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

 

التي ؤسسية إن اآلراء الواردة في هذا المنهاج ال تعبر بالضرورة عن آراء الجمعية االلمانية لتعليم الكبار، فهي خالصة مخرجات تطوير القدرات الم
 سرة والطفولة.جمعية حماية األمع  ،وإعداد المناهج واالدلة التعلمية ،التدريب ؛مجاالتفي  ،الكبارنفذتها الجمعية االلمانية لتعليم 

 
 . 2019،  الطبعة األولى

 
 جميع حقوق الطبع، لمركز التدريب والتمكين المجتمعي/جمعية حماية األسرة والطفولة.

 األردن . ........ ربدإ  2000 -ص . ب   
 ( .962) 2– 7250481 -هاتف    
 ( 962) 2- 7250481 –فاكس 

 jordan_fcps@yahoo.com   بريد الكتروني :
 jordanfcps.com.joالموقع على الشبكة :   
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المنظمة التي تستمر مدى الحياة، منهجيات وأدوات تعليم الكبار، هي أكثر من مجرد تعلم القراءة والكتابة، هي مجموعة متكاملة من العمليات التعلمية 

لمجال ة التعلمية التنموية الفاعلة التي تستند إلى مفاهيم التربية لتمكين المجتمعات المحلية، وتحسين مستوياتها الحياتية والمعيشية، هي اا هي األد
 دة كمدخل للتنمية.التعلمي الواسع الذي يراعي االحتياجات والفرص والمفاهيم والبيئة الثقافية المجتمعية السائ
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فتتصل بقياس العائد  :ما السادسة واألخيرةأوالخامسة: أساليب وطرائق التدريب، و  ،تصميم وتخطيط الجلسات التدريبية :الرابعةو ، الجماعة في التدريب
 (على التدريب

 
 االسترشاد:

واألدوات والمعايير التدريبية لمعهد القيادة والتدريب البريطاني  تم الرجوع واالسترشاد خالل إعداد وتطوير هذا المنهاج والدليل بمجموعة من المواد 
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 اإلعداد والتطوير
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كاء DVV International تعمل الجمعية األلمانية لتعليم الكبار  2010منذ العام  مع العديد من الشر

ن  ن وغير الحكوميير ي األردن الحكوميير
وتطوير مقاربات  ،الراشدين للتنمية، عىل تعزيز مفهوم تعليم الكبار/ فن

 . للتدريب، بالتوازي مع بناء القدرات المؤسسية. وتقييم الحاجات والتشبيك

ن والميشين والمدراء ألكير  200وخالل ما يقارب العشر سنوات، تم إعداد وبناء قدرات أكير من   من المدربير

بية الشعبية ضمن مؤسسة محلية، بما يتصل بالمقاربات الحديثة القائمة  30من  عىل مفاهيم التشاركية والير

إدارة مؤسسات تعليم ، ويعزز مرتكزات تعليم الكبار، لتوفير تعلم كبار أفضل جودة ويوائم الحاجات المجتمعية

 . الكبار 

ي هذا العام 
كائنا 2019فن بتلخيص وتوثيق بتطوير مجموعة من المناهج التعلمية والتدريبية، و ، قمنا مع شر

ات ال ة الماضية، ونعتقد بأنللخير ي تراكمت خالل الفير
ي ها فرصة تر

ي تأتر
، والتر ن ن والمهتمير لمشاركتها مع المعنيير

ي سياق التعلم للتنمية ضمن عمليات 
ضمن مطبوعات لمواضيع تدريبية متعددة تعكس التجربة العملية فن

 تعليم الكبار. 

بوعات عىل العمل الرائع الذي أنجزوه، أود اغتنام هذه الفرصة ألتقدم بالشكر والتهنئة لمعدي هذه المط

والذي يشكل نتاج تجارب تطبيقاتهم العملية، كما نأمل أن تشكل هذه المطبوعات مساهمة لدفع وتعزيز 

ي 
ي مجاالت تعليم الكبار فن

ي ستكون مفيدة للمؤسسات العاملة فن
مفهوم تعليم الكبار/ الراشدين للتنمية، والتر

ي   . األردن والعلم العرتر

 

 نازارتيان نازاريت

ي األردن
 ممثل الجمعية األلمانية لتعليم الكبار فن

ق األوسط  ي الشر
 المدير اإلقليمي للجمعية األلمانية لتعليم الكبار فن
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 المحتويات

 5         التفاكر ألجل التنمية -

 6      اإلطار التعلمي لنموذج الجمعية االلمانية لتعليم الكبار -

 8        الجمعية األلمانية لتعليم الكبار         -

 10       نبذة عن جمعية حماية األرسة والطفولة         -

 10          تقديم         -

ن المجتمعي  ) مركز تعليم الكبار(         -  11     مركز التدريب والتمكي 

 12        خدمات وبرامج المركز         -

ي يمنحها المركز  الشه       -
 13       ادات التر

ي واإلداري         -
 13        الكادر الفتن

 13        إنجازات المركز         -

 15         منهاج الًمدرب الماهر         -

ي المنهاج        -  16          التدريتر

 17        أهداف المنهاج         -

 17        المستهدفون بالمنهاج         -

ح         -  17        النطاق المقير

 18        مالحظات حول التنفيذ         -

 19        الوحدات التدريبية         -

 20       الوحدة األوىل: مدخل لمفهوم التدريب         -

 21         الًمقدمة         -

 21         دات األخرىالصلة بالوح       -

 21           الهدف العام       -

 21          األهداف الخاصة       -

 22         الُمخرجات         -

 22         النتائج         -

 22         الكفايات         -

 23       الموضوعات )المحتوى(         -

 23        مالحظات حول التنفيذ         -

ح للوحدة         -  23        النطاق الًمقير

 24       المصفوفة التعلمية للوحدة       -

ي         -
 25         اإلطار الزمتن

 26       الوحدة الثانية: مراحل العملية التدريبية         -

 27          الًمقدمة  

 27       الصلة بالوحدات األخرى         -

 27         الهدف العام         -

 27        األهداف الخاصة         -

 28         الُمخرجات         -
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 29        مالحظات حول التنفيذ         -

ح للوحدة         -  29        النطاق الًمقير

 30       المصفوفة التعلمية للوحدة       -

ي         -
 31         اإلطار الزمتن

ي التدريب ودينامياته         -
ن
 32     الوحدة الثالثة: االتصال الجماعي ف

 33         الًمقدمة         -

 33       الصلة بالوحدات األخرى         -

 33         الهدف العام         -

 33        األهداف الخاصة         -
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 34         النتائج         -

 34         الكفايات         -
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 35        مالحظات حول التنفيذ         -
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 36       المصفوفة التعلمية للوحدة       -

ي         -
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 39     الوحدة الرابعة: تصميم وتخطيط الجلسات التدريبية         -

 40         الًمقدمة         -

 40       الصلة بالوحدات األخرى         -

 40         الهدف العام         -
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 جل التنميةألالتفاكر 

التي تنتهجها الجمعية االلمانية  التعلميةدوات ألوالموارد المحلية إحدى ا ،والخبرات ،التفاكر في الواقعُيعد 
هتمام ا والتربية الشعبية للتنمية، والتي تهدف إلى استثارة  ،ضمن مسارات التعلم المجتمعي ،لتعليم الكبار
 ومواردهم المتاحة. ،بواقعهم وبقدراتهم الذاتية ،المشاركين

 أوالتي تشكل في النهاية جزءًا ال يتجز  ؛وموارده الخاصة ،وثقافته ،وتراثه ،وموروثه ،لكل مجتمع معارفهو 
واستقرارهم االجتماعي  ،هم في حياتهمألصدر امن هويته الثقافية، وقد تكون هذه الهوية هي الم

من واقع خبراتهم ومواردهم المتاحة،  تنتجواالقتصادي، فكثير من الشعوب تعتمد في دخلها على ما 
قد تشكل هذه الثقافة مدخاًل هامًا في  ،؛ ففي المجاالت السياحية على سبيل المثالمنها الثقافية ةصاخبو 

 التنمية المحلية.

 ،يستطيع من خاللها الميسر، تعزيز قدرات المشاركين على الحوار والتعبير التفاكر عملية تعلميةوُيعد 
 المشكالت، قدرة المشاركين على تشخيصرفع  سهم فيتُ والخبرات، والتي  ،والتجارب ف،ومشاركة المعار 

بداًل من المشكالت، وبحيث تنتقل مع الفرص  التطلع إلىكما وُتسهم في  ا بالواقع،وربطه التحديات،و 
 المشاركين إلى نمط العقل الناقد بداًل من العقل الناقل.
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 في األردن تعليم الكبارالجمعية االلمانية لاإلطار التعلمي لنموذج 

 الهدف العام:        

تعزيز الممارسات التعلمية المتسندة إلى ب المشاركين للفرص التشغيلية،لتعزيز تنافسية رفع الوعي     

 .منهجيات التربية الشعبية

 الكفايات المخرجات االهداف المحور التعلمي

التفاكر لقراءة 
 الواقع

مية قائمة يتهيئة بيئة تعل (1
قبول وعلى الحوار ، 
الثقة والرأي اآلخر، 

 بالقدرات الذاتية.
الوعي رفع درجات  (2

والتفكير اإليجابي،  
ومهارات تحليل وقراءة 
 الواقع بطرق موضوعية.

استبصار الخيارات  (3
المتاحة، وتعزيز   التعلمية

مي كمدخل يالخيار التعل
 لتحسين نوعية الحياة.

في  ونعاملون ميسر( 1

 قادرونمجاالت تعليم الكبار 
تنمية الحوار  في البيئة   على

 التنميةجل أل التعلمية
 على: المشاركون قادرون( 2

التعبير حول المكنون المعرفي  -
 والمهاري لديهم  .

 تجاه  طرح آراءمناقشة و  -
والواقع بأسلوب  ،الرأي اآلخر

 يجابي.إحواري 
الوقع بمعيقات وفرص التعلم  -

 والتدريب.
مية مناسبة يطرح خيارات تعل -

 لهم من مجموعة من 
 لخيارات المتاحة.ا

على قادراً  الميسرن يكون أ
تعزيز قدرات المشاركين 
 :للدرجة التي تمكنهم من

( تحديد المشكالت، 1

الفرص المتاحة والتحديات، و
المتصلة بمجاالت التعلم 

 والتدريب.
 ،( ربط الواقع بمعيقات2

 والتدريب. ،وفرص التعلم
( الحديث مع المجموعة 3

ومشاركة الحوار لمرتين على 
 األقل.

ار خيار تعلمي واحد ( اختي4

 على األقل. له مناسب  

التمكن للعمل 
   والحياة

( إكساب المشاركين المعارف 1

بالمؤسسات والبرامج التي توفر 
 خدمات التعلم والتدريب.

( إكساب المشاركين المعارف 2

بمتطلبات واشتراطات االلتحاق 
بامؤسسات وبرامج التدريب 

 المهني.
( إكساب المشاركين المعارف 3

المتصلة بحاجات سوق العمل 
 والتشغيل للمهن المختلفة.   

ستثارة إهتمام المشاركين ا( 4

بالتعلم والتدريب المهني، 
في وتيسير وتعزيز إلتحاقهم  

وبرامج تدريب  ،مؤسسات
 مهني متاحة. 

( تعزيز  فرص حصول 5

المشاركين على مؤهالت 
 تدريبية معترف بها بحرف

 .متنوعةوتخصصات مهنية 

 ون قادرون على:مشارك
تحديد المؤسسات والبرامج   (1

التي توفر خدمات التدريب 
 ومهارات الحياة.  ة،المهني

 وشروطمعرفة متطلبات  2

المؤسسات في االلتحاق 
  التعلمية والتدريبية

تشخيص حاجات سوق  (2
 .من المهن والمهاراتالعمل 

في مؤسسات  التسجيل  (3
او وبرامج التدريب المهني، 
مؤسسات تعلمية اخرى، 
وحصولهم على مؤهالت 

  تدريبية ُمعترف بها

على تعزيز قادراً  الميسرن يكون أ
قدرات المشاركين للدرجة التي 

 :تمكنهم من

 5تعداد ما ال يقل عن  (1
وبرامج تقدم  ،مؤسسات

 .التدريب المهني
تخصصات  3شرح ميزات  (2

 سوق العمل.في 
تحديد متطلبات وشروط  (3

االلتحاق بالتدريب المهني، 
وشرح فرص حرفتين على 

 االقل في سوق العمل.
لتدريب ارامج في بااللتحاق  (4

مية يو برامج تعلأ، المهني
الحصول على و .خرىأ

 شهادات ُمعترف بها .
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التفاكر للتنمية 
 والمستقبل

وعي (  رفع درجات 1

المشاركين بمعيقات وفرص 
التنمية، وتعزيز قدرتهم علىى 
ربط المواقف والممارسات 

 بالتنمية وبنوعية الحياة.
( رفع مستوى تنافسية 2

المشاركين للوصول إلى فرص 
تشغيلية من خالل تطوير 

المهارات االستخدمية والحياتية 
. 

