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اجلزء الأول
ت�شميم برنامج بناء قدرات املدرِّبني يف 

التنمية بامل�شاركة





األف-  توجهات الربنامج

العام  ال�شياق  �شمن  الربنامج  هذا  توجهات  تندرج 
تنمية  يف  العاملني  قدرات  بناء  "برنامج  لتوجهات 
املجتمع املحلي"، اأي التوجه نحو زيادة التاأثري الفعلي 
املجتمع  وفئات  موؤ�ش�شات  على  املحلية  التنمية  ملنهج 
تفعيل  نحو  التوجه  كذلك  املنتجة،  وقطاعاته  املحلي 
دور اجلهات املتدخلة يف تنمية املجتمع املحلي وتعزيز 
مراجعة  من  ذلك  ويت�شح  والتنظيمية.  الفنية  قدراتها 
بني يف  "بربنامج بناء قدرات املدرِّ التوجهات اخلا�شة 
اخلربات  اإتاحة  على  ترتكز  التي  بامل�شاركة"  التنمية 
وبناء  التدريب،  جمال  يف  الفنية  واملعارف  التنظيمية 
التعامل  التدريب. ويتم  القدرات املهياأة الإدارة برامج 
من  متكاملة  جمموعة  تطبيق  عرب  التوجهات  هذه  مع 
والتي  الربنامج،  يت�شمنها  التي  التدريبية  الن�شاطات 
تتمحور حول ق�شايا اأ�شا�شية، اأهمها: )1( تطوير معرفة 
ودوره  تنفيذه  ومناهج  التدريب  مبفهوم  امل�شاركني 
تنمية املجتمع املحلي؛ )2( تر�شيخ معطيات  احلا�شم يف 
التعامل مع االحتياجات الفعلية للمجتمع املحلي واإر�شاء 
املحلي  املجتمع  وجماعات  موؤ�ش�شات  م�شاركة  اآليات 
وتطبيق  القائمة  للم�شكالت  احللول  حتري  يف  واأفراده 
االأن�شطة التدريبية امللبية لهذه االحتياجات؛ )3( الرتكيز 
التدريب  برامج  بت�شميم  اخلا�شة  القدرات  تطوير  على 
اإتاحة   )4( املحلية؛  التنمية  وخطط  احتياجات  وفق 
واأ�شاليب  التدريبية  الربامج  اإدارة  بتقنيات  املعرفة 
تنفيذها واآليات تن�شيق فعالياتها؛ )5( واإدراك املفاهيم 
خمتلف  اإىل  والتعرف  التدريب  برامج  بتقومي  اخلا�شة 

م�شتويات عملية التقومي والتقارير الناجتة عنها.

يف  العملية  اخلربات  ح�شيلة  على  الربنامج  هذا  يعتمد 
يف  بني  املدرِّ قدرات  لبناء  االأ�شا�شية  املعطيات  تناوله 
اإفادة  نحو  موّجه  برنامج  وهو  بامل�شاركة.  التنمية 
من  وغريها  املحلية  االإدارات  يف  احلكوميني  العاملني 
ت�شتفيد  كما  املحلي.  املجتمع  بتنمية  املعنية  املوؤ�ش�شات 
براجمها  عرب  املتدخلة  املدين  املجتمع  منظمات  منه 
منظمات  وكذلك  التنمية،  هذه  �شوؤون  يف  وم�شاريعها 
االأمم املتحدة وغريها من املنظمات العربية واالإقليمية 
اإ�شافة  املحلي،  املجتمع  بتنمية  تهتم  التي  والدولية 

ال�شتفادة قادة املجتمع املحلي والعاملني امليدانيني يف 
مواقع امل�شاريع التنموية. ويف حني يلبي برنامج بناء 
بني حاجة ما�شة لدى املوؤ�ش�شات احلكومية  قدرات املدرِّ
خللق الكوادر القادرة على تنفيذ �شيا�شاتها يف االإدارة 
مع  اأي�شًا  ين�شجم  فاإنه  ال�شعبية،  وامل�شاركة  املحلية 
و�شناديق  املتحدة  االأمم  منظمات  من  العديد  �شيا�شة 
التمويل التي تتجه نحو بناء القدرات وحت�شني خ�شائ�ص 
مع  يتوافق  كما  املحلية،  املجتمعات  تنمية  يف  التدّخل 
توجهات معظم منظمات املجتمع املدين لتعزيز موقعها 

وتطوير دورها يف هذه التنمية.

باء-  ركائز الربنامج

تتمحور التنمية املحلية حول فكرتني اأ�شا�شيتني: االأوىل 
ذات طابع عام متعلق بعملية مراكمة الوعي التنموي، 
اجتماعي  بتغيري  متعلق  خا�ص  طابع  ذات  والثانية 
مق�شود حيث ت�شارك املوؤ�ش�شات واجلماعات واالأفراد 
هاتني  تطبيق  ويعتمد  املحلية.  التنمية  عمليات  يف 
يوؤدي  حيث  الب�رشية  املوارد  تطوير  على  الفكرتني 
التدريب دورًا متزايد االأهمية يف ما يوفره من معرفة 
ومعلومات، وما يوؤدي اليه من مهارات وقدرات وما 
الكفاءة  تعزيز  نحو  اإيجابية  اجتاهات  من  عنه  ينبثق 
والفاعلية يف اإدارة عمليات التنمية. وتزداد احلاجة اإىل 
التدريب مع ازدياد اعتماد مناهج التنمية املحلية على 
امل�شاركة ال�شعبية، مبا تتطلبه هذه امل�شاركة من حتفيز 
واملهارات،  للمعارف  تعزيز  ومن  الب�رشية،  للموارد 
تبعًا  والن�شاطات  الربامج  م�شتويات  يف  ارتقاء  ومن 

للقدرات املكت�شبة واالجتاهات ال�شلوكية املتغرية.

ق�شوى  اأهمية  الب�رشية  املوارد  تطوير  يكت�شب  اإذن، 
اإدارة الربامج وامل�شاريع املعنية بالتنمية املحلية  يف 
هذه  ت�شتلزمه  ملا  نظرًا  وذلك  بامل�شاركة.  والتنمية 
ومتداخل  متعدد  منهج  من  وامل�شاريع  الربامج 
واأهداف  متنوعة  باأن�شطة  لال�شطالع  التخ�ش�شات، 
والتنمية  املحلية  التنمية  م�شائل  لتنوع  تبعًا  متداخلة، 
املختلفة  عواملها  بني  املتبادل  والتاأثري  بامل�شاركة 
وم�شتوياتها املتعددة. ورغم ذلك، فقد بّينت التجارب 
الفادح  النق�ص  اأبرزها:  امليدانية معوقات جوهرية، 
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الفاعل  للتدخل  امُلهّياأة  والكوادر  املوؤ�ش�شات  عدد  يف 
اأدبياتها  وتطوير  التدريب  برامج  اإدارة  يف  والكفوء 
ملثل  احلا�شم  التاأثري  رغم  وذلك  والتنظيمية،  الفنية 
املتحققة  واالأهداف  امل�شاريع  نتائج  يف  الربامج  هذه 

جراء تنفيذها. 

املعرفة  لن�رش  م�شاعيها  �شمن  االإ�شكوا،  بادرت  لذلك، 
مادة  توفري  اإىل  والفردية،  املوؤ�ش�شية  القدرات  وبناء 
تدريبية اأ�شدرتها حتت عنوان "دليل تنمية املجتمع 
ومنهجية  فنية  خال�شة  الدليل  هذا  وميثل  املحلي". 
منهج  تطبيق  يتطلبها  التي  واملوا�شيع  امل�شائل  الأهم 
تنمية املجتمع املحلي واإدارة فعالياتها املختلفة. كما 
بادرت االإ�شكوا اأي�شًا اإىل ت�شميم "برنامج بناء قدرات 
العاملني يف تنمية املجتمع املحلي"، اإ�شتنادًا اإىل 
االأجزاء واملوا�شيع التي ت�شمنها الدليل، وذلك بهدف 
تنمية  يف  التدخل  مبنهج  اخلربات  اإتاحة  يف  امل�شاهمة 
هذا  الإدارة  املهياأة  القدرات  وتوفري  املحلي  املجتمع 
التدخل وتفعيل نتائجه. وا�شتكمااًل لالأغرا�ص املتعلقة 
العاملني  قدرات  بناء  "برنامج  يف  امل�شاركني  مبتابعة 
تدريبية  حقيبة  واإعداد  املحلي"،  املجتمع  تنمية  يف 
متكاملة، قامت اال�شكوا باإ�شدار مادة تدريبية �شاملة 
بني يف تنمية املجتمع  حتت عنوان "دليل تاأهيل املدرِّ
املحلي". وميثل هذا الدليل مرجعًا تقنيًا ملراحل العمل 
واأ�شاليبه،  ومرتكزاته  ومداخله  ومفاهيمه  التدريبي 
التنمية  يف  بني  املدرِّ قدرات  بناء  "برنامج  ميثل  فيما 
بامل�شاركة" مرجعًا فنيًا لالإجراءات الكفيلة بتنظيم بناء 
القدرات ونقل املعارف واخلربات اإىل امل�شاركني فيه.

