبية ( الفئة ,والوق

• أهداف التدريب

،

واالمكانات) في األساليب التدريبية

• رصد التوقعات
• تقييم قبلي

• لمحة عامة حول األساليب التدريبية
 15دقيقة
ساعة و 45دقيقة

استراحة
• مفهوم األساليب التدريبية

• مفهوم المعينات التدريبية

• أهمية االساليب التدريبية

• أهمية المعينات التدريبية

ساعة واحدة
 45دقيقة

استراحة غداء
• مفهوم انما المشاركين وأهميتها

• األساليب التدريبية

• أنما المشاركين خالل العملية التدريبية

• انشطة األساليب التدريبية

 15دقيقة
 45دقيقة

استراحة
• إتقان استخدام األساليب التدريبية

• صفات أنما المشاركين

• معايير اختيار األساليب التدريبية
 15دقيقة

• مراجعة عامة

• مراجعة

• التقييم البعدي
• تقييم الورشة
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الوحدة السادسة
قياس العائد على التدريب
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المقدمة
يتمحررور مفهرروم قيرراس العائررد علررى الترردريب ،فرري العمليررة الترري تهرردف إلررى قيرراس كفرراءة األنشررطة المتعلقررة بالترردريب ,وهررل تررم
االستفادة منها بالشكل المناسب؟ وهو القياس المبني على مؤشرات دقيقة يتم من خاللها تقييم جودة التدريب ودرجة فاعليتره
لتحقيق األهداف المحددة لكل برنامج تدريبي.
وللعائررد علررى الترردريب أهميررة كبي ررة س رواء علررى مسررتوى الفرررد أو المؤسسررة .ويمكررن تحديررد تل ر األهميررة فرري ،اتخرراذ الق ر اررات
السليمة العائدة على تحقيرق التردريب .وبالترالي ،يقودنرا االسرتثمار األمثرل لهرذا النشرا الهرام ،إلرى التعررف علرى مردى الترأثير
الذي أحدثره البرنرامج التردريبي لردى المشراركين بعرد نهايرة التردريب مرن خرالل النترائج التري توضرح مردى ترأثير التردريب علرى
المعرارف ،واألداء ،واإلنتاجيرة لرديهم ،وأيضراً؛ مرن خرالل عمليرة قيراس موضروعية لمجموعرة المهرارات ،والقردرات ،والمعرارف،
واالتجاهررات الترري اكتسرربها المترردرب .وكررذل  ،يحرردد مسررتوى التطرروير الررذي أحدثرره هررذا الترردريب فرري سررلوكهم ،وحتررى فرري أداء
المؤسسة بشكل عام.
الصلة بالوحدات األخرى
يمكن لكافة الوحدات السابقة؛ أن تخدم كأساس إلنشاء دورة تدريب جيدة .وبما أنها تستند إلى مبادئ وم ارحل وأشكال
التدريب ،فمن الضروري األخذ بعين االعتبار المبادئ النظرية بسياق العمل من خالل؛ عمليات القياس .وبالتالي ،التطوير
والتغييررر والمواءمررة علررى الب ررامج التدربيي ر ة ،كحالررة دائمررة مررن الررتعلم المسررتمر؛ ممررا يعنرري قرردرة المشرراركين علررى االسررتمرار
بالتطور واإلبداع كمدربين أدركوا مفهوم التدريب كحالة مهنية تتطلب االلتزام بالبحث ،والقياس ،والمقارنة ،والتجديد.
الهدف العام للوحدة
اكساب المشاركين المعارف والمهارات لقياس وتقييم البرامج التدريبية.
االهداف الخاصة
• أن يتعرف المشاركون إلى مفهوم قياس العائد على التدريب للبرامج التدريبية.
• أن يتعرف المشاركون إلى مراحل تقييم البرامج التدريبية.
• أن يتعرف المشاركون إلى ادوات تقييم البرامج التدريبية.
• أن يتعرف المشاركون إلى طرق وانواع التقييم.
• أن يكتسب المشاركون مهارات تصميم نموذج (نماذج) تقييم.
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المخرجات
•

المشاركون اكتسبوا معرفة مفهوم قياس العائد على التدريب.

•

المشاركون قادرون على استخدام طرق التقييم المتنوعة في قياس العائد على التدريب للبرامج التدريبية.

•

المشاركون اكتسبوا مهارة التقييم وفق نموذج كيرك باتري لقياس العائد على التدريب.

•

المشاركون اكتسبوا مهارة تصميم نموذج تقييم للتدريب.

النتائج
•
•
•
•

مدربون يوظفون مفهوم قياس العائد على التدريب في برامج تدريب المدربين.

مدربون يقيسون العائد على التدريب للبرامج التدريبية وفق نموذج كيرك باتري .
مدربون يستخدمون طرق متنوعه في تقييم البرامج التدريبية.
مدربون يصممون نموذج تقييم للتدريب.