( استبصار الخيارات 3

والفرص التشغيلية المتاحة، 
روح العمل والتشغيل وتعزيز 

الذاتي كمدخل للتنمية ولتحسين 
 نوعية الحياة.

  :على ون قادرونالمشارك
شخيص معيقات التنمية ت (1

 والتشغيل .
رؤية الفرص  والتحديات  (2

 وربطها  بالنمو والتنمية.
من ممارسة مهارات  التمكن (3

استخدامية وحياتية مختلفة 
معززة للتنمية ولفرص 

 العمل والتشغيل.
تحليل واقع سوق العمل 

والتشغيل، ورؤية الفرص 
التشغيلية المناسبة لهم من 

 مجموعة من الفرص المتاحة.

على قادراً  الميسران يكون 
تعزيز قدرات المشاركين 
 :للدرجة التي تمكنهم من

من الممارسات،  ( تحديد عدد1

المواقف، التحديات، الفرص 
المتاحة المتصلة بالتنمية 

 والتشغيل.
( تحديد خمسة مهارات على 2

االقل تزيد من تنافسيتهم في 
 سوق العمل

( ممارسة  ثالث مهارات على 3

قل يرونها مهمة في وصولهم ألا
 لفرص العمل.

( اختيار خيار تشغيلي واحد 4

ادر له  على األقل، وق  مناسب  
 على وضع خطة مستقبلية لذلك.

على مقابالت الحصول ( 5

و تقدموا بطلبات أللوظيفة، 
و أ، لتأسيس مشاريع خاصة

الوصول إلى فرص تشغيلية، أو  
 تأسيس مشاريع خاصة.

المشاركة 
 المجتمعية

(  رفع درجات وعي 1

المشاركين باهمية المشاركة 
المجتمعية في التنمية المحلية 

 الُمستدامة.
( تطوير معارف المشاركين 2

ع بالواجبات والمسؤوليات 
المجتمعية والحقوق المدنية  

 الخاصة بهم.
( تنمية الشعور بالمسؤولية 3

واإلنتماء لدى المشاركين، 
وإسثارة إهتمامهم باهمية 

المشاركة المجتمعية بمختلف 
 المجاالت.  

( تحفيز الطاقات المجتمعية 4

نمية، للمشاركة في الت
 والمشاركة في القرار.

( تحفيز عملية التكامل في 5

التنمية المجتمعية من خالل 
التواصل والتنسيق مع مختلف 

 القطاعات المعنية.

 قادرون على: المشاركون
معارف باهمية  إمتالك (1

المشاركة المجتمعية في 
 والمعرفةالتنمية الُمستدامة، 

ما لهم من حقوق وما عليهم ب
 .من مسؤوليات

طاقاتهم في مبادرات  توظيف (2
 وانشطة مجتمعية مختلفة .

لديهم اإلهتمام في تولد  (3
وفي  ،المشاركة بصنع القرار
التواصل مع القطاعات 

 الخدمية المختلفة.
مع مؤسسات  التواصل والتنسيق

حكومية أو غير حكومية 
مبادرات في والمشاركة معاً 

 شطة مجتمعية.أنو

على قادراً  الميسرن يكون أ
تعزيز قدرات المشاركين 
 :للدرجة التي تمكنهم من

طرح  ما ال يقل عن ثالثة  (1
أدوار مجتمعية مهمة في 
التنمية وتحديد عدد من 
التحديات التي تواجه 

 التنمية.
يقل عن ثالث ما ال  تعداد  (2

وثالثة  ،مسؤوليات مجتمعية
 حقوق مدنية.

في  أو اإلنخراط هامساإل( 3

و نشاط مجتمعي على أمبادرة 
 األقل

( المشاركة مع ما ال يقل عن 4

أو  ،ثالث مؤسسات حكومية
غير حكومية في مبادرات 

 وانشطة مجتمعية.
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 الجمعية األلمانية لتعليم الكبار         

عمل على والدعم التعلم من أجل التنمية، ب ؛تقوم رؤية الجمعية األلمانية لتعليم الكبار على محاربة الفقر

ودعم  ،والجهات الحكومية التعلميةمع األفراد والمؤسسات  ،دعم سياق مستدام للتعلم اإلضافي والمستمر

في  ،شريك 200تعمل مع أكثر من  إذ ؛للتعلم مدى الحياة مع الشركاء الوطنيين النوعيةالمساحات تطوير 

دولة حول العالم في إفريقيا وآسيا و أمريكا الالتينية وأوروبا، ومقر مكتبها الرئيس في مدينة  30أكثر من 

 . ألمانياببون 

التعلم ومحو األمية والتعليم األساسي،  ؛تركز مكاتب الجمعية األلمانية حول العالم عملها في مجاالت

العمل مع و الهجرة والتكامل،ولمستدامة، التعلم البيئي والتنمية اوالتعلم العالمي والثقافي، والمهني، 

 . والتعليم الديمقراطي  ،التثقيف الصحيو الالجئين ،

تم افتتاح مكتب الجمعية األلمانية لتعليم الكبار في األردن، حيث مقر المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق 

شريكاً،  34 عنردن عدد شركاء مكتب الجمعية األلمانية لتعليم الكبار في األ زاد، و2010األوسط عام 

رياديي هو من منهم اآلن من وتدريبية، و برامج تعليمية في  واآالف شخص التحق  وأكثر من أربعة

في مكتب األردن بحيث يفسح المجال النتقال  ،واعتماده ،تم تطوير نموذج العملوالمدربين. و األعمال

 ،العقل من حالة العقل الناقل إلى العقل الناقد، مما يحول التحديات والمشكالت لدى المتدربين إلى فرص

 . ويجعل التعلم نهج حياة

هي مجموعة متكاملة من ف، أكثر من مجرد تعلم القراءة والكتابة، منهجيات وأدوات تعليم الكباروتُعد 

التنموية الفاعلة التي تستند إلى مفاهيم  التعلميةة ااألد، والمنظمة التي تستمر مدى الحياة التعلميةمليات الع

مي يالمجال التعل نهاأ، كما لتمكين المجتمعات المحلية، وتحسين مستوياتها الحياتية والمعيشية ،التربية

 كمدخل للتنمية ،والبيئة الثقافية المجتمعية السائدة ،والمفاهيم ،والفرص ،الواسع الذي يراعي االحتياجات

 . وصوالً لتشكيل حالة تسهم في تحول العقل من العقل الناقل إلى العقل الناقد

 مستويات: ةتعمل الجمعية لتحقيق أهدافها ضمن ثالث
في  همتدريب الكبار والعاملين وتمكين ؛إلىهذا المستوى يهدف  :):Micro Levelالمستوى الجزئي: )

 ،بتطوير ونشر أساليب مبتكرة لمحاربة الفقر والبطالة ؛مجال تعليم الكبار، من خالل شراكات محلية

 . همتدريب  الشباب وتأهيلفي مجال خاصة وب
المؤسسات بناء قدرات في هذا المستوى إلى؛ تسعى الجمعية  :((Meso Levelالمستوى المتوسط: 

تستجيب لمتطلبات أفراد المجتمع  ،في مجاالت تعليم الكبار كمراكز تعليم كبار تنموية هاالعاملة وتعزيز

والعالقات المحلية  ،تسهيل وتقوية الروابطبوتعزيز الممارسات الناجحة  .والفئات المستهدفة ،المحلي

 . واإلقليمية والدولية في مجاالت تعليم الكبار
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نشر مفاهيم ومبادئ تعليم  : تسعى الجمعية في هذا المستوى إلى؛(Macro Levelالمستوى الكلي: )

الكبار في سياسات وتوجيهات األطراف المعنية، حيث تدعم الجمعية توجهات الحكومات والمؤسسات 

 . بار كأداة تساهم في التنمية االجتماعية واالقتصاديةاألخرى نحو تعليم الك
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 مركز التدريب والتمكين المجتمعي / جمعية حماية األسرة والطفولة

 تقديم

م أن يسرررنا فرري مركرررز الترردريب والتمكررين المجتمعررري المجتمعرررات  تنميررةو  ،التنميرررة البشرررية بقضررايا المهتمررين كرررلكم ولإلرري نقرردم 
 مراكررز أحررد والررذي يعررد ،مركزنررا يصرردره الررذي مررن نوعرره ولاأل اإلصرردار وهررو ؛المرردربين لترردريب ،المرراهر" المرردرب " منهرراج
 .والطفولة سرةاأل حماية جمعية

  جمعية حماية األسرة والطفولة نبذة عن 

 مجراالت التنميررة البشررية وتنميررة ؛فرري تعمرل ةيررحرب غيرر مؤسسرة وهرري ،1992 عرام والطفولررة سررةاأل حمايررة جمعيرة تأسسر 
للمسرراهمة فرري مختلررف  علميررة أسررس علررى وترردخالت تنمويررة للفئررات المسررتهدفة ،برررامج تقررديملررى إوتهرردف  .المحلرري المجتمررع

 .التنمية البشرية ةصاوبخ ،جوانب التنمية

ساهم و  ،2014عام لمانية لتعليم الكبار منذ ألسرة والطفولة والجمعية األجمعية حماية ابين بدأ التعاون 
العمل وتطوير البنية  اتوورش ،عقد عدد من الدورات التدريبيةبالتعاون في تعزيز قدرات الجمعية، هذا 

 ردنألوتبادل الخبرات داخل ا ،والزيارات الدراسية ،والندوات ،من المؤتمرات عددالمؤسسية، والمشاركة في 
 .هوخارج

لتعليم الكبار)مركز التدريب والتمكين المجتمعي( كمركز  تأسيس مركز ؛هم مجاالت التعاون أ حد وُيعد أ
 تدريبي اقليمي مختص بالتدريب واستشارات التنمية.
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 )مركز تعليم الكبار( 
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 (مركز التدريب والتمكين المجتمعي )مركز تعليم الكبار 

 DVVلمانية لتعليم الكبار )مباشر من الجمعية األبدعم ، لكبارلكمركز لتعليم   نشئ مركز التدريب والتمكين المجتمعيأ
International) منطلقرا و  ،2015تأسرس المركرز عرام  .دوار مؤسسات المجتمعري المردني التنمويرةأمن مبدأ تعزيز  انطالقا

ليتمكنوا من مواجهرة  ؛كسابهم المهارات والمعارفإوتطوير قدراتهم و  ،من رؤية تنموية تهدف إلى تعزيز دور الشباب الريادي
لررى تأهيررل مرردربين مميررزين وقررادرين علررى إومعترررف بهررا تهرردف  ،مررن خررالل تقررديم برررامج تدريبيررة مميررزة ،التحررديات المختلفررة

 .وبخاصة لدى الشباب ،وتحسين الظروف الحياتية في المجتمعات المحلية ،وزيادة الوعي ،المساهمة في الحد من البطالة

لجمعية حماية األسرة والطفولة،  -مؤسسياً  – كين المجتمعي )مركز تعليم الكبار(مركز التدريب والتميتبع 
ويشرف على إدارته مجموعة من الشابات والشباب المؤهلين كمدربين دوليين من معهد القيادة واإلدارة 

لمانية لتعليم الكبار، ويسعى إلى بناء جيل من ألالجمعية ابالتعاون مع ( تم تأهيلهم ILMالبريطاني )
 ،ية، وإلى توفير خدمات تدريبية مهنية وثقافية بمختلف المجاالتالمعايير الدول ووفق ،ميزينتالمدربين الم

سرة ألوفق حاجات المجتمع المحلي، كما ويسعى إلى تعزيز الدور واألثر التنموي لجمعية حماية ا
 .هنفس وتعميم األثر على مؤسسات محلية شبيهة عاملة في المجال ،والطفولة على المستوى المحلي

العمل على بناء ب ،قليمي في مجال التدريبإلا راالنتشاو إلى تحقيق المكانة  تهالمركز ورسالتستند رؤية 
كافة، فئات المجتمع ولتدريبية متكاملة ذات قيمة وجودة عالية،  جوتصميم برام ،قدرات الفرد والمؤسسات

عتماد اوب ،ات المحليةوفق المعايير التي تكفل تنمية المجتمع ،تحقق رضا المنتفعين ،بنوعية وجودة عالية
 .هاوأحدث أفضل األساليببو  ،سمى القيم والمعايير المهنيةأ

 خدمات وبرامج مركز التدريب والتمكين المجتمعي

 :أهمهاو  ،واستشارات التنمية التعلميةًيقدم المركز مجموعة من الخدمات التدريبية و 
 المستويات والفئات.جميع بما يتناسب مع و وتقييمها، ها، وتطوير  تصميم البرامج التدريبية (1
أو بشكل خاص لتلبية االحتياجات التدريبية  ،الدورات التعاقدية: تعقد هذه الدورات حسب الطلب (2

 ا.تحقيقهالتي تسعى إلى هداف األاعتمادًا على  معينة،لمؤسسة 
 ها.وتطوير  تصميم المناهج التدريبية  (3
   .إعداد مقترحات المشاريع (4
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 الشهادات التي يمنحها المركز:
وحسب  ،دارة والقيادة البريطانيإليمنح مركز التدريب والتمكين المجتمعي شهادات معتمدة من معهد ا

ويعتبر التزام المشارك بحضور البرامج  .الساعات التدريبية التي يحضرها المشاركون في الدورة بفعالية
وبرامج مصممة  ،لدورات ؛نح المركز شهادات مشاركة أخرى التدريبية شرطًا لمنحه هذه الشهادة، كما يم

 .أخرى بالتعاون مع جهات ومؤسسات 

 الفني واإلداري للمركز: رالكاد

دارة والقيادة إلفريق تدريبي مؤهل مكون من خمسة مدربين معتمدين من معهد ا :الفريق التدريبي -
 ILMالبريطاني  

 متطوعين بخبرات مختلفة ومميزة.يتكون من عشرة  الفريق المساند: -
من شتى و  ،برز الشخصيات وقادة المجتمع والمسؤولين في محافظة اربدأتتكون من  اللجنة اإلشرافية: -

 المواقع والمؤسسات.