جيم-  ا�شرتاتيجية الربنامج

على  الربنامج  لتنفيذ  اعتمادها  املزمع  اخلطة  تقوم 
ي�شارك  تدريبية(  )ور�شات  تدريبية  اأن�شطة  تنظيم 
بناء  فيها عنا�رش خمتارة من امل�شاركني يف ور�شات 
الذين  املحلي،  املجتمع  تنمية  يف  العاملني  قدرات 
جمتمع  ومنظمات  حكومية  موؤ�ش�شات  على  يتوزعون 
مدين وقيادات حملية ومنظمات االأمم املتحدة وغريها 
ن�شاطها  يت�شل  التي  والدولية  االإقليمية  املنظمات  من 
ي�شارك يف كل من  املحلية.  التنمية  بربامج وم�شاريع 

زيادة  ويتقرر  متدربًا،   25 حوايل  الور�شات  هذه 
عدد هذه الور�شات يف �شوء احلاجة واملوارد املالية 
اأن يكت�شب هوؤالء امل�شاركون  املتاحة. ومن املتوقع 
قدرات متكنهم من القيام بدور فّعال يف حت�شري برامج 
اإداراتها.  ومتابعة  تنفيذها  يف  وامل�شاركة  التدريب 
بني  وعالوة على ذلك، فاإن "برنامج بناء قدرات املدرِّ
للتن�شيق  متنوعة  فر�شًا  يتيح  بامل�شاركة"  التنمية  يف 
التي  التدريب واأدبياته املختلفة  والتكامل بني مناهج 
املجتمع  ومنظمات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  تتوالها 
املدين ومنظمات االأمم املتحدة وغريها من املنظمات 
يف  الفر�ص  هذه  تنعك�ص  و�شوف  والدولية.  االإقليمية 
�شياغة  الإعادة  الربنامج  يعتمدها  التي  التقومي  اآلية 
مواد التدريب يف الربنامج عينه وفق اآراء امل�شاركني 

فيه ومتابعتهم يف ن�شاطات الحقة.

دال-  اأهداف الربنامج

1- الأهداف العامة

ي�شاهم الربنامج يف حتقيق االأهداف العامة التالية:

يف  الفنية  واملعارف  التنظيمية  اخلربات  اإتاحة  )اأ( 
جمال التدريب؛

بناء القدرات املهياأة الإدارة برامج التدريب. )ب( 

2- الأهداف املبا�رشة

يوؤدي الربنامج اىل اإتاحة اخلربات وبناء القدرات 
وتعزيز االجتاهات ب�شاأن:

مفاهيم التدريب ومناهجه ومراحله املختلفة؛ )اأ( 
اجراءات واأ�شاليب حتديد احتياجات التدريب؛ )ب( 

ت�شميم برامج التدريب و�شياغة اأهدافها؛ )ج( 
واآليات  تنفيذها  واأ�شاليب  التدريب  برامج  اإدارة  )د( 

تن�شيق فعالياتها؛
مبادئ تقومي برامج التدريب مب�شتوياتها املختلفة  )هـ( 

ومتطلبات التقارير اخلا�شة بها؛
التدريب؛ يف  االت�شال  ومهارات  التعلم  مبادئ  )و( 
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تقنيات ا�شتخدام الو�شائل واالأجهزة التدريبية؛ )ز( 
املحا�رشة،  على  بالرتكيز  التدريب  اأ�شاليب  )ح( 
االأدوار،  ومتثيل  احلالة،  ودرا�شة  واملناق�شة، 

وحل امل�شكالت.

3- الأهداف التقوميية
تقومي ردود فعل امل�شاركني يف كل ور�شة لبناء قدرات 
الإجراء  متهيدًا  وذلك  بامل�شاركة،  التنمية  يف  بني  املدرِّ
تقومي �شامل للربنامج التدريبي، وبالتايل اعتماد نتائج 
ويف  عينه  الربنامج  ت�شويب  يف  ال�شامل  التقومي  هذا 

تعديل مواده الفنية وفق اآراء امل�شاركني فيه.

هاء- وحدات الربنامج ومو�شوعات جل�شاته

كافة  تغطي  وحدات  اأربع  اإىل  الربنامج  وحدات  تنق�شم 
 19 على  الوحدات  هذه  وتتوزع  املبا�رشة،  االأهداف 
جل�شة تدريبية، تنعقد خالل خم�شة اأيام، مبا فيها جل�شتي 
االفتتاح واالختتام وجل�شات االأعمال التطبيقية، مدتها 
اأن�شطة  تفا�شيل  وتندرج  �شاعة.   31 حوايل  جمتمعة 

الربنامج وفق الرتتيب التايل:

1- جل�شة افتتاح الربنامج والتمهيد )مدتها �شاعة ون�شف(

االفتتاح، وُتلقى خالله كلمات موجزة من الدولة  )اأ( 
امل�شيفة واجلهات امل�شاركة يف تنفيذ الربنامج؛

ا�شرتاحة ق�شرية؛ )ب( 
برامج  يف  االإ�شكوا  منهج  حول  موجز  تقدمي  )ج( 

وم�شاريع التنمية املحلية؛
والتنظيم  التن�شيق  مهام  وم�شوؤويل  املدربني  تقدمي  )د( 
وحمتويات  واأ�شلوب  اأهداف  و�رشح  واملتابعة، 

الربنامج ودور امل�شاركني يف تنفيذه؛
اأو زميله، واجلهة  نف�شه،  م�شارك عن  تعريف كل  )هـ( 
التي يعمل لديها، ومهامه الوظيفية املتعلقة بتنمية 

املجتمعات املحلية؛
العملية  احتياجاته  عن  امل�شاركني  من  كل  تعبري  )و( 
ثم  التدريبي،  الربنامج  من  حت�شيله  يتوقع  وما 
اأ�شماء(  ذكر  )دون  فردية  ا�شتمارة  بيانات  ا�شتيفاء 

ة خ�شي�شًا لتحديد االحتياجات والوقوف على  معدَّ
اإحدى اال�شتمارات الحقًا  هذه  �شت�شكل  التوقعات. 
املرتكزات االأ�شا�شية لعملية تقومي الربنامج التدريبي.  

على  موّزعة  الرئي�شية  الربنامج  وحدات   -2
اجلل�شات التدريبية

املجتمع  للتدريب يف  العام  الإطار  الأوىل:  الوحدة 
املحلي )مدتها 5 �شاعات(

وتت�شمن  جل�شات،  ثالث  من  الوحدة  هذه  تتاألف 
املوا�شيع  الرئي�شية التالية:

تعريف التدريب واأهميته ومداخله؛ )اأ( 
احتياجات التدريب واإجراءات حتديدها. )ب( 

وتقوميها  التدريب  برامج  ت�شميم  الثانية:  الوحدة 
)مدتها 6 �شاعات ون�شف(

وتت�شمن  جل�شات،  اأربع  من  الوحدة  هذه  تتاألف 
التالية: الرئي�شية  املوا�شيع 

ت�شميم الربامج التدريبية وعنا�رشها املتعاقبة؛ )اأ( 
الفنية  واإجراءاتها  التدريب  برامج  اإدارة  )ب( 

والتنظيمية؛
تقومي برامج التدريب وم�شتويات تنفيذه ومنهجية  )ج( 

درا�شاته.

املجتمع  يف  التدريب  مرتكزات  الثالثة:  الوحدة 
املحلي )مدتها 6 �شاعات ون�شف(

وتت�شمن  جل�شات،  اأربع  من  الوحدة  هذه  تتاألف 
التالية: الرئي�شية  املوا�شيع 

وفاعليته  التدريب  ومبادئ  التدريبية  املهام  )اأ( 
وكفاءته؛

امل�شاعدة  والعوامل  وعنا�رشه  االت�شال  مفهوم  )ب( 
واملعيقة، ومهارة االإ�شغاء ودور املدربني؛

اختيارها،  وعوامل  و�شفاتها  التدريب  و�شائل  )ج( 
وعوامل  ووظائفها  التدريب  واأ�شاليب 

اختيارها.
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الوحدة الرابعة: اأ�شاليب تدريبية خمتارة
)مدتها 9 �شاعات ون�شف(

وتت�شمن  جل�شات،  �شت  من  الوحدة  هذه  تتاألف 
التالية: الرئي�شية  املوا�شيع 

املحا�رشة، عنا�رشها وخطواتها؛ )اأ( 
اأ�شاليبها ومزاياها وعيوبها؛ املناق�شة،  )ب( 

وخطوات  وعيوبها  مزاياها  احلالة،  درا�شة  )ج( 
اإعدادها وتنفيذها؛

متثيل االأدوار، مزاياه وعيوبه وخطوات اإعداده  )د( 
وتنفيذه؛

والع�شف  االإبداعي  التفكري  امل�شكالت،  حل  )هـ( 
الذهني، مزايا حل امل�شكالت وعيوبه وخطواته.

