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مقدمة املؤلف
أضحى إصالح أجهزة اإلدارة العامة وبخاصة يف الدول النامية أمرا ً حتمياً ،وهو أمر ال يختلـف
علـى أهميتـه اثنان ،فقد ب ّينت األزمات العديدة التي واجهتها هذه الدول أنه ال سبيل لتحقيق
تنمية شاملة دون االعتامد عىل جهاز إداري كفء وفعال ،فاإلصالح اإلداري يتوسط اإلصالح السيايس
واإلصالح االقتصادي .كام بينت دراسات عديدة أن جانب من قيام الثورات يف الدول العربية ،وبخاصة
مرص ،يعود إىل أسباب عديدة منها تعسف الجهاز اإلداري وفساده.
إن الحاجة إىل اإلصالح اإلداري أصبحت رضورة ملحة لجميع املنظامت وبخاصة املنظامت العامة،
يف ظل التحوالت املتسارعة والتحـديات ذات الصـبغة الكونيــة التــي تــؤثر بشــكل مباشــر أو
غيــر مباشــر علــى جميـع املنظامت .وإذا كان اإلصالح اإلداري يشتمل عىل إصالح الهياكل اإلدارية
وأساليب وإجراءات اإلدارة وأنظمة العمل ،فإنه يشتمل أيضاً عىل رضورة إصالح وتنمية العنرص
البرشي باعتباره أساس عمل تلك املنظامت .ويعد التدريب أحد مداخل اإلصالح التي تعتمد عليها
الحكومات واملنظامت يف تنمية مواردها البرشية وتطويرها ،ففي ظل بيئة العمل التنافسية أضحت
املنظامت مبختلف أنواعها مطالبة بدعم قدراتها التنافسية ،ويعد تنمية العنرص البرشي العامل يف
هذه املنظامت وتدريبه من أهم مداخل تعزيز ودعم القدرة التنافسية لعملها.
من هنا يحتل موضوع التدريب اإلداري درجة كبرية من األهمية ،حيث يعترب التدريب وسيلة
فعالة يف رفع كفاءة العامل يف جميع مراحل عمله وتنمية قدراته ومهاراته وتزويده مبعلومات
جديدة ،وعنرصا ً مؤثرا ً يف ترقية العامل وتوليه سلطات ومسئوليات أكرب.
يأيت هذا الكتاب من واقعني لدى املؤلف :األول من خالل الدراسة النظرية واالهتامم من جانب
املؤلف مبجال التدريب كحقل درايس يدخل يف صميم التخصص لديه باعتباره باحثاً يف مجال اإلدارة
العامة تحديدا ً ،والثاين من واقع خربات املؤلف باعتباره مدرباً يعمل يف مجال التدريب اإلداري
والسيايس والتنموي وبخاصة يف املنظامت الحكومية منذ ما يربو عىل  15عاماً متدرجاً يف سلم
التدريب بد ًء من إعداد امللفات واألدلة التدريبية مرورا ً بتنظيم التدريب وصوالً للعمل كمدرب ،لذا
فإن هذا الكتاب ميزج بني الخربة العملية من ناحية ،واألطر النظرية من ناحية أخرى.
وأمتنى من الله أن يفاد كل قارئ لهذا العمل ،آمالً أن يكون خري معني لكل من يعمل يف مجال
التدريب أو يرغب يف العمل يف هذا املجال.
والله املوفق،،،

د .أحمد محروس خضري
2016
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مل تعد عملية التدريب مجرد حلقات دراسية تقليدية ،بل أصبحت استثامرا ً كامالً للرثوة البرشية التي
أضحت ،وبدون جدال ،الرثوة الحقيقية لكل الدول والشعوب؛ وأصبح التدريب ،تبعاً لذلك ،يف قلب التنمية
الحقيقية الشاملة .فالثورة الصناعية يف القرن املايض أفرزت ما كان يعرف باسم «العملية اإلدارية» التي
متخضت عنها طبقة جديدة يف اإلدارة وهى طبقة املديرين ،إال أنه مع نهاية القرن العرشين أفرزت ثورة
املعلومات ثورة إدارية اتجهت نحو تغيري األسلوب واملنهج التقليدي يف إدارة املنظامت ،وأصبح الرتكيز عىل
اإلنسان الكفء القادر عىل التعامل مع التغريات واملستجدات والتطورات بحيث يصبح الثابت األهم يف عامل
اليوم والغد هو «التغيري» وأصبحت اإلدارة هي إدارة عمليات التغيري من أجل التحسني املستمر وصوالً إىل
إدارة الجودة الشاملة .إن القضية أكرب بكثري من مسألة ترقيع املشكالت القامئة بأسلوب الدورات التدريبية
التقليدية ،وإمنا بلغت من التعقيد بحيث أصبح تحسني وتطوير العملية التدريبية أمرا ً رضورياً وملحاً ضمن
سياسات التحسني املستمر.
من هنا كان البد من إصالح أجهزة اإلدارة العامة والذي أصبح مطلباً ملحاً يف الدول األقل تقدماً والتي
تسعى نحو النمو كمرص وغريها من الدول التي تشهد ظروفاً مامثلة ،وبخاصة املشكالت اإلدارية التي تواجه
أجهزة اإلدارة العامة وتعيقها عن أداء دورها املنوط بها يف التنفيذ الكفء والفعال للسياسات العامة ،وتعد
تنمية املوارد البرشية وتدريبها داخل هذه األجهزة أحد أهم مداخل اإلصالح اإلداري.
فيام ييل سيتم تناول التدريب اإلداري من جانبه النظري من حيث تعريفه وأهدافه وأهميته ومراحله...
إال أنه من األهمية بداية التطرق إىل عالقة التدريب باإلصالح اإلداري ،مع التنويه عىل أن تناول األمور
النظرية سيكون بالقدر املخترص نظرا ً لتناوله يف كتابات عديدة أخرى عن التدريب.
أوالً :التدريب واإلصالح اإلداري :يعرف اإلصالح اإلداري بأنه إدخال تغيريات /تحديثات أساسية يف أنظمة
اإلدارة العامة مبا تكفل تحسني مستويات األداء ،ورفع كفاءة النظم اإلدارية القامئة من خالل تغيري املعتقدات
واالتجاهات والقيم والبيئة التنظيمية وجعلها أكرث مالءمة مع التطور التكنولوجي الحديث وتحديات السوق،
وتخفيض نسبة قلق املواطنني ،وإحداث نقلة نوعية يف تقديم الخدمات مع تقليص التكاليف .وبداخل
اإلصالح اإلداري توجد أمناط إصالح فرعية أهمها:
•إعادة التنطيم اإلداري أو التطوير اإلداري :يعني التحسني يف جزئيات الجهاز اإلداري باملعنى الهيكيل
أو امليكانييك فيتم الرتكيز عىل اإلصالح دون االهتامم بتنمية عالقات عمل سلوكية ومبعزل عن اإلطار
البيئي الذي يحكم العملية اإلدارية.
•التحديث اإلداري :يركز غالبا عىل تطوير أو تغيري األدوات التقنية والنظم دون اإلحاطة بالخصائص
البيئية املختلفة التي يعمل فيها.
•التنمية اإلدارية :عملية تقرتن بتنمية العنرص البرشي فهي بهذا املفهوم تحمل معنى التبعية لإلصالح.
وكام يتضح فإن التنمية اإلدارية تعد ذلك الجانب من اإلصالح اإلداري املعني بتنمية العنرص البرشي
وبداخلها يعد التدريب ركناً أساسياً للتنميــة اإلدارية .ويسعى التدريب إىل تحقيق أهداف التنمية اإلدارية
املمثلة يف زيادة املهارة واملعرفة والقدرات لدى األفراد ،ويعد يف نفس الوقت أحد أهم وسائل التنمية
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اإلدارية .ويعد مصطلح “تنمية املوارد البرشية” أهم تطورات مفهوم التنمية اإلدارية والذي يشري يف نفس
الوقت ألحد أهدافه والذي يعني مجموعة النشاطات واإلجراءات والربامج التي تهدف إىل تأهيل األفراد
وتطويرهم بطريقة عقالنية تسهم يف تحسني أدائهم الحايل واملستقبيل ألعاملهم .وقد قيل يف هذا الشأن
«إذا كنت تخطط لفرتة عام أزرع األرز ،ولفرتة عرشة أعوام أزرع األشجار ،ولفرتة مئة عام علّم الناس» .وإذا
كانت تنمية املوارد البرشية هي الهدف ،فإن التدريب هو أهم الوسائل املستخدمة لتحقيق هذا الهدف(.)1
من هنا يحتل موضوع التدريب اإلداري درجة كبرية من األهمية ملديري املنظامت املختلفة ،وبخاصة يف ظل
افتقار العملية التعليمية الجانب التدريبي واملهاري بها؛ ولذلك يعترب التدريب هو الجزء الذي يحصل عليه
الفرد بعد إنهائه لدراسته ويظل معه التدريب مستمرا ً ،طاملا أنه يعمل فالبد له من تنمية مهاراته امليدانية
من خالل العملية التدريبية.
ثانياً :تعريف التدريب والتعليم والفرق بينهام :يعرف التدريب :بأنه «النشاط املستمر لتزويد الفرد
باملهارات والخربات واالتجاهات التي تجعله قادرا ً عىل مزاولة عمل ما بهدف الزيادة اإلنتاجية له وللجهة
التي يعمل بها ،أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد ألداء مهام محددة يف
الجهة التي يعمل بها» .فهو العملية املنظمة واملستمرة والتي تهدف إىل إكساب األفراد وتزويدهم مبعارف
ومهارات وقدرات واتجاهات جديدة أو تغيري وتطوير معارف ومهارات وقدرات ووجهات النظر واملعتقدات
السابقة لدى األفراد.
ويلخص املتخصصون يف مجال التدريب اإلداري مفهوم التدريب من خالل كلمة  ASKوالتي تعد
اختصارا ً لثالثة أمور يستهدف التدريب إكسابها أو تغيريها لدى املتدربني وهي :االتجاهات Attitudes
واملهارات  Skillsواملعارف  .Knowledgeوبهذا فان التدريب يعد تلك العملية والجهد املنظم الذي يهدف
إىل إكساب/تغيري اتجاهات ومهارات ومعارف لدى املتدربني .ويف مجال العمل اإلداري يكون الهدف تحقيق
أهداف املنظمة بكفاءة وفعالية .وبينام تشري الكفاءة إىل تحقيق الهدف بأقل تكلفة أو بحسب املخطط،
فإن الفعالية تشري إىل تحقيق الهدف يف الوقت املطلوب ،وبأعىل جودة ممكنة .ومن خالل التعرض لتعريف
التدريب نستطيع إدراك أن:
•التدريب نشاط إنساين
•التدريب نشاط مخطط له ومقصود
•التدريب يهدف إىل إحداث تغيريات يف جوانب مختارة لدى املتدربني
•التدريب ليس هدفاً يف حد ذاته ،وإمنا هو عملية منظمة تستهدف تحسني وتنمية قدرات
واستعدادات األفراد ،مبا ينعكس أثره عىل زيادة أهداف املنظمة املحققة.
يف هذا السياق يختلف التدريب عن التعليم من نواحي عدة ،فالتعلم يعرف بأنه «عملية تنمية معرفية
للفرد ال تحتاج إىل هدف وظيفي محدد ومن خاللها يتم تنمية القدرات الفكرية والتطبيقية بشكل عام»
وهو ما يختلف عن التدريب باعتباره نشاط عميل محدد .وميكن إبراز الفوارق بني التدريب والتعليم كام
التدريب
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يف الجدول التايل:
جدول رقم ( )1الفرق بني التدريب والتعليم

ثالثا :مبادئ تعليم الكبار:
يجب التنبيه إىل أن التدريب اإلداري ،والذي غالباً ما يكون موجهاً للكبار ،يختلف عن باقي أمناط
التدريب؛ فالكبار وبخاصة املوظفني بحاجة إىل التامس احتياجاتهم التدريبية يك ينجح التدريب ،وأهم هذه
االحتياجات التي تخص الكبار وبخاصة املوظفني:
1-1يريدون التعلم ويكتشفون أن التدريب مفتاح أدائهم ونجاحهم.
 2-2يحتاجون للمشاركة واملشورة.
3-3يريدون أن يشعروا بأن املحتويات مناسبة ومصممة بشكل يلبي احتياجاتهم التدريبية.
4-4يريدون أن يقدموا أفكارا ً قد تكون ناقدة للمحتوى التدريبي ،وذلك طبيعي بحكم خرباتهم وسنهم
ومكانتهم.
 5-5يستمتعون بقدرتهم عىل توجيه األسئلة.
10

 6-6يحبون أن يعاملوا كأنداد ال يريد أحدهم أن يسفّه كالمهم.
7-7يحبون أن يشعروا مبكانة يف التدريب تعادل مكانتهم يف العمل وبخاصة إذا حرض معهم أحد أو بعض
مرؤوسيهم.
يف هذا اإلطار هناك مجموعة من املالحظات نسوقها من واقع خربتنا يف شأن تعليم الكبار:
املالحظة األوىل :عىل املدرب الذي يتعامل مع املوظفني اإلداريني أن يدرك أنه وارد أن يحدث نوع من
املنافسة بني اثنني من كبار املوظفني .حنكة املدرب تقتيض إدارة الجلسة التدريبية برباعة يك ال يفلت
التدريب من املدرب.
يف إحدى الجلسات التدريبية والتي حرض فيها مدير عام بوزارة املالية ،وكذلك مدير عام مستشفى حكومي
عام ،كان التدريب يقوم عىل تدريب عدد محدد من ثالث وزارات :املالية والصحة والري.
الحظ املدرب (مؤلف الكتاب) ،وقد كان يوم املدرب هو اليوم الخامس ،أن مدير املالية ومدير املستشفى
قد استأثرا بالنقاش بشكل جعل باقي املتدربني يف حالة من االمتعاض والغضب عن األيام التدريبية السابقة.
ماذا يفعل املدرب؟ مع مالحظة أنه من الصعب أن تفرض مبادئ وقواعد التدريب أو التدريس عىل الطلبة
الشباب مثلام تطبقها عىل الكبار .قام املدرب بشكر كليهام عىل معلوماتهام الرائعة ،ثم طلب منهام أن
يحسام الخالفات بينهام يف جلسة االسرتاحة وإعطاء فرصة للزمالء تطبيقاً لقاعدة مشاركة واحدة يف نفس
املوضوع ،ثم يف أحد التدريبات جمع هذين الشخصني معاً يف فريق تدريبي واحد .مع مرور الوقت استطاع
املدرب أن يخلق جو من األلفة وح ّول املنافسة إىل تعاون.
املالحظة الثانية :يجب أن نعلم أن كثريا ً ممن يحرضون التدريب اإلداري قد يحرضوا ألسباب تتعلق
برغبتهم يف البعد عن العمل ،أو من أجل حضور التدريب واالنرصاف مبكرا ً أو ألية أسباب أخرى غري التعلم
واالستفادة .هنا عىل املدرب أن يحاول قدر اإلمكان إدماجهم يف العملية التدريبية ومتابعة أدائهم وإرشاكهم
قدر اإلمكان من خالل اتباع قواعد القيادة التدريبية التالية« :أشعرهم بقيمتهم ،حفزهم ،ارشكهم».
يف أحد الربامج التدريبية( ،)2شعر املدرب بأن ثالثة متدربني يجلسون يف آخر القاعة ويتحدثون يف حوارات
جانبية وغري مبالني بالتدريب ،سألهم املدرب عن وظائفهم فأجابوه ،فام كان من املدرب إال أن طلب منهم
املشاركة ،بحجة االستفادة من مجاالت تخصصهم ومن أجل نقل خرباتهم إىل باقي الزمالء ،خاصة وأنهم
يعملون يف قطاع ممكن أن يفيد باقي الزمالء .هنا شارك الثالثة بقوة.
ما نريد قوله هو أن تدريب الكبار يختلف متاما عن تدريب غريهم .لكن هل يعني ذلك عدم تطبيق
القواعد التدريبية عليهم؟ بالتأكيد ال ،لكن تطبيق القواعد يكون من املرونة أكرث من باقي املتدربني.
املالحظة الثالثة :ينبغي مالحظة أن ما يصلح من أساليب تدريبية للصغار قد ال يصلح للكبار .فبعض املدربني
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يف مجال تدريب الشباب يعتمد عىل طلب املتدربني التحرك يف املكان ،لكن هذا قد ال يصلح مع الكبار يف
غالب األمر.
يف أحد الربامج التدريبية التي ص ّممت من أجل تدريب رؤساء األحياء واملدن والقرى ومعهم رؤساء
املجالس الشعبية املناظرة يف مرص عىل اإلدارة املحلية( )3استعانت وزارة الدولة للتنمية املحلية بجهة
تدريب مشهورة عاملياً من أجل تدريبهم عىل بعض املهارات االتصالية ،وفجأة طلب املدرب من املتدربني
أن يقوموا من مقاعدهم ويتخيلوا أن هناك يشء قادم من بعيد وعليهم مسكه مع تحريك أيديهم وأرجلهم.
وألنني كنت منسق الربنامج فقد الحظت الغضب عىل وجوه املتدربني .وكان السؤال الواضح يف أعينهم :هل
نحن صغار عىل القيام بهذا؟ والحقيقة أنهم يشغلون مناصب وكبار يف السن بالقدر الذي يجعلهم يرون
حركتهم أمام بعضهم البعض محرجة ومرفوضة.
رابعاً :منطلقات الفكر التدريبي :يقوم الفكر التدريبي عىل عدة منطلقات نسوقها فيام ييل:
•إن نجاح املؤسسات مرتبط بالرضورة بتدريب األفراد.
•منذ  1987ظهرت معايري األيزو ( ،9003 ،9002 ،9001 )ISOوالتدريب هو أحد العرشين عنرص
األوىل التي تؤخذ بعني االعتبار.
•إن األفراد الذين يلتحقون بالعمل ألول مرة يحتاجون إىل التهيئة املبدئية للقيام بأعباء الوظيفة
التي سيشغلونها.
•األفراد ال يقومون بعمل واحد وال ميارسون مسؤولية واحدة فقط ،بل يتنقلون بني عدة وظائف
وعدة مسؤوليات خالل فرتة عملهم ،اليشء الذي يتطلب إعادة تدريبهم عند ترقيتهم وانتقالهم
إىل وظائف أخرى.
•إن التطور التكنولوجي أو اآليل تواكبه تحسينات عىل عمليات اإلنتاج ،والذي أصبحت معه
اإلبداعية واالبتكارية هي الصفة الغالبة يف العمل ،وأصبح عامل اليوم مطالباً بأن يكون لديه قدر
من املهارة لتأدية الكثري من الواجبات التكنولوجية املعقدة والدقيقة ،وهذا يتطلب تدريب األفراد
تبعاً لذلك(.)4
•التغيري واالختالف يف دوافع األفراد واتجاهاتهم ،ومن ثم ما يقع من تطور يف سلوكهم اإلنتاجي،
والحاجة إىل أفراد متعددي املهارات ،يجعل التدريب الهادف إىل تعديل السلوك وتطويره أمرا ً
رضورياً(.)5
•إن منظمة القرن الحادي والعرشين أصبحت أكرث تنافسية مام يجعل التدريب والتجديد عنرصا ً
هاماً يف عملها.
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خامساً :أهداف التدريب :تعترب أهداف التدريب هي السبيل للوصول إىل الغايات التي يسعى التدريب
إىل تحقيقها ،وهي عبارة عن نتائج يجري تصميمها وإقرارها قبل البدء فـي عمليـة التدريب ،فإذا متكننا
من تحديد الهدف أو األهداف من التدريب ،فـإن هـذا يعنـي تحقيقنا لخطوة مهمة نحو فهم األساليب
والوسائل التي من خاللها يتم الوصول إىل مثل هذه األهداف ،أما إذا مل نتمكن من تحديد الهدف من
التـدريب ،فإنـه يصـبح عملية فاشلة تهدر املال والجهد والوقت .تشمل أهداف التدريب عىل سبيل املثال(:)6
•اكتساب األفراد املعارف املهنية والوظيفية ،وصقل املهارات والقدرات إلنجاز العمل عىل أكمل
وجه
•تطوير أساليب األداء لضامن أداء العمل بفعالية.
•رفع الكفاءة اإلنتاجية للفرد.
•تخفيف العبء عن املرشفني والرؤساء.
•املساهمة يف معالجة أسباب االنقطاع عن العمل.
•توفري احتياجات املؤسسة من القوى العاملة.
•الحد من األخطاء والفاقد واالستفادة من القوى العاملة واألدوات واألجهزة واآلالت املستعملة إىل
أقىص حد ممكن.
•مساعدة كل موظف عىل فهم وإدراك العالقة بني عمله وعمل اآلخرين وبني أهداف الجهة التي
يعمل بها.
وهناك من يجمع أهداف التدريب اإلداري يف ثالثة مجموعات كربى كام ييل:
 -1أهداف تقليدية روتينية :وتتضمن أهدافاً معروفة مثل تدريب العاملني الجدد ،وتعريفهم باملنظمة
وأهدافها ،وسياستها ،وأنشطتها ،واإلجراءات ،والقوانني املطبقة بها ،كام تشـمل تزويد بعض العاملني
مبعلومات ،ومهارات معينة عند إدخال تعديالت يف أساليب العمل وطرقه ،ويف القوانني ،واألنظمة أو عند
إجراء تنقالت عىل نطـاق واسـع داخل املنظمة.
٢ـ أهداف حل املشكالت :تتجه هذه األهداف بالدرجة األوىل نحو إيجاد حلول ملشكالت محددة تعـاين
منها املنظمة ،عن طريق إعداد وتدريب العاملني فيها ليكونـوا قـادرين علـى التعامل مع تلك املشكالت،
واستخدام أساليب علمية متطورة .وال تكون املشكالت واضحة ومحددة كام يف األهداف التقليدية ،بل تحتاج
إلـى قـدرة ومهـارة فـي التشخيص ،والتحليل ،وإجراء املقارنات ،واختيار البديل األمثل لحل املشـكالت ،وقد
تظهر أعراض املشكلة عىل شكل انخفاض العمل ،وقد تؤدي جميعهـا إلـى االنحراف عن معدالت اإلنجاز
املخططة.
٣ـ أهداف إبداعية :تُ ثل هذه األهداف مستوى أعىل من املهامت التدريبية ،وترمـي إلـى تحقيق مستويات
عالية من اإلنتاجية واألداء ،ويتطلب تحقيق هذه األهداف استخدام أساليب علمية متطورة ،وعنارص متميزة
بحـس أخالقـي رفيـع ،وانتامء للمنظمة التي يعملون فيها ،وكلام كانت مجاالت العمل
وقادرة ،تتمتع
ّ
جديدة أو ابتكاريه فإن الربامج التقليدية وبرامج حل املشكالت ال تفيان بأغراض تحقيق األهداف يف هذا
املستوى بل يتطلب ذلك ارتقاء يف الربامج واألساليب التدريبية إىل مستوى التجديد واالبتكـار واإلبـداع(.)7
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سادساً :أهمية التدريب :يعد التدريب املحور الذي تدور حوله عملية التنمية يف املجتمع ،فهو أداة التنمية
ووسيلتها ،وهو املحرك األسايس لشتى جوانبها .كام أنه األداة الطيعة التي إذا ما أحسن استغاللها أمكن
تحقيق الكفاءة املثىل للتعليم ووضع نظرياته موضع التطبيق السليم لتحقيق األداء األمثل وتحقيق النمو
والرخاء للمجتمع .وقد أظهرت نتائج األبحاث دور التدريب يف منو االقتصاد والحياة االجتامعية فضالً عن
دوره يف منو الثقافة والحضارة عامة ،وتربز أهمية التدريب باعتباره أساس كل تعلم وتطوير وتنمية للعنرص
البرشي ومن ثم تقدم املجتمع وبنائه( .)8ميكن رصد أهمية التدريب عىل املستويني الفردي والخاص باملنظمة:
أ -بالنسبة لألفراد :يؤدي التدريب الجيد إىل فوائد لألفراد الذين يتلقون التدريب وللمنظامت التي يعمل
بها هؤالء األفراد عىل حد سواء ،فمن الفوائد التي تعود عىل األفراد املتدربني ما ييل:
•اكتساب معارف وخربات جديدة
•تحسني األداء
•زيادة املقابل املادي
•زيادة فرص الرتقي إىل وظائف أعىل أو الحصول عىل وظيفة أحسن يف منظمة أخرى.
ب -بالنسبة للمنظامت :يؤدي التدريب إىل عدة فوائد للمنظامت منها:
• زيادة اإلنتاجية واملخرجات من خالل تحسني املهارات واألداء الوظيفي
•زيادة جودة املنتجات مام يزيد من إشباع حاجات العمالء
•تحسني صورة املنظمة مام يؤدي إىل جذب املزيد من العمالء واملوظفني املحتملني
•تقليل التكاليف وبالتايل زيادة األرباح من خالل تحسني وتحديد األدوار والصالحيات
للعاملني باملنظمة
•للتدريب أثر تطبيقي إذ أن التدريب الناجح يشجع اآلخرين باملنظمة عىل اكتساب
معارف ومهارات وأفكار وتقنيات جديدة.
سابعاً :مبادئ التدريب الفعال :يك ينجح التدريب ويحقق الهدف منه بفعالية ،هناك مجموعة من املبادئ
واملتطلبات يجب أن تتحقق:
توفر الرغبة لدى املتدرب.
تصميم الربنامج التدريبي عىل أساس االحتياجات التدريبية.
أن يكون هناك تناسب بني التكلفة والعائد من التدريب.
أهمية متابعة املتدرب يف عمله بعد تدريبه.
مراعاة الفروق الفردية بني املتدربني.
التفرقة بني املشكالت التي تعالج بالتدريب ،وتلك التي ال تعالج بالتدريب.
أال يتم التدريب مبعزل عن باقي سياسات املنظمة.
أن تتوافر يف التدريب أدوات وآليات تحقق االلتزام بالتدريب ،مبعنى أال يكون مجرد شهادة
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شكلية ،بل يجب أن يكون ملزِم من خالل اختبارات وتقييم فعيل قائم عىل أكرث من معيار.
أن يكون هناك ترحيب وقناعة من قيادات املنظمة بتدريب موظفيهم قبل التدريب وبتقبل
أفكار ومهارات موظفيهم املتدربني بعد العودة للعمل.
ثامناً :أمناط التدريب :يقسم التدريب اإلداري إىل عدة تقسيامت تعتمد كل منها أساساً مختلفاً .وفيام ييل
استعراض مخترص لهذه التقسيامت:
( )1يقسم التدريب وفقاً للغرض أو الهدف من إعداد الربنامج التدريبي إىل:
 -1تدريب الكتساب مهارة ،مثل مهارة إجراء املقابالت الشخصية للموظفني الجدد ومهارة التعامل مع
اآلخرين بشكل إيجايب.
 -2تدريب لزيادة املعلومات العامة التي تساعد املتدرب عىل فهم طبيعة العمل ،مثل وسائل التعامل
مع املستفيدين من الخدمات أو طرق حل املشكالت املتعلقة مبجال العمل.
 -3تدريب تنشيطي لتزويد املتدرب باملعلومات الحديثة يف مجال العمل اإلداري الذي يخدم الوظيفة،
مثل النظريات الحديثة يف إدارة الوقت ،وتنمية املوارد املالية ،والقيادة اإلدارية.
 -4إعادة التدريب مبعنى تأهيل العامل للقيام بعمل آخر يف مجال مختلف ،مثال :عندما تقوم املنظمة
مبامرسة سياسات التدوير الوظيفي أو عندما يتم ترقية موظف إىل رئيس قسم ،فإن املنظمة
بحاجة إىل تدريبه عىل بعض مهارات اإلرشاف واملتابعة.
( )2يقسم التدريب وفقاً للمرحلة التي يتم فيها إىل:
 -1تدريب سابق لدخول الخدمة (سابق للتعيني) :هدفه الرئييس التعليم والتأهيل قبل أن يتوىل العامل
مسئولياته ومهامه ،كأن يرشح له مثالً النظام اإلداري وقنوات االتصال الرسمية.
 -2تدريب أثناء الخدمة لزيادة قدرات العاملني وفاعليتهم ،وهو عملية مستمرة تشمل جميع العاملني،
كام ميكن تقسيمه إىل التايل:
أ) تدريب توجيهي :هدفه الرئييس مساعدة العاملني عىل رسعة اإلملام بجوانب عملهم املختلفة مثل
سياسات اإلدارة وأهداف العمل.
ب) تدريب تخصيص :هدفه تدريب العاملني عىل طريقة أداء وظائفهم مثل املحاسبة وإدارة مشاريع
وتنمية املوارد.
ج) تدريب إداري وإرشايف :هدفه تكوين العنرص القيادي اإلداري مثل برامج اإلدارة العليا كالتخطيط
االسرتاتيجي وفكر الجودة الشاملة.
د) التدريب للرتقية إىل وظائف أعىل ومسئوليات أكرب ،مثل أن يبقى املتدرب فرتة بحيث يحل مكان
املسئول الرئييس أثناء غيابه ثم يكلف مبهامه.
ه) تدريب إلعادة التوجيه :وهذا يقدم للعاملني العائدين إىل العمل بعد انقطاع لفرتة طويلة حدث
خاللها عدد من التغريات يف نظام العمل وتوزيعه ،مثل عامل يف جهة ما سافر للدراسة عدة
سنوات ثم عاد للعمل يف نفس الجهة.
و) تدريب عالجي :ملساعدة العاملني ذوي الكفاءة املنخفضة حتى يكتشفوا عيوبهم ويتخلصوا من
نقاط ضعفهم ،مثل موظف ال يتقن كتابة التقارير بينام يتطلب عمله ذلك فيحرض دورة تدريبية
التدريب
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يف هذا املوضوع.
ز) تدريب تحوييل :الهدف منه تدريب العاملني من أجل توىل مهام وظيفية جديدة يف سياق سياسات اإلثراء
والتدوير الوظيفي.
( )3تقسيم التدريب وفقاً للطريقة التي يعد بها الربنامج التدريبي:
 -1تدريب رسمي :يتم بإعطاء محارضات أو تعليامت للعاملني تتعلق بالعمل عن طريق مسئويل
الجهات املعنية أو معاهد التدريب املتخصصة.
 -2تدريب غري رسمي :يتم عن طريق الخربة التي يحصل عليها العامل تدريجياً أثناء مامرسته لعمله
واتصاله ببقية العاملني .وعيب هذه الطريقة البطء يف التدريب واحتامل تعلم طرق أداء سيئة
للعمل مام يجعلنا نؤكد عىل أهمية دور املرشفني عىل العاملني الجدد.
( )4يقسم التدريب وفقاً للجهة التي ترشف عىل التدريب إىل:
 -1تدريب مركزي :يتم كل التدريب عن طريق جهة قومية محددة مثل معهد «إعداد القادة»
ملوظفي الدولة   .
 -2تدريب غري مركزي :يتم التدريب داخل الجهة نفسها أو إحدى جهات التدريب املتخصصة مثل
تدريب وزارة السياحة ملوظفي اإلدارة املركزية للتدريب داخل اإلدارة املركزية للتدريب.
( )5يقسم التدريب عىل أساس املكان الذي يتم فيه إىل:
1-1تدريب داخيل :يتم داخل مكان العمل تحت رقابة اإلدارة وبتخطيطها ،عادة يعيب هذا النوع
كرثة االنشغاالت بالعمل وعدم اإلطالع عىل خربات أخرى وأفكار جديدة ،يف هذا السياق منيز بني
نوعني من التدريب الداخيل:
النوع األول :التدريب أثناء العمل أو الخدمة ) On the Job Training (OJTوالذي يتعلق بجعل
الشخص يتعلم الوظيفة بـاألداء الفعيل لها أثناء العمل ،فهو عملية مستمرة تتم داخل املكاتب
واإلدارات وأثناء مامرسة العمل وتهـدف إلـى نقـل خربات ومهارات العمل من الرئيس أو الزميل
املتميز إىل العـاملني وامللتحقـني الجدد بالعمل(.)9
والنوع الثاين :التدريب الداخيل يف قاعات التدريب داخل الجهة املعنية بالتدريب كوزارة ما ،ولكن
ليس أثناء العمل ،أي أن يكون داخل نفس الجهة ،ولكن يف قاعات التدريب كتدريب العاملني بوزارة
الشباب والرياضة داخل مبنى الوزارة بقاعات التدريب بديوان عام الوزارة.
 -2تدريب خارجي :يتم يف مراكز التدريب املتخصصة ،يلتقي فيه أفراد مختلفون ويتم تبادل الخربات
والتجارب ،ولكن يعيبه صعوبة الرقابة عليه وصعوبة تقويم نتائجه إال بعد فرتة طويلة.
تاسعاً :معوقات نجاح عملية التدريب :رمبا ال يتحقق نجاح التدريب مبجرد عقد دورة تدريبية ،وال يخفى
عىل القارئ العدد الهائل للدورات التدريبية التي تفشل يف تحقيق أهدافها .إن هدف الدورة التدريبية هو
تنمية مهارات املتدربني أو زيادة معرفتهم مبا يفيدهم يف عملهم أو حياتهم ،وبالتايل فإن عدم قدرة املتدربني
عىل االستفادة من الدورة التدريبية يعترب فشالً للدورة التدريبية .فمثالً إذا قامت املنظمة بعقد دورات
تدريبية لالرتقاء بالجانب اإلداري ثم مل يستخدم املتدربني ما تعلموه من مهارات يف عملهم فإن الدورة
التدريبية تكون قد فشلت .وهناك الكثري من األسباب لفشل الدورة التدريبية أهمها:
16