 إنجازات المركز:

قام و  ، وخاص بالمركز،ً وهو منهاج معتمد دوليا ؛عداد منهاج المدرب الماهر لتدريب المدربينإ  .1
 فريق المدربين والمتطوعين في المركز.بإعداده 

صدار شهادات " تدريب مدربين إلILM توقيع اتفاقية مع معهد اإلدارة و القيادة البريطاني  .2
 معتمدة دوليًا ".

 تنفيذ خمسة مشاريع نوعية مع مؤسسات ومنظمات دولية مختلفة: .3
 ،المانية لتعليم الكبارألا فذ بالتعاون مع الجمعيةنُ  :مشروع التمكين االجتماعي للمرأة والشباب -

دعم الشباب نحو العمل و  الوظيفيي،تدريب الفئات المستهدفة على مواضيع اإلرشاد  ؛وتم خالله
 واكتشاف وتطوير مواطن اإلبداع لديهم.  ،وتوجيههم

خاصة القانونية منها )مكانتي وب لى الخدمات,غمشروع تمكين المرأة وتعزيز قدراتها للوصول  -
،  إذ 2017خالل عام  ((UNDPنمائي إلفذ بدعم من برنامج األمم المتحدة انُ  :بتأكدها حقوقي(

 .سيدة  105استهدف 
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لمانية لتعليم ألالجمعية ابالتعاون مع ، 2017عام ُنفذ هذا المشروع   :مشروع مهارتي ضمانتي -
ناث إللدى الشباب من الذكور واو  ،تعزيز القدرة التنافسية في سوق العمل ؛لىإوهدف  ،الكبار

ومشاركة على المهارات الحياتية  اً مشارك 40تدريب من خالله تم و  الباحثين عن فرص عمل.
 .رهشأ 5ولمدة  ،والوظيفية

 ،2017ولى عام ألا تهمرحلهذا المشروع في فذ نُ  :مشروع التربية االعالمية والمعلوماتية -
 اً متخصص اً مدرب 12تأهيل فيه تم و لمانية. ألكاديمية دويتشه فيال اأمع تلفزيون و بالتعاون 

 ، 2019و 2018العامين:وسيستكمل في مرحلتين قادمتين خالل بمواضيع التربية االعالمية, 
 ية.ر ردنية والسو لوشابة من الجنسيتين ا اً شاب 120تدريب إلى هدف وي

وبدعم من  ،لمانية لتعليم الكبارألبالتعاون مع الجمعية ا ُنفذ :قدره للتدريب المهنيمشروع  -
 .لمانية للتعاون الدوليألالوكالة ا

 



 
15 

 

  

 

 

 

 

 منهاج الُمدرب الماهر

ي 
ن
يطان  ILMبإعتماد من معهد اإلدارة والقيادة البر
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 المنهاج التدريبي
 

 قدراترره قلصرر لالخرر مررن ،ري البشرر العنصررر كفرراءة عرفرر إلررى دفتهرر عمليررةو  علميررة وسرريلة, ويعرررف بأنرره تعلررم عمليررة التدددريب
الذي لطالمرا  دوات التغيير والتطوير في المجتمعأهم أ حد أيعد التدريب و  .بمعارف ومهارات التدريب بتزويده ،همهارات وتنمية

 يقوده االنسان في جميع مجاالت الحياة من باب الرغبة في التطور والتحسن. ،يشهد تغيرًا ملحوظًا ومتسارعاً 

 المهررارات وتنميررة تكرروين لررىإ تهرردف الترري العمليررة التطبيقررات علررىو  ،للمرردرب المنهجرري العلمرري التأسرريس علررىالمنهرراج  يركررز
ةب المنهاج ومر تصميم .التطبيقية  شراركواللقاءات الفردية والجماعيرة  ،والتدريبات المكثفة ،والعمليات ،األنشطة من مراحل عدَّ

 مررن عرردد تنفيررذ ذلرر  شررملو  المرردربين والمتطرروعين فرري المركررز, اوفريقرر المحليررين، والممارسررين الرردوليين الخبررراء مررن عرردد فيهررا
هرذا المجرال فري مرة والوقوف علرى مسرتوى الخردمات المقد ،نشطة البحث والرصد والتحليل بهدف تحديد االحتياجات التدريبيةأ

طورتره الجمعيرة  (، كمرجرع رئريسCurriculum globalالمنهراج العرالمي ) أدبيراتفي المجتمع المحيط. واستند المنهراج إلرى 
 المانيا االتحادية.أاأللمانية لتعليم الكبار في جمهورية 

التري  المهراراتالمعارف و  االعتبار بعين األخذفي  وذل  المستهدفة، الفئات حاجات على بناءال ،المنهاج روعي عند تصميم
 ؛والنجرررا  وقرررادرين علرررى التطرررور مميرررزين فررراعلين مررردربين إعرررداد ،وبالترررالي دارة التررردريب وعملياتررره االساسرررية؛إتمكرررنهم مرررن 

يعررد مسررارًا  إذسرراس لمرردرب ترردريب مرردربين, هررذا المنهرراج المرجعيررة واأل ويعتبررر. تدريبيررة دورات مررن تجهيررز وتنفيررذ يتمكنررون 
 متوازنًا يحتوي مجموعة متكاملة من المعارف والمهارات والقيم والمبادئ التي يحتاجها المدرب. 

نتقرل فري محترواه مرن المفراهيم المتصرلة بالتردريب إلرى العمليرة فاما يميز هذا المنهاج استناده إلى النهج البنائي التكاملي؛ إن 
التدريبية وعناصرها، كعملية تفي باحتياجات المردربين، وتعرزز مفهروم الرذات، كمردرب، لرديهم كمرا وتزيرد وترفرع مرن كفراءاتهم 

 ومهاراتهم القيادية.

 مسررتوى  وعلررى ،ترردريب المردربين إعرداد و فري مجررال العملرري للتطبيررق قابلرة ةفاعلرر أداةً  المنهراج هررذا يكرون  أن علررى ناصرر حو  
 . البرامج والخدمات المقدمة ومختلف عن ،مميز

تسرهم فري تحقيرق ل ؛تتصرل مواضريعه بمجراالت تردريب المردربين, مسرار التردريب, و س  وحردات رئيسرة ؛هذا المنهاج يتضمن
لرى إسراليب, إضرافة المفراهيم والطررق واأل "لى التردريبإمدخل "ولى تتناول الوحدة األ إذ. في سياقه العام هداف هذا المنهاجأ 

 .مختلفة جوانبريب من الفرق بين التعليم والتد

واتصرل  مواضريع  ،ي برنرامج تردريبيأهميتهرا فري تصرميم أ فاختصر  بموضروع مراحرل العمليرة التدريبيرة و  ؛ما الوحردة الثانيرةأ
 ية. المواد التدريبإعداد هداف و وكيفية صياغة األ ،هذه الوحدة بآلية تحديد االحتياجات التدريبية
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بهرردف بنرراء القرردرات والمعررارف  ،وعالقتهررا بالترردريب ،وديناميررات الجماعررة ،فتناولرر  موضرروع االتصررال ؛مررا الوحرردة الثالثررةوأ
يمكرنهم  دارة حروار تعلمريإو  ،وفعرال ،بشركل نراجح ،خرينبراآلواالتصرال  ،قادرين علرى فهرم الرذاتالمتدربون والمهارات ليكون 
 التحديات المحتملة أثناء تأدية الجلسات التدريبية. من التعامل مع

تصميم وتخطيط الجلسات  ؛وتعمل هذه الوحدة على .التدريبيةتصميم وتخطيط الجلسات  كيفيةفتناول   ؛ما الوحدة الرابعةأ 
 .جواء تدريبية فاعلةأ خلقفي بما ينسجم مع خصائص المتدربين للمساهمة  ،شكالهاأو  ،وعناصرها ،التدريبية

نمررا  أو  ،التدريبيررة المناسرربة األسرراليبومعررايير اختيررار  ،هميتهرراأ و  ,ق الترردريبائررسرراليب وطر فتناولرر  أ ؛مررا الوحرردة الخامسررةوأ 
 لى المعينات التدريبية التي تستخدم في التدريبات.إ إضافة ،المشاركين المختلفة

 فاختص  بالتقييم وقياس العائد التدريبي. ؛المنهاجما الوحدة السادسة واألخيرة في وأ 

  المنهاجأهداف 

 والمنافسة في مجاالت التنمية البشرية. ،بحرفية على العملعداد مدربين إ  •
 . معتمد جعيرم إطار لخال نم للمدربين المهني الدور زيزتعو نتحسي •
 .تعميق إدراك مفهوم العملية التدريبية كممارسة تنموية •

 

 المستهدفون من المنهاج 

 برررامج إطررار فرريلمسررتوى المرردرب المرراهر  ،معتمرردة مرردربين ترردريب دورات تنظرريم فرري اسررتخدامهبهرردف  ،صررمم هررذا المنهرراج
 ممارسة العملية التدريبية ضمن سياقفي المؤسسات واألفراد المعنيين  أساسي بشكل يستهدفو  .البشرية التنمية ومشروعات

 . لتنمية البشريةا

 للمنهاج النطاق المقترح

 .ساعات لليوم التدريبي الواحد 6بمعدل و  ،تدريبية ساعة 60 بواقع ًا،تدريبي اً يوم 12خالل  طاره العامإفي  التدريب ينفذ
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  التنفيذ حول مالحظات

سررة والطفولرة، لجمعية حماية األقام بإعداد المنهاج فريق المدربين والمتطوعين في مركز التدريب والتمكين المجتمعي التابع 
 المنهررراج هررذا محترروى ويعتبررر  .DVV Internationalلمانيررة لتعلرريم الكبررار وبإشررراف خبررراء واستشرراريين مررن الجمعيررة األ

لة عمرل مرجعري  طرارإيشركل المنهراج و  العمرل التشراورية، والتطبيقرات التجريبيرة. اتوورشر ،الخبرات من لعديداونتاج  ،ُمحصم 
بداعيرررة عنررد تنفيرررذ الترردريب؛ وبهررذا المجرررال ننصررح مسرررتخدم إاسررتنبا  مقاربررات  ،ويكررون علرررى مسررتخدمي المنهررراج ،للترردريب

 آلتية:االمنهاج مراعاة 

 تمهيدا لبناء خطط جلسات منسجمة مع األهداف بطريقة بنائية. بتنفيذه، على المنهاج جيدا قبل البدء أطلع التأني:

 ولخصها بما يتوافق وتحقيق أهداف كل وحدة. ،غناء المادة النظرية بمزيد من المطالعاتإ على  أحرص الشمولية:

 وطرائق التدريب تؤدي لذات الغاية في تحقيق أهداف كل وحدة.  ،تأكد من أن األنشطة العمق:

خبررات الشخصررية لريس بالضرررورة النظرر إلررى المصرفوفات التعلميرة كإطررار ثابر  وجامرد، بررل يمكرن االسرتفادة مررن ال بدداع:اإل
 .األساسيةهداف غناء المصفوفات التعلمية دون االبتعاد عن األإ في  ،ةالسابق

مررع مراعرراة التفكيررر ببرردائل  ،ةالمحرردد ةرهم الزمنيررطررأضررمن  ،سرربق الجيررد لكررل جلسررة ونشررا مراعرراة التحضررير الم االسددتعداد:
 بداعية تتوافق وخصائص المشاركين.إ

دون المغراالة فري التكررار والمردة  ،خاصرة خرالل الجلسرات الطويلرةوب ،مراعاة تنفيذ نشراطات كسرر الجمرود والتحفيرز المرونة:
نشطة في سياق موضوعات ساسية. ويفضل أن تكون األنشطة على حساب خطة الجلسات األتل  األ ال تكون وأن الزمنية، 