اأعمال تطبيقية

مراجعة عرو�ص تدريبية حول وحدات التدريب  )اأ( 
ال�شابقة؛

ا�شتنتاجات واقرتاحات يف ما يخ�ص بناء قدرات  )ب( 
املدربني يف التنمية بامل�شاركة.

3- جل�شة تقومي الربنامج واختتام اأعماله
)مدتها 3 �شاعات ون�شف(

مراجعة الربنامج التدريبي؛ )اأ( 
تقومي الربنامج التدريبي؛ )ب( 

كلمات االختتام؛ )ج( 
توزيع ال�شهادات. )د( 

واو-  اأ�شاليب الربنامج وو�شائله

عرب  الربنامج،  تنفيذ  يف  �شُيعتمد  الذي  االأ�شلوب  اإن 
بني  الوحدات التدريبية، هو اأ�شلوب احلوار بني املدرِّ
من  اأنف�شهم  امل�شاركني  وبني  جهة،  من  وامل�شاركني 
واملحا�رشات  التلقني  اأمناط  عن  بعيدًا  اأخرى،  جهة 
على  التدريبي  التوجه  هذا  يرتكز  و�شوف  التقليدية. 

التالية:  االأ�ش�ص 

يطرحها  التي  امل�شائل  ب�شاأن  النقا�ش،  حلقات  )اأ( 
رب طالبًا احلوار ب�شاأنها ومقدمًا املعلومات  املدِّ
لالتفاق على جمموعة  واالأفكار حولها، و�شواًل 
املعرفة  معطيات  خ  تر�شِّ التي  اال�شتنتاجات  من 

واخلربة والقناعة لدى امل�شاركني؛
التدريب العملي، اأو متثيل االأدوار، الذي يتطلب  )ب( 
قيام اأحد امل�شاركني بتطبيق بع�ص ال�شلوكيات يف 
التدريبي،  الربنامج  من  املكت�شبة  اخلربات  اإطار 
يتوىل  بينما  اأدائه  تقومي  زمالوؤه  يتوىل  حيث 
املجال  يف  اخلربة  مرتكزات  اإي�شاح  ب  امُلدرِّ

التدريبي املعني؛
االأفالم  مثل:  التدريب،  تقنيات  ا�شتخدام  )ج( 
الوثائقية وال�رشائح ال�شوئية واللوحات املختلفة 

بهدف تو�شيح االأفكار؛
اأن�شطة  خمتلف  يف  املتدربني  م�شاركة  )د( 
الربنامج التدريبي، ملعرفة راأيهم حيال تنفيذ 
باقرتاحاتهم  واالأخذ  الربنامج  اأهداف  وحتقيق 

لتعديل املادة التدريبية لت�شبح اأكرث مالءمة.

زاي-  امل�شاركون امل�شتفيدون من الربنامج

ويف  املحلية  االإدارات  يف  احلكوميون  العاملون  )اأ( 
املوؤ�ش�شات املعنية بالتنمية االجتماعية؛

العاملون يف منظمات املجتمع املدين؛ )ب( 
االأمم املتحدة وغريها من  العاملون يف منظمات  )ج( 

املنظمات االإقليمية والدولية؛
هيئات  يف  والعاملون  املحلي  املجتمع  قادة  )د( 
اخلدمة  وموؤ�ش�شات  واالإعالم  اخلا�ص  القطاع 

االجتماعية.

حاء- املواد التدريبية للربنامج

بني يف تنمية املجتمع املحلي،  دليل تاأهيل املدرِّ )اأ( 
التنمية  يف  بني  املدرِّ قدرات  بناء  وبرنامج 

بامل�شاركة؛



بني يف التنمية بامل�شاركة   7برنامج بناء قدرات املدرِّ

متارين تطبيقية واإ�شتمارات ومناذج عملّية؛ )ب( 
كمبيوتر وجهاز للعر�ص؛ )ج( 

اآلة ت�شوير )فيديو( وجهاز عر�ص )فيديو(؛ )د( 
اآلة نا�شخة؛ )هـ( 

دفرت قالب مع اأوراق الزمة له واأقالم ملونة؛ )و( 
لوح اأبي�ص مع اأقالم فلوما�شرت وممحاة؛ )ز( 

ملفات واأوراق واأقالم  للتوزيع على امل�شاركني؛ )ح( 
ال�شق،  �رشيط  �شمغ،  )دبابي�ص،  قرطا�شية  )ط( 

م�شاطر، مكب�ص، مثقب ورق(.

طاء-  الفرتة الزمنية للربنامج

متوا�شلة  اأيام  خم�شة  مدى  على  الربنامج  تنفيذ  ميتد 
اأربع فرتات زمنية )جل�شات  اإىل  وينق�شم اليوم الواحد 
تدريبية( مدتها االإجمالية 6 �شاعات ون�شف، موزعة 
�شاعة  منها  كل  مدة  �شباحية،  فرتات  ثالث  على 
مع  �شاعتان  مدتها  الظهر  بعد  واحدة  وفرتة  ون�شف، 
لتتالءم  التدريب  جل�شات  توقيت  يف  املرونة  مراعاة 
التطبيقية.  االأعمال  و�رشورات  املوا�شيع  طبيعة  مع 
لتنفيذ  الزمني  اجلدول  مقرتح  على  االإطالع  وميكن 

الربنامج التدريبي يف امللحق )طاء-1(.
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مل�شاركة
يف التنمية با

ني 
ِّب ملدر

ربنامج بناء قدرات ا
جلدول الزمني ل

رتح ا
طاء-1-  مق

17.00-15.00

غداء

14.00-12.30

ا�شرتاحة

12.15 – 10.45

ا�شرتاحة

10.30 -9.00
        ال�شاعة

 اليوم

ىل )تابع(
الوحدة الأو

w احتياجات  التدريب
�شاعة

ىل )تابع(
الوحدة الأو

w مداخل التدريب

15 دقيقة

ىل: الإطار العام 
الوحدة الأو

ملحلي
ملجتمع ا

يف ا
للتدريب 

w تعريف التدريب واأهميته

15 دقيقة

حفل الفتتاح

w كلمة الدولة امل�شيفة واال�شكوا
يف برامج 

w تقدمي منهج اال�شكوا 
    وم�شاريع التنمية املحلية

ف 
w متهيد برنامج التدريب وتعار

ني
    امل�شارك

ني
w توقعات امل�شارك

الأول

الوحدة الثانية )تابع(

w عر�ص ومناق�شة درا�شة 
    حالة ب�شاأن برامج تدريبية

    منفذة

�شاعة

الوحدة الثانية )تابع(

w تقومي برامج التدريب
w منهجية درا�شات التقومي

   15 دقيقة
 الوحدة الثانية )تابع(

w اإدارة برامج التدريب

   15 دقيقة

الوحدة الثانية: ت�شميم برامج 
ميها

التدريب وتقو

w ت�شميم برامج التدريب

ين
الثا
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17.00-15.00

غداء

14.00-12.30

ا�شرتاحة

12.15 – 10.45

ا�شرتاحة

10.30 -9.00
        ال�شاعة

 اليوم

الوحدة الثالثة )تابع(

w عر�ص ومناق�شة درا�شة 
   حالة ب�شاأن برامج تدريبية 

   منفذة
�شاعة

الوحدة الثالثة )تابع(

w و�شائل التدريب
w اأ�شاليب التدريب

15 دقيقة

 الوحدة الثالثة )تابع(

يف التدريب
w االت�شال 

15 دقيقة

الوحدة الثالثة: مرتكزات 
ملحلي

ملجتمع ا
يف ا

التدريب 

w املهام التدريبية 
w مبادئ التدريب

w فاعلية التدريب وكفاءته

الثالث

الوحدة الرابعة )تابع(

w متثيل االأدوار

اأعمال تطبيقية

�شاعة

الوحدة الرابعة )تابع(

حلالة
w درا�شة ا

اأعمال تطبيقية
15 دقيقة

 الوحدة الرابعة )تابع(

w املناق�شة

اأعمال تطبيقية

15 دقيقة

الوحدة الرابعة: اأ�شاليب تدريبية 
خمتارة

w اأ�شاليب التدريب
w املحا�رشة

اأعمال تطبيقية

الرابع

مي برنامج الور�شة  
تقو

)تابع( واختتامه

w تقومي الربنامج التدريبي
w كلمات االختتام

w توزيع ال�شهادات

�شاعة

مي برنامج الور�شة
تقو

w مراجعة الربنامج التدريبي

15 دقيقة

 الوحدة الرابعة )تابع(
w مراجعة عامة 
w اأعمال تطبيقية

w ا�شتنتاجات واقرتاحات

15 دقيقة

الوحدة الرابعة )تابع(

w حل امل�شكالت

خلام�ش
ا
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ياء-  امليزانية التقديرية للربنامج