ا -الدورة التدريبية ليس لها عالقة بالعمل :كثري من الدورات التدريبية يعقد ملجرد استهالك ميزانية
التدريب دون االهتامم باختيار الدورات املناسبة ودراسة االحتياجات التدريبية.
ب -الدورة التدريبية نظرية جدا ً :قد يكون املدرب عىل دراية بالخلفية النظرية ملوضوع التدريب ،ولكنه
ليس له خربة عملية يف املوضوع ،وبالتايل يفشل يف تنمية املهارات العملية التي يحتاجها املتدربون.
ج -املتدربون تم اختيارهم حسب أهواء املدير ،وليس حسب حاجة العمل الفعلية :البعض يعترب الدورة
التدريبية من قبيل الجائزة التي يعطيها املدير ملن يحب ،وبالتايل تجد شخصاً ال عالقة له مبوضوع التدريب
يحرض الدورة التدريبية ،بينام املوظف الذي يحتاجها يف عمله ال يحرضها .وعىل العكس يرى آخرون أن
ترشيح الرؤساء قد يكون ألشخاص غري مهمني يف عملهم أو مشاكسني من أجل التخلص منهم أثناء مدة
التدريب.
د -املتدربون ليس لديهم رغبة يف التعلم :هناك عوامل عديدة تجعل من املتدربني غري راغبني يف التدريب
بعضها نفيس ،وبعضها يعود إىل بيئة العمل الخارجية ،فكثريا ً ما صادف املؤلف متدربني مقتنعني باملادة
التدريبية ،لكنهم دامئا ما يثريون التساؤل :هل سيسمح املديرون بتطبيق أفكار التدريب ،وخاصة أنها قد
تكون ضد الفكر القديم الذي يتبناه املديرون؟
ففي أحد الربامج التدريبية ملوظفي مصلحة الرضائب املرصية عىل مهارات القيادة ملوظفي اإلدارة الوسطى،
كان هناك حالة من التذمر بني املتدربني؛ ألن األفكار املقدمة جيدة ،لكن هناك مقاومة من جانب املديرين
الذين سيقولون حسب وجهة نظرهم :ما تعلمتموه يشء والعمل اإلداري يشء آخر.
ه -املادة التدريبية سيئة :يحاول كثري من املدربني تعميم املادة التدريبية التي ميلكها وال يحاول تغيريها
حسب نوعية املتدربني .هذا يكون له تأثري يسء ،فاملتدرب يريد مثاالً قريباً لواقعه ،بل الكثري من املدربني
يستخدم مادة تدريبية منقولة من الشبكة الدولية ،وبالتايل تكون األمثلة من واقع آخر وبيئة مختلفة وتكون
املادة التدريبية غري مناسبة للمدرب واملتدرب.
و -عدم قدرة املدرب عىل توصيل املعلومات أو تنمية املهارات :قد يكون سبب الفشل هو عدم قدرة املدرب
عىل رشح املوضوع واستخدام أساليب التدريب.
ز -ضعف اإلمكانيات واملوارد :فقد يفشل التدريب بسبب ضعف وقلة املوارد واإلمكانيات التدريبية.
ح -شكلية التدريب :تقوم بعض الجهات الحكومية بتكثيف دوراتها التدريبية بنهاية السنة املالية العتبارات
تقفيل املوازنة ،مام يفقد التدريب الهدف منه ،حيث يكون األمر مجرد تحصيل حاصل دون أدىن اعتبار
لتحقيق فائدة من التدريب.
عارشاً :رشوط نجاح التدريب اإلداري:
 -1وضوح أهداف التدريب ،وأن تكون الحاجة إليه واضحة ومحددة بناء عىل دراسة تحديد االحتياجات
التدريبية أو آراء العاملني ونتائج قياس األداء السنوية.
 -2ارتباط التدريب بسياسة عامة تشمل اختيار املوظفني والتوصيف وتقويم األداء.
التدريب
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 -3وجود رغبة حقيقية من جانب اإلدارة لالستفادة من برامج التدريب ونقله إىل التطبيق.
 -4إعداد الحوافز املشجعة لألفراد لالنتظام يف التدريب وعدم فرض التدريب بشكل سلبي.
 -5يجب أن يكون التدريب عملية مستمرة شاملة للجميع لتطوير أداء العاملني منذ لحظة التحاقهم
بالعمل.
 -6توفري بيئة تدريبية بتجهيزات فنية كاملة.
 -7توافق مستوى املتدربني من حيث السن والخربة واملنصب اإلداري.
 -8وجود مدربني ذوي قدرات وخربات يف مجال الدورة التدريبية يعتنون مبواكبة التطورات.
 -9تقويم نتائج الربامج التدريبية لالستفادة من الربامج الناجحة وتعميمها.
 -10وجود عدد مناسب من املتدربني بحيث يسهل الرتكيز بني املدرب واملتدربني وبعضهم البعض.
 -11مالمئة وقت التدريب وكفايته لنقل كل املفاهيم والخربات الالزمة.
 -12اتباع األساليب العملية يف وضع خطة التدريب كاملالحظة واالستبانة واملقابلة.
 -13االختيار الجيد للمدربني ذوي الصلة مبوضوع التدريب.
وللتدريب الحكومي خصوصية معينة فيام يتعلق بعوامل النجاح ملا له من محددات ومواصفات متيزه
عن التدريب اإلداري يف منظامت األعامل واملنظامت غري الحكومية .فمن األمور الهامة ليك ينجح التدريب
اإلداري يف القطاع الحكومي أهمية أن يحظى التدريب بضوابط وإجراءات تحقق جديته ،ومنها:
1-1أال يكون التدريب مجرد متنزه أو منفى لبعض املوظفني ،بل يجب ربط الرتقيات واملكافآت بالنجاح
يف التدريب واجتيازه.
2-2يجب أن يكون نظام التقويم فعاالً بحيث ال يكون األمر مجرد اجتياز الربنامج التدريبي فقط مبجرد
حضور الربنامج التدريبي ،وإمنا يكون هناك نظام للنجاح والرسوب والتقديرات ،وسوف يتم تناول ذلك
بالتفصيل يف تقييم املدرب للمتدربني يف موضع الحق.
3-3يجب أن يراعى عند توزيع املادة العلمية توحيدها لدى جميع املدربني ممن سيتولون التدريب ،ففي
حالة التدريب يف نفس املوضوع من أكرث من مدرب ألكرث من مجموعة ،أو تدريب نفس املدرب ألكرث
من مجموعة يف نفس املوضوع ،يراعى أن توحد املادة العلمية وأن توحد مادة العرض بحيث تكون
مادة واحدة معتمدة ،وإذا أراد أي مدرب أن يضيف عىل املادة فله ذلك ،رشيطة أن يتم ذلك قبل أن
توزع املادة التدريبية.
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حادي عرش :مراحل العملية التدريبية :هناك أكرث من تصنيف ملراحل العملية التدريبية .التصنيف األول
حيث يصنف التدريب إىل أربع مراحل تحت ما يسمى دورة حياة التدريب:
1-1مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية
2-2مرحلة تصميم الربنامج التدريبي
3-3مرحلة تنظيم وتنفيذ الربنامج التدريبي
4-4مرحلة تقييم التدريب.
الشكل التايل يوضح دورة حياة التدريب
شكل رقم ( )1دورة حياة التدريب
١

ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

٤

٢

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

٣
ﺗﻨﻔﻴﺬ /ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

أما التصنيف الثاين ففيه يتم تصنيف التدريب بحسب زمن التدريب وتعاقب مراحله .هنا ميكن تقديم
تصنيف آخر ملراحل لعملية التدريبية كام ييل:
 -1مرحلة ما قبل التدريب
 -2مرحلة أثناء التدريب
 -3مرحلة ما بعد التدريب
التدريب
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يف حني يجمع التصنيف الثالث بني التصنيفني السابقني ،ولكن مع تقسيم مرحلة تنظيم التدريب وتنفيذه
إىل مرحلتني فرعيتني :تنظيم التدريب وتنفيذه من جانب جهة التدريب ومن جانب املدرب ،والشكل التايل
يوضح هذا التصنيف املجمع:
شكل رقم ( )2التصنيف املجمع ملراحل العملية التدريبية

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

اﺛﻨﺎء
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
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ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﳌﺪرب

الوحدة الثانية:

مراحل العملية التدريبية:
جمع المعلومات وتحديد
االحتياجات التدريبية

التدريب
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يتطلب اإلعداد الجيد ألي تدريب أن تكون بدايته علمية أي تعتمد عىل تحليل املشكالت اإلدارية املوجودة
باملنظمة من خالل أساليب جمع املعلومات؛ من أجل تصميم خطة تدريبية أو برنامج تدريبي يلبي هذه
االحتياجات .تقوم هذه املرحلة عىل جانبني األول :جمع املعلومات عن االحتياجات التدريبية ،والثاين تحديد
االحتياجات التدريبية.
أوالً :جمع وتحليل املعلومات :يف عرصنا الحايل تعترب املعلومات مبثابة األساس الذي تبنى عليه أي خطة.
فجمع املعلومات وتحليلها يعد أول خطوة يقوم بها املسئول عن التدريب إلعداد خطة سليمة تعنى
باالحتياجات املطلوبة ،وذلك عىل ضوء املطلب املتوقع ويف حدود اإلمكانيات املتاحة والتي تتناسب مع
ظروف املنظمة .تتعلق هذه املرحلة بتوفري البيانات عن مختلف عنارص النظام التدريبي.
 1-1الجوانب املطلوب جمع املعلومات عنها :تتضمن عملية جمع وتحليل البيانات من أجل تخطيط
التدريب العنارص اآلتية:
 .1معلومات عن اإلمكانية املادية
 .2معلومات عن النظم واإلجراءات
 .3معلومات عن التنظيم اإلداري
 .4معلومات عن األهداف والسياسات
 .5معلومات عن تطور النشاط
 .6معلومات عن أسلوب مامرسة الوظائف اإلدارية
 .7معلومات عن األفراد.
وكام يتضح تدور هذه العنارص حول ثالثة جوانب متعلقة :املنظمة واملهام واألفراد ،وهو ما سيتم تناوله
عند دراسة مستوى االحتياج التدريبي ،هذا ويالحظ أن جميع املعلومات السابقة متثل مرحلة من مراحل
متعددة تستهدف تصميم العمل التدريبي بشكل يجعله أكرث فاعلية ،لذا فإن جمع املعلومات يجب أن
يتبعه عملية تحليل واستنتاج ترمي إىل استخالص مؤرشات تكون هي األساس يف توجيه وتخطيط الجهود
التدريبية .وفيام ييل مناذج ألهم الجوانب التي يجب تجميع املعلومات عنها وتحليلها.
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 -2أدوات جمع معلومات االحتياجات التدريبية :هناك العديد من األدوات العلمية واإلدارية التي تساعد
عىل جمع املعلومات عن االحتياجات التدريبية:
املقابلة
االستبيان
املالحظة
أسلوب دلفي
املجموعات البؤرية
اللجان االستشارية
مطلب اإلدارة
مراجعة تقارير تقييم األداء وسجالت العمل
تحليل بيئة التدريب .COWS/TOWS
ثانياً :مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية
 -1تعريف االحتياجات التدريبية :بعد أن يتم جمع وتحليل املعلومات الخاصة ملختلف جوانب التدريب،
تبدأ عملية تحديد االحتياجات التدريبية التي تعترب من العنارص األساسية يف تصميم الربنامج التدريبي ،فال
ميكن أن تكون هناك برامج تدريبية ما مل تكن هناك حاجة للتدريب.
تعرف االحتياجات التدريبية بأنها مجموعة التغريات املطلوب إحداثها يف معارف ومعلومات ومهارات
واتجاهات األفراد العاملني يف املنظمة لتعديل أو تطوير سلوكهم أو استحداث السلوك املرغوب صدوره
عنهم ،والذي ميكن أن يحقق وصولهم إىل الكفاية اإلنتاجية يف أدائهم والقضاء عىل نواحي القصور والعجز يف
هذا األداء ،وبالتايل زيادة فعاليتهم يف العمل .بعبارة أخرى ميكن تعريف االحتياجات التدريبية «بأنها أنواع
التغريات واإلضافات املطلوب إدخالها عىل السلوك الوظيفي للفرد وأمناط أدائه ودرجة كفاءته عن طريق
التدريب» .وميكن تعريفها بأنها« :مجموعة من املهارات واملعارف واالتجاهات املحددة التي يحتاجها فرد يف
مؤسسة أو وظيفة معينة من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكرث كفاءة وفاعلية» ،ويجب اإلشارة إىل
أن االحتياج التدريبي ال يعني بالرضورة وجود قصور أو مشكلة باملعني السلبي فقد تربز الحاجة إليه أحيانا
عند الرغبة يف التحسني والتطوير .ومن ثم توجد حالتني تربز معهام الحاجة إىل التدريب:
1-1حالة القوة :وتتمثل يف خصائص مهارية ومعرفية أو قدرات يراد إكسابها للمتدرب.
2-2حالة القصور أو الضعف :وتتمثل يف خصائص وصفات غري مرغوبة لدى الفرد يُراد تغريها واستبدالها
بخصائص وصفات مرغوبة عن طريق التدريب.
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شكل رقم ( )3أنواع االحتياج التدريبي
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ:

ﺗﻄﻮﻳﺮ:

اﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ

رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺤﺴني اﻷداء

 -2مؤرشات االحتياج التدريبي :استنادا ً إىل هاتني الحالتني ميكن تصنيف أهم مؤرشات الحاجة اىل التدريب:
جدول رقم ( )3مؤرشات االحتياج التدريبي

 .3أهمية تحديد االحتياجات التدريبية :تكتسب االحتياجات التدريبية أهمية بالغة يف تصميم الربامج
التدريبية ،وتتجىل أهميتها من خالل التأكيد عىل املبادئ التالية:
•تعد عملية تحديد االحتياجات التدريبية وسيلة للكشف عن مشكالت ومعوقات العمل والنقائص
التي يعاين منها العاملون والتي ميكن حلها وتعويضها عن طريق التدريب.
•يعد تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية رضورياً ملعرفة األفراد الذين يحتاجون إىل التدريب،
ونوع املهارات واملعارف التي يجب أن يزودوا بها ،ومستوى األداء املطلوب ملواجهة مشكالت
العمل.
•الهدف من تحديد االحتياجات التدريبية هو خفض النفقات والتكاليف من خالل تحقيق أهداف
التطوير والتنمية بصورة شاملة ،كام يساعد عىل رفع معدل كفاءة األداء والحصول عىل مستوى
أعىل من إنتاجية العمل التي يتم تحقيقها عن طريق التدريب.
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 -4املراحل العلمية لتحديد االحتياجات التدريبية :متر هذه العملية باملراحل التالية:
تحديد املستوى القيايس لألداء :يجب أن تعتمد الربامج التدريبية عىل أساس بيانات موضوعية حول
الوظائف واملهام التي يقوم بها األفراد ،وذلك لرتشيد محتوى الربامج وتفادي التدريب الناقص أو الزائد عن
الحاجة ،وبالتايل تاليف إهدار املوارد وتحميل املنظمة تكاليف هي يف غنى عنها .وتتم عادة هذه العملية
عن طريق تحليل الوظائف واملهام .فتجمع هذه البيانات عىل شكل صيغة سلوكية ملتطلبات األداء )ما
يقوم به الفرد ،يف أية ظروف :املستوى املحدد لألداء...إلخ( .وينبغي اإلشارة إىل أن نقطة االنطالق يف
تحديد االحتياج التدريبي تكون بالرجوع إىل التحليل الوظيفي؛ ألنه يفرز معلومات عن مهام الوظيفة
ومتطلباتها( ،)10ويفرتض أن تضع املنظامت وإدارات املوارد البرشية مناذج معدة مسبقا لألداء املطلوب أمام
كل مهمة .مبعنى أن تحليل الوظيفة يحدد مواصفات األداء القيايس ،مع وضع ترتيب للمرغوب من األداء
إىل غري املرغوب من األداء لنفس املهمة .يفضل هنا االستعانة بالجدول التايل من أجل تحديد مستويات
األداء من منظور االحتياج التدريبي.
جدول رقم ( )4مستويات األداء

ً
تحليل األداء الفعيل .وذلك باالعتامد عىل أسس علمية لقياس األداء الفعيل.
مقارنة األداء الفعيل باملستوى القيايس لألداء .مبجرد أن يتم تحليل األداء الفعيل للموظف يتم تسكني األداء عىل
املستويات التالية كام يف الشكل التايل ،وفيه يتم تحديد توزيع األداء الفعيل للمهام عىل سلم مستويات املهام.
شكل رقم ( )4مقارنة األداء الفعيل باملستوى القيايس لألداء

ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷداء

اﻹﺗﻘﺎن
اﻟدﻗﺔ
اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
اﻟﻧﻘص
اﻻﻧﻌدام
۷

٦

٥

أداء اﻟﻣﮭﺎم ﻓﻌﻠﯾﺎ
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٤

۳

۲

۱

ففي هذا الشكل يتم مقارنة األداء الفعيل للمهام اإلدارية مبستوى األداء القيايس وتوضع نقاط أمام
كل مهمة فعلية وما يناظرها من مستويات أداء مخطط بحيث يأخذ هذا الشكل شكل االنتشار كام يف
األشكال اإلحصائية ،وبناء عىل ذلك يتم تحديد فجوة االحتياج التدريبي ،وفيها يكون هناك انحراف بني
األداء الفعيل واألداء القيايس .وبهذا ميكن القول أن االحتياج التدريبي= املستوى القيايس لألداء  -املستوى
الفعيل لألداء.
تحديد املستوى والنمط املطلوب من التدريب لسد فجوة األداء (التدريب التصحيحي املطلوب)
بناء عىل ما سبق يتم تحديد نوعية التدريب املطلوب ومستواه .وميكن االستعانة بالجدول املجمع
التايل ،والذي يقدم فيه محلل االحتياجات التدريبية خالصة أفكاره للجهة املعنية بالتدريب بشكل تنفيذي
مبسط.
جدول رقم ( )5استامرة تحليل االحتياجات التدريبية لألفراد

املوظف .................................................

 - 5وسائل تحديد االحتياجات التدريبية :يتم الكشف عن االحتياجات التدريبية بوسائل عديدة منها:
•نتائج عملية تخطيط املوارد البرشية يف املنظمة ،وما تسفر عنه من تقدير لالحتياجات من املوارد
البرشية كامً ونوعاً.
•تحليل نتائج تقييم أداء العاملني والتي تحدد مستوى كفاءتهم يف أدائهم ألعاملهم ،وجوانب
النقص يف كفاءتهم.
•نتائج تحليل وتوصيف الوظائف أي معرفة مهام كل وظيفة ومتطلبات شاغلها ومقارنتها مع
اإلمكانيات واملؤهالت املتوفرة حاليا لدى كل موظف ملعرفة مدى ونوع حاجته إىل التدريب.
•تسارع املتغريات البيئية والتقدم التكنولوجي املستمر تظهر وظائف جديدة وآالت فنية حديثة
وأساليب عمل جديدة ومتقدمة مام يتطلب تدريب العاملني ملواكبة هذه التغريات.
•طلبات العاملني أنفسهم التي تعرب عن حاجاتهم إىل التدريب لشعورهم بالنقص والضعف من
أجل زيادة مقدرتهم.
•إجراء اختبارات العاملني ملعرفة مستوى أدائهم ،وما إذا كان البعض منهم بحاجة لتدريب ما.
•املالحظة غري الرسمية وذلك مبراقبة العاملني بطريقة غري مبارشة لتقيص جوانب الضعف والقوة
يف أداءهم.
•النقاش مع املرشفني الذين يعرفون مواطن الضعف يف أداء مرؤوسيهم ومتى وأين ميكنهم تدريبهم.
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•وضع أسئلة استقصاء يطلب من املوظفني اإلجابة عنها وتحديد املشكالت التي يواجهونها.
•تسلم شكاوى من النقابات واالتحادات العاملية من قبل املوظفني العاملني وينتمون إليها.
 -6مستويات تحليل االحتياجات التدريبية :ميكن إجراء تحليل االحتياجات التدريبية عىل مستويات ثالثة:
املنظمة ،املهام ،واألفراد.
1.1تحليل املنظمة :يعنى تحليل املنظمة بدراسة شاملة لكافة الجوانب التنظيمية واإلدارية الحالية
واملستقبلية ،بشكل عام ،للتع ّرف عىل املشكالت التنظيمية واإلدارية فيها ،ومن ثم تحديد أين تكمن
الحاجة إىل التدريب ،وهل ميكن إجراؤه أم ال .ويتطلب هذا التحليل دراسة األهداف والتغريات
املتوقعة من مختلف الجوانب ،كذلك يتطلب دراسة الهيكل التنظيمي ،والعالقات بني الوحدات
اإلدارية ،كام يستدعي دراسة الوظائف التي تحتاج إليها املنظمة عىل املدى الطويل ،وتلك الوظائف
التي قد تستغني عنها .كذلك يتطلب هذا التحليل دراسة السياسات التنظيمية واإلدارية بشكل عام،
ودراسة األنظمة واللوائح واإلجراءات املتصلة.
2.2تحليل املهام (تحليل العمل) :عند تحليل املهام تحاول املنظمة اإلجابة عن السؤال التايل« :ما نوع
التدريب املطلوب؟ «أو «ما الذي ينبغي أن يتعلمه املتدرب ليؤدي عمله بالكفاءة املطلوبة؟» فاملقصود
بتحليل املهام دراسة دقيقة للوظائف نفسها ،للتع ّرف عىل املهارات واملعارف والقدرات املطلوبة ألدائها
عىل وجه التحديد ،وذلك مبساعدة مختيص التدريب عىل تحديد محتويات الربامج التدريبية املناسبة.
3.3تحليل األفراد :بعد االنتهاء من تحليل املنظمة واملهام ،يتجه التحليل إىل شاغيل الوظائف أنفسهم
ملعرفة مستوى املهارات واملعارف التي ميتلكونها ،مبا يساعد عىل تحديد تلك التي تحتاج إىل تطوير
لتالئم متطلبات العمل الحالية أو املستقبلية .فهذا التحليل يهدف إىل اإلجابة عن السؤال التايل« :من
الذي يحتاج إىل التدريب ،وما نوع ذلك التدريب؟» والخطوة األوىل يف هذا التحليل تعنى بتحديد
كيفية أداء كل موظف لعمله ،من خالل دراسة تقارير تقويم األداء الوظيفي ،أو امتحانات القدرات
واالستعدادات واملهارات وسجالت وتقارير اإلنتاج للمنظمة ،فإذا أظهرت نتائج تقويم األداء للموظفني
بعض نواحي القصور يف األداء ،ميكن تحديد التدريب املناسب للتغلب عىل نواحي القصور.
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الوحدة الثالثة:

مراحل العملية التدريبية:
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بعد تحديد االحتياجات التدريبية وأولوياتها ،تأيت عملية تصميم الربامج التدريبية التي تضمن تحقيق
األهداف التدريبية .وتتضمن عملية تصميم الربامج التدريبية الخطوات التالية:
1.تحديد الهدف (أو األهداف) من الربنامج التدريبي يف ضوء االحتياجات التدريبية التي تم تحديدها.
2.تحديد موضوعات الربامج التدريبية (محتوى التدريب) ،ومدى عمقها وشمولها ،وتحديد أسبقياتها
والتسلسل املنطقي يف عرضها وتحديد األسلوب التدريبي املناسب الذي يتالءم مع املادة التدريبية
والهدف منها ،ومستوى املشاركني يف الربنامج ،وفرتة التدريب.
3.تحديد الجدول الزمني لتنفيذ الربنامج ،حيث يتم هنا الربط بني كل موضوع تدريبي ،مبدرب وتاريخ
وتوقيت ومكان محدد وأسلوب التدريب الواجب استخدامه .وبشكل عام يجب أن تكون مدة الربنامج
كافية لتحقيق التوازن بني موضوعات الربنامج ،وأن تسمح للمستويات املختلفة من املتدربني باالستفادة
من التدريب ،وأن ال تؤدي إىل ترك املتدرب لعمله مدة طويلة ،وأن ال تؤدي إىل شعور املتدرب بامللل.
4.اختيار املدربني للربنامج التدريبي بحيث تتوافر لديهم املؤهالت العلمية والتخصص والخربة املناسبة يف
موضوع التدريب ،باإلضافة إىل قدرته يف نقل املعلومات واملعارف واملهارات إىل اآلخرين ،وشخصيتهم
املقنعة والجاذبة للمتدربني .ويجب عىل إدارة التدريب تقويم أداء هؤالء املدربني باستمرار وتطوير
قدراتهم ومهاراتهم التدريبية.
5.وضع املوازنة التقديرية للربنامج التدريبي والتأكد من توافرها ،وهنا يجب استخدام املعايري اإلدارية
واالقتصادية لقياس عوائد الربنامج التدريبي وتكاليفه.
6.تجهيز الحقيبة التدريبية :والتي تختلف مكوناتها باختالف التدريب.
أوالً :صياغة أهداف الربنامج التدريبي :تعترب نقطة البداية يف تصميم أي برنامج تدريبي وضع وصياغة
األهداف التدريبية .وهنا ال بد من طرح سؤال أسايس هو(*) :ما الذي يحتاج املتدربون أن يعرفوه ،أو ما
الذي يحتاج املتدربون أن يكونوا قادرين عىل عمله أو القيام به؟ الحظ أن الشق األول من السؤال يعرب
عن «معرفة» ،يف حني أن الشق الثاين من السؤال يعرب عن «قدرات ومهارات» ،ومن ثم «سلوك» يجب عىل
الفرد اكتسابه .وبصفة عامة يجب أن تتم صياغة األهداف التدريبية يف شكل «أهداف سلوكية» ،حتى ولو
كان التدريب ينصب عىل تزويد الفرد مبعلومات ومعارف ،وليس قدرات ومهارات .لألهداف السلوكية ثالث
فوائد:
1.1تحدد نوعية السلوك املطلوب من املشاركني القيام به واكتسابه يف نهاية العملية التدريبية.
2.2تحدد الظروف والقيود التي سيكون املشارك قادر من خاللها عىل القيام بسلوك معني ،كام أنها
تحدد األدوات واإلجراءات واألساليب املتبعة يف القيام بالسلوك.
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3.3تحدد املعايري التي عىل أساسها سوف يتم قياس مدى فعالية القيام بالسلوك (وغالباً ما تتضمن هذه
املعايري مؤرشات للجودة والكمية ،والدقة...،الخ).
يتم صياغة أهداف املحتوى بالشكل الذي يوضح األشياء التي سيكون املتدرب قادرا ً عىل أدائها بانتهاء
الدورة التدريبية .وعند ترجمة االحتياجات التدريبية إىل أهداف هناك ثالثة مجاالت يجب الرتكيز عليها:
 .1املعارف :عىل الرغم من أن املعارف وحدها ال تؤدي إىل تغيري يف األداء ،إال أن معظم عمليات
التدريب والتعلم بعامة تتضمن نوعاً من املعارف .واحدة من الصعوبات املحتملة يف صياغة األهداف
املتعلقة باملعارف هو التمييز بني املوضوعات التي تؤثر بشكل مبارش عىل أداء املتدربني وتلك التي ترفع
من درجة الوعي والفهم العام لديهم .وفيام ييل أهم أفعال األهداف املتعلقة باملعارف :يحلل -يوضح-
يقارن -يحدد -يصف -يفرق -مييز -يقيم -يرشح -يعرب -يسمي -ينظم -يدرج -يسجل -يكتب -يعرف
– يتعرف.
 .2املهارات :من السهولة كتابة أهداف التعلم بالنسبة للمهام املتعلقة باملهارات ،حيث أنه من
السهولة مالحظة وتحديد املهارات ،لذلك فإنه ميكن صياغتها كأهداف بصورة محددة أكرث منها يف
املجموعتني األخريني .وفيام ييل أهم أفعال األهداف املتعلقة باملهارات :يجمع -يعتمد -يوصل -يبني-
يتحكم -يصمم -يناقش -يرسم -ينفذ -يصلح -يركب -يصيغ -يقيس -يعالج (بيانات) -يظهر -يطبق –
يتدرب  -يتمرن.
 .3االتجاهات :هذا هو أكرث املجاالت إثارة للجدل يف التعلم وأقلها قابلية للقياس ،لكن من األهمية
مبكان وضع أهداف متعلقة باالتجاهات عند صياغة أهداف التدريب ،هناك العديد من القوائم سابقة
اإلعداد يف أدبيات التدريب فيام يتعلق بصياغة أهداف التدريب ،هذه األفعال تستخدم يف ترجمة
االحتياجات إىل مؤرشات أداء .تتعلق االتجاهات يف الغالب بالسلوك التنظيمي للموظف ،ويف ما ييل
أهم أفعال األهداف املتعلقة باالتجاهات :ينقل -يوافق -يسمح -يختار -يتعاون -ينقد -يدافع -يشجع-
يساعد -يويص -يشارك -ينصح.
يفضل هنا أن تكتب األهداف التدريبية يف بداية الدليل التدريبي يك يتعرف املتدرب عليها من البداية
واألهداف يف الغالب يجب أن تتسق مع محاور الدليل التدريبي ،تكتب األهداف التدريبية تحت عنوان
األهداف التعليمية أو األهداف التدريبية ،لكننا نفضل أن تكتب تحت مسمى أهداف الربنامج التدريبي
تفادياً ألي خلط قد يحدث .ويوضح املثال التايل والخاص بالربنامج التدريبي تحليل السياسات العامة
السياحية منوذج لصياغة أهداف تدريبية.
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أهداف الربنامج التدريبي
بنهاية الربنامج التدريبي سوف يكون لدى املتدربني القدرة عىل:
•معرفة أهم املفاهيم املتعلقة بالسياسات السياحية
•تحليل مراحل إدارة األزمات السياحية
•تطبيق مراحل السياسات السياحية يف إدارة األزمات
•صياغة وإعداد أوراق عمل السياسات ملواجهة األزمات واملشكالت السياحية
•تصميم خطط العمل التنفيذية لدعم صانع القرار يف مواجهة املشكالت واألزمات السياحية
•مشاركة اآلخرين يف تكوين فريق إدارة األزمات السياحية
ثانياً :تصميم املحتوى التدريبي (الدليل التدريبي) :بعد أن يتم تحديد وتوضيح أهداف التدريب ،فإنه من
الرضوري تحديد املجاالت واملوضوعات التي سريكز عليها املحتوى التدريبي ،تسمى هذه العملية بتصميم
املحتوى التدريبي أو تصميم الدليل التدريبي ،تعد هذه املرحلة خطوة هامة جدا ً يف ترجمة أهداف التدريب
إىل برنامج تعلم فعيل ،وبشكل عام فإن املحتوى التدريبي هو عبارة عن حرص لكل املحتويات (املواضيع)
التي يتطلب تعملها والتدريب عليها ،إذ أنه يشمل املوضوعات الرئيسية والفرعية وقد ميتد إىل مرحلة
تحديد مستويات متعددة من التفاصيل.
 -1خطوات تصميم املحتوى التدريبي :وتشتمل عىل ما ييل:
•تحديد محتوى الربامج التدريبية
•تصنيف املحتوى التدريبي
•ترتيب املحتوى التدريبي
•اختيار األسلوب املناسب لتقديم كل جزء من أجزاء املحتوى التدريبي
•تحديد الزمن الالزم لتقديم كل جزء من أجزاء املحتوى التدريبي
• كتابة املحتوى التدريبي يف شكل دليل تدريبي
وفيام ييل رشح مبسط لكل خطوة من الخطوات السابقة:
(أ) تحديد محتوى الدورة التدريبية :يُحدد موضوع التدريب وفقا ألهداف وأغراض املنظمة التي أنشئت
من أجلها ،وطبقا ملا تم حرصه من احتياجات تدريبية ،ويرتبط محتوى أي دورة تدريبية بشكل
عام باألهداف املحددة لتلك الدورة التدريبية ،وعليه فإنه عند تحديد املحتوى يجب عىل معد
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املحتوى اإلجابة عىل ما ييل :هل يغطي املحتوى أهداف الدورة التدريبية؟ هل يلبي املحتوى املقرتح
االحتياجات التدريبية للمتدرب؟ هل يؤدي املحتوى املقرتح إىل مستوى األداء املطلوب؟ ما رأي
املدربني اآلخرين الذين يدربون يف نفس املجال يف املحتوى املقرتح؟
(ب) تصنيف املحتوى التدريبي :يف هذه الخطوة يتم تحديد األهمية النسبية لكل موضوع ،حيث أن ذلك
ميثل أهمية كبرية يف االعتبارات التنظيمية (تخصيص الوقت الالزم ملختلف املوضوعات) .ولذلك يتم
تقسيم املحتوى إىل موضوعات فرعية أو إىل أجزاء توزع عىل جلسات .وميكن هنا ملصمم الدليل
التدريبي أن يحدد املوضوعات واملوضوعات الفرعية إىل :األكرث أهمية ،املهمة ،التكميلية.
(ج) ترتيب املحتوى التدريبي :بعد تحديد األهمية النسبية لكل موضوع يتم تحديد الرتتيب الذي يتم به
عرض املوضوعات املختلفة يف املحتوى التدريبي .ويكون ذلك إىل حد ما وفقاً للرتتيب املنطقي من
وجهة نظر املتدرب .ويف معظم األحيان يكون الرتتيب وفقاً لآليت:
•ظروف املتدرب (الخلفية واإلملام باملوضوع ،الزمن املتاح)
•نظرية التدريب التي تتبناها الدورة التدريبية
•من العام إىل املحدد
•من املخترص إىل التفصييل
•من النظري إىل العميل.
وننوه هنا عىل أهمية الجمع بني النظري والعميل واالنتقال من العام إىل الحاالت الخاصة.
ففي برنامج لنا عن الالمركزية تم يف الهيئة العامة لالستعالمات ،بدأنا برشح الالمركزية وأنواعها إجامالً
وبشكل نظري ثم انتقلنا إىل رشح الالمركزية اإلدارية ،ثم انتقلنا إىل التطبيق العميل عىل حالة مراكز النيل
لإلعالم التابعة للهيئة باملحافظات املختلفة يف مرص.
وينبغي أن يشمل التدريب أمثلة عملية من واقع املتدربني ،فحتى لو مل يكن املدرب متخصصاً يف جهة
عمل املتدربني فعليه أثناء إعداد املحتوى التدريبي – إذا كان هو معده – أن يذكر أمثلة توضيحية أو
مترينات عىل عمل املوظفني.
ففي برنامج تدريبي لنا عىل مهارات تحليل السياسات العامة بوزارة السياحة ،وأثناء إعدادنا للدليل التدريبي،
وعند تناول القرارات اإلدارية التنظيمية كشكل من أشكال السياسات العامة استعنا بقرارات إدارية واقعية
لعمل وزارة السياحة كام يف املثال التايل-:
 القرار الوزاري رقم  208لسنة  2006بشأن االلتزام بالجهاز املحدد للرسعات. القرار الوزاري رقم 540لسنة  2003بشأن ضوابط اختيار قائدي املركبات السياحية.قرار وزاري رقم  665لسنة  2010بشأن ضوابط تشغيل سائقي النقل السياحي.التدريب
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ويف شأن تنظيم املحتوى التدريبي هناك مداخل عديدة ،فأحد املداخل يقوم عىل وضع ملف نظري
تاركاً التدريبات لعمل املدرب ،ومدخل آخر يدمج بني النظري والتدريبات ،وثالث يقسم امللف التدريبي إىل
جزئني نظري وعميل ...لكن املدخل األفضل يف وجهة نظرنا هو الدمج بني املدخلني العميل والنظري معاً يف
الدليل التدريبي؛ وذلك يك يسهل عىل املدرب واملتدرب تنفيذ التدريبات ،فكثري من التدريبات يعتمد عىل
قراءة املتدرب لها وليس إمالءها أو تلقينها من جانب املدرب .ويفضل يف جميع األحوال أن توزع موضوعات
املحتوى التدريبي ما بني املهارات التطبيقية واملعارف النظرية بنسبة (بنسبة  80إىل  :%20أي نسبة العميل
إىل النظري).
(د) اختيار األسلوب املناسب لتقديم كل جزء من أجزاء املحتوى التدريبي :يتطرق هذا الجزء إىل وضعية
أساليب التدريب يف املحتوى أو الدليل التدريبي حيث يتم اختيار األسلوب التدريبي الذي يتناسب
مع طبيعة كل موضوع تدريبي وعدد املتدربني ومستواهم ووقت التدريب ...الخ .واملحتوى التدريبي
الفعال هو الذي يتميز باحتوائه عىل مجموعة متنوعة من أساليب التدريب لتحقيق الهدف.
تظهر األساليب التدريبية داخل املحتوى غالباً يف التدريبات التي يضعها معد التدريب والذي يجب
أن يكون محددا ً من البداية لكل أسلوب .صحيح قد يع ّدل املدرب من هذه األساليب أثناء التدريب
حسب مقتضيات املوقف ،لكن عىل معد الدليل التدريبي وأثناء اختياره لألساليب التدريبية أن ين ّوع
من األساليب ويكون من البداية يف ذهنه األسلوب التدريبي املناسب.
ويف شأن كتابة التمرينات بداخل الدليل التدريبي هناك سؤال هام يجب أن يجيب عليه معد الدليل:
أين توضع التدريبات؟ يوجد أكرث من مكان ميكن أن توضع فيه التدريبات .فهناك فريق مييل إىل وضعها
يف منت الدليل التدريبي كجزء من الدليل غري منفصل عنه بحيث يعقب الجزء التدريبي الجزء النظري
أو أحياناً يسبقه كالتدريب التمهيدي مثال ،وهناك فريق آخر يرى أنه من األفضل وضع التدريبات داخل
الدليل التدريبي ،ولكن من خالل فصلها يف جزء منفصل يف نهاية الدليل التدريبي بحيث يقسم الدليل إىل
جزئني نظري وعميل تطبيقي .وهناك فريق ثالث يرى أن توضع التدريبات يف دليل منفصل متاماً عن الدليل
التدريبي ،وال توزع عىل املتدربني وإمنا تبقى لدى املدرب .مبعنى آخر وبحسب هذا الفريق يكون هناك
دليالن :األول للمتدربني ال يحتوى عىل تدريبات وإمنا يحتوى عىل األجزاء النظرية فقط ،واآلخر دليل املدرب
وبه األجزاء النظرية والعملية سواء كانت مدمجة يف أجزاء الدليل التدريبي أو يف نهاية الدليل .وميكن
تلخيص وجهات النظر الثالث كام يف الشكل التايل:
شكل رقم ( )5وجهات نظر بشأن وضع التدريبات داخل الدليل التدريبي
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وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ
اﻷوﱃ

وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﰲ ﻣنت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻌﺪ أو
ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﻨﻈﺮي

ﰲ ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

ﰲ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﺪرب
ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑني

ونرى أن وجهة النظر األوىل هي األفضل حيث إن التدريبات املدمجة يف الدليل وجزء منه تسهل عمل
املدرب واملتدربني أثناء تطبيق التمرينات ،وهو ما ينعكس حتى عىل سري وإدارة الجلسة التدريبية .فرشح
الجزء النظري ويليه التطبيق العميل داخل الجلسة يخلق حالة من النشاط واالنتباه ،ويقيض عىل امللل
ويجعل املتدربني دوماً متأهبني ملا ييل من النظري ،عىل العكس يف حالة معرفة املتدرب أن الجلسة ستكون
مجزأة إىل نظري وعميل ،أو أن التدريب سوف يكون بنهاية اليوم التدريبي مام يخلق حالة من امللل ،عالوة
عىل أن ترحيل التطبيقات بعد فرتة قد تجعل املتدربني غري متذكرين ما تم رشحه ،فالعميل الذي يعقب
النظري مبارشة يسهم يف تحقيق الهدف من التدريب من حيث توصيل وتثبيت املعلومة واملهارة .وهنا
ننوه إىل أنه من املفضل أن تكون التمرينات مميزة داخل الدليل التدريبي من خالل وضعها يف مكان مميز
ويف شكل وبخط مختلف عالوة عىل وضعها يف إطار أو برواز وينبغي أن يحتوى عىل :رقم التدريب ،اسم
التدريب أو عنوانه ،شعار التدريب (أحياناً) ،الهدف من التدريب ،محتوى التدريب ،تحديد املطلوب من
التدريب ،زمن التدريب ،أسلوب التدريب ،ويوضح النموذج التايل مثال لتدريب داخل دليل تدريبي.
منوذج رقم ( )1مثال لتدريب داخل دليل تدريبي
مترين رقم ( :)3حالة عملية ملحاكاة إلدارة األزمات

الهدف :التدريب عىل كيفية إدارة املواقف الطارئة
نفذت إدارة األزمات والطوارئ مبحافظة البحر األحمر تجربة عملية إلخالء مدرسة عمر بن عبد العزيز
اإلعدادية املشرتكة مبدينة القصري ،ملحاكاة واقعة حدوث حريق باملدرسة ،وشارك يف تنفيذ التجربة الوحدة
املحلية للمدينة ،وإدارة القصري التعليمية ،وقسم الحامية املدنية ووحدة اإلسعاف ،وقسم رشطة القصري،
ووحدة مرور القصري لتسهيل مرور سيارات اإلسعاف واإلطفاء ،لقياس مدى استعداد هذه األجهزة للتعامل
مع البالغات والحوادث ،وبدأت التجربة بتلقي مركز طوارئ محافظة البحر األحمر بالغاً بنشوب حريق يف
مبنى مدرسة عمر بن عبد العزيز اإلعدادية املشرتكة مبدينة القصري ،وعىل أثره توجهت عىل الفور سيارات
اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف إىل املوقع ،وتم إخالء الطلبة والعاملني دون حدوث أي إصابات.
املطلوب :اذكر رأيك بأهم االيجابيات والسلبيات لهذه الحالة؟
تعليامت:
 زمن التدريب 5 :دقائق أسلوب التدريب :النقاش العاموميكن االستعانة بالنموذج التايل للمعاونة يف صياغة التدريبات داخل الدليل التدريبي.
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منوذج رقم ( )2منوذج خايل لتدريب داخل دليل تدريبي
تدريب رقم ( )
الهدف........................... :
املحتوى
...........................................................................................................

املطلوب........................................................................................... :

التعليامت:

زمن التدريب..................................................................................... :

اسلوب التدريب................................................................................... :

(هـ) تحديد الزمن الالزم لتقديم كل جزء من أجزاء املحتوى التدريبي :ويجب أيضاً عىل واضع الدليل أو
املحتوى التدريبي أن يسأل عن املدة التي سوف ينفذ التدريب خاللها ،فربنامج تدريبي ملدة يوم لن
يكون يف كرب وتفاصيل برنامج تدريبي ملدة ثالثة أيام لنفس املوضوع .يف هذا الشأن فإن املتعارف
عليه أن يقسم امللف التدريبي إىل موضوعات أو موضوعات فرعية ،توزع هذه املوضوعات عىل
جلسات ،ويجب أن ال يتجاوز زمن الجلسة ساعتان أي أن يضع واضع التدريب يف اعتباره أن محتوى
هذا املوضوع املدرج يف الجلسة ساعتان ،ومن ثم يجب أن يحقق التوازن بني موضوعات املحتوى وأن
يتحقق هذا التوازن يف تقسيم جلسات امللف التدريبي.
فال يجوز أن يضع واضع الدليل يف جلسة واحدة موضوع تعريف املبادرات االجتامعية ،فاملبادرات
االجتامعية قليل ما كتب عن تعريفها ،لكن الجلسة ميكن أن تكون عن مدخل للمبادرات االجتامعية:
تعريفها وأهدافها وأمناطها .كذلك ال يجوز أن يضع واضع الدليل التدريبي يف أول جلسة تدريبية لربنامج
تدريبي عن مهارات القيادة موضوعات كثرية مثل :تعريف القيادة وأمناطها ومدارسها ،وأسس القيادة
الناجحة والفرق بني القيادة واإلدارة واألنظمة التمثيلية...
يقتيض الحديث عن تصميم محتوى الدليل التدريبي التطرق إىل تصميم الجلسات التدريبية ،فالجلسة
التدريبية تعد اللبنة األوىل يف املحتوى التدريبي واألجندة التدريبية كذلك .الجلسة التدريبية يف الربنامج
التدريبي ،هي الفرتة املخصصة للتدريب ،وتكون محددة مبدة زمنية معينة ،ويف العادة فإن الجلسة التدريبية
الواحدة تكون ما بني  45دقيقة وال تتجاوز  120دقيقة ،وننوه عىل أن اتجاهاً عاماً يف التدريب بدأ يف تقليل
مدة الجلسة التدريبية بحيث تكون  45دقيقة .ومن ثم ويف جميع األحوال يجب أن ترتاوح مدة الجلسات
التدريبية من  45إىل  120دقيقة من أجل عدم إرهاق املتدربني ،ونرى أن تقليل املدة التدريبية له اعتبارات
أهمها :هل الجلسة بها تدريبات أم ال؟ ففي حالة وجود تدريبات فإنه من املفضل أن تكون ساعتان ،ويفضل
أن تقل كلام كانت الجلسة غري عملية .يعد املستوى التعليمي للمتدربني أيضاً محددا ً هاماً ملدة الجلسة
التدريبية ،فكلام ارتفع املستوى التدريبي كان من األفضل أن تزيد مدة الجلسة .بجانب ذلك يدخل سن
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املتدربني يف الحسبان ،فاملدة األطول للجلسة قد تالئم صغار السن مقارنة بكبار السن وهكذا.
يشبه تصميم الجلسة التدريبية إىل حد كبري كتابة السيناريو ،حيث يقرتح املدرب األنشطة التي يتم
من خاللها تحقيق هدفه التدريبي من الجلسة ،موضحا تفاصيل ذلك يف خطوات متسلسلة واضحة وسهلة
الفهم ،بحيث لو أن مدربا أخر كلف بأداء نفس الجلسة التدريبية الستطاع تنفيذها من خالل استخدام هذا
املرشد ،ويف العادة فإن تصميم الجلسة التدريبية يكون شامالً من خالل توفر اآليت:
1.1عنوان الجلسة التدريبية :وهو الذي يظهر يف أجندة املتدرب ويكون معروفا لتمييز هذه الجلسة عن
غريها من الجلسات التدريبية.
2.2هدف الجلسة :ويوضح الهدف الذي من أجله تم تصميم الجلسة.
3.3املناخ العام للجلسة :يف بعض الجلسات ذات الخصوصية والتي تتطلب إعدادا ً خاصاً ،أو تكون يف
توقيت معني وتتطلب ظروفا خاصة ،أو أن من املتوقع أن يكون سلوك املتدربني وتجاوبهم عىل نحو
معني ،فيشار إىل ذلك يف هذه الفقرة.
4.4املفهوم الرئييس :العبارات الرئيسية التي ميكن من خاللها تلخيص الجلسة.
5.5نتائج التعلم :وتوضح املحصلة النهائية التي يتوجب عىل املتدربني اكتسابها بنهاية الجلسة.
6.6خطوات تنفيذ الجلسة :وتوضح بشكل تفصييل الخطوات التي يقوم بها املدرب لتنفيذ الجلسة ،مقسمة
بشكل تقديري عىل الزمن املخصص لتنفيذها.
7.7املوارد املطلوبة :وتوضح األشياء التي يتوجب توفريها لغرض تنفيذ الجلسة التدريبية.
(و) كتابة املحتوى التدريبي يف شكل دليل تدريبي :ال يوجد شكل موحد لألدلة التدريبية ،فبعض الجهات
تصيغ الدليل التدريبي يف شكل كتاب أو كتيب مطبوع مثل الكتاب التعليمي ،وجهات ثانية تصيغه
يف شكل ملزمة أو مذكرة عبارة عن ورق مطبوع مغلف بسلك حراري ،وجهات أخرى تضعه يف شكل
ورقات مطبوعة يف شكل مجموعة ورقات ملصقة بدبوس دون تحديد ما يدل عىل أنه مادة تدريبية
كأن يرسل املدرب جزء من بحث له أو آلخرين عىل أنه مادة التدريب .يعد النوع األول األفضل مقارنة
بالنوعني اآلخرين ،ومع هذا فهو مكلف .لذا فإننا نفضل النوع الثاين؛ ألن تكلفته أقل مقارنة بالنوع
األول ويف نفس الوقت يرتبط بعملية التدريب لدى املتدرب مقارنة بالنوع الثالث قليل الورقات ،ويف
نفس الوقت ال يعطي انطباع للمتدرب أنه مازال يف مراحل التعليم كالنوع األول .بعامة وأياً ما كان
شكل الدليل ،فإنه يجب أن يتضمن العنارص التالية وبخاصة يف ظل الشكل الثاين:
 -1صفحة الغالف وتشمل عىل(:)11
•اسم وشعار الجهة املنظمة والراعية للتدريب
•عنوان امللف التدريبي
•إعداد أو تأليف
•التاريخ
يوضح ذلك النموذج التايل
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منوذج رقم ( )3مكونات صفحة غالف دليل تدريبي

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

"ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ"
ﺑﻮزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

إﻋﺪاد
د .أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺮوس ﺧﻀﻴﺮ
ﻣﺎرس ٢٠١٣
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 -2صفحة التوطئة والرتحيب :وفيها تتقدم هيئة التدريب بالرتحيب باملشاركني مع تعريفهم باألهداف
العامة للربنامج التدريبي .املثال التايل يوضح صفحة توطئة لربنامج تدريبي « مهارات إدارة الرصاع
التنظيمي وضغوط العمل »
عزيزي املشارك..عزيزيت املشاركة
مرحبا بك يف برنامج

« مهارات إدارة الرصاع التنظيمي وضغوط العمل »
يهدف هذا الربنامج إىل تنمية مهارات مواجهة ضغوط العمل واإلجهاد اإلداري وإدارة الرصاع
التنظيمي لدى موظفي الهيئة العامة ملحو األمية وتعليم الكبار من خالل التعريف بالرصاع التنظيمي
وإجهاد العمل باإلضافة إىل تحليل أسبابهم مع إلقاء الضوء أخريا ً عىل مهارات مواجهة هذه املشكالت
اإلدارية.
وتقوم فلسفة الربنامج عىل املشاركة الفعالة للمشاركني من خالل اعتامد الحوار وتبادل الرأي
واستخدام التطبيقات والتمرينات العملية.
فريق التدريب

 -3أهداف الربنامج التدريبي وقد سبق رشحها وتوضيحها يف موضع سابق.
 -4مترين متهيدي(أحيانا) :الهدف منه كرس الجليد وقياس قدرات ومهارات املتدربني كام يف املثال التايل
مترين متهيدي
كُلفت من قبل مدير إدارة التدريب بالتجهيز لدورة تدريبية عن مهارات االتصال والحوار الفعال .وطلب
منك املدير إعداد قامئة باملهام التي سوف تقوم بها.
املطلوب :وضع تصور لهذه القامئة باملهام
..............................................................................................
زمن التدريب 10 :دقائق
 5-5رسد عنارص املحتوى النظري والعميل والتطبيقات :ويفضل أن يكرث واضع الدليل من الرسومات
واألشكال التوضيحية قدر اإلمكان ،ويقلل من اللغة النظرية الصعبة .وال يفضل وضع مراجع يف الدليل
التدريبي لتمييزه عن البحث العلمي الرصني .فاملوظف أو املتدرب يفضل الصياغات التنفيذية املخترصة.
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وهنا نقدم مجموعة من التوصيات عند كتابة املحتوى:
مراعاة اللغة العربية السليمة
اتباع صياغات مفهومة لدى القارئ
عدم إهامل عالمات اللغة كالوقف ،والفاصلة ،والفاصلة املنقوطة.)*(...
مراعاة التنسيق الجيد واأللوان املريحة.
اإلكثار من األمثلة الواقعية والعملية.
وبشأن األمثلة فإن املدرب الناجح عليه أن يتوخى بعض املحاذير بشأن األمثلة املطروحة ،فعليه أن
يحاول قدر اإلمكان أن يرضب أمثلة تكون محايدة قدر اإلمكان ،وال تثري متييزاً لدى املتدربني .فال يجب
أن يكون املدرب قيمياً يف طرح األمثلة وإمنا وصفياً محايداً .فمثال ال يرضب مثاالً لثورة  25يناير بأنها ثورة
الحرية وأنها ضد الظلم واالستبداد؛ ألن ذلك قد يثري حفيظة البعض من معارضيها ويخلق منهم معارضني
للامدة التدريبية وللتدريب ككل ،أو أن يرضب املدرب مثالً بخصائص مجموعات املوظفني العاملني بالدولة
فيرضب صفات للعاملني بوزارة ما بأنها من شاريب الخمر وقلييل التدين ،فقد يكون أحد املتدربني له قريب
من قريب أو بعيد مام يثري غضبه ،وليعلم املدرب أن كثري من املتدربني قد يكون حارضاً ولديه النية
للمعارضة ومنتظر فقط الفرصة.
ثالثاً :وضع الجدول الزمني أو أجندة التدريب :وفيها يقوم معد الربنامج التدريبي بتقسيم املحتوى التدريبي
إىل جلسات يتخللها اسرتاحة ،وقبل التطرق إىل كيفية وضع الجدول الزمني من األهمية اإلشارة إىل بعض
اعتبارات تحديد مدة التدريب ككل:
•املوضوع التدريبي ،وطبيعة ونوعية املشكالت التي يعالجها ،واملهارات التي يراد إكسابها للمتدرب.
•األساليب التدريبية املستخدمة ،فهناك أساليب يتطلب استخدامها وقتاً أطول من أساليب أخرى.
•اإلمكانات املتاحة ،كرسعة حاجة املنظمة للمتدربني ،أو عدم متكن املنظمة من االستغناء عن املتدربني
للتدريب أكرث من مدة معينة.
•مكان تنفيذ التدريب ومدى تكلفة ذلك وتكلفة التدريب ككل عىل املنظمة.
فيام ييل نقدم خطوات عملية يف وضع الجدول الزمني:
 -1يراعي أال تزيد عدد جلسات التدريب عن ثالثة جلسات لليوم التدريبي.
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 -2يجب أال تزيد الجلسة عن ساعتني ،وهناك اتجاه اآلن لتقليل مدة الجلسة كام سبق وتم اإلشارة.
 -3يف حالة وجود ثالثة جلسات يفضل عمل اسرتاحة شاي بني الجلستني األوىل والثانية واسرتاحة أخرى
للغداء يفضل أن تكون بنهاية اليوم .أما يف حالة جعل اسرتاحة الغداء بني الجلستني الثانية والثالثة فيفضل
هنا أن تكون الجلسة األخرية جلسة عملية ومترينات؛ ألن املتدربني بعد الغداء قد يشعروا بالرغبة يف الذهاب
والراحة ،لذا فإنه من األهمية عمل تدريبات يف الجلسة الثالثة وجعلها تطبيقية قدر اإلمكان وهو ما سيتم
تناوله بالتفصيل يف موضع الحق.
 -4يجب أن يكون للجدول عنوان وتاريخ انعقاد ومكان انعقاد ،وأن يكون لكل جلسة عنوان.
 -5ت ُحدد توقيتات الجدول التدريبي أمام كل جلسة ،بحيث يكون لكل جلسة أو اسرتاحة توقيتات.
 -6أهمية أن يتطابق محتوى جلسات األجندة مع محاور املحتوى التدريبي .وفيام ييل مناذج توضيحية
ألجندات تدريبية قمنا بصياغتها يف أكرث من تدريب.
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منوذج رقم ( )4أجندة يوم تدريبي «أجندة عامة»

أجندة اليوم التدريبي
اسم وشعار الجهة
(اسم الربنامج) ....................................................:
(مدة الربنامج) ....................................................:
(مكان االنعقاد)....................................................:
...................................................

•
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مثال ألجندة برنامج تدريبي «مهارات االتصال»
(اسم الربنامج) :مهارات متقدمة يف اإلدارة والقيادة
(مدة الربنامج) /24-23:مارس 2016
(مكان االنعقاد) :دار الحرب االلكرتونية – مدينة نرص

٩,٠٠

٩,٣٠

٩,٣٠

١٠,٠٠

١٠,٠٠
١٢,٠٠
١٢,٣٠

١٢,٠٠
١٢,٣٠
٢,٣٠

١٢,٠٠ ١٠,٠٠
ً

١٢,٣٠ ١٢,٠٠
٢,٣٠ ١٢,٣٠

عنوان الجهة ومراسالتها......:
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رابعاً :إعداد وتجهيز املخاطبات واملراسالت :يف التدريب اإلداري باألجهزة الحكومية يكون هناك إجراءات
معينة متبعة يف تحديد من يتم تدريبه ،وذلك بخالف التدريب الحر يف املنظامت الربحية التي تسعى إىل
تحقيق مكسب معني ،ومن ثم فهي تدعو كل من يرغب يف التدريب إىل التسجيل .أما يف األجهزة الحكومية
فهناك إجراءات الختيار املتدربني من خالل إجراءات بريوقراطية معينة .أهم هذه اإلجراءات يتمثل يف
تصميم خطاب الدعوة لإلدارات املختلفة لرتشيح عدد محدد من املتدربني ،ويكون هذا الخطاب مرفقاً به
استامرة ترشيح تحتوى عىل بيانات هامة عن املرشح كاالسم والتعليم والدرجة الوظيفية والربامج التدريبية
التي حصل عليها ،ويرفق مع خطاب الدعوة استامرة الرتشيح والجدول الزمني للتدريب .نتحدث هنا عن
خطاب الدعوة واستامرة الرتشيح كام ييل:
(أ) إعداد وإرسال خطاب الدعوة :يجب أن يتضمن خطاب الدعوة تفاصيل عن الربنامج التدريبي مبا يف ذلك
عنوان الربنامج وموعد ومكان عقده ،وغري ذلك من املعلومات األساسية للمشارك بحيث ال يكون يف حاجة
إىل الرجوع إىل الهيئة املنظمة للتدريب .كام يجب ذكر عدد املرشحني املطلوبني بالصفة الوظيفية املطلوبة
مع اإلشارة إىل أهمية مراعاة توازن النوع االجتامعي وآخر موعد الستالم استامرات الرتشيح ورسوم االشرتاك
(إن وجدت) مع ذكر اسم املرشف املسئول عن الربنامج واسم املنسق ورقم تليفونه لالتصال به عند الحاجة.
(ب) إعداد وإرسال استامرة الرتشيح :تتضمن استامرة الرتشيح عادة بعض البيانات عن الشخص املرشح
للمشاركة يف التدريب مبا يف ذلك بياناته الشخصية وبيانات عن اإلدارة أو الهيئة التي ينتمي إليها املرشح
باإلضافة إىل اسم وميعاد ومكان عقد الربنامج التدريبي .الغرض من هذه االستامرة هو الحصول عىل
املعلومات الخاصة باملشارك والتي تساعد يف عملية االختيار والتي تكون وفقاً لقواعد االلتحاق بالتدريب
التي تضعها املنظمة ،مرفق منوذج دعوة واستامرة ترشيح ميكن االستعانة بها يف الدعوة لتدريب إداري
باألجهزة الحكومية.

44

منوذج رقم ( )5منوذج خطاب دعوة لربنامج تدريبي

خطاب الدعوة
التاريخ:
األستاذ(ة) اسم مدير إدارة ---------------:
الصفة الوظيفية ---------------:
تحية طيبه وبعد . . .
يعد موضوع « »..........................................من املوضوعات الهامة يف ظل التغريات الحالية .لذا تترشف
إدارة التدريب برتشيح من ترونه مناسبا لحضور الربنامج التدريبي حول « :عنوان الربنامج التدريبي»
والذي سيعقد يف الفرتة من  ----إىل ( ----موعد التدريب) يف (مكان التدريب) وذلك بهدف (هدف
الربنامج) سيبدأ الربنامج اليومي للتدريب يف متام الساعة  ------ويستمر حتى  -----مسا ًء ،ويتخلل
الربنامج فرتات كافية للراحة والغداء.
الرجاء ترشيح عدد  --------أشخاص كحد أقىص من القيادات أو العاملني (املسمى الوظيفي) للمشاركة
يف هذا الربنامج التدريبي عىل أن يراعى يف املرشح الرشوط التالية :
«الرشوط التي يجب مراعاتها يف املرشح»
هذا ،وسيتم اختيار املرشحني تبعاً ألسبقية وصول خطاب الرتشيح ومدى استيفاء املرشح للرشوط
السابقة ،علامً بأن آخر موعد لقبول استامرات الرتشيح كاملة البيانات هو يوم (آخر موعد الستالم
استامرة الرتشيح).
ملزيد من املعلومات أو االستفسار يرجى االتصال مبنسق الربنامج األستاذ(ة)(/الشخص املسئول عن
التدريب) باإلدارة املركزية للتدريب.
ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق االحرتام،،،
توقيع املدير املسئول
التدريب
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منوذج رقم ( )6منوذج استامرة ترشيح لربنامج تدريبي

استامرة ترشيح لربنامج تدريبي
« عنوان التدريب »
موعد التدريب(الفرتة من  ----إىل )----
املكان ---------------
بيانات عن املرشح  /املرشحة للتدريب :
االسم............................................................................................. :
( ) ذكــر
( ) أنثى
النوع:
العنوان.................................................:
املؤهالت الدراسية.....................................:
تليفون :منزل ............... :عــمــل ...............:محمول........................:
الوظيفة/املهنة األصلية.................................................................... :
الربيد اإللكرتوين.............................................................................. :
الوظيفة/املوقع داخل الوزارة.......................................................... :
الدورات التدريبية الحاصل عليها......................................................:
الخربات السابقة............................................................................. :
قد تستعني املنظامت الخاصة بنامذج شبيهة لهذه النامذج يف حالة املنظامت كبرية الحجم ،أما يف مراكز
التدريب الحر ،والتي تعتمد يف عملها عىل معرفة ماذا يتطلب سوق التدريب وتقوم بتقديم برامج يحتاجها
السوق التدريبي ،فإنها ال تهتم مبثل هذه الدعوات وعادة ما تكتفي بتصميم استامرة ترشيح متأل يوم
التدريب أو متأل عىل االنرتنت للتأكد من جدية املشاركة.
خامساً :تجهيز الحقيبة التدريبية:
 -1الغاية من الحقيبة التدريبية :متثل الحقيبة التدريبية للربنامج املنتج النهايئ ملراحل ما قبل التدريب
وتستخدم لتحقيق األغراض األساسية التالية:
•توضيح محتويات الربنامج وأهدافه ورشوطه ومدته والوظائف املستهدفة
•توضيح الوحدات التدريبية لكل مادة وزمنها وأهدافها وموضوعاتها
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•تستخدم كمرشد عام إلدارة الجلسات التدريبية
•توفر املادة العلمية األساسية واألدوات الرضورية للتطبيق العميل
•توفر أدوات قياس اكتساب املهارات واملعارف
 -2مكونات الحقيبة التدريبية :تتكون حقيبة التدريب من كل أو بعض مام ييل:
•رسالة ترحيب
•استامرة التسجيل (التعارف)
•الجدول الزمني للربنامج التدريبي
•الدليل التدريبي (املادة التدريبية) أو عىل األقل اإلطار العام واملوضوعات الرئيسية
•استامرة التقييم القبيل/بعدى
•استامرة التقييم النهايئ أو اليومي
•مطبوعات تعريف عن الجهة والنشاط الذي يندرج تحته الربنامج التدريبي
•دفرت للمالحظات
•قلم
•  CDخاص باملادة العلمية
•أحيانا التعليامت التدريبية.
يُفضل أن توضع الحقيبة التدريبية يف حقيبة أو ملف شكله جيد من حيث األلوان وبه عنوان جهة
التدريب والجهة الراعية واسم الربنامج التدريبي ،ويُفضل يف غالب األحيان وضع أول ورقة بها محتويات
الحقيبة وبها ترقيم أو كود لكل محتويات الحقيبة لتكن مبثابة فهرس للمحتويات داخل الحقيبة ،بحيث ال
يجد املتدرب أية صعوبة يف التعرف إىل املادة التدريبية من الحقيبة.
ُتدربي
سادساً :تحديد واختيار املدرب «االستشاري» :املدرب هو الشخص الذي يقوم بتوجيه ونصح امل ِ
وإمدادهم باملعلومات الجديدة ،وتغيري اتجاهاتهم وسلوكهم ،وتدريبهم عىل أصول مامرستهم ملهمتهم يف
إطار برنامج محدد وبواسطة أسلوب أو أساليب تدريبية محددة أيضا لذلك ،يتوقف نجاح التدريب إىل حد
كبري عىل مدى سالمة القرار الذي اتخذ بالنسبة لتكوين أعضاء هيئة التدريب؛ ألن هؤالء ميثلون الوسيلة
التي عن طريقها سيتم نقل املعلومات وتكوين املهارات ،وبالطبع إذا كانت الوسيلة غري مناسبة فالبد أن
تكون النتائج غري مناسبة؛ لذلك يجب بذل الجهد لتوفري املدرب الكفء الذي يستطيع استثارة املتدربني
ونقل املعلومات إليهم بشكل صحيح ،ومن أهم املعايري التي يجب وضعها يف االعتبار عند اختيار املدربني أو
االستشاريني أن يكونوا مؤهلني للتدريب ولديهم الخربة واملعرفة الكافية مبوضوع التدريب .وعىل أية حال
يتوقف اختيار املدرب عىل ما ييل:
أسلوب التدريب املراد استخدامهتدربي
املادة التدريبية املراد إكسابها لل ُم ُِتدربي.
نوعية امل ِالتدريب
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وعموما فاملدرب األفضل هو الذي يتمتع بالخصائص اآلتية (:)13
 القدرة عىل خلق الحامس بالنسبة للموضوع مهارات بناء الفريق وقيادته اهتامم عايل بالتدريب وفلسفته وأدواته مستوى معرفة ومهارات عايل بالنسبة للامدة محل التدريب (املحتوى التدريبي) مستوى خربة ومهارات عالية بالنسبة الستخدام تقنيات وأساليب التعليم املختلفة مهارات اتصال جيدة وإدارة الحوار املرونة قدرة حقيقية عىل التعامل كقدوة القدرة عىل تكييف املواد التعليمية مع احتياجات املتدربني سامت شخصية معينة كقوة الشخصية والصرب واللباقة وحسن املظهر. -1خطوات اختيار املدربني :ومن أجل اختيار األفضل هناك عدة خطوات:
(أ) إعداد قامئة أو دليل خاص باملدربني املحرتفني والهيئات واملكاتب التدريبية واالستشارية مصنفة وفق
املوضوعات املتنوعة للتدريب.
ب) إعداد خطاب وتوجيهه للعديد من املدربني أو املؤسسات التدريبية يحدد فيه املوضوع الذي يدور
حوله التدريب واملوعد املقرتح لتنفيذ التدريب ثم طلب عرض فني ومايل يحدد فيه املوضوعات
الفرعية وبرنامج التدريب واألساليب واملعينات التدريبية التي ستستخدم وسابقة أعامل املدرب أو
جهة التدريب موضحاً بها املوضوعات التي قام بالتدريب عليها وأسامء وأرقام تليفونات وعناوين
الجهات التي قام بالتدريب بها ،باإلضافة للسرية الذاتية الخاصة به.
ج) تشكيل لجنة من الجهة املعنية وذلك لتفريغ العروض واالتفاق عىل أفضل العروض فنياً ثم مالياً.
د) إعالم املدرب/االستشاري بالهدف من الدورة وعدد الجلسات وساعات التدريب.
هـ) يقدم املدرب/االستشاري برنامج زمني تفصييل لكل جلسة بالزمن واملوضوع.
و) إفادة املدرب/االستشاري باملعلومات األساسية الخاصة باملشاركني من حيث العدد والسن والنوع
واملستوى التعليمي والوظيفي وسابقة الخربة يف مجال التدريب...الخ.
ز) إفادة املدرب بالتفاصيل الكاملة عن مكان وزمان الربنامج واإلقامة إن وجدت.
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وبشكل عام هناك أربعة أنواع من املدربني:
أ – املدرب املحارض :ويقصد به الشخص الذي يقوم بنقل املعلومات للمتدربني عن طريق املحارضات ويكون
فيها هو املتحدث األسايس.
ب -املدرب القائد :وهو الشخص الذي يتوىل تدريب مجموعة من األفراد من خالل قيادته ملؤمتر أو ندوة
أو مناقشة.
ج -املدرب التطبيقي :ويقصد به الشخص املدرب الذي لديه الخربة العملية إىل جانب قدر معقول من الخربة
النظرية ،وهذا النوع من املدربني يكون قادرا عىل تدريب مجموعات املتدربني باستخدام أساليب دراسة
الحالة واملناقشات.
د -املدرب النفيس :ويقصد به الشخص الذي لديه خربة ومعرفة بالعلوم السلوكية وكيفية تعديل السلوك.
 -2تكوين قاعدة بيانات للمدربني :من األهمية عىل الجهة التي تتوىل تنظيم التدريب سواء حكومية كانت
أو خاصة أن تقوم بتكوين قاعدة لبيانات املدربني وتأيت هذه القاعدة من مصادر مختلفة منها:
1-1مدربني سبق التعامل معهم
2-2مدربني تعاملوا مع جهات قريبة يف نفس املجال
3-3ترشيحات مدربني آخرين
ويفضل تكوين قاعدة بيانات تستويف البيانات كام يف النموذج التايل:

التدريب
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منوذج رقم ( )7استامرة بيانات مدربني
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ويُفضل بناء عىل هذه القاعدة املعلوماتية أن يتم توزيع املدربني بحسب املوضوعات وترتيبها كام يف
الجدول التايل ،بحيث يحدد املدرب واملوضوعات التي يتخصص فيها كام ييل:
جدول رقم ( )6تشكيل قاعدة بيانات ترتيب املدربني

...........
أو ميكن كتابة جدول بطريقة أخرى توضع فيه املوضوعات ،ويتم ترتيب املدربني بحسب أكرثهم تخصص
ومتكّن يف كل موضوع كام يف الجدول التايل:
جدول رقم ( )7شكل آخر لقواعد بيانات املدربني

ويفضل عند توزيع املدربني اختيار مدرب أسايس وآخر احتياطي حفاظاً عىل انتظام التدريب.