 وتساهم في اثرائها. ،الجلسات التدريبية
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 الوحدات التدريبية
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 الوحدة االولى

 مفهوم التدريبمدخل ل
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 المقدمة : 

 فري والكفاية الكفاءة تحقيق من تمكن  ،وتوظيفها استثمارهاالفرد  أحسن إذا التي األداة  أنه كما ووسيلتها التنمية أداة  التدريب
 وتبررز .والحضرارة الثقافرةتنميرة المجتمعرات و  فري مهمراً  دوراً  للتردريب أن ؛األبحاث من العديد نتائج وأظهرت .واإلنتاج األداء
  . وبنائه المجتمع تقدم ثم ومن ،البشري  للعنصر وتنمية وتطوير تعلم كل   أساس   باعتباره ،ذل  أهمية

ويرفع مرن  ،الجديدة والمهارات ،المعرفة بإكسابهم .البشرية الموارد وكفاءات ،ورفع قدرات ،تنمية في هاماً  دوراً  التدريب يؤدي
 فري أي مؤسسرة البشررية المروارد إدارة تهرتم ،فمرثالً  بالشركل الصرحيح؛ سرلوكهم لتوجيه ،الالزمة واإلجراءات القواعدفي وعيهم 

ولرفرررع قررردرات موظفيهرررا بكافرررة  ،للمؤسسرررة المرجررروة األهرررداف علرررى للحصرررول البشرررريةوالتنميرررة  والتررردريب واالقتنررراء برررالتخطيط
 ." التدريب"  يسمى منظم   نشا    خالل من الإ ،ذل وال يتم  .وكافة الجوانب ،القطاعات

مع تسليط الضروء علرى بعرل النمراذج والنظريرات  ،والفرق بينه وبين التعليم ،تغطي هذه الوحدة المفاهيم الخاصة بالتدريبو 
 وبما يتعلق بمفهوم تعليم الكبار. ،الخاصة بالتعلم

 الصلة بالوحدات األخرى 

وركيررزة رئيسررية للتنميررة البشرررية، بحيررث  ،حررول الترردريب كعنصررر ،طررار مفرراهيمي لرردى المشرراركينإتؤسررس هررذه الوحرردة لبنرراء 
من خالل ترابط العملية التدريبية كسياق معرفري ومهراري وعملري، ممرا يعرزز وعري  ،ساس للوحدات األخرى تكون المدخل األ

 وترابط عناصرها ومكوناتها المختلفة. ،لعملية التدريبيةلدراك المشاركين إو 

  للوحدة الهدف العام

 فرق بين التدريب والتعليم.لوا ،المشاركين المعارف المتعلقة بمفهوم التدريبإكساب 

 هداف الخاصة األ
 مفهوم التدريب.  إلى ن و أن يتعرف المشارك •
 ونماذج التعلم.  ،تعليم الكبار مفهوم ن إلىو أن يتعرف المشارك •
 الفرق بين التدريب والتعليم. و  ،ن إلى مفهوم التعليمو أن يتعرف المشارك •
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 المخرجات 

  .والتعليم التدريب يالمشاركون اكتسبوا معرفة مفهوم -1
 اكتسبوا معرفة الفرق بين التدريب والتعليم المشاركون  -2
 التعلم في العملية التدريبية. خصائص تعليم الكبار ونماذجالمشاركون اكتسبوا مهارة توظيف  -3
 .فوائد التدريببلمعارف المشاركون اكتسبوا ا -4

 
 النتائج 

 .مدربون يوظفون معرفتهم في مفهوم التدريب •
 .همية التدريب وفوائدهأ مدربون يبررون  •
  .مدربون يفرقون بين التدريب والتعليم •
  .في العملية التدريبية ونماذج التعلم مدربون يوظفون خصائص تعليم الكبار •

 الكفايات 
 
 ن يكونوا قادرين على :أن ييتوقع من المشارك الوحدةنهاية  مع

عررن خمسررة مررن الفروقررات بررين  ال يقررلفيهررا علررى تحديررد مررا قررادرين للدرجررة الترري يكونرروا  الترردريب والتعلرريم مفهرروم تعريررف -1
 التدريب والتعليم كمفهوم.

 سلوب(.والمدة واأل ،والمحتوى  ،هدافاأل ؛فروقات بين التعليم والتدريب من حيثعن خمسة ما ال يقل  ذكر -2

 التالية : لتدريباهداف أ من  5 عن ما ال يقل ذكر -3

 الترردريب بعمليررات القيررام مررنهم تمكررن الترري األساسررية والخبرررات والمهررارات واالتجاهررات المعررارف كسرراب المشرراركينإ •
 . وفاعلية بكفاءة

 . األداء أسلوب وتحسين، اإلنتاجية الكفاية زيادة  •
  ومهنياً  علمياً  تكاملية تنمية عملهم مجاالت في ومهاراتهم األفراد قدرات تنمية  •
 . العمل عالقات مجال في خاصةبو   ،والسلوك االتجاهات تغيير  •
 والوسررررائل ،والتكنولرررروجي العلمرررري التقرررردم ومسررررايرة  ،عملهررررم مجرررراالت فرررري بالجديررررد اإللمررررام مررررن العرررراملين تمكررررين  •

  .الحديثة واألساليب

 مفهوم تعليم الكبار للدرجة التي تؤهلهم لتطبيق نماذج التعلم في التدريب لىإالتعرف  -4
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  :ثناء العملية التدريبيةأمن خصائص تعليم الكبار  على األقل 4 استخدام تقانإ -5
 الكبار يتعلمون بالتطبيق والمشاركة. •
 الكبار يملون عند الجلوس بشكل سلبي بفترات طويلة.  •
 الكبار ليس لهم المقدرة على اإلنصات السلبي لفترة طويلة. •
 فهم يميلون ألن يكونوا شكاكين. ؛وخبرات اآلخرين بسهولة ًا،الكبار ال يقبلون أفكار  •
الكبررار يتعلمررون بسررهولة األشررياء الترري تفيرردهم. الكبررار يتعلمررون بشرركل أحسررن عنرردما يكررون لهررم بعررل  •

 التحكم في بيئة التدريب. 
 .الكبار يتعلمون األشياء الجديدة التي يمكن ربطها بخبراتهم السابقة •

 )المحتوى(  الموضوعات
 

 هميته.أ مقدمة حول التدريب و  •
 تعريف التدريب كمفهوم. •
 وفوائد التدريب لألفراد وللمؤسسات.همية أ  •
 هداف التدريبأ  •
 مفهوم التعليم  •
 الفرق بين التعليم والتدريب •
 م الصغار ونموذج تعليم الكبارينموذج تعل •

 
 

  التنفيذ حول مالحظات

 ؛والترردريب مررن حيررثسررتطاعتهم التفريررق بررين التعلرريم با ليكررون  ،تركررز هررذه الوحرردة علررى ايصررال مفهرروم الترردريب للمشرراركين 
  .لى ربط هذه المفاهيم بمفهوم تعليم الكبارإإضافة  ،ي ستتحققتساليب والنتائج الالمفاهيم واأل

 

 المقترح النطاق

 الواحد. ساعات لليوم التدريبي 6 بمعدلو  ،يومين لمدة تدريبية ساعة 12 في الوحدة ههذ تمامإ يتوقع
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 المصفوفة التعلمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات االدوات االسلوب التدريبي المحتوى  اهداف التعلم الموضوع الرقم

1 

 الترحيب والتعارف  •
مقدمة حول التدريب  •
 هميته.أ و 
تعريف التدريب  •

 كمفهوم.

إكساب المشاركين 
المعارف المتعلقة 
بمفهوم التدريب 

فرق بين لوا
 التدريب والتعليم.

مقدمة حول 
مفهوم 
التدريب 

 هميته أ و 

 المحاضرة •
 المجموعات •
 الحالةدراسة  •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 دوارلعب األ •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
 أوراق بيضاء •

 Flip  ) كبيرة 
chart) 

 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 

2 

همية وفوائد أ  •
التدريب لألفراد 
 وللمؤسسات.

 هداف التدريبأ  •
 

إكساب المشاركين 
المعارف المتعلقة 
بمفهوم التدريب 

وافرق بين 
 والتعليم.التدريب 

شر  عن 
همية أ 

التدريب 
لألفراد 

 والمؤسسات 

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 لعب االدوار •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء  •

 Flipكبيرة )
chart ) 

 أقالم تخطيط •
 اوراق ملونة •

 

3 

 مفهوم التعليم  •
الفرق بين التعليم  •

 والتدريب
 مينموذج تعل •

الصغار ونموذج 
 تعليم الكبار

 

إكساب المشاركين 
المعارف المتعلقة 
بمفهوم التدريب 

وافرق بين 
 التدريب والتعليم.

مادة عن 
التدريب 
والتعليم 
وتعليم 
 الكبار 

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 لعب االدوار •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء  •

 Flipكبيرة ) 
chart ) 

 أقالم تخطيط •
 اوراق ملونة •
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  الزمني  طاراإل

 

 الوق  اليوم االول  اليوم الثاني 
 
 

  

 مراجعة اليوم السابق  •
 فوائد التدريب للمؤسسات •

 االفتتا   •
 الترحيب والتعارف •
 هداف التدريبأ  •
 رصد التوقعات •
 تقييم قبلي •
 لمحة عامة  •

 ساعة واحدة

دقيقة 15 استراحة   
 التعليم مفهوم •
 الفرق بين التعليم والتدريب •

دقيقة 45ساعة و مفهوم التدريب  •  

 ساعة واحدة استراحة غداء
 تعلم الصغار تعليم الكبار •
نموذج تعليم الصغار ونموذج تعليم  •

 الكبار  
 

 داف التدريبأه •
 همية التدريبأ  •
 

دقيقة 45  

دقيقة 15 استراحة  
 عامة مراجعة •
 البعدي التقييم •
 الورشة تقييم •

 دقيقة 45 فوائد التدريب لألفراد •

 دقيقة 15 مراجعة  •
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 الثانيةالوحدة 

 مراحل العملية التدريبية                                           
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 ة المددقدم

تاجيررة ويحقرق اإلن ،بمرا يرفررع الكفراءة والفعاليررة ،يسرعى لسررد فجروة األداء بررين الواقرع والمررأمولو  ،يعررف التردريب بأنرره علرم وفررن
 .العالية لألفراد والمؤسسات

أثرررر التررردريب علرررى  وانعكررراس ،ال تترررابع مرررن اإلجرررراءات التررري ترررؤدي إلرررى تحقيرررق نترررائج التررردريبإالعمليرررة التدريبيرررة مرررا هررري و 
ي برنامج تدريبي يتطلب أن يكون هناك تخطيط أفهي بحاجة للتخطيط, ألن نجا   ،ولهذا .المشاركين في البرنامج التدريبي

ومثله مثرل العمليرات اإلداريرة  ،أجل تحقيق األهداف في الوق  المحدد والمناسب لإلمكانيات المتوفرة من ودراسة سليمة وفقاً 
 د.الموار  لتبديد األخرى إذا لم يتم التخطيط له بعناية وفق خطوات مدروسة، فإنه قد يكون مصدراً 

 

 الصلة بالوحدات األخرى 

الوحدة السابقة والوحدة الالحقرة، ومرا يليهرا مرن وحردات فري سرياق العمليرة التدريبيرة، بطريقرة  ما بينتشكل هذه الوحدة الرابط 
يجررابي الحضرور اإل يعرززدراك ذواتهرم كمردربين؛ ممرا إوالبردء بر ،دراكرا للعمليرة التدريبيرةإبنائيرة تجعرل المشراركين أكثرر تفهمرا و 

 والتفاعل مع البرنامج التدريبي. 