تتاأثر بنود امليزانية ومدخالتها املقرتحة مبكان تنظيم 
االإقامة  بنفقات  ذلك  الرتباط  نظرًا  الربنامج  انعقاد 
كما  التدريب.  ومواد  م�شتلزمات  وتوفري  واالنتقال 
تتاأثر هذه البنود بالت�شهيالت التي ميكن احل�شول عليها 
من  وغريها  احلكومية  اجلهات  مع  التعاون  خالل  من 
املتحدة.  االأمم  ومنظمات  املدين  املجتمع  منظمات 
وميكن االإطالع على الئحة االإجراءات التنظيمية النعقاد 
يلي  وفيما   ،)1 )ياء-  امللحق  يف  التدريبي  الربنامج 

توزيٌع الأهم بنود امليزانية:

1- امل�شاركون
)اأ(    بدالت االإقامة واالنتقال.

ق الربنامج 2- ُمن�شِّ
)اأ(    بدالت االإقامة واالنتقال.

رب الرئي�شي 3- امُلدِّ
)اأ(    بدالت االإقامة واالنتقال؛

)ب(  اأتعاب التدريب.

4- املدرب امل�شاعد
)اأ(     بدالت االإقامة واالنتقال؛

)ب(  اأتعاب التدريب.

5- مكان التدريب
)اأ(     اإيجار قاعة التدريب؛

)ب(   �شيافة فرتات اال�شرتاحة؛
)ج(    �شيافة الغداء اليومي.

6- نفقات اإدارية
)اأ(     تلفون/فاك�ص؛

)ب(  خدمات طباعة؛
)ج(    اآلة ت�شوير )كامريا/فيديو( للت�شوير والتوثيق؛

)د(    �شهادات امل�شاركني؛
)هـ(  م�شاريف طوارئ/ نرثيات.
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 الفرتة الزمنية الالزمة
لإكماله قبل موعد الربنامج اجلهة امل�شوؤولة الن�شاط الت�شل�شل

ثالثة اأ�شهر اجلهة املن�شقة واجلهة املعنية بالتدريب توفري املواد الفنية والتنظيمية 1

�شهرين اجلهة املمولة واجلهة املن�شقة للربنامج خماطبة اجلهات املعنية بامل�شاركة يف التدريب 2

�شهرين اجلهة املمولة واجلهة املن�شقة للربنامج حتديد اأ�شماء امل�شاركني يف الربنامج 3

�شهرين اجلهة املن�شقة للربنامج تعيني املدربني 4

�شهر واحد اجلهة املن�شقة حتديد موا�شيع درا�شات احلالة 5

�شهر واحد اجلهة املن�شقة توفري مكان تنفيذ الربنامج 6

�شهر واحد اجلهة املن�شقة متابعة اإقامة امل�شاركني وانتقالهم 7

�شهر واحد اجلهة املن�شقة توفري و�شائل التدريب 8

اأ�شبوع اجلهة املن�شقة توفري و�شائل النقل 9

اأ�شبوع اجلهة املن�شقة واجلهة املعنية بالتدريب اإ�شتكمال درا�شات احلالة 10

اأ�شبوع اجلهة املن�شقة متابعة اإقامة املدربني وانتقالهم 11

اليوم املحدد لبدء الربنامج اجلهة املن�شقة واجلهة املعنية بالتدريب بدء الربنامج التدريبي 12

 اليوم املحدد النتهاء
الربنامج اجلهة املن�شقة واجلهة املعنية بالتدريب اختتام الربنامج التدريبي 13

 اأ�شبوع واحد بعد انتهاء
الربنامج اجلهة املن�شقة اإعداد تقرير التقومي 14

امللحق )ياء-1(  لئحة الجراءات التنظيمية لنعقاد الربنامج التدريبي
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اجلزء الثاين
تفا�شيل وحدات الربنامج 

ومو�شوعات جل�شاته
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جل�شة افتتاح الربنامج والتمهيد 

)مدتها �شاعة ون�شف(

التدريبي  الربنامج  ُيفتتح  امل�شاركني،  ت�شجيل  بعد 
البلد  حكومة  ت�شميها  التي  ال�شخ�شيات  اإحدى  برعاية 
مكان تنفيذ الربنامج. وتركز الكلمات االفتتاحية على 
اأهمية التدريب يف التنمية املحلية والتنمية بامل�شاركة، 
وعنا�رشه  التدريب  برنامج  اأهداف  اإىل  تتطرق  كما 
الداعمة  اجلهات  ذكر  اإىل  باالإ�شافة  وذلك  االأ�شا�شية. 
واملن�شقة، وكذلك اجلهات احلكومية ومنظمات املجتمع 
ت�شارك،  التي  والدولية  االإقليمية  واملنظمات  املدين 
افتتاح  التدريبي. وي�شكل  عرب موظفيها، يف الربنامج 
التدريب  اأهمية  على  ال�شوء  لت�شليط  جمااًل  الربنامج 
و�شائل  خالل  من  التدريبي  الربنامج  م�شمون  وعلى 

االإعالم التي تقوم بتغطيته.

ُتنّفذ  الربنامج،  افتتاح  تعقب  ق�شرية  ا�شرتاحة  بعد 
اخلطوات التالية:

املدربني  اأو  باملدرب  الربنامج  من�شق  ُيعّرف  )اأ( 
وم�شوؤويل املهام؛

م كل م�شارك نف�شه، اأو زمياًل له، بذكر اال�شم  ُيقدِّ )ب( 
واجلهة التي يعمل لديها ومهامه الوظيفية املتعلقة 

بتنمية املجتمع املحلي؛
ع املدرب ا�شتمارة التوقعات؛ يوزِّ )ج( 

توقعاتهم  ذكر  امل�شاركني  من  املدرب  يطلب  )د( 
املهارات  هي  وما  التدريبي،  الربنامج  من 
اأدائهم، ويدّون كل  لتطوير  املطلوبة  واملعارف 
م�شارك توقعاته على ا�شتمارة خا�شة بدون ذكر 

االأ�شماء؛
وحمتويات  واأ�شلوب  اأهداف  املدرب  يوجز  )هـ( 
التدريبي وترابط وحداته، كما يو�شح  الربنامج 
�شتكت�شب  التي  واملعارف  املهارات  ارتباط 
�شُتنفذ  التي  التطبيقية  باالأعمال  التدريب  خالل 
وفق  للعمل  امل�شاركني  ويهيئ  الربنامج،  �شمن 
مدى  على  وتتفاعل  تتحاور  عمل  جمموعات 

جل�شات التدريب واالأعمال التطبيقية.

الوحدة الأوىل

الإطار العام للتدريب يف املجتمع املحلي

1- الهدف العام
امل�شاركني  تعرف  هو  التدريبية  الوحدة  هذه  هدف 
بامل�شاركة،  التنمية  يف  واأهميته  التدريب  مفهوم  اإىل 
وتعرفهم اإىل مداخل التدريب واأنواعها املختلفة، كذلك 

تعرفهم اإىل احتياجات التدريب واإجراءات حتديدها.

2- الأهداف اخلا�شة
عند االنتهاء من هذه الوحدة التدريبية ي�شبح امل�شارك 

قادرًا على:
ن�شاطاته  وحماور  التدريب  مفهوم  اإىل  التعرف  )اأ( 

واأهمية دوره؛
االإملام مبداخل التدريب واجلهات امل�شتفيدة منه؛ )ب( 
احتياجات  حتديد  وم�شتويات  جماالت  اإدراك  )ج( 

التدريب وموا�شفاتها؛
لتحديد  املنا�شب  االأ�شلوب  معايري  على  الوقوف  )د( 

االحتياجات ومنهجية تطبيقه.