التدريب

اإلداري

مَ ْنظور عملي لإلصالح اإلداري في المنظمات العامة

51

الوحدة الرابعة:

مراحل العملية التدريبية:

مرحلة تنظيم البرنامج
التدريبي وتنفيذه -دور هيئة
التدريب
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ترتبط هذه املرحلة مبهام نوعني من أطراف التدريب :الجهة املنظمة للتدريب ،واملدرب ،ففي هذه
املرحلة يقوم كال الطرفني بتحويل ما تم تخطيطه إىل واقع عميل ،وبخالف كتابات التدريب ،فإن املؤلف
يرى أن هذه املرحلة ال تقترص عىل جهة تنظيم التدريب فقط؛ ألن تنفيذ التدريب يقع يف جانب كبري من
نجاحه عىل املدرب ،لذا يف هذه الوحدة نتناول دور هيئة التدريب تاركني دور املدرب يف الوحدة التي تليها.
تنفيذ التدريب من جانب الجهة املنظمة :دور هيئة التدريب :يشتمل هذا الجانب عىل املهام التالية:
تشكيل فريق العمل املعني بتنظيم وتنفيذ التدريب
إرسال الدعوات واملخاطبات
توفري التجهيزات املكتبية املناسبة ملوضوعات التدريب واألساليب التي تم اختيارها
تأمني وسائل وتجهيزات واملستلزمات التدريبية التي يحتاجها العمل التدريبي
 تحديد واختيار مكان التدريب :يف مكان العمل – داخل املنظمة ولكن بعيدا ً عن العمل – خارج
املنظمة
تنظيم قاعة التدريب
تجهيز الغداء واالسرتاحة
تصميم امليزانية التقديرية
استقبال املتدربني يوم التدريب
متابعة تنفيذ التدريب للوقوف عىل سري التدريب والكشف عن أيه مشكالت قد تعرتض التنفيذ.
وفيام ييل رشح ألهم الجوانب املتعلقة بتنظيم التدريب من جانب الجهة املنظمة أو هيئة التدريب.
أوالً :يف شأن تكوين فريق التدريب أو فريق العمل :ال تستقر بعض األجهزة اإلدارية وبخاصة الحكومية عىل
فريق تدريبي واحد ،فإدارات التدريب تشمل العديد من العاملني الذين يتم تغيريهم بشكل مستمر ،لذا
تأيت املرحلة األوىل وهي مرحلة تحديد فريق العمل الذي سوف يتوىل تنظيم وتنفيذ التدريب ،مع مالحظة
أنه يف بعض األحيان وبخاصة يف املنظامت االحرتافية يتم إسناد هذه املهمة إىل شخص واحد ،لكن عىل األقل
يجب أن يكون هناك املتخصصني التاليني يف هذه املهمة:منسق التدريب ،مستقبلو /ضيافة املتدربني ،فني
األجهزة ،مصور.
وبشكل عام من األهمية أن تتحدد مهام الفريق ،وميكن االستعانة بالجدول التايل ملساعدة فريق التدريب
عىل تنظيم مهامه.
التدريب
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جدول رقم ( )8تخطيط مهام فريق تنفيذ التدريب

ثانياً :إرسال الدعوات واملخاطبات :وهي مرحلة إرسال الدعوات واملخاطبات مرفقًا بها استامرة الرتشيح
وتلقي وحرص الردود عليها من أجل تحديد واالتفاق عىل العدد النهايئ املستهدف من التدريب .بناء عىل
هذه الردود والتأكيدات واالعتذارات يتم تحديد أمور تدريبية أخرى كقاعة التدريب والغداء واملرشوبات،
وأساليب التدريب...الخ ،ومن األهمية تحديد كيفية إرسال الدعوات ،ففي األجهزة الحكومية مازال الطريق
التقليدي من خالل األرشيف اليدوي من خالل مكاتبات رسمية برقم صادر حتى لو كانت الدعوات للمتدربني
يف نفس جهة اإلرسال ،ولألسف فإن هذا الطريق التقليدي قد يتسبب يف تباطؤ وصول الدعوات والتي قد
تصل أحياناً بعد عقد التدريب وانتهائه ،لكن يف األنظمة الخاصة أو مراكز التدريب الحر من املمكن االعتامد
عىل التكنولوجيا االتصالية الحديثة من خالل الربيد االلكرتوين ومواقع التواصل االجتامعي أو حتى الرسائل
النصية ،وقد سبق وأن قدمنا يف موضع سابق مناذج الدعوات واستامرات الرتشيح.
يف بعض األحيان يرفق بخطاب الدعوة واستامرة الرتشيح استامرة لرصد التوقعات وقياس املعلومات،
وتوضع هذه االستامرة لقياس معلومات ومعارف املرشح للتدريب لتوضيح مدى احتياجه لهذا الربنامج أو
أية برامج أخرى .كام تفيد هذه االستامرة ملعرفة توقعات املرشحني من حضورهم لربنامج حتى تؤخذ يف
االعتبار خالل التنفيذ وعند تقييم الربنامج مبطابقة التوقعات باملوضوعات التي طرحت بالفعل ،كام يشارك
يف تصميم استامرة قياس املعلومات املدرب أو االستشاري املنوط إليه تنفيذ الربنامج التدريبي.
ثالثا :توفري التجهيزات املكتبية للتدريب :هذه املرحلة هامة وعادة ما تسبق يوم التدريب بيوم أو يومني،
وفيها يتم تجهيز الحقيبة التدريبية ووضعها يف امللفات املجهزة لذلك باإلضافة إىل توفري التجهيزات املطلوبة
للتدريب ولألساليب التدريبية ،وفيام ييل قامئة بأهم التجهيزات املكتبية املطلوبة للتدريب:
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جدول رقم ( )9قامئة التجهيزات املكتبية للتدريب

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

A4

٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

رابعاً :توفري وتأمني وسائل ومعينات التدريب :تختلف املعينات (الوسائل) عن أساليب التدريب وبينام
تعد املعينات هي الوسائل اإليضاحية املساعدة التي توفرها إدارة التدريب للمدرب ،فإن أساليب التدريب
هي طرق التدريب التي يستخدمها املدرب والتي سييل رشحها بالتفصيل الحقا .لقد أصبحت املعينات
والوسائل التدريبية من األهمية يف كل أنواع التدريب لشد انتباه املتدربني وبخاصة عندما تكون املعلومات
معقدة جدا ً أو عندما يتطلب األمر تذكر املعلومات وبخاصة يف الحاالت الفنية املعقدة أو عندما تعطي
الكلامت معاين مختلفة لألشخاص املختلفني.
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 -1العوامل التي توضع يف االعتبار عند اختيار املعينات التدريبية:
•نوعية املتدربني
•مكان تنفيذ التدريب
•عدد مرات تقديم املادة
•املادة املراد تقدميها
•املقدرة عىل استخدام األجهزة واملعدات التدريبية
•إمكانية إعداد املعينات التدريبية
•أسلوب التدريب املستخدم
•التكلفة.
 -2أنواع املعينات التدريبية:
•املطبوعة ومنها :الكتب ،األدلة ،الصور الفوتوغرافية ،وامللصقات ،القرارات وغريها.
•السبورات ومنها :الطباشريية ،البيضاء ،الورقية ،الالصقة ،اإللكرتونية وغريها.
•املعروضة ومنها :الرشائح واألرشطة الفيلمية ،رشائط الفيديو ،أجهزة الكمبيوتر ،وجهاز عرض
املعلومات وغريها.
 -3أهم أجهزة العرض وأكرثها استخداماً:
أجهاز إسقاط الصورة الرأسية  :Over Head Projectorيعترب من أكرث األجهزة شيوعاً وطواعيةلالستخدام يف التدريب ملا فيه من قدرات يف عملية عرض املواد املكتوبة واملرسومة واملصورة،
امللونة منها وغري امللونة .وتوجد عدة أنواع من هذا الجهاز؛ منه الثابت واملتحرك والذي يعمل عىل
شفافات والذي يعمل عىل أوراق عادية.
ب جهاز عرض الرشائح  :Slide Projectorهو عبارة عن جهاز يستخدم لعرض الرشائح املصورةواملوضوعة داخل إطار خاص لهذا الغرض .يرتبط هذا الجهاز بأجهزة الكمبيوتر ليعطي شاشة عرض
كبرية ملا يتم رشحه أو عرضه.
جوحدة املشاهدة التلفزيونية (الفيديو +التلفزيون)  :T.V. Video Unitوتتكون وحدة املشاهدةالتلفزيونية من جهاز فيديو وجهاز تلفزيون متصل به ،وذلك لعرض رشائط الفيديو عىل شاشة جهاز
التلفزيون ،وتتميز هذه الوحدة بعرض الصورة املتحركة والتي لها أثر أكرب عىل املشاهد.
دجهاز عرض األرشطة السينامئية  :Film Projectorهو جهاز لعرض األرشطة السينامئية والتيتجمع بني الصورة والصوت ،وما يرافقهام من مؤثرات متعددة .وتتميز األرشطة السينامئية بالجاذبية
والتشويق وإمكانية نقل الواقع إىل داخل قاعة التدريب.
هجهاز عرض الوسائط املتعددة  :Multimedia Projectorهو أحد أهم االبتكارات التكنولوجية يفأجهزة العرض حيث ميكن من عرض املواد املوجودة عىل أرشطة فيديو
أو األقراص املدمجة أو عىل جهاز الكمبيوتر بصورة مكربة (عىل شاشة
عرض أو عىل شاشة تلفزيونية) .وعىل الرغم من التعقيدات التقنية
لهذا الجهاز ،إال أنه يعترب مبثابة كل األجهزة السابقة يف جهاز واحد.
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و شاشات العرض :تعترب شاشات العرض مكملة لكل أجهزة العرض السابقة عدا وحدة املشاهدةالتلفزيونية ،حيث أنها متثل السطح الذي يتم العرض عليه .وتوجد الشاشات يف أشكال متعددة ثابتة/
نقالة أو معلقة عىل الجدار كام أنها تتفاوت يف املساحات وتختلف يف اللون ،ويف كثري من األحيان
يستعاض عنها بإجراء العرض عىل الجدران إذا كانت مسطحة وذات لون غري داكن (أبيض مثالً).

زاستخدام السبورة الورقية :تسمح بتخزين املعلومات ،وتسهل العودة الرسيعة إىل ما تم تدوينه .ويفحال عدم توفرها ميكن االستعاضة عنها باستخدام السبورة الثابتة أو املتحركة باستعامل الطباشري
أو األلوان الغليظة  .Markerبعامة هناك مجموعة من األمور التي تتعلق بنجاح استخدام السبورة
الورقية:
 توضع يف مكان بارز ومريئ من طرف الجميع ( تلصق عىلالجدران مثال)
 يستحسن عدم الوقوف أمام السبورة بل بجانبها يخصص لكل محور أو جزء منه ورقة مستقلة الكتابة عليها بخط بارز مقروء و بألوان مختلفة (ال تتعدى 3ألوان)
لذا نويص جهة تنظيم التدريب وكذلك املدرب بالتأكد من
بعض األمور:
•تأكد من أن الكل يتمكن من الرؤية
•تأكد من وجود ورق كايف
•تأكد من وجود أقالم مختلفة األلوان
•تأكد من وجود رشيط الصق ومزيل األحبار.
خامساً :اختيار مكان التدريب :ويقصد بها اختيار املكان املناسب وذلك من حيث الحجم و املوقع ،ومدى
توفر املواصالت منه وإليه ،وتوفر املساحات املناسبة لتطبيق التمرينات وأماكن االسرتاحة واالستقبال
واالنتظار وتوفر مواقف للسيارات ،ويفضل أن تكون صالة تدريب مناسبة من حيث التهوية واإلضاءة
واملوقع وتوزيع األثاث وتتسع لعدد  25شخص مع مساحة حرة لتطبيق األنشطة وملحقة مبكان لالسرتاحات
ودورات مياه صحية (يفضل أن تكون ملحقة مبساحة مفتوحة كحديقة أو رشفة لتطبيق بعض النشاطات يف
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الهواء الطلق) ،وتتعدد أماكن التدريب حيث ال يوجد مكان واحد للتدريب:
•التدريب الداخيل داخل الجهة اإلدارة ويف نفس إدارة النشاط كتدريب العاملني بإدارة التدريب بإحدى
الوزارات داخل إدارة التدريب.
•التدريب داخل نفس الجهة ولكن يف القاعات املخصصة لذلك ،كتدريب موظفي اإلدارة املالية بهيئة ما
عىل برنامج محاسبي داخل قاعات التدريب بالهيئة.
•التدريب الخارجي يف أحد القاعات التدريبية املؤجرة بالجامعات ومراكز التدريب الخاصة أو بأحد
قاعات التدريب بأحد الفنادق كتدريب موظفي وزارة السياحة بقاعة تدريبية تتبع اتحاد الغرف
السياحية.
•التدريب خارج الدولة ،وهذا أعىل أنواع التدريب تكلفة ونادرا ً ما يحدث.
ويف نظرنا ،فإن التدريب يف داخل اإلدارة غري محبب ويعد التدريب يف قاعات تدريبية خارج اإلدارة
األفضل ملا له من فوائد تتعلق بتغيري مكان العمل ،فالتدريب يف نفس املكان ال يحقق جزء من هدف
التدريب وهو تغيري جو العمل ،والتدريب خارج الدولة يعد مكلفاً وال يصلح مع الجهاز الحكومي
واإلداري.
وبوجه عام يحكم عملية تقرير واختيار مكان إقامة الربنامج التدريبي اعتبارات متعددة أهمها إمكانيات
املنظمة املالية واملادية ،ونوعية املادة التدريبية ،واملهارات التي يراد تدريب األفراد عليها ،وفيام إذا كان
الربنامج مقيم أو غري مقيم ،فالربنامج املقيم يعني وضع املتدربني يف مكان ما وعزلهم عن عملهم وحياتهم
الخاصة بعيدا ً عن املؤثرات الخارجية ،حيث تتطلب طبيعة التدريب ذلك ،أما الربنامج غري املقيم ،فال حاجة
معه إىل عزل املتدرب عن عمله وحياته الخاصة ،وهنا ميكن أن يُنفّذ الربنامج إما يف مكان العمل ذاته ،أو
يف مكان معد للتدريب داخل املنظمة ،ونود اإلشارة يف هذا املجال إىل أن التدريب يف مكان العمل يناسب
تعليم املهارات الفنية التي يتطلبها األداء ،يف حني أن التدريب اللغوي مثالً إلتقان املهارات اللغوية يتم يف
غرف مخصصة داخل املنظمة أو خارجها ،أما بالنسبة ملهارات إقامة العالقات مع اآلخرين واملهارات الفكرية
فيتم التدريب عليها عادة خارج مكان املنظمة ،وأحيانا يف داخلها ،فيام إذا توفرت لديها اإلمكانيات املادية
واملالية معاً.
وبشكل عام كلام كان هناك فرصة إلقامة املتدربني معاً ،كلام كان ذلك أفضل؛ ألن ذلك يخلق جوا ً من
األلفة بني املتدربني مام يسهم يف إكساب أو تغيري االتجاهات ،عالوة عىل أن ذلك يتيح للمدرب أن يطلب
من املتدربني عمل تدريبات يف مساء اليوم التدريبي فيسهم يف تحقيق أهداف التدريب داخل وخارج قاعة
التدريب.
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ففي برنامج تدريبي لنا عن «اإلدارة املحلية والالمركزية» يف محافظة مطروح طلبت من املتدربني يف
نهاية اليوم التدريبي األول العمل يف مجموعات مسائية يف الفندق من أجل وضع أهم سلبيات وإيجابيات
تطبيق الالمركزية عىل أن تتم العروض يف اليوم التايل .ويف برنامج تدريبي أخر عن «مهارات إدارة الحمالت
االنتخابية والتمكني السيايس للمرأة املرصية» طلبت من املتدربات إعداد برامج انتخابية وعمل تربيطات
انتخابية يف ليلة التدريب بني املقيامت يف الفندق ،وبالفعل فازت املرشحة التي استطاعت أن تحايك حملة
انتخابية واقعية يف مساء اليوم التدريبي يف حديقة الفندق التدريبي ،وتعاملت مع األمر خارج قاعة التدريب
بأهمية كبرية.
يطرح هنا سؤال آخر عن ما هي املساحة املفضلة ملكان التدريب؟ ال يوجد مساحة محددة حسابياً
مفضلة لقاعات التدريب ،لكن بعامة ال يجب أن تكون من االتساع مبا يجعل املدرب غري قادر عىل التحكم
يف القاعة أو أنه يعطي محارضة جامعة أو محارضة يف مكان مفتوح ،وال تكون من الضيق الذي يجعل مقاعد
املتدربني متالصقة أو تجعل حركة املدرب محدودة جدا ً ،ونسوق عىل هاتني الحالتني املثالني التالني:
القاعات التدريبية الواسعة واملفتوحة :يف برنامج تدريبي لنا عن «اإلدارة املحلية يف مرص» يف جمعية
السادات مبركز تال محافظة املنوفية ،فوجئت بأن التدريب سيكون يف قاعة كبرية أشبه بقاعة األفراح ومفتوحة
من كل جانب ،بالتأكيد مل أشعر برضاء عن القاعة ،وال عن أدايئ رغم أنني غريت من أسلوب التدريب مبا
يتفق والوضع الجديد ،وزاد األمر سو ًء إذا علمنا أن نظام الصوت وامليكروفون كان معطال ،فكنت مطالباً أن
أتحدث بصوت عايل مام أزعج القريبني مني يف الصفوف األوىل ويف نفس الوقت أرهقني كمدرب.
القاعات التدريبية الضيقة :يف ظل تعاقدي مع املعهد القومي لإلدارة مبرص من أجل تدريب موظفي
الجهاز اإلداري بالدولة عىل بعض املهارات اإلدارية فوجئت بأن املعهد نقل مكانه من مكان به قاعات
تدريبية إىل تأجري عامرة أي مكان مصمم للسكن وليس التدريب ،لذا كانت أكرب قاعة ال تزيد مساحة
الحجرة فيها عن 12مرت مربع .يف حقيقة األمر مل أكن استطيع الحركة يف قاعة بها  15-12متدرب حتى
مل استطع أن أتحرك للكتابة عىل السبورة لضيق املكان ،هنا أيضاً مل أكن راضياً عن التدريب وال عن أدايئ
باإلضافة إىل أن وضع جهاز الداتا شو يف املنتصف وموجهاً عىل نظري زاد األمور سو ًء.
سادساً :تحديد نظام ترتيب القاعة وتنظيم االسرتاحات :يقصد برتتيب القاعة ترتيب املكان من حيث توزيع
املقاعد وأماكن الوسائل املساعدة واألبواب والنوافذ واملكيفات ومراعاة ذوي االحتياجات الخاصة يف حال
وجود مشرتكني من ذوي االحتياجات الخاصة ،هناك ثالثة اعتبارات كربى يف ترتيب قاعة التدريب:
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األول :تعزيز مشاركة املتدربني :يفضل أن يكون عىل أحد األشكال الظاهرة يف الصورة والتي تؤدي إيل رفع
نسبة املشاركة ودميقراطية التدريب من خالل توزيع السلطة بشكل عادل بني املشاركني واملدرب.
الثاين :ترتيب القاعة بشكل يخدم العملية التدريبية ومينع التشويش :فمن املهم جدا األخذ يف االعتبار
موقع الباب يف قاعة التدريب ،فمن الخطأ أن نجعل املدرب ومعداته بالقرب من باب القاعة؛ ألنه سيؤدي
إىل التشويش عىل سري الجلسات عند خروج أو دخول أي متدرب وتؤدي إيل تشتيت أذهانهم من خالل
مراقبتهم ملا يحدث خارج صالة التدريب .ويكون التوزيع الصحيح بحيث نجعل ظهور مقاعد املشرتكني
إىل الباب ويكون املدرب يف الجهة املقابلة للباب بحيث يتمكن من السيطرة عىل النظام يف الصالة وال يتم
تشتيت أذهان املشرتكني.
الثالث :مراعاة الراحة الجسدية والعوامل النفسية للمشاركني :من خالل التأكد من راحة املقاعد ومالءمتها
للجلوس لفرتات طويلة ،والتأكد من إمكانية رؤية املشاركني لوسائل العرض ومستوى اإلضاءة وتوزيعهم
بشكل عادل يف فراغات املكان والعمل عىل تقليل مصادر الضوضاء قدر اإلمكان وجعل االسرتاحة والبوفيه
يف مكان مستقل عن مكان التدريب ،والتأكد من وجود دورات مياه صحية ونظيفة للجنسني والتأكد من
نظافتها وتوفر املياه بها وأماكن للصالة وتوفري املناديل واملياه الصحية ومعدات الصحة والسالمة.
 -1العوامل التي توضع يف االعتبار عن اختيار وتجهيز قاعة التدريب:
•الرؤية
•عالقة املتدربني ببعضهم البعض وباملدرب (شكل الجلوس ،املسافات ،اتصال النظر)
•الجو العام (املساحة ،النظام ،التهوية ،الهدوء)
•التجهيزات (ماء الرشب ،مقاعد ،مكان لفرتات الراحة)
•األجهزة واملعدات (اإلضاءة ،املعينات التدريبية ،املراوح ،مكيفات الهواء أو الدفايات ،التوصيالت
الكهربائية)
•تصميم الكرايس
•املظهر العام املريح
•مواقع الحاممات
 -2توصيات هامة من أجل ترتيب جيد لقاعة التدريب:
•تجنب الديكور الصارخ الذي يؤثر عىل تركيز املتدرب.
•املعدات كالسبورات الورقية يجب أن تكون متحركة.
•يجب أن يتيح شكل القاعة أكرب قدر من اتصال النظر بني املشاركني ورؤية جيدة للمعينات التدريبية
املستخدمة.
•يجب أن تكون مساحة الغرفة ونوع األثاث بالصورة التي تعطي القدر الكايف من املرونة يف التشكيل
وتوفري الفراغات.
•ال بد من وجود ملحقات كغرفة للراحة أو لتخزين مواد التدريب.
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•مواصفات املقاعد تشمل االرتفاع ،زاوية امليل ،راحة األيدي ،الحركة دون إزعاج.
• يجب التحكم يف التهوية ودرجة الحرارة الستيعاب أكرب عدد ممكن من الناس داخل القاعة.
•يجب أن تتناسب أجهزة العرض والتلفزيونات مع حجم الغرفة مع أهمية التحكم يف اإلضاءة.
•يجب توفري بعض األشياء اإلضافية كالساعات ،والفتة عنوان الدورة عىل املدخل.
•مستوى الضوضاء يجب أن يكون محددا ً وميكن التحكم فيه.
•يكون وضع جهاز الداتا شو يف مكان عايل مبنتصف القاعة ،مبا ال يؤثر عىل نظر املدرب.
ففي برامج تدريبية كان وضع جهاز الداتا شو يف موقع أضعف برصي كمدرب ما نجم عنه مشكالت يف
العني جراء عدم التزام الجهة بتغيري مكان الجهاز.
 -3شكل جلوس املتدربني :ترتيبات الجلوس ذات أهمية كبرية يف التدريب حيث أن شكل وضع األثاث
بالقاعة يعطي املتدربني إشارة مبكرة حول طبيعة الدورة التدريبية ،ويؤثر عىل توقعاتهم لها .وبشكل عام
فإن ترتيبات الجلوس تعتمد عىل :شكل ومساحة قاعة التدريب ،عدد املشاركني ،نوع األنشطة التدريبية
املقدمة ،طبيعة التدريب ودور املدرب فيه.
أ -تنظيم شكل جلوس املتدربني :يجب معرفة أن:
•لشكل الجلوس عالقة بطريقة  /أسلوب التدريب.
•لشكل الجلوس عالقة باإلمكانات املتوفرة (املساحة /عدد املقاعد /الطاوالت).
•لشكل الجلوس عالقة باالتصال والتواصل بني املشاركني.
•لشكل الجلوس عالقة بثقافة وعادات املجتمع (ذكور وإناث).
•لشكل الجلوس عالقة بقدرة املدرب عىل إدارة
التدريب.
•لشكل الجلوس عالقة بعدد املشاركني.
ب -األشكال الشائعة للجلوس يف التدريب :هناك أكرث من
شكل لجلوس املتدربني:
 -1شكل املجموعات الصغرية :يسمح بتفاعل جيد بني أعضاء
املجموعة الصغرية فقط ،لكنه يحرم أعضاء املجموعة الواحدة
من االتصال والتواصل مع املجموعات األخرى ويحتاج
ملساحة كبرية.
 -2الشكل نصف الحلقي :يسمح للمدرب باالتصال مع من
يريد ،ولكن فرص االتصال بني املتدربني ضعيفة.
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اإلداري

مَ ْنظور عملي لإلصالح اإلداري في المنظمات العامة

61

 -3الشكل البيضاوي :ال يوفر الحد املطلوب من االتصال
الف َّعال بني املتدربني ،فالبعض ينعم باتصال جيد
مع البعض ويُحرم البعض اآلخر من ذلك.
 -4شكل حرف  : Uشائع جدا ً وفرص االتصال فيه ليست
كافية حيث تنشط بني مشاركني وتضعف بني
آخرين ويتطلب مساحة كافية كضامن لسهولة
الحركة ،وللتغلب عىل هذه املشاكل تزال الطاوالت.
لنجاح وفعالية هذا الشكل تجنب وضع أشياء يف
منتصف القاعة كمنضدة جهاز الداتا شو أو العرض
التقدميي ،فهذا ما يعيق عمل وحركة املدرب.
 -5شكل املربع :االتصال ضعيف نوعاً ما من حيث الفاعلية
ويكون قوياً بني املدرب واملتدرب الذي يليه يف
االتجاهني ،ولكنه ضعيف بني املتدربني املتقابلني
خاصة إذا كانت املسافة كبرية.

 -6الشكل الدائري :من أقوى األشكال فاعلية يف االتصال
عىل مستوى املجموعة التدريبية ويستخدم بشكل
واسع يف التدريب باملشاركة.

 -7الشكل املصفوف :من األشكال التقليدية التي تستخدم
يف الربامج التدريبية املرتكزة عىل تقديم املعلومات كاملحارضات.
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 -8الشكل املوازي :يستخدم عىل نطاق املجموعات الصغرية واالتصال
فيه ضعيف بني املتدربني وقوي مع املدرب.

 -9شكل املدرج :شكل شائع مع الجامعات املتوسطة والكبرية العدد،
لكنه ال يسمح باتصال ف َّعال بني املتدربني.

 -10الجلوس الحر :االتصال فيه ضعيف بني املتدربني ويُستخدم
يف املهامت الفردية والتي تستلزم وجود مسافة معينة بني
متدرب وآخر كاالمتحانات.