 

 الهدف العام للوحدة 

 المعارف الالزمة بمراحل العملية التدريبية.إكساب المشاركين 

 

 االهداف الخاصة 

 . مراحل العملية التدريبية لىإن و أن يتعرف المشارك •
 المقصود بتقدير االحتياجات التدريبية واهميتها. لىإن و أن يتعرف المشارك •
    .سس جمع المعلوماتا لىإ ن و أن يتعرف المشارك •
 وإجراء تطبيقات عليها.  ،التقدير الفعال لالحتياجات التدريبية لىإن و أن يتعرف المشارك •
 وإجراء تطبيقات عليها.  ،صياغة أهداف المحتوى ن مهارة و المشارك أن يكتسب •
 .كيفية اإلعداد والتجهيز لتصميم محتوى تدريبيلى إ ن و أن يتعرف المشارك •
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 المخرجات 

 .المشاركون اكتسبوا مفهوم مراحل العملية التدريبية •
 ميته في تصميم البرامج التدريبية.أهالمشاركون اكتسبوا معرفة مفهوم االحتياج التدريبي و  •
 .اكتسبوا المهارات الالزمة لتحديد االحتياج التدريبيالمشاركون  •
 . اكتسبوا مهارات صياغة االهداف التدريبية ) التعلمية(اركون المش •
 د االحتياج.المشاركون اكتسبوا مهارات صياغة برنامج تدريبي استنادا لتحدي •

 النتائج 
   .مدربون يدركون مفهوم مراحل العملية التدريبية •
 .يحددون االحتياجات التدريبية بطريقة فعالةمدربون  •
 .هميتهأ مدربون يلمون بمفهوم االحتياج التدريبي وتحديده و  •
 .تدريبية تتوافق مع المحتوى  اً هدافأ مدربون يصيغون  •
   .دريبية وفق مراحل حياة التدريبمدربون يصيغون مادة ت •

 الكفايات 

 قادرين على :ن و المشارك ن ن يكو أيتوقع  ،الوحدةنهاية  مع

 تعريف مراحل العملية التدريبية •
 تعريف االحتياج التدريبي كمفهوم واهميته •
 وتصميم البرنامج التدريبي( ) تقدير االحتياج التدريبي,  العملية التدريبيةذكر ما ال يقل عن مرحلتين من مراحل  •
المجموعات المركزة, المالحظات  من خمس من طرق جمع المعلومات) المقابالت الشخصية, 3عن  ال يقلتقان ما إ •

 المباشرة, المقابالت الرسمية, االستبيان, تقارير(
سس تقدير االحتياج التدريبي ) تحديد الفئة المستهدفة, قياس مسرتوى القصرور ومعوقرات أمن  5ما ال يقل عن  تعداد •

 نتائج تقدير االحتياجات(.هداف التدريب بناًء على أ يد دولويات , تحداء , ترتيب االحتياجات حسب األاأل
حرررد مرررن ) المعرررارف, المهرررارات, أمرررا ال يقرررل عرررن و علرررى هرررداف وي هرررذه األترررن تحأو  ،هرررداف المحتررروى أ صرررياغة  تقرررانإ •

 االتجاهات(
وتصرنيف المحتروى  ،وتحديرد محتروى الردورة التدريبيرة ،االحتياجرات صرميم مرادة تدريبيرة مرن خرالل تحديردسس تأ تقانإ •

 التي تؤهله من تصميم برنامج تدريبي متكامل.التدريبي وترتيبه للدرجة 
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 الموضوعات )المحتوى( 

 
 تصميم وتجهيز المحتوى التدريبي -1

 تعريف مفهوم تصميم البرامج التدريبية •
 صياغة اهداف المحتوى  •
 خطوات تصميم المحتوى التدريبي •

 تقدير االحتياجات التدريبية  -2      
 نواعهأهدافه و أ مفهوم االحتياج التدريبي و  •
 هميتهأ تقدير االحتياج التدريبي و  •
 التقدير الفعال لالحتياج التدريبي •

 

 التنفيذ حول مالحظات

سرريتم ترردريب  إذمرحلررة تحديررد االحتياجررات  ؛همهرراأ العمليررات التدريبيررة و  :قصررد بهرراويُ  ،الترردريبتركررز هررذه الوحرردة علررى دورة 
هرداف خاصرة برالمحتوى أ وصياغة  ،ومحتواها ،وتصميم البرامج التدريبية ،المشاركين على مهارة تحديد االحتياجات التدريبية

 التدريبي. 

 

 المقترح النطاق

 .الواحد ساعات لليوم التدريبي 6 بمعدلو  يومين لمدة تدريبية ساعة 12 خالل هذه الوحدة تمامإ يتوقع
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 المصفوفة التعلمية

 

 المالحظات دواتاأل سلوب التدريبياأل المحتوى  هداف التعلمأ الموضوع الرقم

1 

 الترحيب والتعارف  •
تعريف مراحل  •

 العملية التدريبية
تصميم وتجهيز  •

 المحتوى التدريبي
هداف أ صياغة  •

 المحتوى 
 خطوات تصمي •
•  
 م المحتوى التدريبي •

 المشاركين إكساب
 صياغة مهارات
 التدريبية االهداف
  والخاصة العامة

 
 المشاركين اكساب
 والمهارات المعارف
 لتصميم الالزمة
 التدريبي المحتوى 

مادة حول تصميم 
البرامج التدريبية  
ومراحل العملية 

 التدريبية 

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 لعب االدوار •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء  •

 Flipكبيرة ) 
chart ) 

 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 

2 

مقدمة حول مفهوم  •
 االحتياج التدريبي 

هداف االحتياج أ  •
 نواعهأالتدريبي و 

 المشاركين إكساب
 المتعلقة المعارف
 االحتياج بمفهوم
 هميتهأ و  التدريبي

 
 المشاركين تعريف
 االحتياجات بأهداف
 نواعهاأو  التدريبية

شر  عن 
االحتياجات 
 التدريبية  

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 لعب االدوار •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء  •

 Flipكبيرة ) 
chart ) 

 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

تقدير االحتياج  •
 التدريبي واهميته

التقدير الفعال  •
 لالحتياج التدريبي

 المشاركين إكساب
تحديد  مهارات
 التدريبي االحتياج

 
 المشاركين كسابإ

 والمهارات المعارف
 هدافأ  لبناء الالزمة
 على بناءً  تدريبية
 التدريبي االحتياج

مادة عن اهمية 
االحتياجات 
 التدريبية  

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 المناقشةالحوار  •
 دوارلعب األ •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء  •

 Flipكبيرة ) 
chart ) 

 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •
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 االطار الزمني 

 

 اليوم الثاني  اليوم االول  الوق 
ساعة واحدة    

  
 االفتتا   •
 الترحيب والتعارف •
 هداف التدريبأ  •
 رصد التوقعات •
 تقييم قبلي •
 عامة عن دورة حياة المدربلمحة  •

 مراجعة اليوم السابق  •
 هداف االحتياج التدريبيأ  •

دقيقة 15  استراحة 
دقيقة 45ساعة و  مفهوم مراحل العملية التدريبية • 

 تصميم وتجهيز المحتوى التدريبي •
 تعريف مفهوم تصميم البرامج التدريبية •

 نواع االحتياج التدريبي أ •

 استراحة غداء ساعة واحدة
دقيقة 45  هداف المحتوى أ صياغة  • 

  خطوات تصميم المحتوى التدريبي •
 

 أهمية االحتياج التدريبي  •
 

دقيقة 15  استراحة 
 التقدير الفعال لالحتياج التدريبي • مفهوم االحتياج التدريبي  • دقيقة 45

 مراجعة عامة • مراجعة • دقيقة 15
 التقييم البعدي •
 تقييم الورشة •
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 الوحدة الثالثة

 ودينامياته في التدريب يالجماعاالتصال 
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 مقدمة 
فاعررل التوات التغييرر والتطرروير، و أدمررن  داة فعالرةأ، فهررو فرري الحيراة جانبررا مهمراً ديناميررات الجماعرة  ونسراني عرد االتصررال اإليُ 

عمليررة  فرري التطرروير والتغييررر االجتمرراعي والثقررافي واالقتصررادي، وتعررد مهمرراً  االتصررال دوراً  يلعرربفررراد و الجماعررات، و بررين األ
بشركل  ديناميرات الجماعرة و التهردف عمليرة االتصرو . لجماعرةواساسرية للفررد أيرة، وحاجرة ظراهرة اجتماعنساني االتصال اإل

ال شرر  فرران تمتررع الفرررد ، و واالنتبرراهدرة علررى االسررتماع القررل، و فكررار الشررخص المسررتقب  أقنرراع فرري تحقيررق التررأثير واإل ؛لررىإعررام 
  .هداف التي يسعى لتحقيقهاتحقيق األو  ،التدريب سيفيد في مجال ومهارات ديناميات الجماعة بمهارات االتصال

 
     رى ألخا داتحوبال الصلة

وتؤسس مدخال قويا للوحدات الالحقة،  ،لوحدة السابقة )مراحل العملية التدريبية(ا مع قثيو لبشك دةحولا ذهه  تبرت
 لتشك اهألنبخاصة الوحدة الرابعة )تصميم وتخطيط الجلسات التدريبية( والوحدة الخامسة )أساليب وطرائق التدريب( و 
 نلممكا نم يصبح عةولمجما دةقياو ،دةلجيا لالتصاا دئمبا فةرفبمع. قئطرالوا بألساليا نم ديدلعا دامستخا في سألساا

 لكافيا لالتصاا ريعتب ك،لذ على وةعالوحدات المشار إليها. و ما اكتسبوه خالل هذه الوحدة في سياق ال قبي ت نكيرللمشا
. يجابيةوإ مناسبة نتك مل إن التدريب في تلمعيقاا وى قأ دحوأ ،فعيةدالا لمواع مهأ دحأ للعما عةومجم في ملمالئا خلمناوا
 بالتدريب. لمتعلقةا ميةوعم رألكثا لألسئلة لعمليةا بةوألجا ضبع ميدتق دةحولا ذهه لخال نم ينبغي ،بالتاليو
 

 للوحدةالهدف العام 

التدريب ليصبحوا قرادرين في  ديناميات الجماعة و رات الالزمة  لعملية االتصالالمهاكساب المشاركين المعارف والقدرات و إ
 فعال.بشكل ناجح و  واالتصال باآلخرين ،على فهم الذات

 

 االهداف الخاصة 

 .في التدريب ديناميات الجماعة و شكال االتصالأمفاهيم و  لىإن و يتعرف المشارك أن •
 عناصر ومبادئ االتصال في التدريب. لىإ ون يتعرف المشارك أن •
 .في التدريب ديناميات الجماعة و ن مهارات االتصالو يكتسب المشارك أن •
 التدريب.بالعقبات المتعلقة في االتصال ن مهارات التعامل مع المعيقات و و يكتسب المشارك أن •
 .ن من اكتساب مهارات التكيف وحل الصراع داخل الجماعةو أن يتمكن المشارك •
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 المخرجات 

 في التدريب. ديناميات الجماعة وشكال االتصال أتعززت لديهم معرفة مفاهيم و  ون المشارك •
 .عناصر ومبادئ االتصال في التدريبتعززت لديهم معرفة  ون المشارك •
 .في التدريب ديناميات الجماعة و اكتسبوا مهارات االتصال ون المشارك •
 التدريب.باكتسبوا مهارات التعامل مع العقبات والمعيقات المتعلقة باالتصال  ون المشارك •
 لجماعة.المشاركون اكتسبوا مهارات التكيف وحل الصراع داخل ا •

 النتائج 

 .في التدريب ديناميات الجماعة و يوظفون معرفتهم بمفاهيم واشكال االتصال مدربون  •
 يوظفون معرفتهم بعناصر ومبادئ االتصال في التدريب . مدربون  •
 .في التدريب ديناميات الجماعة و يمارسون مهارات االتصال مدربون  •
 .مل مع معيقات االتصال في التدريبيمارسون مهارات التعا مدربون  •
 يمارسون مهارات التكيف وحل الصراع داخل الجماعة. مدربون  •

 الكفايات 

 ن يكونوا قادرين على :أ الوحدةهذه نهاية  معن ييتوقع من المشارك

 للتعاما دعن فةرلمعا ذهه قبي ت على القررررردرةو  ،يظللفا رغيو يظللفا ھشبو يظللفا لالتصاا دعواقلرررررى إالتعررررررف  •
 . رلمساا ءثناأ نكيرلمشاا مع

 . زلمحفوا ءلبناوا لتفاعليا للالتصا يةردلفا ورلمحاا قبي ت •
 . لباالتصا لمتعلقةا تلعقباوا تلمعيقاا فتخفي أو لةإزا •
 . لالتصاا وبسلأ لخال نم يجابيةإ واءجأ توفير •
 . التعلم عمليةو لجلسةا قسيا نضم نكيرلمشاا ھجيوتو ،لالتصاا  نماأ فمختل مع للتعاما •
 تينامياد تعمليا ھجيوتو مهفو على رفلتعا: عةولمجما لخدا ئيرلما رغي لالتصاوا ئيةرلما رغي لبنيةا إدراك •

 . داممست متعل  نجا نلضما لجماعةا
 . لجماعةا تينامياد لحرام مع ملتعلا تعمليا لحرام فتكيي •
 " نلصعبيا" نكيرلمشاوا راعلصا تحاال معو عةولمجما لخدا للمشاكا مع ناجحب للتعاما •
 . رلكباا متعل عملية في النفعاليةا ولألهميةوخصائص الجماعة  شكالأل ون كدرم •
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 الموضوعات )المحتوى(

 مفهوم االتصال  •
 مفهوم ديناميات الجماعة •
 همية االتصال أ  •
 شكال االتصال أ •
 عناصر االتصال  •
 مبادئ االتصال  •
 معيقات االتصال  •
 االتصال ولغة الجسد  •
 مهارات االتصال  •
 مراحل االتصال  •
 ديناميات الجماعة )المراحل: من الصراع إلى التعاون واالنجاز( •
 شكال وخصائص الجماعة أ •
•  

  التنفيذ حول مالحظات

 بالمعررارف وتزويرردهم ،االتصررال مهررارات المشرراركين كسررابإو   ،الترردريب فرري االتصررال هميررةأ  إبرررازتعمررل هررذه الوحرردة علررى 
 و ،الصرورو  ،البوربوينر  عرروض) األساليب من مجموعة لىإ اللجوء، بالتدريب في ديناميات الجماعة و باالتصال المتعلقة

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

 

  المقترح النطاق

 .الواحد ساعات لليوم التدريبي 6 بمعدلو  يومين لمدة تدريبية ساعة 12 خالل هذه الوحدة تمامإ يتوقع
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   التعلميةالمصفوفة 

 المالحظات االدوات االسلوب التدريبي المحتوى  اهداف التعلم الموضوع الرقم

1 

الترحيب  •
 والتعارف

 الربط •
لمحة عامة  •

حول الموضوع 
الرئيسي: مقدمة 
حول االتصال 

ومفاهيم 
ديناميات 
 الجماعة

ن يعرف أ •
المشاركون 

 مفاهيم االتصال

المالمح الرئيسية  •
لالتصال 
ومفاهيم 
 االتصال  

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 لعب االدوار •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة   •
(Flip chart) 
 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 

2 

عناصر  •
 االتصال

 مبادى االتصال •

عرف تن يأ •
على ن و المشارك
عناصر 
 االتصال

 .همبادئو 

شر  عناصر  •
االتصال و 

مبادئ االتصال 
 بشكل مفصل

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 دوارلعب األ •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة   •
(Flip chart) 
 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 

3 

اشكال االتصال  •
) االتصال 

اللفظي و غير 
 اللفظي(.