3- املواد امل�شتعملة
للتدريب  العام  باالإطار  �شفافيات اجلزء اخلا�ص  )اأ( 
قدرات  بناء  "برنامج  يف  املحلي  املجتمع  يف 

بني يف التنمية بامل�شاركة"؛ املدرِّ
مواد تدريبية ت�شاعد امل�شاركني على فهم االأن�شطة  )ب( 

التدريبية وامل�شاركة فيها؛
دفرت قالب واأوراق واأقالم ملونة خا�شة به؛ )ج( 

لوح اأبي�ص واأقالم فلوما�شرت خا�شة به؛ )د( 
كمبيوتر وجهاز عر�ص. )هـ( 

4- الأ�شاليب التدريبية 
عرو�ص ق�شرية؛ )اأ( 

مناق�شات موجهة وحرة؛ )ب( 
جمموعات عمل؛ )ج( 

متارين فردية وجماعية؛ )د( 
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قراءة داخل اجلل�شات؛ )هـ( 
تطبيقية. اأعمال  )و( 

5- مدة الوحدة
مدة هذه الوحدة خم�ص �شاعات. 

6- مكونات الوحدة
تتناول املوا�شيع  الوحدة من ثالث جل�شات  تتاألف هذه 

التالية:
تعريف  التدريب؛ )اأ( 

اأهمية التدريب؛ )ب( 
مداخل التدريب؛ )ج( 

احتياجات التدريب واإجراءات حتديدها. )د( 

توزع جل�شات الوحدة الأوىل

اجلل�شة الأوىل: تعريف التدريب واأهميته
)مدتها �شاعة ون�شف(

تقدمي اأهداف الوحدة واأ�شلوبها، يليه تقدمي اأهداف   -1
اجلل�شة واأ�شلوبها؛

عر�ص ونقا�ص �رشيحة تعريف التدريب؛  -2
مترين �شفهي رقم )1( حول اأهمية التدريب وتدوين   -3

النتائج على الدفرت القالب؛
النتائج  ونقا�ص  التدريب  اأهمية  �رشيحة  عر�ص   -4

املدونة على الدفرت القالب؛
قراءة حول اأهمية التدريب؛  -5

التدريب  حماور  حول  �رشائح  ومناق�شة  عر�ص   -6
الن�شاطات  وفئات  منه  امل�شتهدفة  واجلهات 

التدريبية؛
تلخي�ص واختتام اجلل�شة.  -7

اجلل�شة الثانية: مداخل التدريب
)مدتها �شاعة ون�شف(

يليها  ال�شابقة  مراجعة �رشيعة ال�شتنتاجات اجلل�شة   -1
تقدمي اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

عر�ص ونقا�ص �رشيحة مداخل التدريب واأنواعها،   -2
وتدوين النتائج على الدفرت القالب؛

ومدخالت  النظم  مدخل  ل�رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -3
التدريب وعملياته وخمرجاته وردود الفعل؛

وحتديد  املراحل  مدخل  ل�رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -4
برامج  وت�شميم  ت�شنيفها  وجماالت  االحتياجات 

التدريب وتنفيذها وتقوميها؛
تلخي�ص واختتام اجلل�شة.  -5

اجلل�شة الثالثة: احتياجات التدريب
)مدتها �شاعتان(

ال�شابقة،  اجلل�شة  ال�شتنتاجات  �رشيعة  مراجعة   -1
يليها تقدمي اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

التدريب  احتياجات  �رشيحة  ونقا�ص  عر�ص   -2
وتدوين النتائج على اللوح القالب؛

احتياجات  تعريف  حول  �رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -3
التدريب وحتديدها جلهة املجاالت واملوا�شفات 
وامل�شتويات وامل�شادر ومعايري اختيار االأ�شلوب 
هذه  لتحديد  املنهجية  واخلطوات  املنا�شب 

االحتياجات؛
االحتياجات  حتديد  اإجراءات  �رشيحة  عر�ص   -4

ونقا�ص النتائج املدّونة على الدفرت القالب؛
باحتياجات  اخلا�ص  التقرير  اإعداد  حول  قراءة   -5

التدريب؛
تلخي�ص واختتام اجلل�شة واختتام الوحدة االأوىل.  -6

الوحدة الثانية

ت�شميم برامج التدريب وتقوميها

1- الهدف العام

امل�شاركني  تزويد  هو  التدريبية  الوحدة  هذه  هدف 
ت�شميم  من  متكنهم  التي  والتطبيقية  الفنية  باخلربات 
اإىل  باال�شتناد  وتقوميها  واإدارتها  التدريب  برامج 

منهجية درا�شات التقومي.

2- الأهداف اخلا�شة
عند االنتهاء من هذه الوحدة التدريبية ي�شبح امل�شارك 

قادرًا على:
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التعرف اإىل العنا�رش املتعاقبة يف ت�شميم برامج  )اأ( 
التدريب؛

اإدارة  يف  والتنظيمية  الفنية  باالإجراءات  االإملام  )ب( 
برامج التدريب؛

اإدراك منهجية درا�شات التقومي وم�شتويات تنفيذه. )ج( 

3- املواد امل�شتعملة
التدريب  برامج  بت�شميم  �شفافيات اجلزء اخلا�ص  )اأ( 
يف  بني  املدرِّ قدرات  بناء  "برنامج  يف  وتقوميها 

التنمية بامل�شاركة"؛
مواد تدريبية ت�شاعد امل�شاركني على فهم االأن�شطة  )ب( 

التدريبية وامل�شاركة فيها؛
دفرت قالب واأوراق واأقالم ملونة خا�شة به؛ )ج( 

لوح اأبي�ص واأقالم فلوما�شرت خا�شة به؛ )د( 
كمبيوتر وجهاز عر�ص. )هـ( 

4- الأ�شاليب التدريبية 
عرو�ص ق�شرية؛ )اأ( 

مناق�شات موجهة وحرة؛ )ب( 
جمموعات عمل؛ )ج( 

متارين فردية وجماعية؛ )د( 
قراءة داخل اجلل�شات؛ )هـ( 

تطبيقية. اأعمال  )و( 

5- مدة الوحدة
مدة هذه الوحدة �شت �شاعات ون�شف.

6- مكونات الوحدة
تتكون هذه الوحدة من اأربع جل�شات تتناول املوا�شيع 

التالية:
ت�شميم برامج التدريب؛ )اأ( 
اإدارة برامج التدريب؛ )ب( 
تقومي برامج التدريب؛ )ج( 

منهجية درا�شات التقومي. )د( 

توزع جل�شات الوحدة الثانية
اجلل�شة الأوىل: ت�شميم برامج التدريب

)مدتها �شاعة ون�شف(
تقدمي  يليه  واأ�شلوبها،  الوحدة  اأهداف  تقدمي   -1

اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛
عر�ص ونقا�ص �رشيحة ت�شميم برامج التدريب؛  -2

برامج  ت�شميم  ت�شبق  اأ�شئلة  حول   )1( رقم  مترين   -3
التدريب، وتدوين النتائج على الدفرت القالب؛

عر�ص �رشيحة اأ�شئلة ت�شبق ت�شميم برامج التدريب،   -4
ونقا�ص النتائج املدّونة على الدفرت القالب؛

عر�ص ونقا�ص �رشيحة عنا�رش متعاقبة يف ت�شميم   -5
برامج التدريب؛

برامج  ت�شميم  يف  متعاقبة  عنا�رش  حول  قراءة   -6
التدريب؛ 

تلخي�ص واختتام اجلل�شة.  -7

اجلل�شة الثانية: اإدارة برامج التدريب
)مدتها �شاعة ون�شف(

ال�شابقة،  اجلل�شة  ال�شتنتاجات  �رشيعة  مراجعة   -1
يليها تقدمي اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

التدريب  برامج  اإدارة  �رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -2
والتح�شريات  والتنظيمية  الفنية  واالإجراءات 

اخلا�شة مبدخالت برامج التدريب؛
مترين رقم )2( حول توقعات املدربني من اإدارة   -3
برامج التدريب، وتدوين النتائج على الدفرت القالب؛
برامج  مبدخالت  خا�شة  حت�شريات  حول  قراءة   -4

التدريب؛
تلخي�ص واختتام اجلل�شة.  -5

اجلل�شة الثالثة: )مدتها �شاعة ون�شف(
- تقومي برامج التدريب

- ومنهجية درا�شات والتقومي
ال�شابقة،  اجلل�شة  ال�شتنتاجات  �رشيعة  مراجعة   -1

يليها تقدمي اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛
التدريب  برامج  تقومي  �رشيحتي  ونقا�ص  عر�ص   -2

وم�شتويات التقومي؛
قراءة حول م�شتويات التقومي؛  -3

عر�ص ونقا�ص اجلدول رقم )1( حول م�شتويات   -4
التقومي واأ�شاليب قيا�شه وحماوره؛
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التقومي  درا�شات  منهجية  �رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -5
وتقومي  االإجمايل  والتقومي  البنيوي  والتقومي 
االأهداف  وتقومي  واخلارجية  الداخلية  النتائج 

العامة واملبا�رشة؛
تلخي�ص واختتام اجلل�شة.   -6

اجلل�شة الرابعة: درا�شة حالة
)مدتها �شاعتان(

عر�ص درا�شة حالة ب�شاأن برامج تدريبية منفذة؛  -1
نقا�ص درا�شة احلالة املعرو�شة؛  -2
تلخي�ص واختتام الوحدة الثانية.  -3

الوحدة الثالثة

مرتكزات التدريب يف املجتمع املحلي

1- الهدف العام
امل�شاركني  تعريف  هو  التدريبية  الوحدة  هذه  هدف 
براجمه  وفاعلية  التدريب  ومبادئ  التدريبية  باملهام 
وكفاءتها. كذلك، تعريف امل�شاركني مبفهوم االت�شال 
اأي�شًا  التدريب، وتعريفهم  عملية  وعنا�رشه ودوره يف 

بو�شائل التدريب واأ�شاليبه.