 -11شكل عظم السمكة :االتصال قوي بني أفراد املجموعة الواحدة
وجيد نسبياً بني املجموعات ويتيح حرية الحركة داخل
القاعة وتشكيل مجموعات العمل يف سهولة ويرس.
سابعاً :املرشوبات والطعام :يفضل يف توفري املرشوبات واألطعمة
أن تكون خارج قاعة التدريب وخاصة إذا كانت قاعة التدريب
صغرية الحجم .عالوة عىل ذلك يجب أن تكون األطعمة واملرشوبات
متنوعة لتالئم االحتياجات املختلفة للمتدربني كأن يوضع شاي
ونسكافيه وعصائر ،وأن يكون السكر املوجود من األنواع العادية
وأخرى مالمئة ملرىض السكر ومتبعي الحمية الغذائية .ويجب أيضاً أن تتنوع األطعمة لتشمل تشكيالت
خفيفة من األطعمة .ومن األهمية أيضاً أن تتوافر األغذية واملرشوبات بالكم والكيف املالئم للمشاركني.
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إن أحد أكرث الشكاوى التي لوحظت من جانب املتدربني يف بعض الجهات عدم توافر األغذية واملرشوبات
بالقدر الكايف أو موجودة بالقدر الكايف لكنها من األنواع الرديئة ،وهو ما يؤثر عىل سمعة التدريب والقامئني
عليه .ويف هذا السياق نعيد التساؤل السابق طرحه يف موضع سابق :يف حالة أن يكون اليوم التدريبي به
جلسة غداء ,يف أي توقيت يفضل أن توضع تلك الجلسة :هل يف وسط التدريب أم بنهاية اليوم التدريبي؟
لقد كشفت الخربة التدريبية أن املتدربني مبجرد أن يتناولوا الغداء فإنهم يتكاسلون ويشعرون بخمول شديد
ويشعروا بأنهم بحاجة إىل النوم ،وخاصة إذا كان املتدربني قادمني من أماكن بعيدة ،ولديهم إقامة يف فندق
به قاعة التدريب .ولكن إذا كان اليوم التدريبي طويل وجهة التدريب بحاجة إىل جعل جلسة الغداء يف
وسط اليوم التدريبي ،فالبد من االتفاق مع املدرب عىل جعل الجلسة التي تيل الغداء عملية تطبيقية أكرث
يف شكل ورشة عمل ،ويفضل فيها أن يُكرث من النشاط التدريبي كتقسيم املتدربني إىل مجموعات أو مباريات
إدارية.
ثام ًنا :وضع امليزانية التقديرية :وتشمل مرصوفات اإلقامة ،واالنتقاالت ،والحقيبة التدريبية ،ومكافآت فريق
العمل واملدربني ،وإيجار القاعة ،وتكلفة األطعمة واملرشوبات وتكلفة التصوير ...وبعامة تشمل امليزانية
التقديرية للتدريب ما ييل:
1-1تكاليف التجهيزات املكتبية للتدريب.
2-2تكاليف إيجار القاعات يف حالة تأجري قاعات.
3-3التكاليف التقديرية ألجور املدربني.
4-4مصاريف التنقل واملبيت للمتدربني.
5-5تكاليف املعينات التدريبية.
6-6تكاليف العاملني داخل القاعة :املنسق ،الفني ،املصور...
7-7مصاريف نرثية للقامئني عىل التدريب.
8-8تكاليف تجهيز األطعمة واملرشوبات.
9-9تكاليف الحقيبة التدريبية.
1010تكاليف إعداد املادة العلمية التدريبية.
تاسعاً :استقبال املتدربني :يوم التدريب :يجب عىل القامئني عىل تنظيم التدريب الحضور مبكرا ً للتأكد من
اكتامل كافة التجهيزات التدريبية ،وذلك قبل بدء التدريب بفرتة كافية ،ويف مكان معد لذلك وفيه يتم توزيع
استامرة التسجيل قبل البدء يف التدريب ،ثم مبجرد بدء التدريب يتم االستعداد لتوزيع بيانات التعارف والتي
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يتم كتابتها وتوزيعها عىل املتدربني.
أاستامرة التسجيل :أحيانا توضع هذه االستامرة بامللف التدريبي الذي يوزع عىل كل مشارك يف اليوماألول للتدريب ،ولكن غالباً ما تقدم للمتدربني مبجرد الوصول يف أول يوم تدريبي قبل االفتتاح؛ وذلك
من أجل تجميع بيانات املتدربني وتجهيز الشهادات باألسامء وتقديم امللف التدريبي لكل متدرب
قام بالتسجيل ،ويف جميع األحوال وحتى إذا كانت االستامرة يف امللف التدريبي ،فإنه يجب التأكيد
عيل أهمية استيفاء هذه االستامرة عند بدء الربنامج ،تتكون هذه االستامرة من بيانات شخصية
عن املتدرب وكذلك بيانات عن الجهة التي ينتمي إليها ،مبا يف ذلك االسم والعنوان والوظيفة .تفيد
هذه االستامرة عند إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتدريب باملنظمة ،ويجب أن يوضع أعىل االستامرة
عنوان وتاريخ ومكان انعقاد الربنامج التدريبي .فيام ييل منوذج استامرة التسجيل.
منوذج( )8استامرة تسجيل
شعار جهة التدريب

اسم جهة التدريب

استامرة تسجيل
االسم ............................................................... :
الرقم القومي .....................................................:
تاريخ امليالد ......................................................:
محل امليالد .......................................................:
اإلقامة ..............................................................:
النوع ................................................................:
املؤهل الدرايس ..................................................:
الربيد االلكرتوين .................................................:
رقم التليفون .....................................................:
الربامج التدريبية التي حصلت عليها ...............................:
برامج تدريبية تريد الحصول عليها ..................................:
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ب -بيان التعارف :وهو بيان يتم متريره عىل املتدربني يُطلب فيه من املتدرب ملؤه ويحتوى عىل بيانات
االتصال به وجهة عمله ،وذلك لغايتني :األوىل تحقيق التعارف بني جهة التدريب واملتدربني وبني بعضهم
البعض ،الثانية تكوين قاعدة بيانات تدريبية لدى جهة التدريب .ويفضل أن تطبع بيانات التعارف عىل
ورق من النوع الند سكيب أي بعرض الورقة  A4يك تتيح مسافات أكرب لكتابة البيانات .وفيام ييل مناذج
لبيان تعارف.
منوذج ( )9استامرة تعارف

شعار جهة التدريب

االستقبال وتوزيع امللف التدريبي:
يُطرح هنا السؤال بشأن توزيع الدليل التدريبي :هل من األفضل أن يُوزع الدليل التدريبي داخل الحقيبة
التدريبية مع بداية التدريب عند استقبال املتدربني ،أم يؤجل ليقدم بنهاية التدريب؟ اختلفت اآلراء يف
هذا الشأن بني خرباء التدريب .ففريق يرى أن الدليل التدريبي يفضل أن يوزع بنهاية التدريب؛ ألن توزيعه
يف البداية يجعل املتدربني مشغولني مبراجعة الدليل ،مام يسبب عدم الرتكيز مع املتدرب ،عالوة عىل أن
بعض املتدربني قد يتعاملون مع الدليل عىل أنه كتاب تعليمي كالكتب الدراسية التي يتم دراستها بالجامعة
فرياجع مع املتدرب صفحة صفحة ويطابق ما يرشحه املدرب وما يعرضه عىل الرشائح برتتيب املادة فيحدث
نوعا من التشويش واملقاطعة للمدرب واملتدربني .بل وهناك من املتدربني من كبار السن من يذهب لجهة
التدريب يشكوا املدرب لعدم التزامه بالدليل ،يف حني يويص فريق آخر برضورة توزيع املادة التدريبية مع
بداية التدريب ،وعند استقبال املتدربني وبخاصة إذا كان الدليل يحتوى عىل تدريبات يجب أن يراجعها
املدرب مع املتدربني وال ميكن أن توضع عىل الرشائح .مبعنى آخر توزيع الدليل يف بداية التدريب يكون
مفضال إذا كان املدرب ملتزماً بالدليل ،وإذا كان الدليل به تدريبات سيضطر املدرب إىل مطالبة املتدربني
بقراءتها من امللف.
ويف نظرنا ،ليس هناك طريقة مفضلة عىل أخرى وأن اختيار أي الطريقتني يتوقف عىل محددات معينة،
فاملؤلف أحيانا يويص بتوزيع الدليل يف البداية يف بعض الربامج التدريبية ،ويف برامج أخرى يويص بتقدميها
يف نهاية التدريب .وفيام ييل قامئة مبحددات تقديم األدلة قبل أو بعد التدريب:
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جدول رقم ( )10محددات توقيت توزيع األدلة التدريبية

*
*
*
*
*
عارشاً :متابعة التدريب :تعتمد معظم كتابات التدريب عىل مرحلة التقييم كمرحلة رابعة ومنفصلة عن
باقي مراحل التدريب ،لكن بالنظر إىل املامرسات العملية نجد أن خطوة متابعة تنفيذ التدريب تعد من
األهمية يف مجال التدريب اإلداري نظرا ً ملا يرتتب عليها من معلومات تفيد يف تصحيح مسار التدريب أوالً
بأول ،ويجب هنا التمييز بني املتابعة والتقييم حيث تختلف املتابعة عن التقييم ،فاملتابعة تتم أثناء تنفيذ
التدريب ،بينام يتم التقييم بعد انتهاء تنفيذ التدريب ،ومن واقع خربتنا ،ميكن تقديم منوذج املتابعة التايل،
والذي قدمه املركز العريب للقضاء العريف والتحكيم بصفته مركز تدريب قانوين محرتف ،حيث قدم منوذج
ملتابعة الشكاوى التي يقدمها املتدربون.
منوذج رقم ( )9متابعة(مقرتح  -شكوى)

منوذج متابعة(مقرتح  -شكوى)
كود رقم :التاريخ 2015 / / :الساعة:
االسم .......................................:
املوضوع
مالحظة
شكوى
طلب
استعالم
....................................................................................................................
التوقيع
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلفادة
.............................................................................................
القائم بالرد
					
ـــــــــــــــــــ

املصدر :املجلس العريب للقضاء العريف والتحكيم ،دبلومة الدراسات القانونية واإلدارية ،القاهرة :أكادميية السادات للعلوم اإلدارية2015 ،
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يصلح هذا النموذج يف حال التدريب الذي يتجاوز أكرث من يوم ،ويتميز بأنه يفادي هيئة التدريب
املشكالت املعلنة .ومن خربتنا التدريبية نقول أن ثقافة الجامعة تعد هي النمط السائد يف مجال التدريب.
فبمجرد أن يعلن أحد املتدربني عن شكوى بشكل معلن وانفعايل ،فإن ذلك قد يثري حامسة وانفعال اآلخرين،
مام قد يتسبب يف إسقاط التدريب والتأثري السلبي عىل سمعة جهة التدريب واملدرب .يف حني أن تقديم هذا
النموذج وتوزيعه مع بداية التدريب قد يحقق حالة من الرسية يف الشكوى التدريبية رشيطة أن يتم فحصها
والرد عليها يف أرسع وقت ممكن ،مع العلم أن هذا النموذج ميكن تطويره ليشمل أية مقرتحات مطلوب
تعديلها أثناء التدريب أو استعالم أو أية مالحظة .وما ينطبق عىل مسألة الرسية بخصوص الشكوى ينطبق
كذلك عىل باقي عنارص النموذج .فمثال قد يالحظ أحد املتدربني أن توقيت جلسة «مهارات التفاوض» يف
برنامج تدريبي «املهارات اإلدارية الشاملة» مثال غري مالئم لليوم األول ،بينام من األفضل أن تكون بعد جلسة
مهارات االتصال باليوم الثالث .هنا رغم أن هذه مالحظة وليست شكوى إال أنه من األهمية جعلها رسية من
خالل هذا النموذج؛ ألن ذلك إذا أعلن بشكل عام أمام باقي املتدربني ميكن أن يجعل بعض املتدربني يشكك
يف مصداقية التدريب وجدارة معدي أجندة التدريب.
ويف شأن الرد عىل ما يف هذا النموذج ،يجب أن يكون الرد عىل الشكاوى أو املقرتحات الخاصة بشكل فردي
من خالل استدعاء املتدرب أو يتم الرد عليه تليفونياً أو من خالل الربيد االلكرتوين ،أما إذا كانت شكوى عامة
وتم اتخاذ إجراء إيجايب يسعد املتدربني ،فيجب أن يتم الرد عالنية أمام جميع املتدربني.
مثال عميل
إذا أراد أحد املتدربني الحصول عىل العرض التقدميي للمدرب وكتب ذلك يف منوذج املتابعة،
ورفض املدرب ذلك األمر ،هنا يتم الرد بشكل فردي وخاص .أما إذا جاء طلب من أكرث من
متدرب بتوثيق الشهادة التدريبية من وزارة الخارجية ،فيجب هنا الرد عالنية بإخبار املتدربني
بقبول ذلك ،فهذا ما يخلق حالة من الرضاء العام لدى املتدربني ويسهم يف تجديد الروح
التدريبية ،ويفضل أن يتم ذلك قبل بدء الجلسة التدريبية لليوم التايل لتقديم الشكوى أو الطلب.
حادي عرش :قضايا متفرقة يف تنظيم التدريب
 -1خرائط جانت وتنفيذ التدريب :تتميز األجهزة التدريبية املحرتفة باتباعها لألساليب اإلدارية العملية
الحديثة يف عملية تنظيم التدريب وتنفيذه .وتعد أحد هذه األساليب خريطة جانت والتي تسهل عملية
تخطيط تنفيذ التدريب من خالل وضع األنشطة التنفيذية رأسياً واملدة الزمنية للتنفيذ أفقياً مع تظليل
املربعات أو الخانات املناظرة لكل نشاط ،بحيث يسهل عىل املنفذين للتدريب ويذكرهم باستمرار باملهام
واألنشطة املطلوبة .يُفضل أن توضع خريطة جانت بتنفيذ التدريب يف مكان بارز وواضح يراه فريق التدريب
باستمرار .يوضح الجدول التايل تصميم منوذج عميل لخريطة جانت لتنظيم برنامج تدريبي.
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١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

يف هذا الجدول نجد أن هناك  6أنشطة تنفذ عىل  7أيام ،ومتثل األجزاء املظللة نوعية النشاط واليوم
املناظر له .فمثالً النشاط األول (حجز القاعة) مخطط له التنفيذ يف اليومني األول والثاين ،يف حني أن النشاط
رقم ( 6تجهيز الحقيبة التدريبية ) مخطط له التنفيذ يف اليوم رقم  6و .7
 -2أخطاء عامة يف تنظيم التدريب:
 أخطاء عامة يف تنظيم التدريب :هناك عدد من األخطاء التي قد تقع فيها الجهة املعنية بتنظيم
التدريب نقدمها من أجل أن يتفادها املعنيون بتنظيم التدريب وتنفيذه وأهمها:
عدم تواجد منسق/منظم التدريب يف قاعة التدريب.
عدم توصيل جهاز امليديا شو بشكل متناسق مع شاشة العرض.
عدم تجهيز اإلضاءة بشكل مريح لرؤية املتدربني.
عدم تصوير التمرينات.
عدم تواجد الفني داخل قاعة التدريب.
عدم تجهيز الربيك يف وقته.
أخطاء يقع فيها منظم التدريب أثناء جلسة التدريب:
1-1التدخل يف أعامل املدرب ويف التدريب كتدخل منسق التدريب يف نقاشات التدريب.
2-2كرثة تدخل منظم التدريب يف عمل من صميم اختصاص املدرب كالتدخل لحسم جدل بني املدرب
واملتدربني داخل قاعة التدريب.
3-3توزيع االختبارات أو أوراق التعارف أو التقييامت أثناء قيام املدرب بتنفيذ جلسة التدريب.
4-4عدم تواجد املنظم داخل قاعة التدريب أو بالقرب منها.
5-5أن يعامل املنظم املتدربني بأسلوب غري الئق.
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6-6أن يكون املنظم مصدر الشورشة عىل املدرب سبب مناقشات جانبية مع زمالئه أو مع بعض املتدربني
داخل قاعة التدريب.
7-7أن يتجاهل املنظم بعض طلبات املدرب.
أخطاء يف شأن العالقة بني الجهة املنظمة واملدرب:
1-1االتصال باملدرب بفرتة غري كافية.
2-2عدم تحديد مكان أو ميعاد التدريب بدقة.
3-3تضارب االتصال باملدرب من أكرث من فرد بالجهة املنظمة.
4-4عدم االستقبال الالئق للمدرب.
5-5الخطأ أثناء التعريف باملدرب يف جلسة التدريب أو تعريف املدرب من جانب املنظم من خالل ورقة
توحي للمتدربني بعدم وجود عالقة قوية بني الجهة املنظمة واملدرب.
 -3ضامنات نجاح تنظيم التدريب وتنفيذه :ويف النهاية ولضامن حسن نجاح البيئة التنظيمية للتدريب
يجب توفر النقاط التالية:
1.1التأكد من ضامن توفر األجهزة الكهربائية للمدرب كاملايك والسامعات.
2.2تجهيز القاعة بالشكل الذي يحتاجه املدرب.
3.3وجود بطاقة تعريف توضع أمام كل متدرب.
4.4تجهيز قلم وبلوك نوت للمدرب.
5.5تجهيز األطعمة واملرشوبات قبل امليعاد املحدد.
6.6تجهيز قاعة خاصة للمدرب الستضافته قبل وأثناء وبعد التدريب.
7.7الوجود املستمر لفني الكهرباء والكمبيوتر لتوصيل امليديا شو.
8.8أهمية وضع املعينات بشكل مالئم لكل من املتدربني واملدرب.
9.9مراعاة اإلضاءة :فوجود جهاز ميديا شو يحتاج إىل درجة معينة من اإلضاءة فوق لوحة
العرض ،عالوة عىل ذلك قد تؤثر درجة اإلضاءة عىل مدى تركيز املتدربني واملدرب كذلك؛ لذا
يفضل أن تكون إضاءة لوحة العرض اقل من إضاءة باقي القاعة.
1010حياد منسق التدريب والتوجيه إليه بذلك قبل التدريب.
70

الوحدة الخامسة:

مراحل العملية التدريبية:
مرحلة تنظيم البرنامج
التدريبي وتنفيذه -
دور المدرب

التدريب

اإلداري

مَ ْنظور عملي لإلصالح اإلداري في المنظمات العامة

71

يتعلق هذا الجزء بالجانب الفني االحرتايف لتنفيذ التدريب والذي يقوم به املدرب ،فالجوانب اإلدارية
التنظيمية سبق ورشحناها سابقا ،أما هذا الجزء فإن الحديث يتطرق لدور هام ومحوري يف نجاح وفعالية
التدريب وهو دور املدرب .ويف واقع األمر ال يبدأ هذا الدور مع يوم التدريب ،وإمنا يسبق التدريب .من هنا
ميكن تقسيم دور املدرب يف نجاح تنفيذ التدريب إىل املراحل التالية:
أوالً :دور املدرب يف مرحلة ما قبل بدء التدريب :مبجرد أن يتم االتصال باملدرب من أجل تنفيذ أحد الربامج
التدريبية ،فإن عليه أن يسأل األسئلة التالية (وذلك من أجل أن يك ّون فكرة جيدة وسليمة يستطيع من
خاللها تحديد أمور عديدة يف تدريبه):
•ما طبيعة ونوعية الجمهور؟
•ما أسباب حضور الجمهور :الهدف من التدريب ؟
•ما حجم الجمهور؟
•ما شكل قاعة التدريب؟
•ما األسلوب الذي سوف يتم إتباعه؟
•ما املعارف املطلوب توصيلها؟
•ما املهارات املطلوب تطبيقها ؟
•ما مدة العرض املحددة؟
•ما مدى توافر أجهزة ومعينات التدريب كالداتا شو والفليب تشارت واألقالم؟
•ما املوضوع واملحاور املطلوبة بالتحديد؟
•ما ترتيب جلسة املدرب بني جلسات التدريب؟ وإذا مل تكن أول جلسة فيجب أن يعرف املدرب
ما قاله أو سيقوله الزمالء املدربني حتى ال يحدث خلط أو تكرار يف املوضوعات.
•ما األجر الذي سيحصل عليه املدرب؟
وبشأن هذه النقطة األخرية فإن هناك من يُحرج من املدربني للسؤال عن األجر ،لكن يف وجهة نظري البد
أن يسأل املدرب قبل الذهاب حتى ال يضيع وقته يف تدريب ويتكبد سفر أو وقت يف مقابل مادي ال يستحق.
وأحيانا ما تقوم الجهة طالبة التدريب باملراوغة حول األجر حتى تجذب املدرب لحضور الربنامج ،ويفاجأ
املدرب بضآلة األجر التدريبي ،والذي ال يتفق أحيانا وسريته الذاتية وخرباته أو حتى توقيت التدريب أو
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بعده املكاين .إن املدربني املتمكنني ذوي الشهرة والذين ليس لديهم وقت هم باألخص من يجب أن يسألوا
عن األجر قبل التدريب؛ ألنهم إذا ذهبوا إىل تدريب كان أجره املادي محدود ال يتناسب مع خرباتهم ،فإنهم
يكونوا قد خرسوا مرتني :األوىل يف العائد الضئيل الذي حصلوا عليه ،والثانية يف العائد الذي كانوا سيحصلون
عليه من تدريب آخر يف نفس الوقت التدريبي ،وهذا ما يعرف يف االقتصاد «بتكلفة الفرصة البديلة».
ثانياً :دور املدرب يف مرحلة التقديم للتدريب :االستهالل والتقديم والتعارف ووضع قواعد العمل :بعد
أن يصل املدرب بوقت كاف قبل بدء التدريب ،عليه أن يتأكد من توافر األجهزة ومراجعة املعدات التي
سيستخدمها قبل العرض مبارشة ،ويتأكد من صالحيتها ،بعد ذلك يبدأ يف هذه املرحلة يف بدء وإدارة العرض
التدريبي كام ييل:
االستهالل والتعريف باملدرب :عليك أن تعلم أن اإللقاء مثل الطائرة أخطر يشء فيه هو اإلقالع
والبدء .اإلقالع هنا هو االستهالل الجيد .وأعلم أيضا أن االنطباع األويل يدوم ويصعب تغيريه .عادة
ما يبدأ املدرب استهالله بالسالم (والشكر أحيانا للجهة املنظمة لالستعانة به) وبتعبريه عن السعادة
بوجوده وسط املتدربني ،ثم يبدأ بتعريف نفسه للمشاركني .ويف شأن تعريف املدرب لنفسه يُثار
السؤال :أيهام يبدأ املدرب :هل يبدأ بتعريف نفسه ثم يطلب من املتدربني تعريف أنفسهم ،أم
يطلب من املتدربني تعريف أنفسهم ثم تعريفه لنفسه بعد ذلك؟ يفضل أن يبدأ املدرب بتعريف
نفسه ،وخاصة إذا كان سنه صغري أو أقل سناً من املتدربني؛ ألن العكس قد يجعل أحد أو بعض
املتدربني أثناء تعريفه بنفسه أن يثري سخرية أو يجعل هناك مناطق للضحك مام يؤثر عىل شخصية
املدرب داخل التدريب .نعود مرة أخرى للسؤال :كيف يقدم املدرب لنفسه يف بداية التدريب؟
عند البدء يجب أن يجذب املدرب انتباه املتدربني من خالل تقديم سريته الذاتية بحيث يبدأ بذكر
اسمه والوظائف التي يشغلها ولها عالقة مبجال التدريب أو التخصص التدريبي ،وأحيانا ما يضع
صورة له أثناء احد الربامج التدريبية .يبني الشكل التايل بطاقة تعريف املدرب لنفسه أمام املتدربني:

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺪرب  :د .اﺣﻤﺪ ﻣﺤﺮوس ﺧﻀري

• ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
• ﻣﺪرس اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ.
• ﻣﺤﺎﴐ دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
• ﻣﺪرس ﻣﻨﺘﺪب ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة ﺑﺎﻻﻛﺎدميﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي.
• ﻣﺪرس ﻣﻨﺘﺪب ﺟﺎﻣﻌﺔ  ٦اﻛﺘﻮﺑﺮ.
• ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
• ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.
• ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻮزارة اﻟﺸﺒﺎب.
• ﻣﺪرب ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻼدارة.
• ﻣﺪرب ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻣﺎت.
• ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻮزراة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
• رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮىب ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮﰲ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.
• ﻣﺪرب ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني  -ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
• ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري.
• ﺧﺒري اﻟﺘﺪرﻳﺐ مبﺮﻛﺰ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
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التقديم :بعد أن يعرف املدرب نفسه ،يذكر املدرب يف املقدمة عنوان املوضوع ويحدد بإيجاز
الهدف العام من العرض ،وللمقدمة أهداف أهمها :توضيح ما سيقوله املدرب ،وإعطاء فكرة عامة
عام سيتناوله وتحديد الهدف العام للربنامج التدريبي ،ويجب عىل املدرب أن يتفادى يف املقدمة
األخطاء الثالثة التالية :اإلطالة  -البعد عن املوضوع  -التواضع املخل.
التعارف وكرس الجليد وقياس التوقعات :عىل الرغم من أهميته ،إال أن كثري من املدربني ال يعطونه
الوقت الكايف من الرتتيب والتحضري ،وال الوقت الكايف عند تنفيذ الورشة ،فيقومون بتنفيذه بشكل
رسيع وبدون تحقيق الفائدة الحقيقية منه .فام هو نشاط التعارف؟ ومتى يكون؟ وإىل ماذا يهدف؟
وكيف يكون؟ .يعترب نشاط التعارف من األنشطة الرئيسية املتعارف عليها يف أي ورشة تدريبية ،يتم
من خالله تقديم املدربني واملتدربني والتعارف بينهم ،ومحاولة كرس الجليد وتحقيق جو من األلفة
والراحة النفسية ملساعدة املتدربني يف االندماج يف جو الربنامج التدريبي .يكون نشاط التعارف يف
الجلسة األويل بعد تعريف املدرب بنفسه والتعريف بربنامج التدريب وأهدافه كام يف املقدمة من
أهداف نشاط التعارف :التعرف عىل أسامء املشاركني واملدربني ،كرس الحواجز وخلق جو من األلفة
واملودة بني املشاركني ،توطيد العالقات بني املشاركني.
املناخ العام لنشاط التعارف :يسود بداية الجلسة صمت وترقب نتيجة عدم املعرفة املسبقة للمشاركني،
لذا يجب عىل املدرب مامرسة نشاط أو أكرث للتعارف وإذابة الجليد .ومن املفضل تزويد املشاركني بقالئد
لبطاقات األسامء بداية اليوم ،ويكتب فيها االسم األول بخط كبري وواضح ليك يستطيع املدرب رؤيته ،وحتى
إذا وفرت الجهة املنظمة هذه القالئد فإن نشاط التعارف ال غنى عنه من جانب املدرب والذي فيه يجب
أن يتمتع املدرب بالبهجة واالبتسامة (االبتسام ينقل بالعدوى).
تنفيذ نشاط التعارف :هناك أكرث من مدخل ميكن للمدرب من خالله عمل التعارف وقياس التوقعات،
بعضها يأيت يف مرحلة كرس الجليد ،وبعضها يتم من البداية كنوع من التعارف الرسمي.
املدخل األول للتعارف :التعارف من أجل كرس الجليد :ميكن أن يتم تنفيذه يف شكل ثنائيات عىل النحو
التايل:
•الخطوة  : 1يطلب املدرب من املشاركني أن يقفوا يف صفني متقابلني ويحمل كل منهم قلمه.
•الخطوة  : 2يوزع املدرب عليهم استبيان التعارف والذي يحوي مثال ما ييل:
1.1اسم املشارك /املشاركة :….
2.2الوظيفة :….
 3.3توقعاته من الربنامج:….
•الخطوة  : 3يطلب املدرب من كل مشرتكني متقابلني أن يجيب كل منهام عن بيانات اآلخر و يقوما
بكتابة البيانات الناقصة.
•الخطوة  : 4يجمع املدرب املشاركني ويطلب منهم تقديم أحدهم اآلخر أمام بقية املشاركني
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وميكن استخدام طرق مبتكرة يف أنشطة هذا النمط من التعارف ،فيمكن توزيع أسئلة وأجوبة ويبحث
كل شخص عن الجواب للسؤال الذي لديه مع شخص آخر وعندما يجده يكون هو رشيكه يف نشاط التعارف،
وميكن توظيف األسئلة واألجوبة بحيث يكون لها عالقة مبوضوع برنامج التدريب ،كام ميكن استخدام الصور
املقصوصة إىل جزئني ويبحث كل شخص عن الجزء املكمل للصورة التي لديه مع شخص آخر ويكون هو
رشيكه يف نشاط التعارف .كام ميكن استخدام أبيات الشعر املشهورة أو عواصم الدول أو دول وعمالت
وهكذا ،فهناك العديد من األشياء التي ميكن توظيفها يف النشاط بحيث تجعل منه نشاطاً حركياً مسلياً.
كام ميكن تنفيذه بشكل فردي عىل النحو التايل:
الخطوة  : 1يحدد املدرب طريقة يتم من خاللها تحديد من سيبدأ بتقديم نفسه أوالً ،كأن يكون ذلك حسب
الرتتيب الهجايئ لحروف األسامء ،أو حسب شهور امليالد للمشاركني ،أو حسب ترتيب الجلوس ،أو أية طريق
يراها مناسبة.
الخطوة  : 2يحدد الزمن املحدد للتقديم واملكان الذي يقف فيه كل مشارك لتقديم نفسه بحيث يراه
الجميع ويكتب يف مكان بارز أو يف رشيحة عرض تقدميي األمور التي يجب عىل املشارك ذكرها يف تقدميه
لنفسه مثال :اسمه ،وظيفته ،توقعاته من الربنامج.
مالحظة :أثناء تقديم املشاركني ألنفسهم احرص عىل كتابة االسم األول لكل مشارك عىل السبورة أو الورق
القالب بعد التقديم مبارشة ،بحيث تكون لديك قامئة بكل األسامء بنهاية النشاط ،ويف حالة عدم وجود
كليهام ميكن للمدرب أن ي ّدون اسم املتدربني عىل ورقة بيضاء أمامه يك ال ينىس األسامء ويفضل أن يرسم
املدرب شكل القاعة عنده ،ويكون ترتيب األسامء يف ورقته مناظر لرتتيبهم يف القاعة ،كام ميكنك استخدام
التصفيق عقب تقديم كل مشارك لخلق جو من النشاط والحركة عىل الجلسة.
املدخل الثاين :التعارف الرسمي وقياس التوقعات :املدخل الثاين وهو املفضل لدى املدرب ،وفيه يقوم
املدرب بوضع رشيحة عليها منوذج به اسم املتدرب ووظيفته أو تعليمه ،وتوقعه من الربنامج ،وهل حصل
عىل تدريب يف نفس املجال أم ال ،مع طرح سؤال او أسئلة تشويقية أو أسئلة تساعد املتدرب عىل االستفاضة
من أجل أن يعرفه املدرب واآلخرون .ثم يعطي املدرب املتدربني مدة بسيطة ملأل هذا النموذج ويطلب من
كل متدرب أن يقوم بعرض ما تم مأله إما يف مكانه أو عىل منصة التدريب أمام زمالءه وهو ما يعد مفيدا ً
من أجل كرس الجليد .ميكن االستعانة بالنموذج التايل لربنامج تدريبي لنا عن «دعم مهارات املشاركة لدى
الشباب املرصي».
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اعتبارات هامة يجب األخذ بها عند تنفيذ املدرب لنشاط التعارف:
• تحديد مدة نشاط التعارف :يف املتوسط لورشة عمل لعدد  20مشارك ومشاركة ،فإن الوقت
املثايل لتنفيذ نشاط التعارف يستغرق  30دقيقة ،ويُفضل أال يستعجل املدرب يف إنهاء النشاط ،ألن
تطبيقه بالشكل السليم سيساعد كثريا ً يف سري الجلسات الالحقة ويخلق جسور حقيقة للتواصل
الفعال بني املشاركني.
•املرونة يف تنفيذ نشاط التعارف :قد يحدث أحياناً يف بعض الورش أن يكون كل املشاركني يعرفون
بعضهم مسبقا ،وبالتايل يجب تصميم النشاط بشكل مختلف يف هذه الحالة ،كأن يعرف كل
مشارك بنفسه ،ثم يطلب منه أن يخرب معلومة أو شيئاً يعتقد أن اآلخرين ال يعرفونه عنه.
• االستفادة من بيانات ومعلومات نشاط التعارف :حاول أن تحفظ و تتذكر أكرب عدد ممكن من
األسامء؛ فإن ذلك يساعدك عىل التواصل بشكل فعال معهم ويخلق طابعاً شخصياً لطبيعة العالقة
بينك وبينهم ،وتذكر أن أجمل يشء يحب أن يسمعه اإلنسان هو «اسمه» .باإلضافة إىل ذلك يجب
أن يوظف املدرب ما تم معرفته يف إدارة الجلسات بالتعديل من خالل اإلضافة أو الحذف وهو
ما يرتبط باملرونة .فاملدرب ال يجمع التوقعات كإجراء شكيل وإمنا من أجل االستجابة لتوقعات
ومطالب املتدربني.
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ففي تدريب لنا عن “التمكني السيايس للمرأة” لوحظ تحفظ املتدربات من البداية عىل تناول موضوع
حمالت الدعوى؛ ألن معظم املتدربات قد تلقني هذا التدريب كثريا ً ،وطلنب الحصول عىل تدريب آخر عن
مهارات التفاوض .وهو ما تم أخذه يف االعتبار من خالل تناول مهارات التفاوض بدالً من حمالت الدعوى.
ويف مركز التدريب الرضيبي مبصلحة الرضائب املرصية طالب بعض املتدربون يف برنامج عن “مهارات
القيادة” أثناء كتابة التوقعات أن يتم التطرق إىل الرتقية للمناصب القيادية يف قانون الخدمة املدنية
الجديد 81لسنة 2016فام كان من املدرب إال وأن قام بتعديل املحتوى التدريبي لليوم الثالث استجابة
ملطالب وتوقعات املتدربني.

جذب االنتباه وإثارة االهتامم وتحفيز املشاركني :يعتمد املدخل الناجح للمدرب من أجل كرس الجليد
عىل جذب انتباه املتدربني وتحفيزهم ،وهناك عدة طرق لجذب انتباه املتدربني كام ييل:
رسد قصة /واقعة :كرسد قصة عن موضوع التدريب ،أو واقعة حديثة تتعلق مبوضوع التدريب .فمثالًإذا كان التدريب عن «إدارة األزمات والكوارث» ،فيمكن للمدرب أن يتحدث عن أزمة حديثة ككارثة
األمطار يف اإلسكندرية التي حدثت يف أكتوبر 2015وكان التدريب بعدها بفرتة قريبة ،أو أن يتحدث
املدرب عن األزمة املرورية واملشقة التي تكبدها من أجل الوصول للتدريب بسبب األزمة املرورية.
األمثلة :كأن يعطي املدرب مثاالً يف بداية التدريب عن موضوع التدريب فمدرب يتحدث عن مهاراتالقيادة ،ميكنه أن يذكر أمثلة حقيقة لقادة غريوا التاريخ اإلنساين أو اإلداري.
طرح سؤال :كالسؤال يف تدريب اإلدارة املحلية عن «مدى وجود عالقة بني الدميقراطية وتطبيقالالمركزية»؟
التحدث عن واقعة جديدة وغريبة :كأن يقول« :هناك حدث غريب سأحدثكم عنه»...التحدث عن شأن عام يف البالد يحظى باهتامم الجمهور (لكن بحذر) برشط أن تكون املشكلة محلاتفاق عام أي ال يثري الحديث عنها أية انتقادات أو معارضة.
تشويق املستمعني إىل ما سيقوله  /بأن يذكر أمور مشوقة ستأيت مع إبهامها وعدم اإلفصاح.-حاول أن تستذكر طرفة أو نكتة مناسبة للشعور بالراحة بينك وبني نفسك ،وبينك وبني الجمهور .ولو
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تستخدم عرض امليديا شو ضع صورة طريفة أو صورة فزورة الستثارة الجمهور.
وضع صورة :كأن يضع املدرب صورة معينة ويطلب من املدربني أن يقولوا رأيهم فيهاففي برامج تدريبي لنا عن مهارات االتصال والتواصل الفعال استعنا بالصورة التالية وهي صورة لسور
الصني العظيم والهدف منها أن نوصل فكرة للمتدربني وهي أن «بناء وتنمية البرش أهم من بناء الحجر».
حيث نرسد من خاللها كيف أن الحجر وهو الصور مل يحقق األمان للصني؛ ألن البرش القامئني عىل حراسة
هذا السور قبلوا برشوة تسببت يف غزو الصني رغم قوة الحجر.