مراحل عملية  •
االتصال و 
مستويات 
 االتصال.

عرف تن يأ •
ن على و المشارك

اشكال االتصال 
و مراحله و 
 مستوياته.

شكال أمادة عن  •
نما  أاالتصال 

االتصال و 
مراحل عملية 

االتصال بشكل 
 مفصل

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 لعب االدوار •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة   •
(Flip chart) 
 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

همية االتصال أ  •
 في التدريب.

كيف تتم عملية  •
 االتصال

ن يتعرف أ •
المشاركين على 
كيفية عملية 
االتصال و 

 فيميتها أه
 التدريب.

 مراحل االتصال  •
عناصر  •

 االتصال

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 لعب االدوار •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة  •

 (Flip chart ) 
 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •
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5 

االتصال  •
 المهني.

مهارات  •
 االتصال.

خصائص  •
 االتصال

 

ن يعرف أ •
المشاركين مفهوم 
االتصال المهني 
و اهم مهارات 

 االتصال .
يعرف ن أ •

المشاركين 
خصائص 
 االتصال.

مادة مفهوم  •
االتصال المهني 

 هميته.أ و 
مهارات االتصال  •

 في التدريب.
خصائص  •

 االتصال.

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 لعب االدوار •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة   •
(Flip chart) 
 أقالم تخطيط •
 ملونةوراق أ •

 

6 

االتصال و  •
 لغة الجسد

معيقات  •
 االتصال .

االتصال  •
 الجماهيري.

نظمة أ •
 االتصال.

التعرف على  •
عالقة االتصال 
بلغة الجسد، و 

معيقات 
 االتصال.

ن يتعرف أ  •
المشاركين على 

االتصال 
الجماهيري و 

انظمة االتصال 
)البصري و 
السمعي و 
 الحسي(

لغة الجسد و  •
عالقته باالتصال 

. 
معيقات االتصال  •
. 
االتصال  •

الجماهيري و 
 اهميته.

شكال انظمة أ •
االتصال ) 
البصري ، 
السمعي ، 
 الحسي(

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 لعب االدوار •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة  •
(Flip chart) 
 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 

7 

 ديناميات •
 الجماعة

 من: المراحل)
 إلى الصراع
 التعاون 
 (واالنجاز

 شكالأ •
 وخصائص
  الجماعة

أن يتعرف  •
 علىالمشاركين 

مفهوم ديناميات 
 الجماعة

أن يتعرف  •
المشاركين الى 
مراحل تشكيل 

الجماعة 
 وخصائصها

مفاهيم ديناميات  •
 الجماعة

مراحل تشكيل  •
 الجماعة 

 شكال الجماعةأ •

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 لعب االدوار •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة  •
(Flip chart) 
 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •
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 االطار الزمني 

 اليوم الثاني  اليوم االول  الوق 
 االفتتا   • ساعة واحدة

 الترحيب والتعارف •
 هداف التدريبأ  •
 التوقعاترصد  •
 تقييم قبلي •
عامة حول االتصال ومفاهيم لمحة  •

 ديناميات الجماعة

 ول.مراجعة اليوم األ •
 خصائص االتصال •
 همية االتصال في التدريب.أ  •

دقيقة 15  استراحة    
دقيقة 45ساعة و  عناصر االتصال • 

 مبادئ االتصال •
شكال االتصال ) االتصال اللفظي و غير أ •

 اللفظي(.

 الجسداالتصال و لغة  •
 معيقات االتصال •

 استراحة غداء      ساعة واحدة
دقيقة 45  .هامستوياتو مراحل عملية االتصال  • 

 االتصال المهني. •
 االتصال الجماهيري   •
نظمة االتصال ) البصري ، السمعي ، أ •

 الحسي(
دقيقة 15  استراحة 

 كيف تتم عملية االتصال  • دقيقة 45
 مهارات االتصال •

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

 الجماعة وخصائص شكالأ •
 عامة مراجعة • مراجعة  • دقيقة 15

 البعدي التقييم •
 الورشة تقييم •
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 الوحدة الرابعة

   تدريبيةالجلسات ال وتخطيط تصميم
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 المقدمة

مرن خرالل التخطرريط  ،مرن العمليرات التري تخضرع للعرالج والتنميررة بشركل مسرتمر ،تعتبرر العمليرة التدريبيرة منرذ قردم العصررور 
التعريف بالجلسرررات بررر وذلررر   ،علرررى تصرررميم وتخطررريط الجلسرررات التدريبيرررة الوحررردةوتعمرررل هرررذه  .المسرررتمر للعمليرررة التدريبيرررة

 سرة التدريبيرة وعناصرر الخطرةة الجلستعمل على التعريف بكيفية تصميم خطو  .هميتها ومكونات الجلسة التدريبيةالتدريبية وأ 
، إضافة ألهمية المحتوى والموضوعات التي تبنى حسب عاتها عند تصميم الخطة التدريبيةوالتي يجب مرا  ،والعوامل المؤثرة

فررري خترررام تم التعررررف . وسررريسرررتهدفة والتسلسرررل المنطقررري والزمنررريوتراعررري الفئرررة الم ،األهرررداف العامرررة والخاصرررة مرررن التررردريب
 االتصرراللتسررهيل عمليررة  ؛لتنظرريم عمليررة جلرروس المشرراركين فرري القاعررة التدريبيررة ،ةيررعلررى أشرركال الجلسررات التدريب ،الوحرردة

 .    المشاركين والمدربوالتواصل بين 

     رى ألخا داتحوبال الصلة

بعرررين  ذلررر   وبخاصرررة الوحررردة الثالثرررة، وأخرررذ ،تتررريح هرررذه الوحررردة للمشررراركين اسرررتذكار مرررا خلصررروا إليررره فررري الوحررردات السرررابقة
 اً االعتبرار عنررد تصرميم وتخطرريط الجلسررات التدريبيرة باعتبارهررا المردخل األسرراس لمجمررل العمليرة التدريبيررة، كمرا وتؤسررس اطررار 

بهررا ارتباطررا عضررويا، ممررا يعمررق وعرري المشرراركين لرريس فقررط    تبرتو ،للوحرردة الخامسررة )أسرراليب وطرررق الترردريب( اً مرجعيرر
 بل بذواتهم كمدربين. ،عملية التدريبيةبال

 للوحدة الهدف العام

 .جلسات تدريبيةالوتخطيط اكساب المشاركين مهارة تصميم 

 االهداف الخاصة 

  .مفهوم ومكونات الجلسات التدريبية إلىن و أن يتعرف المشارك •
  .إعداد وتصميم خطة جلسات تدريبيةمن ن و المشارك يتمكنأن  •
  .ن من تحديد مواضيع ومحتوى الجلسات التدريبيةو المشاركأن يتمكن  •
 .أشكال الجلسات التدريبية إلىن و أن يتعرف المشارك •

 المخرجات 

  .المشاركون يعرفون مفاهيم ومكونات الجلسات التدريبية •
   .المشاركون اكتسبوا المهارات والمعارف الالزمة لتصميم وتنفيذ خطة جلسات تدريبية •
  .المحتوى التدريبي للجلسات التدريبية واختيارالمشاركون اكتسبوا المعارف والمهارات لتحديد  •
 .الالزمة لتحديد الشكل المناسب للجلسات التدريبية اتالمشاركون اكتسبوا المعارف والمهار  •

 



 
41 

 

 النتائج
   .جلسات تدريبية وينفذون  يصممون  مدربون  •
 .لتدريبيةيعرفون مكونات الجلسات امدربون  •
 .يصمممون خطط لجلسات تدريبيةمدربون  •
 .تدريب المناسب للجلسات التدريبيةيجهزون محتوى المدربون  •
 .الشكل المناسب للجلسات التدريبيةيجهزون مدربون  •

 الكفايات

 ن يكونوا قادرين على :أ الوحدةنهاية  معن ييتوقع من المشارك

 . وتعداد مكونات الجلسة التدريبة مفهوم الجلسة التدريبيةلى إالتعرف  •
المردربين  ،% من مكونات الخطة  الموضروع/ المحتروى 90تصميم خطة جلسة تدريبية تشمل ما ال يقل عن  تقانإ •

 ( األدواتو  ،والطرائقساليب األو   ،الزمنو   ،شا النو   ،هدافاألو   ،المتدربين /
األهررداف و ) الفئررة المسررتهدفة ،  :مهررارة تحديررد المحترروى المناسرب للجلسررات التدريبيررة مررن خررالل مراعراة اآلترري تقرانإ •

 (المدة الزمنيةو التعلمية ، 
 .وتسلسل زمني مناسب ،ومنطقي ،متسلسلمهارة تنظيم المحتوى التدريبي للجلسات التدريبية بشكل  تقانإ •
خصررائص الفئرررة و ، العرررددو ) المكرران ،  تصررميم شررركل الجلسررة التدريبيررة بشررركل المناسررب للترردريب مرررع مراعرراة تقررانإ •

   (التجهيزات والمعداتو المستهدفة ، 

 الموضوعات )المحتوى(

 مفهوم الجلسات التدريبية •
 مكونات الجلسات التدريبية •
 إعداد وتصميم خطة جلسات تدريبية •
 التدريبيةمواضيع ومحتوى الجلسات  •
 أشكال الجلسات التدريبية •

  التنفيذ حول مالحظات

ومررا  ،وتنفيررذ الجلسررات التدريبيررة ،تصررميملوالمهررارات الالزمررة  ،المعرفررة ؛كسرراب المشرراركينإسررنعمل خررالل هررذه الوحرردة علررى 
مررن خررالل تمررارين  ،شرركال الجلسرراتأو  ،ومكونررات الجلسررات ،تصررميم خطررة الجلسررات التدريبيررة ؛مثررل ،مررن مواضرريع رافقهرراي

 .ها بأنفسهم خالل التدريبفين و شاركعملية سيقوم الم

 المقترح النطاق
 .الواحد ساعات لليوم التدريبي 6 بمعدليومين  لمدة تدريبية ساعة 12 خالل هذه الوحدة تمامإ يتوقع
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 المصفوفة التعلمية

 المالحظات االدوات االسلوب التدريبي المحتوى  اهداف التعلم الموضوع الرقم

1 

 الترحيب والتعارف  •
مفهوم ومكونات  •

 الجلسات التدريبية

الترحيب  •
 والتعارف 

 المقدمة •
 المفاهيم •

شر  المفاهيم  •
  المتعلقة
 اتبالجلس

التدريبية 
  هاومكونات

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 لعب االدوار •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة  •

 (Flip chart ) 
 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 

2 

إعداد وتصميم  •
خطة جلسات 

 تدريبية

تصميم خطة  •
جلسة تدريبية 

مكونات : تشمل
 ,الموضوع

 ،المحتوى و 
 ،المدربينو 
المتدربين، و 
هداف، األو 
الزمن ، و النشا ، و 
االساليب و 

والطرائق ، 
 األدواتو 

 عن ملخص •
 مكونات
 الجلسة
 التدريبية

 اهداف مفهوم •
 الجلسة
 وعنوانها

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 دوارأللعب ا •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة  •