2- الأهداف اخلا�شة
امل�شارك  ي�شبح  التدريبية  الوحدة  هذه  االنتهاء من  عند 

قادرًا على:
التعرف اإىل مبادئ التدريب والعوامل املوؤدية اإىل  )اأ( 

كفاءة وفاعلية براجمه؛
يف  ودوره  وعنا�رشه  االت�شال  مبفهوم  االإملام  )ب( 

عملية التدريب؛ 
يف  املوؤثرة  واملهارات  العوامل  اأهمية  اإدراك  )ج( 

االت�شال الفّعال يف عملية التدريب؛
وعوامل  التدريب  اأ�شاليب  موا�شفات  اختبار  )د( 

اختيارها واملفا�شلة يف ما بينها.

3- املواد امل�شتعملة
�شفافيات اجلزء اخلا�ص مبرتكزات برامج التدريب  )اأ( 
قدرات  بناء  "برنامج  يف  املحلي  املجتمع  يف 

بني يف التنمية بامل�شاركة"؛ املدرِّ
فهم  على  امل�شاركني  ت�شاعد  مطبوعة  مواد  )ب( 

االأن�شطة التدريبية وامل�شاركة فيها؛
دفرت قالب واأوراق واأقالم ملونة خا�شة به؛ )ج( 

لوح اأبي�ص واأقالم فلوما�شرت خا�شة به؛ )د( 
كمبيوتر وجهاز عر�ص؛ )هـ( 

اآلة ت�شوير )فيديو( وجهاز عر�ص )فيديو(. )و( 

4- الأ�شاليب التدريبية 
عرو�ص ق�شرية؛ )اأ( 

مناق�شات موجهة وحرة؛ )ب( 
متارين فردية وجماعية؛ )ج( 

جمموعات عمل؛ )د( 
قراءة داخل اجلل�شات؛ )هـ( 

اأعمال تطبيقية؛ )و( 
متثيل اأدوار. )ز( 

5- مدة الوحدة
مدة هذه الوحدة �شت �شاعات ون�شف.

6- مكونات الوحدة
تتناول  جل�شات  اأربع  من  الوحدة  هذه  تتكون 

املوا�شيع التالية:
املهام التدريبية؛ )اأ( 
مبادئ التدريب؛ )ب( 

فاعلية التدريب وكفاءته؛ )ج( 
االت�شال يف التدريب؛ )د( 

و�شائل التدريب؛ )هـ( 
اأ�شاليب التدريب. )و( 

توزع جل�شات الوحدة الثالثة

اجلل�شة الأوىل: )مدتها �شاعة ون�شف(
- املهام التدريبية

- مبادئ التدريب
- فاعلية التدريب وكفاءته
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تقدمي  يليه  واأ�شلوبها،  الوحدة  اأهداف  تقدمي   -1
اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

عر�ص ونقا�ص �رشيحتي املهام التدريبية ومبادئ   -2
التدريب وتدوين النتائج على الدفرت القالب؛

قراءة حول مبادئ التدريب؛  -3
اإىل  موؤدية  عوامل  حول   )1( رقم  �شفهي  مترين   -4
على  النتائج  وتدوين  وكفاءته،  التدريب  فاعلية 

الدفرت القالب؛
التدريب وكفاءته ونقا�ص  فاعلية  عر�ص �رشيحة   -5

النتائج املدّونة على الدفرت القالب؛
تلخي�ص واختتام اجلل�شة.  -6

اجلل�شة الثانية: الت�شال يف التدريب
)مدتها �شاعة ون�شف(

ال�شابقة،  اجلل�شة  ال�شتنتاجات  �رشيعة  مراجعة   -1
يليها تقدمي اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

التدريب  يف  االت�شال  �رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -2
وتدوين  االت�شال،  وعنا�رش  االت�شال  ومفهوم 

النتائج على الدفرت القالب؛
االت�شال  عنا�رش  حول   )1( رقم  ال�شكل  عر�ص   -3

ونقا�ص النتائج املدّونة على الدفرت القالب؛
االت�شال  يف  اأ�شا�شية  عوامل  �رشيحتي  عر�ص   -4

الفّعال وعوامل م�شاعدة يف االت�شال الفّعال؛
االت�شال  يف  معيقة  عوامل  حول   )2( رقم  مترين   -5

الفّعال، وتدوين النتائج على الدفرت القالب؛ 
عر�ص �رشيحة عوامل معيقة يف االت�شال الفّعال   -6

ونقا�ص النتائج املدّونة على الدفرت القالب؛
االت�شال  يف  الت�شوي�ص  �رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -7
الفّعال  االت�شال  يف  االإ�شغاء  ومهارة  ال�شفوي 

ودور املدربني يف االت�شال الفّعال؛
يتواله بع�ص  الفّعال  االت�شال  ب�شاأن  اأدوار  متثيل   -8
اأدائهم،  تقومي  زمالوؤهم  يتوىل  فيما  امل�شاركني 
ومن املفيد ت�شوير االأداء ملراجعته والتعرف اإىل 

نقاط القوة وال�شعف؛
9- تلخي�ص واختتام اجلل�شة.

اجلل�شة الثالثة: )مدتها �شاعة ون�شف(
- و�شائل التدريب

- اأ�شاليب التدريب

ال�شابقة،  اجلل�شة  ال�شتنتاجات  �رشيعة  مراجعة   -1
يليها تقدمي اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

عر�ص ونقا�ص �رشيحتي و�شائل التدريب و�شفات   -2
على  النتائج  وتدوين  الفّعالة،  التدريب  و�شائل 

الدفرت القالب؛
قراءة حول و�شائل التدريب؛  -3

و�شائل  اختيار  عوامل  �رشيحة  ونقا�ص  عر�ص   -4
التدريب؛

التدريب،  اأ�شاليب  �رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -5
ووظائفها، وعوامل اختيارها؛

عر�ص ونقا�ص اجلدول رقم )1( حول العالقة بني   -6
مبادئ التدريب واالأ�شلوب املقرتح؛

تلخي�ص واختتام اجلل�شة.  -7

اجلل�شة الرابعة: درا�شة حالة
)مدتها �شاعتان(

عر�ص درا�شة حالة ب�شاأن برامج تدريبية منفذة؛  -1
مناق�شة درا�شة احلالة؛  -2

تلخي�ص واختتام الوحدة الثالثة.  -3

الوحدة الرابعة

اأ�شاليب تدريبية خمتارة

1- الهدف العام
من  امل�شاركني  متكني  هو  التدريبية  الوحدة  هذه  هدف 
مزاياها  اىل  والتعرف  خمتارة  تدريبية  اأ�شاليب  تطبيق 
هذه  دور  اإدراك  وكذلك  اإعدادها،  وخطوات  وعيوبها 
االأ�شاليب يف تنفيذ برامج التدريب وت�شيري عالقات التن�شيق 
واإتاحة نقل معارف ومهارات اإدارة التنمية بامل�شاركة.

2- الأهداف اخلا�شة للوحدة
عند االنتهاء من هذه الوحدة التدريبية ي�شبح امل�شارك 

قادرًا على:
وكيفية  املحا�رشة  اأ�شلوب  عنا�رش  اإىل  التعرف  )اأ( 

اإعداد مادتها وعر�شها؛
االإملام باأ�شاليب املناق�شة بالرتكيز على مزاياها  )ب( 

وعيوبها وخطوات تنفيذها؛ 
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االإطالع على مزايا وعيوب درا�شة احلالة وخطوات  )ج( 
اإعدادها وتنفيذها؛

اإتقان اأ�شلوب متثيل االأدوار ومعرفة مزايا وعيوب  )د( 
واإجراءات تطبيقه؛ 

التفكري  با�شتخدام  امل�شكالت  حل  اأهمية  اإدراك  )هـ( 
االإبداعي والع�شف الذهني.