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ

ﺑﻨﺎء اﻻﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﺮان

وميكن كذلك استخدام الصورة من أجل توضيح مفهوم غامض يصعب التعبري عنه أو توصيله للمتدربني
بالكالم.
ففي تدريب لنا عن املبادرات املجتمعية استخدمنا الصورة التالية؛ ألنها من ناحية أثارت انتباه املتدربني،
ويف نفس الوقت يرست عىل املتدرب فهم موضوع املبادرات؛ ألن التعريف يف حد ذاته قد ال يكون معرب
كالصورة.
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وكام يتضح فإننا بسؤال املتدربني عام
يرونه يف الصورة أجمع الكل عىل أنها
تشري إىل التعاون أو التكتل أو الحشد،
وكلها مصطلحات تستخدم لتبسيط
مفهوم املبادرات االجتامعية.
أما عن كيفية تحفيز املدرب للمتدربني
فهناك أكرث من طريقة ميكن أن يحفز بها
املدرب املتدربني أهمها:
•الوعد بتقديم جوائز ألحسن مشارك ككأس ألفضل مشارك أو ميداليات أو شهادات تقدير.
•تنبيه املدربني أن هناك نظام محدد للتقييم يعطي املتدربني بناء عليه تقديرات كالتقديرات الجامعية:
ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول – ضعيف .وقد جرب املؤلف هذه الطريقة وحققت نتائج جيدة
ويف نفس الوقت غري مكلفة ،املهم أن تتفهم جهة التدريب ذلك.
•جعل أفضل مشاركني مدربني معتمدين.
•توزيع جوائز بسيطة ألفضل املشاركني كامللبس وغريها.
وضع القواعد وتنظيم العمل :بداية منيز بني نوعني من القواعد:
األوىل وهي قواعد تضعها جهة التدريب للمدرب من أجل االلتزام بها ،ويتحدد ذلك إما بشكل ودي مع
املدرب أو من خالل تعاقد واتفاق رسمي بني جهة التدريب واملدرب ومن أهم هذه القواعد:
1.1عدم الحديث يف األمور الجدلية كالسياسة والدين والزواج والطالق.
2.2عدم اتصال املدرب باملتدربني إال من خالل الجهة املنظمة.
3.3إلزام الجهة املنظمة املدرب باملواعيد كام هي محددة يف أجندة التدريب.
4.4إلزام جهة التدريب للمدرب باملادة العلمية أو بالرشائح إذا كانت جهة التدريب قد حددت سلفاً
هذه الشفافات من خالل خربائها.
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فمثالً يف الربنامج القومي للتدريب عىل «الالمركزية» التابع لوزارة الدولة للتنمية املحلية تم وضع رشائح
محددة من خالل خرباء الالمركزية ،يلتزم بها املدربون يف  27محافظة مبرص.
أما النوع الثاين من القواعد فهي القواعد التي يضعها املدرب يف بداية الجلسة التدريبية بهدف تنظيم
النقاش ،ويف الغالب ينبع جزء كبري منها من القواعد املتفق عليها مع جهة التدريب .توضع هذه القواعد
أحياناً تحت أكرث من مسمى منها القواعد التنظيمية ،مدونة السلوك ،العقد االجتامعي ،ميثاق الرشف
التدريبي .ويفضل أن تعرض عىل املتدربني أو يكتبها املدرب وتوضع يف مكان مميز بالقاعة للتذكري الدائم
بها عىل مدار التدريب .ويف بعض الحاالت ميكن للمدرب أن يكرس الجليد من خالل إرشاك املتدربني يف وضع
مدونة السلوك والقواعد املنظمة.
وفيام ييل أهم القواعد التي ميكن أن يضعها املدرب لتنظيم التدريب:
• الهاتف النقال صامت خالل الجلسات .
• احرتام الرأي و الرأي اآلخر وعدم االستخفاف بأي رأي مهام كان.
• االلتزام بوقت محدد للمشاركة والحديث.
• املشاركة بطلب اإلذن.
• عدم املقاطعة والحديث الجانبي خارج املوضوع .
• عدم الحديث يف املوضوعات الجدلية أو الحساسة :السياسة ،الزواج والطالق ،الدين.
فوائد وضع قواعد يف شكل مدونة السلوك
•التعليامت املكتوبة والواضحة تعطى طابعاً إلزاميا أكرث من التعليامت الشفوية.
•متثل املدونة نوع من العقد امللزم اجتامعياً ومعنوياً وأداة لضبط الجلسات والتحكم يف سريها ،كام
أن املدرب يقوم بتفعيلها من خالل قراءتها بني الحني واآلخر عندما يحصل خلل يف سري الجلسات،
ولعل مجرد النظر إليها أحيانا يوجه رسالة غري مبارشة للتذكري بخلل ما يف الجلسة ورضورة االلتزام
مبا فيها.
•تعترب مدونة السلوك من أنشطة كرس الحواجز والتي تساهم يف فتح أبواب النقاش واملشاركة يف
الجلسة األوىل ،وتساعد املشاركني عىل التعرف عىل بعضهم من خالل املشاركة يف إعداد مدونة
السلوك.
ننتقل إىل سؤال هام :هل من الرضوري وضع عقوبات للمخالفني للمدونة ؟ يلجأ بعض املدربني إىل َسن
عقوبات إللزام املشاركني بقوانني مدونة السلوك ،ولكن ذلك ليس رضورياً ،كام أنه يف حالة سنها فريجى
التفكري فيها جيدا ً من الناحية االجتامعية واألخالقية ،ومدى متاشيها مع بيئة التدريب والفئة املستهدفة
بالتدريب من حيث العمر واملركز االجتامعي وطبيعة التدريب ،ويجب أن تكون العقوبات طريفة
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وخفيفة بحيث تشيع جو من األلفة واالبتسام وال تسبب الحرج أو اإلهانة للمشاركني ومن أمثلها:
•فرض غرامة مالية بسيطة (حذار من املبالغة يف قيمة الغرامة) ويتم تجميع الغرامات حتى نهاية
الورشة ،ثم تحديد أوجه رصفها كأن يتم التربع بها أو إنفاقها يف رشاء علبة شوكوالتة وتوزيعها
عىل املشاركني مثال.
•وضع صندوق للعقوبات ،بحيث يقوم كل مشارك بكتابة عقوبة مفرتضة يف قصاصة من الورق ثم
يضعها يف صندوق العقوبات ،ويف حالة املخالفة يختار كل مخالف عقوبة عشوائية من الصندوق
ويقوم بتنفيذها (يجب تنبيه املشاركني بعدم املبالغة يف العقوبات كام يحق للمدرب االطالع عىل
العقوبة التي يختارها املخالف واستبدالها بعقوبة أخرى يف حال كون مبالغ فيها أو غري مناسبة
من الناحية االجتامعية أو األخالقية) .وملعالجة مثل هذا النوع من املشاكل فيمكن للمدرب أن
يقوم بتأسيس صندوق العقوبات ووضع العقوبات املناسبة فيه مسبقاً قبل الورشة وتفعليه أثناء
التدريب بعد وضع املدونة وتعليقها.

ثالثا :دور املدرب يف فرتة العرض األساسية :افعل وال تفعل.
هناك عدد من التوصيات نقدمها للمدرب يف إدارة هذه املرحلة مبا يجب وال يجب فعله:
جدول رقم ( )11توصيات إدارة العرض
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دور املدرب يف استخدام أساليب التدريب والوعي بها :يجب أن تتالءم أساليب التدريب مع املادة
العلمية والهدف منها ،ومستوى املشاركني .وعىل الرغم من تعدد األساليب (الطرق) التي ميكن
استخدامها يف مجال التدريب ،إال أنه من املهم مالحظة أن هذه األساليب ليست بدائل لبعضها البعض،
بحيث ميكن استخدام إحداها أو بعضها ،مكان البعض اآلخر ،أو يف جميع املواقف والظروف ،بل إن
لكل منها املجال أو االستخدام الخاص الذي ميكن أن تحقق فيه أفضل النتائج .وفيام ييل نعرض بإيجاز
عددا ً من أساليب التدريب األكرث شيوعاً يف االستعامل ،وميكن التمييز بني أساليب التدريب خارج العمل
(يف قاعات التدريب) وأساليب التدريب أثناء العمل كام ييل:
*** أساليب التدريب اإلداري خارج العمل
 –1أسلوب املحارضة :يعرف أسلوب املحارضة بأنه «عملية تعلّم وإخبار» ،ومبعنى آخر هو حديث
مكتوب أو غري مكتوب ،يقدمه فرد ﻤﻟﺠموعة ما .وقد يتبع هذا الحديث نقاش ،و قد ال يتبعه.
ويعتمد نجاح مثل هذا األسلوب عىل املدرب نفسه ،وعىل مقدار براعته ،وقدرته عىل تنظيم
أفكاره ،وآرائه ،وعرضها عىل مستمعيه.
 -2أسلوب دراسة الحالة :هو وصف مكتوب وبصيغة املايض لحادث حقيقي أو مشكلة حقيقية أو
موقف حقيقي يواجه موظف أو مرشف أو إدارة ما ،ويستخدم هذا الوصف املكتوب يف شكل
قصة أو موقف ويطلب من املشاركني إما تشخيص أسباب املوقف أو تحليل الحالة أو اتخاذ قرار
أو اقرتاح طرق وأساليب للعمل أو حلول للمشكلة .من مزايا هذا األسلوب يف التدريب ،أنه يعترب
من األساليب التدريبية الفعالة ،وذلك لتوافر قدر عال من املشاركة من جانب املتدربني ،لكنه ال
يصلح إال يف حال األعداد املحدودة للمتدربني.

مثال لحالة دراسية

تعد رشكة  xتورز من أحد اكرب رشكات السياحة يف مرص وميتلكها ويديرها يف نفس الوقت السيد أحمد
توفيق .ولكن نظرا ً لكرب سنه وعدم قدرته عىل العمل أسند إدارة الرشكة إىل ابنته سهام العائدة من الواليات
املتحدة بعدما حصلت عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل .اجتمعت سهام مع املوظفني بالرشكة ووضعت
خطة للرشكة سنوية قوامها جذب  500000سائح بإيرادات  10مليون جنيه .بعد مرور سنة عىل توىل سهام
إدارة رشكة  xتورز اجتمعت سهام مبديري اإلدارات ودار الحوار التايل:
سهام :مرت سنة عىل شغلنا وعاوزة أعرف إحنا عملنا إيه وإيه اليل تم.
مدير التخطيط واملتابعة :الحمد لله أنجزنا أمورنا وكله متام يا ريسه.
سهام :كله متام معناها أن اليل خططناه اتحقق؟
مدير التخطيط واملتابعة :جذبنا  250000سائح ،وحققنا إيرادات  6مليون جنيه.
سهام :بس الخطط استهدفت غري كدة.
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مدير التخطيط واملتابعة :يافندم إحنا أول مرة نحقق الرقم ده.
سهام :حدد األسباب ،وأيه سبب التقصري؟
بعد يومني حدث لقاء ثاين قدم فيه مدير التخطيط واملتابعة تقرير تفصييل ،وقد اشتملت أسباب القصور
عىل وجود مشكالت مستمرة يف أتوبيسات الرشكة وحتى مع رشكات النقل املتعاقد معها .وما كان من سهام
إال أن قررت محاسبة مدير التخطيط واملتابعة وتحويله للتحقيق.
•ملاذا تم محاسبة مدير التخطيط واملتابعة؟
•برأيك :هل ترى أن لعملية املتابعة والتقييم البسيطة السابقة أية عوائد ميكن أن تذكرها؟
 3.أسلوب النقاش املخطط :مييل الكثريون نحو األخذ بهذا األسلوب يف عملية التدريب ،ألنه يفسح اﻤﻟﺠال
أمام اﻤﻟﺠموعة لتبادل اآلراء واالشرتاك يف املناقشة .ويأخذ أسلوب النقاش املخطط أشكاال مختلفة ،منها:
املؤمترات والندوات
4.أسلوب متثيل األدوار :يتضمن هذا األسلوب خلق مواقف عملية ،وإرشاك املتدرب كطرف مبارش فيها
يواجه مشكلة معينة ،ويطلب إليه عالج املوقف بسلوك فعيل كام لو كان يعيشه يف الحياة فعال .ثم
يطلب املدرب من كل فرد أن يبدي رأيه يف الطريقة التي ترصف بها زميله ،وأن يقرتح ما يراه من
حلول يف هذا الشأن .ويستخدم هذا األسلوب عادة يف التدريب عىل القيادة اإلدارية ،وتدريب املرشفني
والبائعني وغريها من اﻤﻟﺠاالت التي تتطلب تنمية املهارة والتعامل مع اآلخرين .ففي تدريب لنا عن
مهارات التفاوض تم عمل التدريب التايل عن محاكاة ملوقف تفاويض.
تمرين :تعرف على الموقف التفاوضي

‹استعد خالد لحضور حفل الخريجني الخامس الذي تقيمه كليته ،وخطط من أجل ذلك لكل يشء ،ترتيبات
السفر ومالبس الحفل وترتيب االرتباطات االجتامعية وغري ذلك ،ولكن مع األسف اكتشف مديره يف العمل
وجود تضارب يف جداول اإلجازات ،حيث وجد املدير أن خالد وزميلته هدى طلبا الحصول عىل إجازة ملدة
أسبوع يف نفس الفرتة ،بينام تحتاج الرشكة إىل وجود أحدهام عىل األقل يف تلك الفرتة،
ويف محاولة من املدير لتجنب اتخاذ القرار الصعب بشأن تحديد أي منهام يجب عليه أن يغري موعد إجازته،
طلب من خالد وهدى أن يسويا هذه املسألة فيام بينهام  ..فامذا ميكنهام أن يفعال؟.
تعليامت:
باستخدام أسلوب متثيل االدوار يختار ثالثة متدربني :واحد ميثل املتدرب والثانية متثل املتدربة والثالث ميثل
املدير .وتجرى محاكاة ملدة  15دقيقة يتم فيها التفاوض بني خالد وهدى عىل االجازة
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 5.أسلوب املباريات اإلدارية :يتم مبوجب هذا األسلوب تقسيم املتدربني إىل مجموعتني فأكرث ،ويرتاوح
عدد كل مجموعة ما بني  7-5متدربني ،متثل كل مجموعة فريقاً إدارياً ،ثم يتم إعطاء أعضاء اﻤﻟﺠموعة
بيانات ومعلومات محددة ومعدة مسبقاً ،عن ظروف عمل املنظمة التي ميثلونها لتقوم كل مجموعة
بدورها بتوزيع االختصاصات واألعامل بني أفرادها ،وتقرر لنفسها أهدافا وسياسات تسرتشد بها يف اتخاذ
القرارات .ويتم بعد ذلك تقييم عام للمباراة ،وقرارات كل مجموعة ،وترشح األخطاء التي وقعت فيها
لتالفيها مستقبال يف الحياة العملية .ومن أهم مزايا هذا األسلوب يف التدريب:
•يتيح إدخال تغريات مفاجئة عىل سري املباراة.
•يساعد عىل توسيع مدارك املرشفني املرشحني الستالم وظائف إدارية عليا.
•ميكن تحديد الثغرات عند كل مجموعة من خالل تقييم قراراتها.
•كام يؤخذ عليها صعوبة التأكد من صدق متثيل منوذج املباراة للواقع.
•تكاليف هذا األسلوب مرتفعة.
•يحتاج إىل خربات عىل مستوى عال يف هذا املجال.
 6.أسلوب تدريب الحساسية :يعد طريقة حديثة يف ميدان التدريب اإلداري وتطبيقها عىل مستوى
املنظامت ما زال محدودا ً ،يهدف إىل زيادة حساسية العامل أو املدير للعالقات اإلنسانية ومعرفة رد
فعل ترصفاته تجاه اآلخرين وطرق تعامله معهم .يف هذا األسلوب يجتمع العاملون للنقاش بدون
هدف محدد أو جدول أعامل سابق ،يتبادلون الرأي يف شخصيات كل منهم ويتلقى كل منهم رد
فعل اآلخرين آلرائه وشخصيته .دور املدرب هنا هو توجيه النقاش ومتابعته دون التدخل ،ومن
خالل املناقشة يستطيع املدرب رصد اتجاهات املتدربني تجاه بعضهم وتحديد الفئات القيادية وربط
املتدربني ببعضهم بشكل إيجايب أكرب .لذلك فأهمية دور املدرب هنا كبرية حتى ال تحدث نتائج عكسية.
وأبرز مميزات هذه الطريقة هي تنبيه حواس املتدرب وإيقاظ مشاعره املرتبطة بالعالقات اإلنسانية
وزيادة إدراكه للعوامل الشخصية ومدى تأثريها يف تفكريه وترصفه وإحداث تأثري مبارش يف سلوكه
واتجاهاته.
7.املناظرات  :تستخدم املناظرات كأسلوب تدريبي يف املوضوعات التي بها وجهتي نظر عىل األقل بحيث
يقوم الطرف األول (متدرب
أﺛﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﲆ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ  :ﻣﻨﺎﻇﺮة
أو مجموعة ما) بعرض
• اﻟﻬﺪف  :ﺗﺒﻴﺎن اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌـﺔ ﻋﲆ اﻷﻣـﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
وجهة نظره املؤيدة ،بينام
• ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﺟﻮاﻧﺐ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وأﺧﺮي ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
يقوم الطرف األخر (متدرب
وﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .
كان أو مجموعة ما) بعرض
•ﻳﻘﺴﻢ اﳌﺘﺪرﺑﻮن اﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘني :
وجهة نظر مغايرة .ففي
 اﻻوﱃ ﺗﱪز اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .برنامج تدريبي لنا عن
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﱪز اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .ﺗﻌﻠﻴامت :
األمن القومي وتأثري العوملة
• زﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ  ٢٥ :دﻗﻴﻘﺔ
تم تطبيق أسلوب املناظرة
• أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺐ  :اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﳌﺠﻤﻮﻋﺎت  -اﳌﻨﺎﻇﺮة  -ﻧﻘﺎش ﻣﺸﱰك
كام يف التدريب التايل:
التدريب
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8.الزيارات امليدانية :وهي عبارة عن جولة مخطط لها بعناية خارج مكان التدريب .الهدف منها تقديم
رؤية واقعية لكيفية سري العمل .ففي أحد الربامج التدريبية التي حصل املدرب فيها عىل مهارات العمل
السيايس باململكة األردنية الهاشمية ،وبعد أن حصلنا عىل املعلومات الخاصة بعمل مجلس األمة ،تم
عمل زيارة ميدانية ملجلس األمة .وكذلك يف برنامج تدريبي عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالهاي
بهولندا قامت جهة التدريب بعمل زيارات ميدانية الهم جهات مواجهة الفساد بهولندا وأهمها
االمبودسامن والنيابة العامة.
9.عصف الذهن :مفهوم العصف الذهني :اسرتاتيجية العصف الذهني واحدة من أساليب تحفيز التفكري
واإلبداع الكثرية وتقوم عىل إثارة فكر مجموعة من املعنيني بحل املشكلة للبحث عن بدائل مبتكرة قد
يتعذر التوصل إليها بأسلوب التحليل املنطقي .يقوم العصف الذهني عىل ثالثة مراحل :املرحلة االوىل:
صياغة املشكلة ،املرحلة الثانية :توليد أكرب قدر ممكن من األفكار سواء كانت مألوفة أو غري مألوفة لحل
املشكلة .يف هذه املرحلة يجب االلتزام مبجموعة قواعد أهمها :رضورة تجنب النقد لألفكار املتولدة
وتوليد أكرب قدر من األفكار مع تشجيع األفكار غري املألوفة .املرحلة الثالثة :مرحلة تقييم األفكار التي تم
استخالصها خالل املرحلة السابقة وتتضمن هذه املرحلة :انتقاء األفكار ذات الفائدة املبارشة ،واستبعاد
األفكار التي ثبت
خطؤها اعتامدا ً عىل اﳌﺮأة واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  :ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻹدارة ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
• اﻟﻬﺪف  :اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ إدارة اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
الخربات السابقة مع
•ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺪرﻳﺐ
املقارنة بني األفكار
ﺣﻴﺎد اﳌﺘﺪرﺑني وﻓﺼﻞ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘني
استنادا إىل ما تحظى
•ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﱰﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ داﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ اﳌﺮﺷﺤﻮن.
به كل فكرة من
•ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﱰﺷﺢ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮﺷﺤني  ..وميﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﺪرﺑني ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻨﺎﺧﺒني.
موافقة .وبشكل عام
•ﻳﺘﺎح ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ  ١٠دﻗﺎﺋﻖ ﻟﻌﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎيب.
يفضل أن يكون عدد
•ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺮوض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
األعضاء يف املجموعة
•ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﺪرﺑني ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض.
من (.)7 – 5
ﺗﻌﻠﻴامت :
 زﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ  ٤٠دﻗﻴﻘﺔ .10املحاكاة :تعتمد
 أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺐ  :اﳌﺤﺎﻛﺎةاملحاكاة عىل تنفيذ
 اﻷدوات  :ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺼﺔ وﻛﺮاﳼ ﻟﻠﺤﻀﻮر.متثييل
سيناريو
مطابق أو شبيه
بالواقع فهو متثيل درامي ملواقف (إدارية أو سياسية) الهدف منها محاكاة الواقع من أجل التدريب
عىل موقف شبيه .التمرين التايل ميثل محاكاة قمنا بها يف أحد الربامج التدريبية املعنية بالتمكني
السيايس للمرأة.
	11.االختبارات :تتمثل أحد األساليب الحديثة يف التدريب يف قيام املدرب بطرح مجموعة من األسئلة
الخاصة باملوضوع عىل املتدربني يف شكل أسئلة يف الغالب تكون إجابتها بسيطة ومحدودة كاألسئلة
التي تكون إجابتها بنعم أو ال أو أسئلة االختيار من بني متعدد ،ففي برنامج تدريبي عن إدارة الحمالت
االنتخابية وجدنا أن أهم طرق توصيل املعلومة للمتدربني ألمور وقوانني االنتخابات املعقدة بأن نطرح
أسئلة معينة ونتلقى إجاباتها .لكن هناك رشوط لنجاح هذا األسلوب تتمثل يف جعل اإلجابة عامة ويف
شكل مناقشات عامة وأن يكون هناك تنظيم محكم للمدرب لهذه األسئلة كأن يجعل اإلجابة برفع اليد
86

وأن يكون للمتدرب إجابة واحدة لكل سؤال ...واملثال التايل قدمناه يف هذا التدريب.

متﺮﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ

ﻋﻠﻖ ﻋﲇ ﻣﺎ ﻳﲇ :
- ١اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮﳼ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻟﻮاء ﺑﺎﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺒﺎﺣﺚ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺣﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎش
ﰲ ﺷﻬﺮ اﻏﺴﻄﺲ اﳌﺎﴈ وﻳﺮﻳﺪ اﻟﻨﺰول ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ  .ﻫﻞ ﻳﺠﻮز؟
 -٢دﺧﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺨﺮاين ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻣﻌﻪ ﻗﻠﻢ رﺻﺎص وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺄﺷري ﺑﻪ ﻋﲆ
ورﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب  .ﻛﺎن ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺎﻃﻼً  ,ﳌﺎذا ؟
 - ٣ﻣﻦ ﻏﻤﺮة ﺣامس أﺑﻮ اﳌﻜﺎرم ﻛﺘﺐ ﻋﲇ ورﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﺒﺎرة ” ﻣﱪوك ﻳﺎ ﺳﻴﺎدة
اﳌﺮﺷﺢ ﺣﺒﻴﺒﻚ ﻋﺎدل اﺑﻮ إﺳامﻋﻴﻞ “ .ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ذﻟﻚ ؟
 - ٤رﻏﻢ اﻻﻗﱰاع ﴎي وﻛﺘﺎيب ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ ﺷﻔﺎﻫﺔ  .ﺻﺢ أم ﺧﻄﺄ ؟
 .12الرسومات :ميكن يف بعض األحيان أن يكون أحد األساليب التدريبية أن يطلب املدرب من املتدربني
رسم تصورهم ملفهوم أو عالقة تنظيمية معينة أو أن يطلب منهم رسم منوذج معني .فكام أرشنا يف
حالة تعريف املبادرات املجتمعية كان الرسم أحد أهم األساليب التدريبية .كذلك ميكن أن يقوم
املتدربون برسم عالقات معينة كأن يرسم مسارات تطور مشكلة أو أزمة معينة .لكن يجب مالحظة
أن بعض الحضور قد ال يكون بارعاً يف الرسم ،لذا يجب أن يكون هذا التمرين ثنائياً أو جامعياً بحيث
تشتمل املجموعة عىل تنويع من املتدربني.
 .13أسلوب املشاركة من خالل األسئلة :وسوف ييل الحديث عنها بالتفصيل يف حينها.
*** أساليب التدريب أثناء العمل :ميكن اعتبار جميع ما ذكر أساليب تدريب خارج العمل ،وهناك نوع
آخر من التدريب يكون أثناء العمل له أساليبه أهمها:
1.1فرتة تحت التمرين :حيث يقيض العامل عدة أشهر تحت إرشاف رئيسه أو زميل قديم قبل أن
يصبح مسئوال متاماً عن العمل.
2.2الدوران بني الوظائف :حيث يعمل املتدرب يف وظائف متعددة لفرتات قصرية ،ومن أجل تكوين
فكرة شاملة عن الوظائف التي يحتاج اإلملام بها.
3.3أسلوب املكتب اﻤﻟﺠاور :هنا يكون مكتب العامل الجديد بجوار مكتب رئيسه أو زميل قديم يقوم
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بتعليمه وتدريبه.
4.4شغل وظائف الغائبني :ويتضمن تكليف املوظف املتدرب بأعامل رؤسائه أو زمالئه القدامى لفرتة
محدودة أثناء غيابهم لسبب ما.
5.5توجيه األسئلة :أي قيام املدرب بسؤال املوظف الجديد دامئاً عن ماذا يجب أن يفعل يف هذه
املسألة أو تلك.
6.6أسلوب التطبيق العميل :مبوجب هذا األسلوب يقوم املدرب بأداء عمل ما ،أمام مجموعة األفراد
املتدربني ،مع رشح نظري وعميل ملراحل أداء العمل وإجراءاته ،دون أن يشارك املتدربون يف أداء
العمل ،ليك يسمح لهم باملناقشة واالستفسار.
7.7املشاركة يف أعامل اللجان :وفيه يتم تعريف املتدرب خربات وآراء أفراد آخرين ،والتدريب عىل
عرض آرائه ،ومناقشة اآلخرين والعمل ضمن جامعة ،ويفيد يف التدريب لشغل وظائف إدارية أو
قيادية.
معايري االختيار بني أساليب التدريب :إن االعتامد عىل أسلوب تدريبي دون اآلخر يتوقف عىل مجموعة
من املعايري:
نوعية املتدربني وعددهم
كفاءة املدربني وقدراتهم عىل تنفيذ الربنامج التدريبي
أهداف التدريب ومهامه النظرية والعملية
مدة الربنامج التدريبي
نوعية األدوات والوسائل املستخدمة ومناسبتها
ميزانية التدريب ومواعيده
مدى مناسبة األساليب التدريبية لحاجات املتدربني
محتوى املادة التدريبية
املدى الزمني للتدريب.
كيف يخاطب املدرب املتدربني :من املتفق عليه بني جموع املدربني أن املدرب ال يجب أن يتجاهل
أسامء املتدربني أثناء جلسات التدريب ،ومن املتفق عليه كذلك أن املدرب ال يجب أن يستنكر أو يتجاهل
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املتدربني من خالل عبارات“ :تكلم يا”“ ،تكلم يا متدرب” ...لكن ليس هناك اتفاق عىل كنايات أو ألقاب
املتدربني ،فهل يستخدم املدرب اسم املتدربني دون ألقاب ،أم يستخدم لقب دارج ككلمة “أستاذ” أو
“أستاذة”...؟ نرى بأن املدرب يفضل أن يستخدم ألقاب مثل أستاذ لكل الحضور أو أن يخاطب كل
متدرب بحسب مهنته ،كدكتور أو مهندس أو أستاذ ملن ال لقب ملهنتهم كاملوظفني اإلداريني .ونرى كذلك
أنه يف حالة عدم معرفة املدرب السم أو لقب املتدرب أن يستخدم كلامت مثل “حرضتك” “ ،يا فندم”.
دور املدرب يف إدارة األسئلة والنقاش داخل قاعة التدريب :أرشنا إىل أن طرح األسئلة يعد أحد األساليب
التدريبية ،وميكن تناول كيفية إدارتها من خالل ما ييل:
1-1ال تنىس من البداية أن تحدد وقت تناول األسئلة:
•خالل العرض.
•نهاية العرض.
•قبل عرض الخالصة.
 -2تفهم هدف مقدم السؤال :يصنف األفراد الذين يوجهون األسئلة إىل:
•الراغبون يف استعراض العضالت.
•الراغبون يف الحصول عىل معلومات.
•املفكرون التحليليون.
•طالبو املعلومات لفهم األمور واتخاذ القرارات.
 -3نصائح حول األسئلة املوجهة للمقدم:
•ركز النظر عىل عيني السائل فهذا يشعره باهتاممك و يسهل عليك فهم السؤال وانصت
للسؤال جيدا ً.
•اجعل جوابك ورد فعلك تلقائياً دون تكلف.
•ال تدخل يف نقاش فردى.
•احتفظ بذهنك حارضا ً عن املوضوع.
•ركز واخترص يف إجابتك.
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•وجه إجابتك للجميع وليس ملن سأل فقط.
•أعد صياغة السؤال حتى يتفق واملوضوع ،وللتأكد أنك فهمت السؤال
•ميكنك أن تكتب السؤال يك ال تنىس.
•حول االتهام إىل سؤال وال تنفعل.
•ال تقبل أسئلة شخصية حولها إىل سؤال عام جامعي.
•ال تسمح للسائل أن يستدرجك فيصبح هو املتحكم يف الحوار.
•ال تحاول اخرتاع أو فربكة إجابة.
•ال تبدى عدم الصرب.
•ال تنشغل عند سامعك للسؤال فال تستدر لكتابة يشء عىل لوحة الكتابة وال تنظر يف املوبايل.
•ال تقم باإلجابة إن مل تعرف جواب السؤال واكتف بقول «ال أعلم» .
 -4كيف تتعامل مع األسئلة املحرجة أو الصعبة؟
•احتفظ بالهدوء واالبتسامة.
•عند إجابة سؤال محرج استخدم أدلة واقعية من أحداث ووقائع يعلمها الغالبية من
الحارضين.
•يف حالة السؤال غري املعروف حوله إىل سؤال موجه لحضور يحتاج إىل إجابة واضحة .كأن
تقول «طيب ما رأيكم يف سؤال أحمد الخاص ب»...
•ال تستخدم إجابات تحمل معنى طلب التأكيد من الحارضين ”أليس كذلك؟“.
•تظاهر أحيانا إنك مل تسمع السؤال أو انتظر قليالً لعل يف االنتظار من يجيب.
•قد تبحث عن املشاركني النشطاء ممن يحبون اإلجابة والحديث باستمرار وتوجه إليه السؤال
وتسأله عن رأيه.
•تظاهر بأنك مل تفهم السؤال.
•أ ّجل السؤال ملا بعد انتهاء العرض.
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•أجب عىل السؤال بسؤال أخر.
•أخربه انك ال تعلم اإلجابة وسوف تبحث فيها.
مدرج التعامل مع األسئلة املحرجة :ميكن تجميع طرق تعامل املدرب مع األسئلة املحرجة كام يف املدرج
التايل:
شكل رقم ( )6مدرج التعامل مع األسئلة الحرجة

ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ ﻗﺎل
ﻻ اﻋﻠﻢ ﻓﻘﺪ اﻓﺘﻰ  -ﻣﻊ
اﻟﻮﻋﺪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ  :ﻃﺮح اﻟﺴﺆال ﻋﲆ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
-ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺸﺎرك اﻟﻨﺸﻂ  -اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ

ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﺆال  :ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻌﺪم ﺳامع اﻟﺴﺆال  -ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻌﺪم ﻓﻬﻢ
اﻟﺴﺆال  -ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺴﺆال ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ

بالنظر إىل هذا املدرج ،نجد أن هناك تدرج يف التعامل مع األسئلة املحرجة من أسفل إىل أعىل كام ييل:
( )1مرحلة عدم التعامل مع السؤال:
 -1حالة تظاهر بعدم سامع السؤال :يف هذه الحالة يكمل املدرب سري الجلسة التدريبية دون ابداء أي اعتبار
للسائل .لكن إذا ألح السائل فعىل املدرب أن ينتقل إىل الحالة التالية.
 -2التظاهر بعدم فهم السؤال :كأن يطلب املدرب من السائل توضيح السؤال .يف هذه الحالة قد يشارك أو
يتطوع آخرون برشح السؤال وأحياناً اإلجابة عليه.
 -3تأجيل السؤال لنهاية املحارضة :هنا يطلب املدرب من السائل تأجيل السؤال أو اإلجابة عليه إىل نهاية
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املحارضة لقيود تتعلق بوقت الجلسة أو أن إجابة هذا السؤال سوف تستهلك وقتاً كبريا ً.
( )2مرحلة البحث عن بديل لإلجابة :وفيها أكرث من طريقة منها:
 -1إعادة طرح السؤال عىل املجموعة :وفيها يعيد املدرب صياغة السؤال عىل املجموعة املتدربة تحت
جملة» زميلكم يسأل سؤال هام وهو »....
 -2طريقة املشارك النشط :وفيها يعيد املدرب صياغة السؤال عىل املجموعة ،ولكن مع تركيزه عىل أحد
املتدربني النشطني املعروف عنهم كرثة املشاركة ،وحتى لو مل يجب إجابة صحيحة ،فإنه يفتح حوار لدى
املجموعة.
 -3وهناك كذلك ضمن نظرية البديل أن يختار املدرب شخص بعينه باالسم ويطلب منه اإلجابة وهذه أسوأ
مراحل نظرية البديل.
( )3مرحلة املواجهة بعدم املعرفة:
فيها يقول املدرب أنه ال يعلم اإلجابة .ولكن ليك تنجح تلك الطريقة يجب أن يوعد املتدربني بالبحث يف
املوضوع وتقدميها يف اليوم التايل إذا كان املدرب سيحرض التدريب اليوم التايل أو يأخذ بيانات املتدربني مع
الوعد بإرسال اإلجابة إىل املتدرب السائل يف أرسع وقت.
ويف النهاية نقدم النصيحة التالية يف مجال إدارة األسئلة يف التدريب وهي أن تشجع دوماً عىل طرح
األسئلة ،حيث تعترب األسئلة املوجهة من املشاركني جزءا ً ال يتجزأ من أي مجهود تدريبي ناجح ،ويجب عىل
املدرب أن يبني بشكل متكرر عند بداية الدورة ويف أثنائها أنه يرحب بطرح أي نوع من األسئلة .كام يجب
عىل املدرب أيضاً أن يتوقف بني الحني واآلخر ويحث املشاركني عىل طرح األسئلة ،وسوف يتفاوت بالطبع
عدد املرات التي تتوقف عندها من أجل تلقي األسئلة استنادا ً إىل مدة الدورة وسعتها ،ولكن يجب املحافظة
عىل هذا األمر باستمرار ،والواقع أن األسئلة تعترب مؤرشا ً إيجابياً بالنسبة للمدرب ،فهي الوسيلة التي ينجح
بها يف إيجاد جو مفتوح ومشجع عىل التعلم ،وعندما يوجه املشاركون أسئلتهم ،فإنهم يظهرون تعبريهم
بأنهم يف وضع مريح ويف بيئة دراسية إيجابية ،وعىل العكس من ذلك عندما يسود القلق أو التوتر تقل
مشاركة املتدربني وتختفي أسئلتهم.
وهناك فائدة أخرى بالنسبة للمدرب ،وهي أن األسئلة تساعد املدرب يف تذكريه باملعلومات التي قد يكون
أغفلتها ،فأحياناً عندما ينتهي املدرب من التحضري بشكل مكثف ،قد ينىس أو يغفل بعض التفاصيل ،وحقيقة
األمر أن املدرب عادة يعرف الكثري عن موضوع بعينه بحيث ال يستطيع تضمني كل معلوماته يف برنامج
واحد .ويف مثل هذه الحالة ،ميكن ألي سؤال من األسئلة أن يعمل كحافز الستثارة بعض املعلومات والتي قد
تفيد يف التدريب .إن أكرث امليزات وضوحاً يف جو مفتوح هو استطاعة املدرب أن يعرف بسهولة فيام إذا كان
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املستمع يستوعب املعلومات التي يتلقاها ،فإذا كانت األسئلة ترتبط بصورة متسقة باملضمون الذي يعتقد
املدرب فيه أنه قد تم تقدميه بوضوح ،فإنه قد يكون يف حاجة إىل زيادة يف الرشح والتوضيح لتلك الوحدة.
يبقى السؤال الهام :كيف تقوم بانتزاع األسئلة من الدارسني؟ ماذا يحدث إذا أعلنت وكررت بصوت مرتفع
أنك ترحب باألسئلة والتعليقات ،ولكن املشاركني يستجيبون إلعالنك بنظرات جوفاء خالية من أي معنى؟
هناك عدد من الحلول لهذه املشكلة.
اطلب من مجموعة من املشاركني أن يعملوا معاً لوضع ثالثة أسئلة أو أكرث ،خصوصاً بعد تقديم جزء
معني أو معقد من الدراسة ،ميكنك أيضاً تعيني أحد األركان يف الغرفة ،حيث يقوم املشاركون بكتابة األسئلة
عىل ملصقات خاصة باملالحظات (تقوم أنت بتأمينها) ثم تثبيتها عىل الجدار .وهذا من شأنه مساعدة أولئك
الذين يشعرون بحرج شديد يف الكالم يف أثناء الدورة ،كام ميكنك اسرتداد املالحظات أثناء االسرتاحة ،ويحتمل
أن يكون أكرث األساليب تأث ًريا هو املكافأة الفورية ألول شخص يطرح سؤاالً .ويكون ذلك مبنزلة مقابلة سؤاله
بابتسامة عريضة أو كلمة تشجيع أو نوع من اإلطراء له عىل شجاعته وريادته.
إن الطريقة التي تجيب بها عن األسئلة -خصوصاً السؤال األول -تعترب مهمة جدا ً .سوف يالحظ املشاركون
مدى استجابتك وليس مجرد مضمون إجابتك ،بل موقفك أيضاً من السؤال واإلجابة .هل أنت بصفة عامة
تشعر بسعادة وأنت تقوم بعملية الرشح ،أم أنك تعتقد ذلك نوعاً من االعرتاض واملقاطعة؟ إذا كانت
استجابتك يكتنفها بعض األنفة والرتفع أو االنزعاج فسوف يزداد التوتر ويقل معدل املشاركة واستيعاب
محتويات الدورة .وميكنك استخدام األسامء عند شكرك للمشاركني .كام ميكنك أن تخطو نحو صاحب أي
استفسار ،وأن تجعل نظرك يلتقي بنظره ثم تبتسم وتعيد طرح السؤال عىل الحضور بحيث ميكن ألي فرد
متابعة إجابتك ،وميكنك يف الوقت نفسه التحقق من فهمك للسؤال.
كيف يتعامل املدرب مع االعرتاضات داخل القاعة :اتيكيت تعامل املدرب مع االعرتاضات :هناك
تدرجاً ينبغي عىل املدرب أن يتعامل به مع اعرتاض أحد أو بعض املتدربني داخل القاعة تتدرج كام يف
الخطوات التالية:
 -1االستهالل الطيب (أسلوب التغذية العكسية  :)feedbackأسلوب نعم ولكن :يبدأ املدرب بعبارات
مثل« :إنني اقدر املعلومات التي ترسدها» « إنني احرتم جديتك»« ،إنني سعيد مبا قلت»“ ،إنني اتفق يف
كثري مام قلت”ولكن”هل تسمح يل أن اختلف معك يف بعض مام قلت بِشأن كذا وكذا”...
 -2األسلوب االستشهادي :يقول املدرب للمعرتض “أنا أقدر وجهة نظرك ولكن بعض الدراسات تقول”...
أو يقول “أنا اقدر وجهة نظرك ولكن العامل فالن يقول أو الشيخ  ...يؤكد”.
 -3األسلوب الوسطي :يعتمد عىل التوصل لحل وسط :يقول املدرب للمعرتض “لنقبل بوجهة نظرك،
ولكن لنا أيضاً وجهة نظرنا ولنصل إىل منطقة وسط”.
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 -4املدخل االستفهامي :يقوم عىل طرح تساؤل :يسأل املدرب املعرتض”:أنا متفق معك ،ولكن لو كنت
مكاين ماذا ستفعل؟” ملحوظة :من املهم ان تكون عينيك وحديثك عندما ترد عىل اعرتاضه بسؤال أن
تكون موجهة لكل القاعة أو لجميع الحضور وأن تبدأ يف تجهيز الرد.
 -5تجاهل االعرتاض :التجاوز :عىل املدرب أن يتفادى االعرتاض حتى ال ينهار التدريب كامال.
إدارة العرض من جانب املدرب :هناك مجموعة من النصائح للمدرب من أجل إدارة التدريب بشكل
جيد ودون أن ميل املتدربني .تتعلق هذه النصائح تحديدا ً مبهارات العرض وكيف يستخدمها املدرب
بشكل ناجح .وبعامة نقدم هذه النصائح ألصحاب املهن األخرى والتي تتعلق بالتعامل مع الجمهور
كاملحامني واملدرسني والسياسيني ،وبخاصة ممن يرغبون يف الرتشح من أجل إدارة جيدة لحمالتهم
االنتخابية .نعود مرة أخرى اىل مهارات العرض ،وفيام ييل نقدم أهم هذه النصائح:
 -1وضع الجسم :ينبغي أن تكون واقفاً يف مواجهة الحارضين وجها لوجه .وال تكن صلباً او متخشباً يف
وقفتك ..تجنب عمل أي إمياءات بالقلم.
•من األهمية مراعاة:
–الوقوف أفضل من الجلوس وامليش أفضل منهام
–املطلوب امليش املتأين مع الوقوف أحيانا
–قف مستقيام وأرفع رأسك وانظر إىل الجمهور
–حرك يديك مبا يتناسب مع الكالم وبطريقة سهلة وطبيعية
–ال ترش بإصبعك اىل الجمهور وميكنك اإلشارة إىل أي اتجاه آخر
أحذر من :وضع يدك يف جيبك أو الوقوف أو الجلوس غري املتزن ،واحذر كذلك من الحركات الالإرادية.
 -2حركة العني :عليك أن تتوجه بحركة عينك يف عيون كل املتدربني أو من تتحدث إليهم .وان تستدر برأسك
لتحتوي كل الحضور من اليمني إىل اليسار .حركة العني تشعر كل متدرب أنت تتحدث وتنظر إليه إنك
تتحدث إليه هو .راعي:
–ال تثبت النظر إىل جانب معني أو إىل شخص معني بالقاعة.
–تأكد من توزيع النظرات إىل جميع الحضور وال تهمل أحدا ً.
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وقد روى الطرباين بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص ريض الله عنه قال « كان رسول الله صىل الله عليه
ىل حتى ظننت أين خري
وسلم يقبل بوجهه وحديثه عىل رش القوم يتألفه بذلك ،وكان يقبل بوجهه وحديثه ع َّ
القوم ».
 -3تحكم يف معدل الصوت :يقصد مبعدل الصوت رسعة أو بطء الصوت.
•ال تسري يف عرضك عىل وترية واحدة .فاملوضوع الصعب أو الذي ال يلم به الجمهور أو ترى أنه مهم
استخدم الصوت البطيء .وأحيانا نبطئ من املعدل للتأكيد عىل معلومة مهمة.
•شدد عىل الكلامت املهمة.
• الحظ ملعدل الصوت أهمية يف العرض حيث يقيض عىل الرتابة وامللل.
 -4تحكم يف درجة الصوت :واملقصود بدرجة الصوت درجة ارتفاع وانخفاض الصوت.
•فالصوت العايل مطلوب أحياناً والصوت املنخفض أيضاً مطلوب ،لكن ال تسري عىل وترية واحدة.
فالصوت العايل باستمرار يزعج الجمهور والصوت املنخفض باستمرار يسبب النوم للجمهور .التنويع هنا
هدفه التخلص من حالة الرتابة واململ.
•املطلوب أن تستخدم الصوت العايل عند الرغبة يف إثارة انتباه الجمهور أو عند املواضيع الهامة.
 -5تحكم يف نربة الصوت :عىل املدرب أن ينوع من نربة صوته حسب املوضوع .فاملوضوع الذي يثري هموم
الناس له نربة تختلف عن تلك املتعلقة بإلقاء نكتة أو اإلجابة عىل سؤال.
 -6التوقف الصويت :مثلام توقف الجمل يف الكتابة يتوقف العارض عند نقاط معينة بهدف إثارة الجمهور
خاصة وإذا كان غري منتبه .كأن يقول مثال :ننتقل اآلن إىل موضوع أحداث الفتنة الطائفية أو الفساد يف
الصناديق الخاصة (وتنتظر قليالً )...هنا بعد التوقف يبدأ الجمهور يف االنتباه.
 -7تطبيق العالمات الصوتية :كأن يربز املتحدث تعبريات التعجب عند التعجب وتعبريات االستفهام عند
االستفهام وهكذا...
 -8استخدم امليكروفون بشكل صحيح :يف حالة التحدث باستخدام امليكروفون تأكد أنه يعمل واستخدمه
مبسافة معقولة من فمك .حاول أن تقربه وتبعده من فمك للحصول عىل درجات صوت مختلفة.
 -9اهتم مبظهرك :عىل املدرب أن يهتم مبظهره الخارجي ،فقد جاء يف األثر «إن الله جميل يحب الجامل»
فعالوة عىل املسئولية الدينية لالهتامم باملظهر عىل مستوى شخيص عىل املدرب أن يتذكر بأنه قدوة لآلخرين
وأن أي إهامل ملظهره قد يثري التساؤل لدى اآلخرين :هل هذا اإلهامل ينسحب عىل دورته التدريبية؟
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إدارة العروض التقدمية وكيفية استخدم الداتا شو
نقدم فيام ييل أهم نصائح الستخدام جهاز الداتا شو:
•ال تقف أمامه.
•ال تستخدم ألوان غري متناسقة.
•ال تجعل الصفحة مكتظة باملعلومات والسطور .حيث يفضل أن تكون  5سطور وبخط واضح وكبري
يتمكن كل الحضور من رؤيته .فالشكل التايل غري مطلوب إطالقا من جانب املدرب.

ففي هذه الرشيحة عدد كبري من األخطاء منها:
•تكدس صفحة الرشيحة وازدحامها.
•صغر الخط وعدم وضوح الرؤية.
•استخدام ألوان غري متناسقة.
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•استخدام أكرث من خط.
•وجود مرجع يف الرشيحة وهذا غري محبب يف الرشائح.
•عدم مالءمة الشكل مع محتوى الرشيحة.
ونويص يف النهاية يف مجال إدارة التدريب من جانب املدرب:
 -1أهمية أن يو ّجه املدرب الربنامج التدريبي نحو احتياجات املتدربني :إن املتدربني يرغبون يف معرفة مدى
ارتباط الدورة باحتياجاتهم .وعىل املدرب عمل تقييم لتحديد رغباتهم وتوقعاتهم .وميكنه فعل ذلك حتى
ولو كانت الدورة إلزامية ،وأن املتدربني يجربون عىل الحضور بدون رغبة كاملة منهم .وتساعدك اإلجابة عن
األسئلة التالية عىل ربط الدورة بحاجات املشاركني وتسخريها لتحقيق أهدافهم:
 ملاذا اختاروا هذه الدورة؟ ما هي دوافعهم للمشاركة؟ هل هم راغبون بالفعل يف موضوع الدورة أم أنه ينبغي عليك تحفيز اهتامماتهم؟ ما مقدار املعرفة واملعلومات املتوفرة لديهم حول املوضوع قبل الدورة؟ ما مقدار املعرفة واملعلومات املتوقع اكتسابها بعد نهاية الدورة؟ هل هناك بنود أو محتويات يف الدورة ذات اهتامم خاص للمشاركني. ما نوع اللغة التي يستخدمونها يف بيئة العلم؟ (هل هناك أي عبارات أو مصطلحات سوفتساعدك يف إلقاء الدورة من وجهة نظرهم)؟
يجب عىل املدرب بكل اهتامم أن يستغل جزءا ً من وقته ليتعرف عىل مستمعيه ،وميكنه القيام بذلك من
خالل تقييم لالحتياجات قبل أن يبدأ الدورة .فإذا كان ذلك غري ممكن ،ينبغي عليه استخالص هذا النوع من
املعلومات يف بداية الدورة بطريقة تبادلية منتظمة قبل أن يبدأ يف تقديم املضمون .وسوف يق ّدر املتدربون
بكل تأكيد رغبة املدرب يف تحقيق االستفادة من وقتهم استفادة مثمرة وربط الدورة باحتياجاتهم الخاصة.
-2أن يراجع املدرب أجندة التدريب ويعمل بها :البد أن يكون هناك جدول أعامل للربنامج التدريبي يوضح
بجالء املوضوعات ومواقيتها ،فهذا يسهل عىل املتدربني معرفة األوقات الخاصة بالعمل والراحة والغداء،
والبد من املحافظة عىل جدول األعامل قدر اإلمكان مع بعض التعديالت التي قد تكون رضورية .والواقع إن
االلتزام بالجدول ،بصفة عامة ،يبني لك معرفة كيفية السيطرة عىل نفسك ،وعىل املجموعة والوقت املخصص
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للدورة .ويقوم بعض املدربني بتضمني جدول األعامل يف نرشات الدورة ،أو بوضعه عىل شكل ملصق كبري
داخل غرفة التدريب أو يف مدخلها.
رابعا :ختام التدريب :إذا كان اإلقالع أخطر يشء يف الطريان ،فإن  %54من حوادث الطائرات تقع يف آخر 10
دقائق ،لذا عىل املدرب كام بدأ بقوة أن يحافظ عىل قوة أدائه حتى النهاية .وهنا يجب أن ينهي املدرب
تدريبه مبا ييل:
•أن يعيد صياغة أهداف العرض بأسلوب إنشايئ مخترص (ملخص).
•أن يذكّر بالهدف ويوضح كيف تم تحقيق الهدف.
•أن يفتح املجال لألسئلة إن خطط لذلك.
•أن يتقدم بالشكر لحسن استامع الجمهور وكذلك للجهة املنظمة إن وجدت.
ونويص هنا أن عىل املدرب يف الخامتة أن يركز عىل حث املشاركني عىل مواصلة عملية التعلم خارج الفصل
الدرايس ،وتطبيق ما تعلموه عملياً مبجرد رجوعهم للعمل ،ويجب أن يربط املدرب املتدربني بكتب معينة
أو مراجع مخصصة ،ويذكرهم بأن التعلم هو موقف إنساين مستمر ملن أراد الفائدة ،وال سبيل يف عرصنا إىل
التوقف عند مستوى معني من املعارف أو املهارات.
خامساً :املدرب اإلداري :قضايا متفرقة
 -1املدرب املوقفي :املدرب مثل املحامي الذي يغري من عرضه أمام املحكمة بحسب املوقف وما يستجد
من أدلة أو من ردود الخصم .فال يتعامل بأسلوب واحد مع كل حاالت التدريب .املغزى من ذلك أال يكون
املدرب جاهزا ً بنمط واحد للتدريب ،إذ عليه أن يكون رسيع البديهة متأقلامً مع ما يطرأ أو يستجد يف
التدريب والبيئة التدريبية .فعىل املدرب أال يعتمد عىل وسيلة العرض التقدميية فقط؛ ألنه قد يذهب
للتدريب يف جهة تفتقر إىل هذه الوسيلة ،فيجب أن يكون مستعدا ً جيدا ً إللقاء وتدريب املشاركني بدون
هذه الوسيلة .كذلك عىل املدرب أن يكيف أساليب التدريب استجابة ألي تغري ميكن أن يحدث .فمثالً إذا
اعتاد املدرب عىل أساليب :إرشاك املتدربني وطرح أسئلة وتقسيمهم إىل مجموعات ،فطبيعي أن تنجح هذه
األساليب يف حالة القاعة (صغرية وصالحة للتدريب) والعدد (ال يزيد عىل  52متدرب) ونوعية من املتدربني
(لديهم النضج الكايف) .أما إذا فوجئ املدرب بأن عدد املتدربني كبري ،وأن القاعة عىل شكل قاعة محارضات
وأن نوعية املتدربني من غري الناضجني باملوضوع ،فعليه يف هذه الحالة أن يقوم بتغيري أسلوبه التدريبي.
أيضاً ميكن أن يغري املدرب من ترتيب الجلسات التدريبية أو من عرض املوضوعات بعد عمل جلسة
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التعارف ،والتي قد تكشف أن املتدربني ليسوا بحاجة إىل موضوع من املوضوعات املدرجة أو بحاجة إىل
تناول موضوع قريب ،ولكن ليس مدرج يف أجندة التدريب .هنا عىل املدرب أن يقوم بتغيري أو إضافة
موضوعات جديدة.
 -2مصداقية املدرب :تعايش املدرب مع موضوع التدريب :تتميز التدريبات اإلدارية بطابعها العميل،
فموضوعات التدريب اإلداري موضوعات تقدم للموظفني من أجل حل مشكالت عملية تواجههم يف بيئة
العمل أو من أجل تطوير العمل .ويف كلتا الحالتني يجب عىل املدرب أن يكون قدوة يف املوضوع الذي
يقدمه للمتدربني وإال فقد مصداقيته .فهل يعقل أن يقدم مدرب برنامج تدريبي عن مهارات القيادة ومن
أهمها ابتسامة القائد وال يكون مبتسام؟ هل من املنطقي أن يتحدث املدرب عن املظهر العام للقادة وال
ينطبق عليه مثل هذا املظهر؟ هل من املقبول من مدرب يتناول مهارات التواصل ومنها أهمية اإلنصات
الجيد ويقوم هو بنفسه مبقاطعة املتدربني؟ هل ميكن أن يتحدث مدرب عن أهمية تعامل املوظفني مع
املخطئ يف حديث جانبي ،ويقوم املدرب ذاته بتوبيخ أحد املتدربني أثناء جلسة التدريب عالنية؟ كل ما
سبق يوضح أهمية أن يتعايش املدرب مع موضوعه بشكل يجعله قدوة تدريبية ميكن أن ينقل من خاللها
األفكار واملهارات التي ميكن أن تنتقل بسهولة بدالً من الحديث النظري.
 -3انتبه :أخطاء يقع فيها املدرب أثناء جلسة التدريب:
 1-1الحضور متأخرا ً عن ميعاد التدريب.
2-2الحضور يف امليعاد املناسب ،ولكنه ينشغل بحوارات أو أحاديث مع الجهة املنظمة.
3-3عدم دخول القاعة للتأكد من توافر الوسائل التدريبية قبل التدريب بوقت مناسب.
4-4الدخول يف نقاش جانبي مع أحد املتدربني أثناء التدريب.
5-5الوقوف يف أحد جانبي القاعة دون األخرى.
6-6الرتكيز عىل جانب من املتدربني دون اآلخر.
7-7االنفعال والتعامل مع انتقاد املتدربني عىل أنه انتقاد شخيص.
8-8استخدام لغة غري الئقة أو غري مناسبة لطبيعة املتدربني.
9-9الجلوس إىل طاولة التدريب دون حركة.
1010التحرك يف مسافات قريبة جدا ً من املتدربني.
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1111عدم إثارة انتباه املتدربني.
1212عدم تحفيز املتدربني عىل املشاركة.
1313النمطية يف استخدام التدريبات وعدم تنويع أساليب التدريب.
1414عدم تلخيص الهدف من كل تدريب.
1515عدم تلخيص النقاشات أثناء التدريب.
1616عدم السيطرة عىل الجلسة من جانب محبي الظهور والكالم.
1717عدم تحفيز املتدربني االنطوائيني عىل الحديث.
1818عدم استخدام مهارات الصوت والعرض الفعال.
1919الدخول يف أمور سياسية تثري خالف بني املتدربني.
2020الحديث عن الجوانب الشخصية للمدرب وإن كانت تعد سالح ذو حدين.
2121الرد عىل األسئلة بطريقة هجومية.
2222القراءة من الورق أو من رشائح العرض التقدميية طوال التدريب.
2323الرتكيز يف الرد عىل السؤال عىل السائل فقط.
2424االنفتاح بشكل زائد عىل املتدربني منذ البداية.
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الوحدة السادسة:

مراحل العملية التدريبية:
تقييم العملية التدريبية
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تسمى أحيانا مرحلة ما بعد الربنامج التدريبي؛ ألنها تتعلق ليس فقط بتقييم الربنامج التدريبي ،وإمنا
كذلك بإنهاء كل امللفات املتعلقة بالتدريب .فقد سبق ورأينا أن عملية التقييم تتعلق بالكشف عن مدى
تحقق األهداف بعد انتهاء تنفيذ التدريب ،والتي تسمى حالياً بالتقويم بهدف إصالح وتصحيح أية انحرافات
يف التدريب وتالفيها يف الربامج التدريبية املستقبلية .لكن هذه املرحلة أكرب من مجرد تقويم التدريب حيث
تدخل فيها أمور أكرث من مجرد التقويم .فبجانب ذلك تدخل أيضا أمور أخرى كتسوية امليزانية وكتابة
التقرير كام ييل:
(سلف/عهد) من خالل مستندات رسمية مقابل كل
أوالً :تسوية امليزانية :بانتهاء الربنامج يتم تسوية امليزانية ُ
منرصف مبوجب كشف بيان للتسوية موضحاً به أوجه الرصف ومرفقاً به الفواتري واملستندات ،وكذلك إرفاق
كشف استالم بدل االنتقال أو أية مرصوفات أخرى سددت للمشاركني مدعامً بكشف الحضور واالنرصاف.
ثانياً :تقييم/تقويم مخرجات وأثر الربنامج التدريبي:
 -1مراحل التقييم :هناك مدخل حديث يف التقييم يرى أن التقييم عملية مستمرة ،فعىل خالف ما
هو سائد فإن التقييم مير بثالث مراحل :قبل التدريب وأثنائه وبعده ،فقبل التدريب يسمى بدراسة
الجدوى ،وأثناء التدريب يسمى باملتابعة ،وبعد التدريب يسمى بالتقييم أو التقويم (املخرجات،
العوائد ،واآلثار) .ولكننا هنا نتعامل باألساس مع التقييم يف مرحلته الثالثة ،مع التطرق يف بعض أمناط
التقييم إىل مراحل التقييم ملا قبل وأثناء التدريب ،عىل اعتبار أن دراسة الجدوى تبدأ قبل التدريب
والتي ميكن اعتبار تحديد االحتياجات التدريبية جزء كبري منها ،واملتابعة تتم أثناء التدريب.
 -2أهداف تقييم التدريب:
•التأكد من نجاح الربامج التدريبية يف تحقيق أهدافها سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ.
•معرفة مدى تحقيق الربنامج ألهدافه بالنسبة للمتدربني ،ويتطلب ذلك التحقق من سالمة
تحديد الرشوط الخاصة باملتدربني ومالءمتها للهدف من التدريب.
•التأكد باستمرار من أن املتدربني ما زالوا متحمسني لتطبيق ما تد ّربوا عليه.
•التأكد من كفاءة املدربني من حيث تخصصهم وخربتهم وقدرتهم عىل التدريب ،واهتاممهم
بتنمية معلوماتهم وقدراتهم الذاتية.
•متابعة التطور العلمي والعميل يف املجال الذي يعمل به املتدربون.
 -3أمناط التقييم :هناك أمناط عديدة لتقييم التدريب ،فعىل خالف ما هو سائد بأن التقييم منط واحد
فقط مبقتضاه يطلب من املتدرب تقييم تنظيم وتنفيذ التدريب واملدرب ،إال أننا نرى بأن هذا يعد
مجرد منط واحد من عدة أمناط لتقييم التدريب :تقييم جهة التدريب للمتدربني ،تقييم املتدربني لجهة
التدريب ،تقييم املدرب للمتدربني ،تقييم املتدربني للمدرب ،تقييم جهة التدريب للمدرب.
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النمط األول :تقييم جهة التدريب للمتدربني :يتم تقييم املتدربني عىل مراحل وهي:
(أ) تقييم املتدربني قبل تنفيذ الربنامج التدريبي :الغرض من تقييم املتدربني قبل تنفيذ الربنامج هو التأكد
من أن الربنامج سيقدم إىل املتدربني املحتاجني إليه ،وأنهم تتوافر فيهم فعالً الرشوط والعنارص املطلوبة يف
تصميم الربنامج ،وليكون مقياساً بعد ذلك عند إجراء التقييم البعدي .وهذه تسمى أحياناً بدراسة الجدوى
التدريبية كام أوضحنا ،فهي املقياس الذي عىل أساسه يتم التقييم بعد انتهاء التدريب .يف هذا النمط يتم
تقديم استامرة تقييم قبيل ،والتي لها أكرث من شكل كأن تقدم أسئلة مفتوحة ،لكن هذه األسئلة صعبة
القياس اإلحصايئ ولكنها قد تكون مفيدة لقياس التقدم للمتدرب بشكل فردي .ويفضل يف حال اختيار هذا
النمط من االختبار اإلكثار من األسئلة املوقفية ،أي التي تسأل عن ترصف املتدرب يف موقف قد يكون واقعي
أو تخييل مستقبيل .فقد يسأل املتدرب مثالً عن ترصفه إذا قام مديره سابقاً بتعنيفه أمام زمالءه ،أو ترصفه
إذا تعرض يف املستقبل لهذا املوقف.
وهناك التقييم باستخدام األسئلة املغلقة كاألسئلة الرتتيبية أو الفئوية أو أسئلة الصح والخطأ أو أسئلة
االختيار من بني متعدد .هذا النمط من األسئلة أفضل يف القياس اإلحصايئ عىل مستوى كل متدرب أو عىل
مستوى جموع املتدربني .وننوه عىل أن استامرة التقييم القبيل يجب أن تكون ُمتض َمنة يف التقييم البعدي،
بل وغالباً قد تكون نفسها دون زيادة أية أسئلة يف األخري .وفيام ييل منوذج الستامرة تقييم قبيل /بعدي:
منوذج رقم ( )11االختبار القبيل /البعدي

اختبار برنامج تدريبي :التحسني والتطوير املستمر
السؤال األول  :ضع عالمة (√) أو (×) أمام العبارات التالية
•يعد التحسني املستمر نوعاً من التغيري محدود الوقت

(

)

•تقوم املدرسة اليابانية يف التحسني املستمر عىل إحداث تغيري جذري يف العمل واألداء

(

)

•التحسني املستمر مدخل هام وركن أسايس من أركان الجودة الشاملة

(

)

•يعود الفضل يف تأسيس مدخل  PDCA Cycleإىل كيزن

(

)

•تعني املقارنة املرجعية إبداع حلول جديدة للمشكالت

(

)
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السؤال الثاين :حدد اإلجابة الصحيحة من بني العبارات التالية
 .1تعود جذور فكر التحسني املستمر اىل ..........................
ب  .اإلدارة اإلنجليزية
أ .اإلدارة األمريكية
د .اإلدارة العربية
ج .اإلدارة اليابانية
 : .2يسمى النظام الذي يهتم بالتحسني املستمر استناداً إىل قواعد بيانات واملدخالت واملخرجات ب...
أ.نظام التحفيز
ج .نظام املقارنة املرجعية

ب .نظام معلومات العمالء
د.العصف الذهني

 .3يك نقدم أفكاراً ابتكارية من أجل التحسني فإنه من أهم الرشوط املطلوبة :
ب.عدم نقد األفكار أيّا ما كانت
أ .تشجيع األفكار غري املألوفة
أي مام سبق
ليس
د.
ج .كل ما سبق
ّ
 .4إن إتقان العمل واالستجابة لتوقعات العميل يعد أبسط تعريف ل......................
ب.التحسني املستمر
أ .ثقافة التحفيز
د .الجودة الشاملة
ج .ثالثية جوران
.5ليك يحقق الحافز الفائدة منه يف التحسني يجب أن يكون هناك .........................
أ .ارتباط بني الدافع والحافز
ج .مصداقية للحافز

ب .ارتباط يف ذهن الفرد بني األداء والحافز
د .كل ما سبق

(ب) متابعة وتقييم املتدربني أثناء الربنامج التدريبي وذلك من أجل:
ooمالحظة املتدربني وسلوكهم ،ملعرفة مدى الجهد املبذول منهم يف متابعة األنشطة التدريبية ،ومدى
اشرتاكهم يف املناقشات وإبداء اآلراء.
ooمالحظة تقدم املتدربني واملعلومات والخربات التي اكتسبوها ،والتحسن يف مستواهم والتغيري الذي
طرأ عىل سلوكهم.
ooالكشف عن أية مشكالت تواجه املتدربني أثناء التدريب.
(ج) تقييم املتدربني بعد التدريب :وذلك من خالل:
ooمعرفة مدى التطبيق العميل ملا تلقوه من تدريب سابق.
ooمعرفة املعارف واملهارات واالتجاهات التي اكتسبوها من خالل التدريب.
ooمعرفة االحتياجات املستقبلية.
ooويتم ذلك بإجراء نفس استامرة التقييم القبيل ملعرفة مدى التحسن يف معارف املتدربني كام سبق
وأن أوضحنا .ومن أهم طرق تقييم التدريب:
االختبار البعدي ومقارنته باالختبار القبيل
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االمتحانات
نسبة الحضور كمقياس لنجاح الربنامج التدريبي
املشاركة النشطة يف قاعة التدريب
استبيان اآلراء بواسطة رؤساء عمل املتدرب
تقارير تقييم األداء.
النمط الثاين :تقييم املتدربني لجهة التدريب :يتم ذلك من خالل قيام جهة التدريب بتوزيع استامرات تقييم
عىل املتدربني تشمل رؤيتهم وآراؤهم ملسائل متنوعة كالتنظيم والقاعة واإلضاءة واملدرب ...وأهم االيجابيات
والسلبيات ،وأهم املقرتحات التي يقرتحونها مستقبالً بخصوص برامج تدريبية يريدون الحصول عليها أو تعديل
يف خطة الربامج بإلغاء أو إضافة أو تفصيل برامج .وما ييل منوذج جاهر الستامرة تقييم تدريبي.
منوذج رقم ( )12منوذج استامرة تقييم نهائية للربنامج التدريبي
عزيزي املشارك  /عزيزيت املشاركة
سعدنا مبشاركتك الفعالة معنا يف برنامج “ ،“ ........ونأمل أن يحقق االستفادة املرجوة .وحتى نتأكد من
ذلك ،وحتى نتمكن من تقديم األفضل ،يسعدنا ان نتعرف عىل تقييمك للربنامج.