الكفايات
مع نهاية الوحدة يتوقع من المشاركين ان يكونوا قادرين على :
• إتقان المعارف الالزمة للدرجة التي تؤهله بتعريف مفهوم قياس العائد على التدريب للبرامج التدريبية.
• إتقان ما ال يقل عن  3من أهداف قياس العائد على التدريب ( التأكد من نجا البرامج التدريبية في تحقيق أهدافها
سواء من حيث؛ التخطيط أو التنفيذ ,معرفة مدى تحقيق البرنامج ألهدافه بالنسبة للمتدربين .ويتطلرب ذلر  ،التحقرق
من سالمة تحديد الشرو الخاصة بالمتدربين ومالءمتها للهدف من التدريب .التأكد باستمرار مرن أن المتردربين مرا
تدربوا عليه.
زالوا متحمسين لتطبيق ما م

• إتقان ما ال يقل عن  2من مراحل ( التقييم ) لقيراس العائرد علرى التردريب للبررامج التدريبيرة((أ) تقيريم المتردربين قبرل
تنفيذ البرنامج التدريبي (ب) متابعة وتقييم المتدربين أثناء البرنامج التدريبي( :ج) متابعة المتدربين بعد التدريب:
• إتقرران مررا ال يقررل عررن  3مررن طرررق وأن رواع تقيرريم وقيرراس العائررد علررى الترردريب للب ررامج التدريبيررة ( االختبررارات .نسرربة
الحضررور كمقيرراس لنجررا البرنررامج الترردريبي .اسررتبيانة اآلراء بواسررطة رؤسرراء عمررل المترردرب .وتقررارير تقيرريم األداء.
والزيارات الميدانية
مالحظات حول التنفيذ
تركز الوحدة االخيرة من هذا المنهاج على موضوع التقييم ،وقياس العائد التدريبي .وينبغي أن يتعرف المشاركون خالل هذه
الوحدة على اهمية التقييم ،وأهداف التقييم وقياس العائد التدريبي ومراحل وطرق قياس العائد التدريبي.
النطاق المقترح
يتوقع اتمام هذه الوحدة خالل  12ساعة تدريبية لمدة يومين و بمعدل  6ساعات لليوم التدريبي الواحد.
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المصفوفة التعلمية

الموضوع

اهداف التعلم

المحتوى

االسلوب التدريبي

االدوات

الرقم
• الترحيب

والتعارف

1

• مقدمة حول
مفهوم تقييم

وقياس العائد

تعزيز معرفة

مقدمة حول

المشاركين بمفهوم

مفهوم عملية

التدريب

التدريب واهميته

قياس العائد على

قياس العائد على

على التدريب.
• تعريف التقييم

إكساب المشاركين

• قياس العائد

أربع مراحل اساسية

كمفهوم.

2

على التدريب

لقياس العائد على

العائد على

التدريبية

• أهمية قياس
التدريب

• مراحل تقييم
البرنامج

التدريبي

3

مهارة التقييم خالل

غكساب المشاركين

مهارة استخدام طرق
التقييم المتنوعة في

• طرق وانواع
• نموذج كيرك

التدريبية

باتري لقياس

قياس العائد على

التدريب

التدريب للبرامج

• المجموعات
• العصف الذهني
• الحوار المناقشة

• المجموعات
• العصف الذهني

التدريب للبرامج

قياس العائد على

التقييم

اهداف مرحلة

المحاضرة

• الحوار المناقشة
• اوراق عمل

مراحل تقييم

• أوراق عمل

البرنامج التدريبي

• المجموعات

التدريب

• العصف الذهني

طرق تقييم

• دراسة الحالة

• الحوار المناقشة
• لعب األدوار

العائد على

التدريب
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• الحاسوب

• جهاز العرض

• أوراق بيضاء كبيرة
( ) Flip chart

• أقالم تخطيط
• اوراق ملونة
• الحاسوب

• جهاز العرض

• أوراق بيضاء كبيرة
( ) Flip chart

• أقالم تخطيط
• اوراق ملونة

• الحاسوب

• جهاز العرض

• أوراق بيضاء كبيرة
( ) Flip chart

• أقالم تخطيط
• أوراق ملونة

المالحظات

النطاق الزمني
الوق
ساعة واحدة

اليوم االول

اليوم الثاني

• االفتتا

• مراجعة اليوم السابق

• الترحيب والتعارف
• مفهوم التقييم
• رصد التوقعات
• تقييم قبلي

• لمحة عامة
 15دقيقة
ساعة و 45دقيقة

استراحة

• مفهوم عملية تقييم وقياس

• متابعة طرق وأنواع عملية التقييم

العائد على التدريب
• أهمية عملية تقييم وقياس العائد
على التدريب

ساعة واحدة
1:00- 1:45

استراحة غداء
• اهداف عملية تقييم وقياس
العائد على التدريب

• أدوات القياس
• نموذج كيرك باتري لقياس العائد على

• مراحل عملية التقييم
 15دقيقة
 45دقيقة
 15دقيقة

التدريب

• طرق وانواع عملية التقييم
• مراجعة

استراحة
• مراجعة عامة

• التقييم البعدي
•
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األدب والمراجع
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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