3- املواد امل�شتعملة
�شفافيات اجلزء اخلا�ص باأ�شاليب تدريبية خمتارة  )اأ( 
التنمية  يف  بني  املدرِّ قدرات  بناء  "برنامج  يف 

بامل�شاركة"؛ 
مواد تدريبية ت�شاعد امل�شاركني على فهم االأن�شطة  )ب( 

التدريبية وامل�شاركة فيها؛
دفرت قالب واأوراق واأقالم ملونة خا�شة به؛ )ج( 

لوح اأبي�ص واأقالم فلوما�شرت خا�شة به؛ )د( 
كمبيوتر وجهاز عر�ص؛ )هـ( 

اآلة ت�شوير )فيديو( وجهاز عر�ص )فيديو(. )و( 

4- الأ�شاليب التدريبية 
عرو�ص ق�شرية؛ )اأ( 

مناق�شات موجهة وحرة؛ )ب( 
جمموعات عمل؛ )ج( 

متارين فردية وجماعية؛ )د( 
قراءة داخل اجلل�شات؛ )هـ( 

اأعمال تطبيقية؛ )و( 
متثيل اأدوار. )ز( 

5- مدة الوحدة
مدة هذه الوحدة ت�شع �شاعات ون�شف.

6- مكونات الوحدة
املوا�شيع  تتناول  جل�شات  �شت  من  الوحدة  هذه  تتكون 

التالية:
اأ�شاليب التدريب؛ )اأ( 

املحا�رشة؛ )ب( 

املناق�شة. )ج( 
درا�شة احلالة؛ )د( 
متثيل االأدوار؛ )هـ( 
حل امل�شكالت. )و( 

توزع جل�شات الوحدة الرابعة

اجلل�شة الأوىل: )مدتها �شاعة ون�شف(
- اأ�شاليب التدريب

- املحا�رشة

تقدمي  يليه  واأ�شلوبها،  الوحدة  اأهداف  تقدمي   -1
اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

عر�ص ونقا�ص �رشيحة اأ�شاليب التدريب؛  -2
وعنا�رش  املحا�رشة،  �رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -3
وخطوات  فّعالة،  حما�رشة  يف  اأ�شا�شية 

املحا�رشة؛
على  ت�شاعد  ممار�شات  حول   )1( رقم  مترين   -4
الدفرت  على  النتائج  وتدوين  االنتباه،  اإثارة 

القالب؛
اإثارة  على  ت�شاعد  ممار�شات  �رشيحة  عر�ص   -5
الدفرت  النتائج املدّونة على  االنتباه، ونقا�ص 

القالب؛
تلخي�ص واختتام اجلل�شة.  -6

اجلل�شة الثانية: املناق�شة 
)مدتها �شاعة ون�شف(

ال�شابقة،  مراجعة �رشيعة الإ�شتنتاجات اجلل�شة   -1
يليها تقدمي اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

عر�ص ونقا�ص �رشيحة املناق�شة؛  -2
عر�ص ونقا�ص �رشائح اأ�شاليب �شائعة ومزايا   -3
املناق�شة  اإعداد  وخطوات  وعيوبها  املناق�شة 

املوجهة وتنفيذها؛
تكليف بع�ص امل�شاركني حت�شري واإدارة جل�شة   -4
يتوىل  بحيث  املناق�شة،  ب�شاأن  اأدوار  متثيل 
ت�شوير  املفيد  ومن  اأدائهم،  تقومي  زمالوؤهم 
القوة  نقاط  اإىل  والتعرف  ملراجعته  االأداء 

وال�شعف؛
تلخي�ص واختتام اجلل�شة.  -5
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اجلل�شة الثالثة: درا�شة احلالة )مدتها �شاعة ون�شف(

ال�شابقة،  اجلل�شة  ال�شتنتاجات  �رشيعة  مراجعة   -1
يليها تقدمي اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

عر�ص ونقا�ص �رشيحة درا�شة احلالة؛  -2
احلالة  درا�شة  مزايا  �رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -3
وعيوبها وخطوات اإعداد درا�شة احلالة وخطوات 

تنفيذها؛
عر�ص  لتقدمي  التح�شري  امل�شاركني  بع�ص  تكليف   -4

عن درا�شة حالة يف اجلل�شة ال�شاد�شة؛
تلخي�ص واختتام اجلل�شة.  -5

اجلل�شة الرابعة: متثيل الأدوار )مدتها �شاعتان(

ال�شابقة،  اجلل�شة  ال�شتنتاجات  �رشيعة  مراجعة   -1
يليها تقدمي اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

عر�ص ونقا�ص �رشيحة متثيل االأدوار؛   -2
االأدوار  متثيل  مزايا  �رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -3

وعيوبه وخطواته؛
بني  مقارنة   )1( رقم  اجلدول  ونقا�ص  عر�ص   -4

اأ�شلوبي متثيل االأدوار ودرا�شة احلالة؛
جل�شة  واإدارة  حت�شري  امل�شاركني  بع�ص  تكليف   -5
املدرب  يختاره  مو�شوع  ب�شاأن  اأدوار  متثيل 
تقومي  زمالوؤهم  يتوىل  بحيث  امل�شاركون،  اأو 
ملراجعته  االأداء  ت�شوير  املفيد  ومن  اأدائهم، 

والتعرف اإىل نقاط القوة وال�شعف؛
تلخي�ص واختتام اجلل�شة.  -6

اجلل�شة اخلام�شة: حل امل�شكالت
)مدتها �شاعة ون�شف(

ال�شابقة،  اجلل�شة  ال�شتنتاجات  �رشيعة  مراجعة   -1
يليها تقدمي اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

عر�ص ونقا�ص �رشيحة حل امل�شكالت؛   -2
التفكري  وعيوب  مزايا  �رشائح  ونقا�ص  عر�ص   -3

االإبداعي والع�شف الذهني يف حل امل�شكالت؛
حل  اأ�شلوب  تقدمي  امل�شاركني  بع�ص  تكليف   -4

امل�شكالت يف اجلل�شة ال�شاد�شة؛
تلخي�ص واختتام اجلل�شة.  -5

اجلل�شة ال�شاد�شة: مراجعة اأعمال تطبيقية
 )مدتها �شاعة ون�شف(

ال�شابقة،  اجلل�شات  ال�شتنتاجات  �رشيعة  مراجعة   -1
يليها تقدمي اأهداف اجلل�شة واأ�شلوبها؛

يف  حتديدها  مت  التي  التطبيقية  االأعمال  تنفيذ   -2
اجلل�شات ال�شابقة؛ 

نقا�ص وتقومي االأعمال التطبيقية؛  -3
تلخي�ص واختتام الوحدة الرابعة.  -4

جل�شة تقومي الربنامج التدريبي واختتامه

)مدتها ثالث �شاعات  الربنامج  جل�شة تقومي واختتام 
ون�شف(

يوجز املدرب ما مت اإجنازه خالل الربنامج؛ )اأ( 
حمتوى  تقومي  ا�شتمارة  امل�شاركني  على  ع  ُتوزَّ )ب( 

الربنامج واأهدافه واأ�شلوبه ومدته الخ؛
ُيطلب من امل�شاركني االإفادة �رشاحة باأهم نقاط  )ج( 
جع امل�شاركون  ال�شعف والقوة يف الربنامج، وُي�شَّ
على مناق�شتها وتقدمي املقرتحات التي من �شاأنها 

تطوير الربنامج التدريبي وزيادة فاعليته؛
تقدمي كلمات االختتام وتت�شمن: كلمة ممثل الدولة  )د( 
وكلمة  الربنامج،  مة  منظِّ اجلهة  كلمة  امل�شيفة، 

امل�شاركني؛
توزيع ال�شهادات. )هـ( 

املجالت الرئي�شية لتقومي برنامج التدريب
التدريبي  الربنامج  على  امل�شاركني  فعل  ردود  )اأ( 

واأ�شلوبه؛
املبادئ والتقنيات التي اأتاحها الربنامج التدريبي؛ )ب( 
القدرات اجلديدة املوؤثرة يف ممار�شة امل�شاركني  )ج( 

لوظائفهم.
ت�شكل جل�شة اختتام الربنامج جمااًل لت�شليط ال�شوء على 
تنمية  يف  تبذل  التي  اجلهود  جناح  يف  التدريب  اأهمية 
املجتمع املحلي، وذلك من خالل دعوة و�شائل االإعالم 
لتغطية جل�شة اختتام الربنامج، ورمبا اإجراء مقابالت 

مع منّظمي الربنامج وبع�ص امل�شاركني.
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اجلزء الثالث
منوذج ا�شتمارة تقومي

الربنامج التدريبي
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بني يف التنمية بامل�شاركة برنامج بناء قدرات املدرِّ

ا�شتمارة الربنامج

ي�شتهدف هذا االإ�شتبيان تطوير برنامج التدريب وحت�شني فائدته، االأمر الذي يتطلب اإجابات واقعية ومعلومات 
�رشيحة)1(، دون حاجة اإىل ذكر اال�شم.