 (Flip chart ) 
 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 

3 

تحديد مواضيع  •
ومحتوى الجلسات 

 التدريبية

تحديد المحتوى  •
المناسب للجلسات 
التدريبية،  وتنظيم 
المحتوى بتسلسل 

 منطقي

عناصر  •
تحديد المحتوى 

التدريبي 
والعوامل المؤثرة 
به ومن هم الفئة 

المستهدفة 
واألهداف والمدة 

 الزمنية

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 دوارلعب األ •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة  •

 (Flip chart ) 
 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 

4 

أشكال الجلسات  •
 التدريبية

ربط شكل الجلسة  •
التدريبية بالعوامل 

المحددة لها 
 ،والمؤثرة عليها

وبما يتناسب مع 
 المحتوى التدريبي

أمثلة وصور  •
شكال أعلى 

الجلسات 
 التدريبية

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 دوارلعب األ •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة  •

 (Flip chart ) 
 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •
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 طار الزمني اإل

 

 اليوم الثاني  اليوم االول  الوق 
 االفتتا   • ساعة واحدة

 الترحيب والتعارف •
 هداف التدريبأ  •
 رصد التوقعات •
 تقييم قبلي •
 عامة حول الجلسة التدريبيةلمحة  •

 ول.مراجعة اليوم األ •
 لغة الجسدو االتصال  •

دقيقة 15  استراحة  
دقيقة 45ساعة و  الجلسات التدريبية مفهوم • 

 خطة جلسة تدريبية •
 

 أشكال الجلسات التدريبية •
 تمارين أشكال الجلسات التدريبية •

 استراحة غداء   ساعة واحدة
دقيقة 45  المكونات  • 

 التصميم •
 التنفيذ •

 أشكال الجلسات التدريبية  •
 مقارنات ) إيجابيات وسلبيات (  •

دقيقة 15  استراحة 
 محتوى الجلسات التدريبية • دقيقة 45

 
 مراجعة عامة •
 التقييم البعدي •
 مراجعة  • دقيقة 15 تقييم الورشة •
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 الوحدة الخامسة

  التدريب وطرائق ساليبأ
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 ُيعررررررد
 والمهررررارات ،والمعلومررررات ،القرررردرات ؛مثررررل ،التغييررررر فرررري جوانررررب رئيسررررية إلحررررداثداة وأ ،الترررردريب وسرررريلة السررررتثمار االنسرررران

مرع بعضرها  ساليبهوأ ،ومحتواه  ،مجال التدريب تفاعلوي .مجموعة من العناصر الفاعلة ؛التدريب الفاعلو  .واالتجاه ،والسلوك
 .من كفاءة التدريب ةقصى غايأقيق تحل اً بعض

هرا فيُتعبمرر عرن الكيفيرة التري سريتم  فهري ؛من عملية التردريب يتجزأال  اً ساليب التدريبية التي تعتبر جزءلى األإ ،هنا و نتطرق 
بين  بحيث ،سير الجلسات التدريبية بطبيعرة  هموتعرريفتعتبر مجموعة الطرق، والوسرائل، واألدوات المتبعرة فري توصريل المتردرم

ر الرذي تضرفيه الترأثي سراليب مرن خراللهميرة األأ وتتضرح  .ي يجب أن يقومروا بره بعرد انتهراء المردة الزمنيرة لتردريبهمالعمل الذ
المتردربين  كمرا وتجعرل ،يز عن غيرره فري التردريبتميوالتي من شأنها أن تجعل كل مدرب  ،المتدربعلى شخصية المدرب و 

 الجلسات التدريبية. فيعلى مستوى عال  من األداء 

     رى ألخا داتحوبال الصلة

 نيمكو. يبيةدرلتا داتحولا نم ،اهرغي مرررررررررررررررررن لمكتسبةا أو ،لمتعلمةا ءاتلكفاوا ،فةرلمعا قبي لت مثالية دةحولا ذهه رتعتب
 كما. يةردلفا قئطرررررررالوا بألساليا دامستخا للتحلي أو ،رضلعوا ،ضيحولتوا ،ذللتنفي دةكما ؛اهضيعوام نم وعضوم لك ذتخاا
 بألساليا ضبع مةءمال ظررورمن نم ،رى ألخا يبيةدرلتا داتحولا كافة في جةدرلما ضيعوالماو ر، لمعاييا معهررا لتحلي نيمكو
 لفضأ رختياا تعاوللمجم نيمك ؛للمثاا لسبي فعلى. (لخا وارد،لما ت،قولا ،فةدهلمستا لفئةا) رألخاالجانرررب ع مررر قئطررررالوا
 لخدا لالتصاا لمشاك على بللتغل طررررررررررررررررررق  فالستكشا أو للتررررررررررررررررردريب، لمختلفةا لألشكاا ر ش في قئطررررررررررررررررررالوا بألساليا
 ضيعوالما مع لللعم اهمداستخا نلممكا قئطرررررررررررررررررررررالوا بألساليا لىإ ،رةإلشاا نيمك .رى خأ يبيةدرت داتحو فيو. عةولمجما
 .رألفكاا ذهه لمث قبي ت نلممكا نم يصبح دة،حولا ذهه فيو .لمختلفةا نكيرلمشاا واعنأ مع أو ،يةردلفا

 للوحدةلعام الهدف ا
 إكساب المشاركين مهارات استخدام األساليب التدريبية في التدريب.

 
 االهداف الخاصة 

 ساليب التدريبية وأهميتها.لى مفاهيم األإ ن و يتعرف المشارك أن •
 عملية التدريبية.التوظيف األساليب التدريبية في   مهارة ن و المشارك أن يكتسب •
 .ساليب التدريبية للجلسة التدريبيةلى معايير اختيار األإ ن و يتعرف المشارك أن •
 .توظيف المعينات التدريبية في العملية التدريبية  مهارة ون يكتسب المشارك أن •
 .المختلفة نما  المشاركينألى إ ن و يتعرف المشارك أن •

 

 المددقدمددددة 
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 .المخرجات 
 .عارف لمفاهيم االساليب التدريبيةالمشاركون اكتسبوا م •
 ساليب التدريبية في العملية التدريبية.المشاركون اكتسبوا مهارة توظيف األ •
 .ساليب التدريبية المناسبة للجلسة التدريبيةاكتسبوا معرفة معايير اختيار األالمشاركون  •
 .مهارة توظيف المعينات التدريبية في العملية التدريبيةالمشاركون اكتسبوا  •
 .المشاركون اكتسبوا معارف بأنما  المشاركين خالل السير العملية التدريبية •

  النتائج 

 .ساليب التدريبية في التخطيط لبرنامج تدريبييوظفون معرفتهم في مفاهيم األمدربون  •
 .التدريبيةمدربون يوظفون االساليب التدريبية في العملية  •
 األساليب التدريبية المناسبة وفق المعايير في الجلسة التدريبية.مدربون يوظفون  •
 .مدربون يوظفون المعينات التدريبية المناسبة وفق ما يتناسب مع البيئة التدريبية •
 .نما  المشاركين وفق ما يناسب سير العملية التدريبيةأمدربون يوظفون معرفتهم في  •

 الكفايات 
 

 ن يكونوا قادرين على :أ الوحدةهذه نهاية  معن ييتوقع من المشارك

 .التدريبية كمفهوم اليبسأتعريف اال •
يصال المعلومرة بطريقره غيرر تقليديرة , تحفيرز إ. )ساليب التدريبيةمية استخدام األسباب ألهأ 5عن ما ال يقل  ذكر •

 ،كسررر حرراجز الخرروفو  ،سرررعة ايصررال المعلومررةو   ،توسرريع المررداركو   ،كسررر الجمررودو المترردرب علررى المشرراركة , 
 (.التشجيع على التطور والتقدمو   ،ددوالتر 

اللغرة الحركيرة واللفظيرة،  اسرتخدام و   ،فن األلقراءو  ،سئلةسلوب األأساليب التدريبية )من األ 5ما ال يقل عن  تعداد •
 تمثيل االدوار(.و  ،العصف الذهنيو الحوار الفعال, و استخدام وسائل ايضا  مناسبة , 

 العصف الذهني(.و لعب األدوار، و دراسة الحالة، و )المناقشة، ساليب من أساليب التدريبا 4 تقانإ •
لبيئررة التدريبيرررة  ( للدرجررة التررري تمكنرره مرررن وا  ،الوقرر و   ،معررايير) الفئرررة 3اختيررار األسررراليب التدريبيررة وفرررق  تقررانإ •

 ة بكفاءة وفعالية. يساليب التدريبممارسة األ
السربورات(  و اجهرزة العررض, و المعينرات المطبوعرة, و تدريبيرة) معينرات المعروضرة, المعينرات مرن ال 4استخدام  قانإت •

 .ساليب التدريبية بكفاءة وفعاليةيتناسب مع البيئة التدريبية للدرجة التي تمكنه من ممارسة األوفق ما 
 دراك تصرفاتهم خالل التدريب(إنما  المشاركين )للدرجة التي تؤهله من أنما  من أربع أتعداد  •
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 )المحتوى(  الموضوعات

 التعريف باألساليب التدريبية وأهميتها . -1
 هميتها.أ ساليب التدريبية و مقدمة حول األ -
 ساليب التدريبية كمفهوم.تعريف األ -
 ساليب التدريبية في التدريب.همية استخدام األأ  -

 مهارة توظيف األساليب التدريبة في الجلسة.  -2
اسرتخدام وسرائل و اسرتخدام  اللغرة الحركيرة واللفظيرة، و  ،فن األلقراءو   ،سئلةسلوب األأساليب التدريبية: )تعداد األ   -
  دوار(.تمثيل األو  ،الذهني والحوار الفعال, و   ،ا  مناسبةيضإ
 العصف الذهني(.و لعب األدوار، و دراسة الحالة، و تقان أساليب التدريب )المناقشة، إ   -

 معايير اختيار األساليب التدريبة المناسبة للجلسة.   -3
 البيئة التدريبية (.و  ،الوق و  ،ساليب التدريبية ) الفئةمن معايير اختيار اال 3تعريف  -

 البيئة التدريبية فيمهارة توظيف المعينات التدريبية  -4
 مفهوم المعينات التدريبية -
 همية استخدام المعينات التدريبية أ  -
 السبورات(و جهزة العرض, وأالمعينات المطبوعة, و نواع المعينات التدريبية ) معينات المعروضة, أ -
 الستخدام كل منهاالبيئة األمثل و مميزات كل منها  -

 تعريف بأنما  المشاركين في العملية التدريبية -5
 نما  المشاركينأمفهوم  -
 اهمية الوعي ألنما  المشاركين -
 نما  المشاركين وذكر صفات كل النمطأ -

 التنفيذ حول مالحظات

وكيفيرة ممارسرتها  ،نواعهراأو  ،هميتهاأ و ،؛ ساليب التدريبيةوهو األ ،تركز هذه الوحدة على جزء مهم بما يخص تدريب المدربين
يجررب  الترري والمعرردات الوسررائل مررن والترري تعتبررر مجموعررة ،لررى مفهرروم المعينررات التدريبيررةإضررافة إ ،خررالل عمليررات الترردريب

وتركررز هررذه  .نررواع مختلفررة سرريتعرف عليهررا المشرراركون خررالل الترردريبأولهررذه المعينررات  .الترردريب عمليررة لتسررهيل اسررتخدامها
 وكيفية التعامل معهم. ،وصفاتهم ،نما  المشاركينأيضًا على موضوع مهم وهو أالوحدة 

 المقترح النطاق

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

 المالحظات االدوات التدريبياالسلوب  المحتوى  اهداف التعلم الموضوع الرقم

1 

 الترحيب والتعارف  •
ساليب مفاهيم األ •

 التدريبية

الترحيب  •
والتعارف بين 

المدرب 
 والمتدربين 

اكساب  •
المشاركين 
معارف 
مفاهيم 

ساليب األ
 التدريبية

مقدمة حول  •
ساليب التدريبية األ
 هميتها.أ و 
ساليب تعريف األ •

 التدريبية كمفهوم.
همية استخدام أ  •

ساليب التدريبية األ
 في التدريب

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 دوارلعب األ •

 الحاسوب •
جهاز  •

 العرض
أوراق بيضاء  •

 Flipكبيرة ) 
chart ) 

 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 

2 

تطبيق استخدام  •
أنواع األساليب 

 التدريبية

كساب إ
 المشاركين مهارة

توظيف 
ساليب األ

التدريبية في 
 العملية التدريبية

 المحور مراجعة •
 السابق

االساليب  تعداد •
 التدريبية:

سئلة  فن سلوب األأ)
استخدام   ,األلقاء

اللغة الحركية 
واللفظية، استخدام 

يضا  إوسائل 
مناسبة , الحوار 
الفعال, العصف 

تمثيل و  ،الذهني
 .دواراأل

تقان أساليب إ •
)المناقشة، التدريب 

دراسة الحالة، لعب 
األدوار، العصف 

 (الذهني
 
 
 