الق�شم الأول

األف-  املعلومات امل�شبقة عن الربنامج التدريبي
012345درجة اطالع امل�شاركني على اأهداف الربنامج التدريبي قبل جميئهم1
012345درجة معرفة امل�شاركني بالت�شهيالت قبل جميئهم2

باء-  ت�شميم الربنامج التدريبي
1-  الأهداف

012345مدى و�شوح اأهداف التدريب3
012345مدى توافق اأهداف التدريب مع م�شتوى امل�شاركني يف التدريب4

2-  هيكلية الربنامج التدريبي
012345مدى ترابط حمتويات الربنامج التدريبي5
012345مدى توافق الربنامج التدريبي مع اأولويات امل�شاركني6
�ص للربنامج التدريبي وم�شتوى امل�شاركني 7 012345مدى توافق االأهداف مع الوقت املخ�شّ
012345مدى الر�شى عن توزيع املواد بني النظري والعملي8
�ص للم�شاركة 9 012345مدى كفاية الوقت املخ�شّ

012345مدى توافق حمتويات الربنامج التدريبي مع اأهدافه املعلنة10

3-  جمموعة امل�شاركني
012345درجة الر�شى عن العالقات داخل جمموعة امل�شاركني11
012345درجة جتان�ص جمموعة امل�شاركني مع متطلبات الربنامج التدريبي12
012345درجة م�شاركة املجموعة13
012345درجة الت�شامن داخل جمموعة امل�شاركني14

1  يف ما يتعلق باالإجابات املطلوبة يف اجلزء االأول من هذا االإ�شتبيان، فاإن تدرج االإجابات من �شفر اإىل 5 يعني بطبيعة احلال اأن الرقم �شفر هو االأقل تقوميًا، فيما الرقم 
5 هو االأعلى.
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4-  التقومي
012345مدى فعالّية تقومي خربات املر�شحني قبل اإختيارهم للم�شاركة يف الربنامج التدريبي15
012345مدى فعالّية تقومي خربات امل�شاركني يف بدء الربنامج التدريبي16
012345مدى فعالّية تقومي خربات امل�شاركني عند انتهاء الربنامج التدريبي17
012345مدى فعالّية اال�شتمارات املوزعة على امل�شاركني اأثناء الربنامج التدريبي18
012345درجة الفائدة من االإ�شتناد اىل اآراء امل�شاركني يف حت�شني الربنامج التدريبي 19

جيم-  تنفيذ الربنامج التدريبي

1-  املدربون وامل�رشفون على تنفيذ الربنامج التدريبي
012345م�شتوى النوعية االإجمالية للمدربني وامل�رشفني على الربنامج20
012345م�شتوى الكفاءات التقنية لدى املدربني21
012345م�شتوى الكفاءات التدريبية لدى املدربني22
012345م�شتوى فعالية املدربني يف االت�شال ونقل املعلومات23
012345م�شتوى فعالية املدربني يف توجيه جمموعة امل�شاركني  24

2-  العالقة بني ت�شميم الربنامج التدريبي وتنفيذه
012345درجة حتقيق اأهداف الربنامج التدريبي25

3-  اإ�شرتاتيجية التدريب

)اأ(   نوعية الأ�شاليب التدريبية
012345الر�شى عن نوعية االأ�شاليب التدريبية امل�شتخدمة26
012345الر�شى عن تنّوع االأ�شاليب التدريبية امل�شتخدمة27
012345درجة الفائدة من التمارين 28
012345درجة الفائدة من التطبيقات العملية ومتثيل االأدوار29
012345مدى توافق التمارين التطبيقية/درا�شات احلالة مع طبيعة عمل امل�شاركني30
012345مدى الفائدة من تبادل اخلربات/املعلومات مع امل�شاركني االآخرين31
012345مدى الفائدة من العمل الفردي32
012345مدى الفائدة من العمل اجلماعي33
012345مدى الفائدة من خطة العمل)اجلل�شة التدريبية الق�شرية( التي و�شعها امل�شارك �شخ�شيًا 34
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)ب(   نوعية الو�شائل التدريبية
012345نوعية املواد/الو�شائل امل�شتخدمة يف التدريب35
012345الر�شى عن الوثائق املوّزعة36
012345مدى مالءمة الوثائق املوّزعة ملو�شوع الربنامج التدريبي37
012345مدى االإفادة من الوثائق املوّزعة كمراجع م�شتقبلية38
012345مدى فائدة ال�شفافيات ن�شبة اإىل موا�شيع البحث39
012345مدى فائدة االأفالم املعرو�شة/الفيديو ن�شبة اإىل موا�شيع البحث40
012345مدى فائدة عر�ص ومناق�شة اجلل�شة التدريبية الق�شرية 41

)ج(   اإدارة الربنامج التدريبي وتنظيمه
012345درجة تنظيم الربنامج التدريبي42
012345م�شتوى خدمات ال�شكرتارية43
012345مدى مالءمة مكان تنظيم الربنامج التدريبي44

4-  �شوابية الربنامج التدريبي
012345درجة الفائدة االإجمالية من الربنامج التدريبي45
012345مدى ارتباط الربنامج التدريبي باملهام احلالية للم�شاركني46
012345مدى ارتباط الربنامج التدريبي بحاجات وزارة/منظمة امل�شاركني47
012345مدى قدرة امل�شاركني على تدريب زمالء اآخرين48

يف حال وجود مالحظات حول النقاط املذكورة اأعاله، يرجى اإدراج اأرقامها والتعليقات اخلا�شة بها يف اجلدول اأدناه:

التعليقرقم النقطة
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الق�شم الثاين
يرجى تدوين االإجابات عن االأ�شئلة املطروحة اأدناه

ماذا كانت توقعاتك الرئي�شية الثالثة قبل امل�شاركة يف الربنامج التدريبي؟1-
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

ماذا كانت اجلوانب الثالثة االأكرث فائدة يف الربنامج التدريبي؟2-
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

ماذا كانت اجلوانب الثالثة االأقل فائدة يف الربنامج التدريبي؟3-
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

ل تخ�شي�ص املزيد من الوقت لها؟4- ما هي املوا�شيع الثالثة، اإن مّت التطّرق اإليها اأو مل يتّم، التي تف�شّ
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

ل تخ�شي�ص وقٍت اأقل لها؟5- ما هي املوا�شيع الثالث التي تف�شّ
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

ما هي الن�شائح الثالث التي ت�شديها الإدارة الربنامج من اأجل حت�شني الن�شاطات املماثلة يف امل�شتقبل؟6-
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

هل تن�شح زمالءك بامل�شاركة يف برنامج تدريبي مماثل ؟ )اأحط اإجابتك بدائرة(    نعم     كال7-
اذكر ثالثة اأ�شباب:

)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................
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ماذا تقرتح من اأجل حت�شني مواد التدريب التي جرى توزيعها خالل الربنامج التدريبي؟8-
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

اذكر ثالث مبادرات تنوي القيام بها نتيجة م�شاركتك يف هذا الربنامج التدريبي.9-
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

كيف �شت�شتفيد مما اكت�شبته من هذا الربنامج التدريبي؟10-
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

اذكر ثالث �شعوبات ميكن اأن تواجهك يف تطبيق ما اكت�شبته من هذا الربنامج التدريبي.11-
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

مة لهذا الربنامج التدريبي يف امل�شتقبل؟12- ما هي الن�شاطات االأخرى التي ميكن اأن تتوالها اجلهات املنظِّ
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

ة للربنامج التدريبي، التي من �شاأنها اأن تثري اهتمام زمالئكم؟13- ما هي الن�شاطات االأخرى، من بني تلك املقرتحة من اجلهات املنظمِّ
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

مالحظات اأو اقرتاحات اأخرى:14-
)اأ(   ... .............................................................................

)ب( .................................................................................

)ج( .................................................................................

�شكرًا مللء هذا ال�شتبيان



    