 

 المحاضرة •
 المجموعات •

دراسة  •
 الحالة

 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 دوارلعب األ •

 الحاسوب •
جهاز  •

 العرض
أوراق بيضاء  •

 Flipكبيرة ) 
chart ) 

 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •
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3 

معايير اختيار  •
االساليب التدريبية 
 للجلسة التدريبية

اكساب 
المشاركين مهارة 
معرفة اختيار 

ساليب األ
 التدريبة

مراجعة المحور  •
 السابق

من  3تعريف  •
معايير اختيار 

ساليب التدريبية ) األ
  ،الوق و   ،الفئة
 .البيئة التدريبية  (و 

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 المناقشةالحوار  •
 دوارلعب األ •

 الحاسوب •
جهاز  •

 العرض
أوراق بيضاء  •

 Flipكبيرة ) 
chart ) 

 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةا •

 

4 

استخدام المعينات  •
التدريبية في البيئة 

 التدريبية

كسرررررررررررررررررررررررررررررراب  إ
المشرررررررررررررررررراركين 
مهررارة توظيررف 
المعينرررررررررررررررررررررررات 
التدريبيرررررة فررررري 
العمليرررررررررررررررررررررررررررررررة 

 التدريبية
 

مراجعة المحور  •
 السابق

المعينات تعريف  •
 هميتهاأ التدريبية و 

 نواع المعيناتأ •
مميزات كل معين  •

 التدريبي

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 دوارلعب اال •

 الحاسوب •
جهاز  •

 العرض
أوراق بيضاء  •

 Flipكبيرة ) 
chart ) 

 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

انمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا   •
 المشاركين

ن يتعرف أ
لى إالمشاركون 

 انما  المشاركين
 
 يكتسب نأ

 مهارة ن و المشارك
 سلوبأ اختيار
 مناسب تدريبي
 ألنما 

 المشاركين

مراجعة المحور  •
 السابق

مفهرررررررررررررررررروم انمررررررررررررررررررا   •
 المشاركين

همية الوعي ألنما  أ  •
 المشاركين

نمرررررررررا  المشررررررررراركين أ •
 وصفات كل النمط

 

 المحاضرة •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 الذهنيالعصف  •
 الحوار المناقشة •
 دوارلعب األ •

 الحاسوب •
جهاز  •

 العرض
أوراق بيضاء  •

 Flipكبيرة ) 
chart ) 

 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •
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 االطار الزمني 

 اليوم الثاني  اليوم االول  الوق 
 االفتتا   • ساعة واحدة

 الترحيب والتعارف •
 هداف التدريبأ  •
 رصد التوقعات •
 تقييم قبلي •
 ساليب التدريبيةعامة حول األلمحة  •

 مراجعة اليوم االول. •
 ،الوق  و توظيف المعايير تدريبية ) الفئة,  •

 ساليب التدريبيةاالمكانات( في األو 

دقيقة 15  استراحة 
دقيقة 45ساعة و  ساليب التدريبيةمفهوم األ • 

 أهمية االساليب التدريبية •
 مفهوم المعينات التدريبية  •
  التدريبية المعينات هميةأ  •

 
 استراحة غداء ساعة واحدة

دقيقة 45  ساليب التدريبيةاأل • 
 التدريبية ساليباأل انشطة •

 

 هميتهاأ مفهوم انما  المشاركين و  •
 نما  المشاركين خالل العملية التدريبيةأ •

 
دقيقة 15  استراحة 

 ساليب التدريبيةتقان استخدام األإ • دقيقة 45
 ساليب التدريبيةمعايير اختيار األ •

 نما  المشاركينأصفات  •

 مراجعة عامة • مراجعة  • دقيقة 15
 التقييم البعدي •
 تقييم الورشة •
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 الوحدة السادسة

 التدريبعلى  عائدال قياس
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 المقدمة 

 تررم وهررل, بالترردريب المتعلقررة األنشررطة كفرراءة قيرراس إلررى تهرردف الترري العمليررة فرري ،الترردريب علررى العائررد قيرراس مفهرروم يتمحررور
 فاعليتره ودرجة التدريب جودة تقييم خاللها من يتم دقيقة مؤشرات على المبني القياس هو؟ و المناسب شكلالب منها االستفادة
 .تدريبي برنامج لكل المحددة األهداف لتحقيق

 القرررارات اتخرراذ ،فرري األهميررة تلرر  تحديررد ويمكررن .مسررتوى الفرررد أو المؤسسررةكبيرررة سررواء علررى أهميررة  الترردريب علررى عائرردولل
 الترأثير مردى علرى لتعررفإلرى ا ،الهرام النشرا  لهرذا األمثرل االسرتثمار يقودنرا ،وبالترالي .التردريب تحقيرق على العائدة السليمة
 علرى التردريب ترأثير مردى توضرح التري النترائج خرالل مرن التردريب نهايرة بعرد المشراركين لردى التردريبي البرنرامج أحدثره الذي

 ،والمعرارف ،والقردرات ،المهرارات لمجموعرة موضروعية قيراس عمليرة خراللمرن  ؛يضراً أو  لرديهم، واإلنتاجيرة ،واألداء ،المعرارف
 أداء فرريحتررى و  ،سررلوكهم فرري الترردريب هررذا حدثررهأ الررذي التطرروير ى مسررتو  يحرردد ،وكررذل  .المترردرب اكتسرربها الترري واالتجاهررات
 .عام بشكل المؤسسة

     رى ألخا داتحوبال الصلة

 لشكاوأ لحرامو دئمبا لىإ دتستن اهنأ بماو. دةجي بيدرت دورة ءإلنشا سكأسا دمتخ أن ؛لسابقةا داتحولا لكافة نيمك
التطوير  ،وبالتالي .عمليات القياس ؛من خالل للعما قبسيا يةظرلنا دئلمباا رالعتباا نبعي ذألخا روري لضا نفم التدريب،

ة، كحالررة دائمررة مررن الررتعلم المسررتمر؛ ممررا يعنرري قرردرة المشرراركين علررى االسررتمرار يررمررة علررى البرررامج التدربيءوالتغييررر والموا
 بداع كمدربين أدركوا مفهوم التدريب كحالة مهنية تتطلب االلتزام بالبحث، والقياس، والمقارنة، والتجديد.بالتطور واإل

  حدةللو  الهدف العام

 .لبرامج التدريبيةاكساب المشاركين المعارف والمهارات لقياس وتقييم ا 

 االهداف الخاصة 

 .التدريبية للبرامج قياس العائد على التدريب مفهومالمشاركون إلى  أن يتعرف •
 التدريبية. البرامج تقييم مراحل أن يتعرف المشاركون إلى •
 .التدريبية البرامج تقييم ادوات أن يتعرف المشاركون إلى •
 .طرق وانواع التقييمأن يتعرف المشاركون إلى  •
 .تقييم)نماذج(  نموذج تصميم مهارات أن يكتسب المشاركون  •
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 المخرجات 

 .قياس العائد على التدريب مفهوم معرفة اكتسبوا المشاركون  •
 .التدريبية لبرامجل التدريبقياس العائد على  في المتنوعة التقييم طرق  استخدام على قادرون  المشاركون  •
  .قياس العائد على التدريبل باتري  كيركالتقييم وفق نموذج  مهارة اكتسبوا المشاركون  •
 .المشاركون اكتسبوا مهارة تصميم نموذج تقييم للتدريب •
  النتائج

 .المدربين تدريب برامج في قياس العائد على التدريب مفهوم يوظفون  مدربون  •
 .وفق نموذج كيرك باتري  التدريبية العائد على التدريب للبرامجيقيسون  مدربون  •
 .التدريبية البرامج تقييم في متنوعه طرق  يستخدمون  مدربون  •
 .مدربون يصممون نموذج تقييم للتدريب •

  الكفايات

 ن ان يكونوا قادرين على :ييتوقع من المشارك الوحدةنهاية  مع

 .للبرامج التدريبية قياس العائد على التدريبالمعارف الالزمة للدرجة التي تؤهله بتعريف مفهوم  تقانإ •
) التأكد من نجا  البرامج التدريبية في تحقيق أهدافها  قياس العائد على التدريبهداف أ من  3ما ال يقل عن  تقانإ •

التحقرق  ،ويتطلرب ذلر  .هدافه بالنسبة للمتدربينالتخطيط أو التنفيذ, معرفة مدى تحقيق البرنامج أل ؛سواء من حيث
من سالمة تحديد الشرو  الخاصة بالمتدربين ومالءمتها للهدف من التدريب. التأكد باستمرار مرن أن المتردربين مرا 

 زالوا متحمسين لتطبيق ما تدرمبوا عليه.
المتردربين قبرل لبررامج التدريبيرة))أ( تقيريم لقيراس العائرد علرى التردريب ل ) التقييم ( من مراحل 2ما ال يقل عن  تقانإ •

 )ب( متابعة وتقييم المتدربين أثناء البرنامج التدريبي: )ج( متابعة المتدربين بعد التدريب:  تنفيذ البرنامج التدريبي
. نسرربة االختبرراراتلبرررامج التدريبيررة ) ل قيرراس العائررد علررى الترردريبو نررواع تقيرريم أو  مررن طرررق  3مررا ال يقررل عررن  تقررانإ •

قيرريم األداء. تقررارير تو اآلراء بواسررطة رؤسرراء عمررل المترردرب.  ةج الترردريبي. اسررتبيانالحضررور كمقيرراس لنجررا  البرنررام
 الزيارات الميدانيةو 
  التنفيذ حول مالحظات

وينبغي أن يتعرف المشاركون خالل هذه  .وقياس العائد التدريبي ،خيرة من هذا المنهاج على موضوع التقييمتركز الوحدة اال
 هداف التقييم وقياس العائد التدريبي ومراحل وطرق قياس العائد التدريبي.أ و  ،همية التقييما الوحدة على 

 المقترح النطاق

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

 

 

 

 

 

 
 الرقم

 المالحظات االدوات االسلوب التدريبي المحتوى  اهداف التعلم الموضوع

1 

الترحيب  •
 والتعارف 

مقدمة حول  •
مفهوم تقييم 
وقياس العائد 
 .على التدريب

تعزيز معرفة 
 بمفهوم المشاركين

قياس العائد على 
 التدريب

مقدمة حول 
 عملية مفهوم
 على العائد قياس

 واهميته التدريب

 المحاضرة
 المجموعات •

 
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة  •

 (Flip chart ) 
 أقالم تخطيط •
 اوراق ملونة •

 

2 

قييم تعريف الت •
 .كمفهوم

قياس العائد  •
 على التدريب

أهمية قياس  •
العائد على 
 التدريب 

 

إكساب المشاركين 
 مهارة التقييم خالل

اساسية  مراحل أربع
قياس العائد على ل

 للبرامج التدريب
 التدريبية

 

 مرحلة اهداف
قياس العائد على 

 التدريب

 
 المجموعات •
 
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 اوراق عمل •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة  •

 (Flip chart ) 
 أقالم تخطيط •
 اوراق ملونة •

 

3 

مراحل تقييم  •
البرنامج 
 التدريبي

وانواع طرق  •
 التقييم

كيرك نموذج  •
قياس ل باتري 

العائد على 
 التدريب

 

غكساب المشاركين  
 طرق  مهارة استخدام

 في المتنوعة التقييم
قياس العائد على 

 لبرامجل التدريب
 التدريبية

 تقييم مراحل
 التدريبي البرنامج
 تقييم طرق 

 التدريب

 أوراق عمل •
 المجموعات •
 دراسة الحالة •
 العصف الذهني •
 الحوار المناقشة •
 دوارلعب األ •

 الحاسوب •
 جهاز العرض •
أوراق بيضاء كبيرة  •

 (Flip chart ) 
 أقالم تخطيط •
 وراق ملونةأ •
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 لنطاق الزمني ا

 الوق  اليوم االول  اليوم الثاني 
 مراجعة اليوم السابق  •

 
 االفتتا   •
 الترحيب والتعارف •
 مفهوم التقييم •
 التوقعاترصد  •
 تقييم قبلي •
 لمحة عامة  •

 ساعة واحدة

 دقيقة 15 استراحة
 التقييم عملية نواعأو  طرق  متابعة •

 
مفهوم عملية تقييم وقياس  •

 العائد على التدريب
همية عملية تقييم وقياس العائد أ  •

 على التدريب

 دقيقة 45ساعة و

 ساعة واحدة استراحة غداء
 دوات القياسأ •
قياس العائد على ل باتري  كيركنموذج  •

 التدريب
  

 وقياس تقييم عملية هدافا  •
 التدريب على العائد

 مراحل عملية التقييم •
 

1:00- 1:45 

 دقيقة 15 استراحة
 مراجعة عامة •
 التقييم البعدي •
 تقييم الورشة •

 

 دقيقة 45 نواع عملية التقييماطرق و  •

 دقيقة 15 مراجعة  •
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