أهم اإليجابيات
.......................................
....................

أبرز السلبيات
.........................................
.....................

الربامج التدريبية املقرتحة
..............................................
........................

مالحظات أخرى......................................................................................... :
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بعد استيفاء استامرات التقييم النهايئ من قبل املشاركني ،يجب تفريغ هذه االستامرات وصياغة نتائجها
مع ذكر التوصيات وأهم التعليقات يف شكل تقرير التدريب ،وذلك لالستفادة بها يف تقييم مدى نجاح
الربنامج وأداء املسئولني عن إدارة وتنفيذ الربنامج وأخذها يف االعتبار عند إعداد وتنفيذ الدورات القادمة.
النمط الثالث :تقييم املدرب للمتدربني :ال يكتفي التدريب الناجح بتقييم املتدربني للمدرب ،فمن حق
املدرب كذلك أن يقيم املتدربني ،وبخاصة يف حالة الدورات التدريبية التي تعتمد عىل اجتياز التدريب وليس
حضوره فقط .هناك معايري مختلفة قد يُستند عليها يف التقييم ،ويوىص هنا بأن يوضع نظام لتقييم املتدرب
يوزع فيه تقديرات املتدرب بحسب مجموعة من املعـــايري  -1االلتزام بالحضـــــور -2 ،املناقشات،
 -3نشاط املتدرب يف ورش العمل والتمرينات -4 ،االلتزام داخل قاعة التدريب -5 ،امتحان بعدي لقياس
مدى فهم املتدرب .يلخص الجدول التايل نظام التقويم وتوزيع الدرجات والتقديرات ،وميكن يف مراحل تالية
أن يطلب من املدرب تقييم تنظيم التدريب .الجدول التايل يوضح كيفية تقييم املدرب للمتدربني.
جدول رقم ( )21توزيع الدرجات لدى املتدربني

٪١٥

٪١٥

٪١٥

٪١٥

٪٤٠

٨٥-١٠٠

٣٥-٥٠
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النمط الرابع :تقييم املتدربني للمدرب :أحيانا يُدمج هذا النمط يف استامرة التقييم كأن ت ُخصص بنود معينة
يُطلب من املتدربني إبداء آرائهم يف املدرب من حيث تغطية املدرب للموضوع ،التزامه باملواعيد ،استخدام
وسائل تدريبية مساعدة ...وقد يعتمد هذا النمط أحياناً عىل سؤال املتدربني من جانب جهة التدريب عن
أداء املدرب ،وهذا غري مرغوب كام سنوضح ،وتعد الشكوى من املدرب أحد أدوات تقييم املتدربني له.
الشكاوى من املدرب :ال يوجد شخص أجمع عليه الجميع حتى لو كان أداؤه متميزا بالكامل ،وبهذا فقد
يوجد من يشكو من املدرب إما العتبارات مهنية أو العتبارات شخصية .ولكن قد يكون هناك ظلم للمدرب
إذا أخذت هيئة التدرب بشكوى فردية .لذا اقرتح أن تكون الشكوى التي تقدم عامة .والعمومية هنا يقصد
بها أن يكون هناك ما ال يقل عن  %5من املتدربني مجتمعني عىل نفس الشكوى ،رشيطة أن يكونوا من أماكن
متفرقة ،أي أن يكونوا من أماكن مختلفة كوظائف مختلفة أو جهات عمل أو إدارات مختلفة تفادياً لتحالف
زمالء العمل أو الجهة الواحدة من ذوي املعرفة السابقة ضد جهة التنظيم أو املدرب.
النمط الخامس :تقييم جهة التدريب للمدرب :تعتمد جهة التدريب يف تقييمها للمدرب عىل أكرث من
طريقة ،منها توزيع استامرات التقييم ألخذ آراء املتدربني عن املدرب ،أو االعتامد عىل تقرير ومالحظات
منسق التدريب عن أداء املدرب وكتابة مالحظاته ،أو سؤال بعض املتدربني عن أداء املدرب .معظم هذه
األساليب غري موضوعية باستثناء األسلوب األول املعتمد عىل استامرة التقييم ،فاملنسق قد ال يكون محايدا ً
فقد يكتب تقريرا ً سيئاً عن املدرب ،ونفس األمر عند اختيار أحد أو بعض املتدربني لسؤالهم عن املدرب،
فقد يكون هذا املتدرب كذلك غري محايد العتبارات شخصية أو مواقف فردية قد تتحكم يف تقييمه للمدرب.
ويف حالة وجود أكرث من مدرب يفضل اتباع جهة التدريب للنموذج التايل يف ترتيب املدربني يعرض عىل
املتدربني ويوزع عليهم.

منوذج رقم ( )13ترتيب تقييم املدربني (يف حال وجود أكرث من مدرب)

أخرى.........................................................................................:
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ثالثاً :إعداد وصياغة التقرير النهايئ للربنامج :مبجرد االنتهاء من التقييم يكون لدى جهة التدريب كافة
البيانات املتوفرة لصياغة التقرير النهايئ للتدريب والذي يتضمن النقاط التالية:
أ) مقدمة :تشتمل عىل أهمية وأهداف الربنامج التدريبي الرئيسية والفرعية.
ب) بيانات أساسية عن الربنامج:
 اسم املسئول عن التنفيذ واملنسق اسم املدرب أو االستشاريمكان التدريب وزمانهمدة تنفيذ الربنامج أساليب التدريب معينات التدريب الجدول الزمني (األجندة) نتائج التقييم النهايئ.ج) رسد لكيفية سري الربنامج بحيث تشمل املوضوعات املطروحة واملناقشات ومجموعات العمل
وغريها من األنشطة الرئيسية التي متت خالل الربنامج التدريبي.
د) كتابة التوصيات التي يقرتح مراعاتها يف الربامج التدريبية الجديدة مستقبال.
هـ) إرفاق صورة ضوئية من كشف الحضور.
و) بيان يوضح أسامء املشاركني ووظائفهم وعناوينهم وتليفوناتهم.
ز) إرفاق صورة جامعية للمشاركني أو أية مستندات أخرى تتعلق بتوثيق الربنامج.
النموذج التايل منوذج جاهز يسهل عىل القائم عىل كتابة التقرير كتابته كام ييل:
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منوذج ( )13منوذج تقرير جاهز لربنامج تدريبي

تقرير عن الربنامج التدريبي:
“”.............................
املكان..................... :
الزمان..................... :
التزم املدرب مبا جاء يف جدول التدريب حيث وزع املوضوعات الثالث عىل ثالث جلسات :وقد
اعتمد قدر اإلمكان عىل عدد من األساليب التدريبية مثل ..........................................
الجلسة األوىل............................................ :
أ -أهم املحاور........................................ :
ب -أهم التمرينات................................. :
الجلسة الثانية........................................ :
أ -أهم املحاور........................................ :
ب -أهم التمرينات................................. :
الجلسة الثالثة........................................ :
أ -أهم املحاور........................................ :
ب -أهم التمرينات................................. :
أهم التوصيات..........................................
املالحق واملرفقات
رابعاً :معوقات تقييم التدريب :تواجه عملية متابعة وتقييم التدريب مجموعة من الصعوبات واملعوقات
التي ميكن إجامل أهمها فيام ييل:
•عدم توافر معايري وعنارص دقيقة ميكن من خاللها قياس فاعلية التدريب والحكم عليه بالنجاح أو
الفشل.
•عدم إعطاء عملية التقييم واملتابعة االهتامم الكايف.
•عدم وضوح وواقعية األهداف التدريبية املطلوب تحقيقها ،باإلضافة إىل صعوبة قياسها يف أحيان كثرية
مام ينعكس سلباً عىل عملية املتابعة والتقييم.
•صعوبة قياس آثار ونتائج التدريب بعيدة املدى.
•عدم التعاون بني الجهة املنفذة للتدريب والجهة الطالبة له.
•شكلية التقييم سواء من جانب املتدرب أو من جانب جهة التدريب.
التدريب
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الوحدة السابعة:
خبرات متنوعة في
مجال التدريب
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تتطرق هذه الوحدة من الكتاب إىل أهم املوضوعات والخربات التي ميكن أن تفيد القارئ يف مجال
التدريب ،والتي قلام تطرقت إليها كتابات التدريب األخرى؛ وذلك من أجل أن تكتمل الصورة أمام القارئ
ويتم من خاللها تغطية معظم مجاالت التدريب اإلداري .وذلك كام ييل:
أوالً :كيف تقدم عرضاً للفوز مبناقصة تدريب؟ :عادة ما تطلب بعض الجهات طالبة التدريب وبخاصة
الجهات الحكومية أكرث من عرض قد يقدمه املدرب أو الجهة التي ستتوىل التدريب .أحيانا قد ال يسمى
بالعرض فقد يسمى باملقرتح أو املحاور أو عرض املناقصة التدريبية أو التكلفة ...تقسم العروض الخاصة
مبناقصات التدريب إىل نوعني:
 -1العرض الفني :يجب عىل السادة الخرباء املعنيني بتقديم العروض مراعاة إرسال العرض واألوراق املطلوبة
يف املوعد املحدد متضمناً التقسيم املتوقع للدليل وموضوعاته الرئيسية مع نبذة مخترصة عن كل موضوع
(أحيانا) ،ومصفوفة التدريب ،والحجم املتوقع للدليل ،والفرتة الالزمة إلنجاز الدليل .وما ييل منوذج توضيحي
لعرض فني لربنامج تدريبي «إدارة الوقت».
منوذج رقم ( )42مثال لعرض فني

«برنامج تدريبي إدارة الوقت»
األهداف العامة
•تعريف املشاركني بإدارة الوقت.
•التعرف عىل خصائص الوقت.
•أهمية الوقت.
•الوعي بلصوص الوقت.
•إدراك قواعد اإلدارة الفعالة للوقت.
عنارص الربنامج
• -مفهوم إدارة الوقت.
• -أهمية الوقت.
• -لصوص الوقت.
• -قواعد اإلدارة الفعالة للوقت.
الفئة املستهدفة للمشاركة :الربنامج التدريبي موجه إىل مديري املوارد البرشية ،مديري التطوير أو التخطيط
والدراسات واألبحاث ،مديري اإلدارات الرئيسية ومن يف مستواهم.
التدريب

اإلداري

مَ ْنظور عملي لإلصالح اإلداري في المنظمات العامة

111

العائد واألثر املتوقع :بنهاية الربنامج التدريبي سوف يكتسب املتدربون:
1-1معارف الوقت وأهميته وخصائصه.
2-2مهارات خاصة باإلدارة السليمة والفعالة للوقت.
أساليب التدريب :
األفالم التسجيليةاملحارضة القصريةالعمل ضمن مجموعاتورش العملاملناظرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2العرض املايل :يقدم العرض املايل أو املحاسبي يف شكل أرقام لكل بند من بنود التدريب أو بنود العمل
التدريبي كله .ميكن االستشهاد باملثال التايل كنموذج للعرض املايل.
منوذج( )14عرض مايل لربنامج تدريبي «إدارة األزمات»

١٠٠
١٠٠٠
٥٠٠٠
٥٠٠
١٠٠
٢٠٠

٢٥٠٠٠
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ثانياً :كيف تصمم إعالن تدريبي؟ يفيد هذا الجانب أجهزة التدريب الربحية الخاصة والجمعيات األهلية
وأحيانا بعض املدربني (الذين يروجون لتدريبهم) ،أما الجهات الحكومية فال تقم بذلك إال من خالل عمل
منشور داخيل ملوظفيها ويكون مخترص .وإن كان مؤخرا ً سيصبح وبحسب قانون الخدمة املدنية الجديدة
للجهات الحكومية حق عقد دورات تدريبية لجهات خارجية ومن ثم تصميم إعالن بذلك .وبشكل عام يجب
أن يتحقق يف اإلعالن التدريبي األمور التالية:
1-1أن يكون شيقاً.
2-2يفضل أن يكون يف شكل أسئلة.
3-3أن يحدد العائد املتوقع.
 4-4أن يضمن بداخله محفزات للمشاركة.
 5-5أن يوضح مزايا حضور الربنامج (حقيبة – شهادة معتمدة – نخب متميزة من املدربني)...
6-6أن يتضمن بيانات االتصال والتواصل مع جهة التدريب.
7-7ومن األفضل استخدام ألوان واضحة ومبهرة يف نفس الوقت.
النموذج التايل إلعالن تدريبي عن برنامج تدريبي “تدريب املدربني” وضعه املؤلف ملركز دراسات واستشارات
اإلدارة العامة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،بجامعة القاهرة عام .2013

التدريب
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منوذج رقم ( )15مثال إلعالن تدريبي

جامعة القاهرة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة
يرس مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة أن يعلن عن الربنامج التدريبي
«إعداد وتدريب املدربني»
هل تريد أن تكون مدرباً متميزا ً؟
هل ترى مدربني ويحدث أن تنبهر بهم؟
هل سمعت أو شاهدت مدرب وشعرت باالنجذاب إليه؟
هل تتمنى أن يكون لديك مهارات عرض تجذب األنظار؟
هل تريد أن تكون متحدث يستمع إليك الجميع؟
هل تواجه مشكلة يف التحدث أمام الجامهري؟
كيف تدير الجلسة التدريبية بنجاح؟
كيف تتعامل مع الشخصيات املختلفة أثناء التدريب؟
محاور الربنامج
التعريف بالتدريب وعنارصه ومراحله والفارق بينه وبني
املحارضة.
كيفية تحديد االحتياجات التدريبية.
كيفية تصميم أجندة الربنامج التدريبي.
كيفية التقديم والبدء يف جلسة تدريبية.
التمرين عىل أهم أساليب التدريب.
التدريب عىل إدارة والتعامل مع األمناط املختلفة للمتدربني.
التدريب عىل استخدام معينات ووسائل التدريب بكفاءة.
لالتصال أ............./
تليفون...................:
ثالثاً :عند صياغة خطة التدريب :تصميم خطط التدريب مسألة هامة للجهات املعنية بالتدريب ،والتي
تعمل بروح العمل التخطيطي املؤسيس .بشكل عام تجيب خطة التدريب عىل األسئلة التالية:
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1-1ماذا تريد املنظمة من التدريب؟
2-2ما القدرات التي ميتلكها األفراد؟
3-3ما املوارد املتاحة للتدريب؟
4-4ما فرص التدريب املتاحة؟
5-5أما بشأن تصميم خطة التدريب ،فعادة ما توضع خطة التدريب يف شكل جدول يسمى أحيانا مبصفوفة
التدريب متضمناً:
1-1موضوعات وبرامج التدريب
2-2وقت تنفيذ الربنامج التدريبي
3-3مدة تنفيذ الربنامج التدريبي
4-4مكان تنفيذ الربامج
وفيام ييل منوذج لخطة تدريبية بإحدى الوزارات
منوذج( )16خطة تدريبية للتدريب اإلداري للعام املايل  2016/2015بإحدى الوزارات

ً

ً

١٨-١٥
٢٠-١٧
١٤-١٢
٢٤-٢٢
٢٢-١٥
١٢-٧
١٩-١٥
٢٠-١٧
٢٨-٢٣
١٤-١١
٢٢-١٩
٨-٦

«هذه الخطة مرنة وقابلة للتعديل بحسب الظروف»
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هنا ننوه عىل عدد من املالحظات التي يجب أن يضعها مخطط التدريب أثناء وضع خطة التدريب:
1-1التنسيق مع الجهات األخرى ،ففي الخطة أعاله نجد أن مكان التدريب غري ثابت؛ ألن قاعات التدريب
بالوزارة ستكون غري متاحة يف بعض األوقات.
2-2مراعاة املرونة يف وضع الخطة ،مبعني أنه وارد أن تحدث بعض األمور التي قد تغري من مجرى الخطة
وهو ما يجب ان يذكر يف خطة التدريب .لذا يفضل أن تذيل الخطة بالعبارة« :هذه الخطة مرنة
وقابلة للتعديل بحسب الظروف»
3-3مراعاة األعياد واإلجازات الرسمية عند وضع توقيتات التنفيذ.
4-4مراعاة الرتتيب املنطقي يف ترتيب موضوعات التدريب ،فال يجوز أن يسبق برنامج تدريبي عن
التخطيط اإلداري برنامج املدخل إىل اإلدارة؛ ألن األخرية تشمل األوىل.
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الوحدة الثامنة:
لجان اختيار المدربين
ومعايير االختيار
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ساد يف اآلونة األخرية اهتامم متزايد بربامج إعداد املدربني  T.O.Tتحت ضغط الحاجة لتنمية العنرص
البرشي املدرب من جانب الهيئات واملصالح الحكومية ،وتحت الرغبة املتزايدة لدى الكثري من املتخصصني
يف املجال اإلداري وغريه يف مامرسة التدريب ملا يحققه من إشباع جوانب عديدة لديهم .عالوة عىل ذلك
بدأ يدخل هذا املجال أفراد من وظائف أخرى كالقضاة وضباط الرشطة واألطباء واملهندسني تحت الرغبة
يف تحسني دخولهم من ناحية ،وإشباع دوافع االعتزاز والتقدير التي يالقوه كمدربني من جمهور املتدربني.
باإلضافة إىل ذلك فطنت العديد من الوزارات املصالح والهيئات الحكومية إىل أهمية االستفادة من موظفيها
يف مجال التدريب بدالً من االستعانة مبدربني خارجيني قد ال يكون لديهم نفس القدر من اإلملام ببيئة العمل
التنظيمية مثل موظفيها ،لذا فقد اتجهت هذه األجهزة إىل االستعانة مبدربني خارجيني إلعداد مدربني من
داخل هذه األجهزة تحت ما يسمى بدورات “إعداد وتدريب املدربني” .إال أننا نرى أن نجاح مثل هذه
األجهزة يف تعظيم االستفادة من موظفيها للعمل كمدربني يعتمد بدرجة كبرية عىل عدة أمور يف عملية
اختيارهم والتي يجب أن تتم بشكل احرتايف عن طريق تشكيل لجان الختيار املدربني استنادا إىل معايري أولية
يتم وضعها كمرحلة أوىل ،يليها إجراء مقابالت مع املتقدمني من خالل إعالن شفاف لكل العاملني بالجهة مع
تحديد رشوط محددة لذلك .وفيام ييل الخطوات واإلجراءات اإلدارية الختيار املدربني من داخل املنظامت
واألجهزة الحكومية كام ييل:
املرحلة األوىل :وضع إعالن التقدم لربنامج تدريب املدربني :يتم تحديد رشوط التقدم وإرفاق استامرة
التقديم وتحديد مكان وزمان املقابلة ملن تنطبق عليه الرشوط .قد تتنوع رشوط التقديم منها أن يكون
حاصالً عىل مؤهل عايل ويف تخصص معني أو يكون حصل عىل دورات تدريبية يف مجال التخصص أو يكون
حاصالً عىل مؤهالت عليا كاملاجستري أو الدكتوراه .فمثال يشرتط للتقدم للجان اختيار املدربني بوزارة املالية
أن يكون املتقدم من ذوي التخصص مع تقسيم املتقدمني إىل مجموعات مختلفة بحسب التخصص ،فهناك
تخصص للمراجعة وآخر للرضيبة...إلخ.
املرحلة الثانية :فرز الطلبات :يتم ترتيب املتقدمني استنادا إىل معايري معينة بحيث يتم اختيار من تنطبق
عليهم الرشوط ،ثم ترتيب من تنطبق عليهم الرشوط من األكرث انطباقاً من حيث الرشوط إىل أقلها.
املرحلة الثالثة :تشكيل لجان املقابلة :يفضل أن تحتوي تلك اللجان عىل  4-3أفراد كام ييل:
األول :مدير إدارة التدريب بالجهة.
الثاين :خبري تدريب خارجي.
الثالث :متخصص يف مجال موضوعات التدريب (كمتخصص محاسبة يف تدريبات املحاسبة ،ومتخصص
دراسات إعالمية يف تدريبات اإلعالميني ومتخصص إدارة يف تدريبات اإلدارة وهكذا.)...
الرابع :الرئيس التدريبي األعىل :أحيانا يتواجد الرئيس األعىل للتدريب العتبارات التسلسل الهرمي يف
الجهاز الحكومي واملنظامت العامة كرئيس للجنة ،وقد يكون رئيس اإلدارة املركزية للتدريب أو
مدير عام التدريب.
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املرحلة الرابعة :إجراء املقابالت :يوزع عىل السادة املقابلني جدول بأسامء املتدربني واملعايري التي يتم
قياسها والدرجات أمام كل معيار بحسب مجاله (النموذج التايل) :خبري تنمية ،متخصص ،مدير التدريب...
ثم يقوم املقابلِون (من يقومون بإجراء املقابلة) برتجمة هذه املعايري إىل أسئلة اختبار مع تحديد مدة زمنية
لكل مقابلة يف حدود  20-10دقيقة مع تبليغ من سيتم مقابلتهم بتجهيز عرض تقدميي ملدة  5دقائق عىل
األقل .تتطلب تلك املرحلة من أجل نجاح املقابلة توفري املستلزمات التالية من أجل قياس مهارات املتقدم :
•فليب تشارت أو سبورة عادية.
•ثالثة أقالم ذات ألوان مختلفة :أسود وأزرق وأحمر.
•جهاز كمبيوتر أو البتوب.
•جهاز عرض تقدميي :داتا شو.
املرحلة األخرية :تجميع الدرجات وإعالن النتيجة :وفيها يقوم رئيس اللجنة مبعاونة متخصصني يف إدارة
التدريب بتجميع الدرجات التي أعطاها املقابِلون للمتقدمني وترتيبهم واعالن نتيجة القبول متهيدا ً إلجراء
برامج تدريب املدربني.
منوذج رقم ( )17معايري لجان التحكيم يف مقابالت اختيار املدربني للتأهل لربامج تدريب املدربني
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دليل املق ّيم :وميكن االستعانة بالجدول التايل به تفاصيل لكل ُمقيّم يستعني به عند تقييم الجانب الخاص به.
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الوحدة التاسعة:
التدريب اإلداري في
قانون الخدمة المدنية رقم
 81لسنة  2016والئحته
التنفيذية الصادرة بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم
1216
122

أوىل قانون الخدمة املدنية للتدريب أهمية خاصة سواء ذكر ذلك رصاحة يف نصوص مواد القانون وتفصيالً
يف الئحته التنفيذية أو أُحيل إليه بشكل غري مبارش ،وميكن رصد ذلك فيام ييل(:)14
أوالً :التدريب كام ن ُّص عليه رصاحة يف القانون والئحته التنفيذية
أمناط التدريب :أشار القانون رصاحة إىل نوعني من التدريب :التوجيهي واملستمر .فبحسب الالئحةالتنفيذية يبدأ دور التدريب من خالل تعريف امللتحقني الجدد بالخدمة املدنية بتدريب مبديئ (أو غري
ذلك من الوسائل) بتعريفهم بأهداف الوحدة التي يعملون بها ،وتوعيتهم بحقوقهم الوظيفية وواجباتهم،
تنظمه إدارة املوارد البرشية .وهذا يعد منط من التدريب التوجيهي .ومن ناحية أخرى وبحسب الالئحة
التنفيذية يجرى تدريب مستمر للموظفني من أجل تاليف أوجه القصور يف أداء الخدمات ومن أجل تطوير
وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية وعند الرتقية لدعم املسار الوظيفي.
تصميم خطة التدريب :بحسب الالئحة التنفيذية فإن كل وحدة تقوم بوضع خطة سنوية للتدريببناء عىل :تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية وتقارير تقييم األداء ،عىل أن تدرج يف مرشوع موازنتها
االعتامدات املالية الالزمة لخطة التدريب ،وتقوم لجنة املوارد البرشية باقرتاح الربامج والدورات التدريبية
واعتامدها من السلطة املختصة.
ضوابط التدريب :امتاز القانون بوضعه ضوابط تحقق الهدف منه حال االلتزام بها وأهمها:o oتعترب فرتة التدريب بالنسبة للموظف فرتة عمل ويف حال انقطاعه عن التدريب بدون
عذر مقبول يعترب انقطاعاً عن العمل.
o oيعترب تخلف املوظف عن التدريب إخالالً بواجبات وظيفته ،وتتوىل السلطة املختصة
إحالته إىل التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية.
o oأصبح تقييم املتدرب بناء عىل اجتياز التدريب وليس حضور التدريب وعىل املوظف
االنضباط واجتياز النسبة املقررة للنجاح ،ويف حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة ت ُسرتد منه
مرصوفات التدريب ،إذا كان التحاقه بالتدريب بناء عىل طلبه.
o oيلتزم املوظف الذي تم تدريبه خارج مرص بأن يقيض يف الخدمة مدة ستة أشهر عىل
األقل من تاريخ مبارشة العمل بعد التدريب أو ضعف مدة التدريب أيهام أطول،
ويلتزم املوظف الذي تم تدريبه داخل مرص بأن يقيض يف الخدمة ضعف مدة التدريب،
ويف حال إخالل املوظف بهذا اإللتزام يجب عىل الوحدة اسرتداد مرصوفات التدريب.
ويلتزم املوظف بنقل ما اكتسبه من معارف ومهارات من التدريب إىل زمالئه ،وفقاً
لآلليات والضوابط التي تضعها السلطة املختصة.
وهنا من األهمية اإلشارة إىل انه :يعد عدم اجتياز التدريب بنجاح أحد سببي إنهاء خدمة
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املوظف لعدم الصالحية أثناء فرتة االختبار :الستة أشهر.
إمكانية التدريب الخارجي :يجوز للوحدة استغالل مراكز تنمية املوارد البرشية لديها يف تنفيذ برامجتدريبية للشباب مبا فيهم الطالب عىل األنشطة واألعامل التخصصية بناء عىل طلبهم بالتعاون مع
الجهات الحكومية املعنية ومؤسسات املجتمع املدين وأصحاب األعامل الراغبني يف تشغيل عاملة مدربة
ومؤهلة ،مع مالحظة أن التدريب ال يتضمن التزام الوحدة بتعيني املتدربني من الخارج.
مكونات نظام التدريب :يتكون نظام التدريب من العنارص التالية:منوذج طلب التدريب.
قواعد ورشوط التدريب.
حقوق والتزامات املتدرب.
الجزاءات التي يجوز توقيعها عىل املتدرب.
الشهادة التي متنحها الوحدة بنهاية التدريب.
تقييم التدريب :يتم من خالل مناذج معدة لذلك من خالل ثالثة طرق:o oتقارير املرشفني عىل برامج التدريب لتقييم انتظام املتدربني واهتاممهم بالربنامج
التدريبي.
o oتقارير تقييم املتدربني للتدريب.
o oتقارير الرؤساء املبارشين من ناحية تأثري التدريب يف املتدربني (موظفيهم)
 تقرير التدريب :تعد إدارة املوارد البرشية تقرير سنوي عن تنفيذ التدريب مدعوماً باإلحصاءات والنتائجاملتحققة خالل السنة التدريبية ومقارنته بالسنوات السابقة ومرفق به خطة التدريب التالية للعرض عىل
لجنة املوارد البرشية.
ثانياً :األجهزة املعنية بالتدريب بحسب قانون الخدمة املدنية:
أوالً :لجنة املوارد البرشية :بحسب القانون يتم إنشاء لجنة املوارد البرشية والتي من أهم أدوارها اقرتاح
الربامج التدريبية الالزمة لتنمية املوارد البرشية ،وتغيري مفاهيم الوظيفة وثقافتها لتطوير أساليب العمل
ورفع معدالت األداء .ويتوىل رئاسة هذه اللجنة أحد موظفي الوحدة من الوظائف القيادية أو اإلرشافية ويف
عضويتها متخصص يف املوارد البرشية من داخل أو خارج الوحدة وأحد القانونيني وأحد أعضاء اللجنة النقابية
ومدير إدارة املوارد البرشية أو من ينوب عنه.
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ثانياً :إدارة املوارد البرشية :يتمثل دورها يف تنفيذ التدريب وتقييمه من خالل األدوار التالية:
•تنفيذ التدريب:
o oالتعرف عىل املشاكل اإلدارية والتنظيمية التي تؤثر عىل التدريب.
o oالتحقق من أن األهداف املقررة لخطة التدريب تلبي احتياجات الوحدة.
o oالوقوف عىل صالحية أساليب وطرق التدريب املستخدمة يف تحقيق الهدف.
o oالتحقق من كفاءة املدربني من ناحية التخصص والخربة والقدرة التدريبية.
o oقياس فاعلية التدريب وأثر التدريب عىل املتدرب.
•تقييم التدريب  :تقوم به إدارة املوارد البرشية بحسب الطرق الثالث السابق ذكرها سابقا.
•تقرير التدريب :تعد إدارة املوارد البرشية تقرير التدريب السابق توضيحه.
ثالثا :مركز تنمية املوارد البرشية :تنص املادة السابعة من القانون عىل إنشاء مركز لتنمية املوارد البرشية
بعد موافقة الجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة لتدريب وتأهيل وإعداد املوظفني مع جواز إسناد عمليات
التدريب واإلعداد والتأهيل إىل مراكز وهيئات التدريب املعتمدة لدى الجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة ،أما
عن ضوابط إنشاء مركز تنمية املوارد البرشية يك يعمل كمركز تدريب معتمد هي (يقوم مبعاينتها جهاز
التنظيم واإلدارة):
أن ال يقل عدد موظفي الوحدة عن رقم محدد ( 500موظف).
أن يشمل هيئة تدريبية مؤهلة سواء من داخل الوحدة أو خارجها.
به مكان مجهز للتدريب (إدارياً وتدريبياً وتكنولوجياً).
له اعتامد مايل من موازنة الوحدة.
يضع برامج تدريبية.
ويضع املركز نظام التدريب بالتنسيق مع جهات أخرى كام ييل:
تحديد االحتياجات التدريبية خالل الربع األخري من السنة بالتعاون مع إدارة املوارد
البرشية.
تخطيط وتصميم الربامج التدريبية بناء عىل اقرتاح لجنة املوارد البرشية.
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إتاحة معلومات التدريب عىل املوقع االلكرتوين للوحدة.
الرتكيز عىل الجوانب التطبيقية والعملية والتفاعلية يف أساليب التدريب.
تقييم التدريب بالتنسيق مع إدارة املوارد البرشية.
o oالرتشيح للربامج التدريبية للمركز يكون من قبل إدارة املوارد البرشية ويجوز قبول طلبات
املوظفني للتدريب املقدمة للوحدة.
o oيقدم مركز التدريب شهادة باجتياز التدريب بها معتمدة من الجهاز املركزي للتنظيم
واإلدارة مراتب اجتياز التدريب.
وميكن من خالل الشكل التايل تبيان األجهزة املعنية بالتدريب يف قانون الخدمة املدنية ومهامها
وعالقاتها ببعضها البعض.
شكل رقم ( )7األجهزة املعنية بالتدريب يف قانون الخدمة املدنية

ﻟﺠﻨﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ
إﻗﱰاح اﻟﱪاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
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ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
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ملخص الكتاب

أصبح موضوع تنمية املوارد البرشية العاملة داخل املنظامت وبخاصة الحكومية أمرا ً
غاية يف األهمية ،يف ظل الرغبة امللحة من جانب األجهزة السياسية املعنية بالتنمية يف
تعظيم جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة تلك املنظامت من أجل مواكبة التغريات
الحاصلة يف بيئات العمل شديدة التنافسية .وإذا ما أُريد لتلك املنظامت أن تحقق
أهدافها ،فإنه أصبح ال غنى عن إصالحها وبخاصة إصالح العنرص البرشي العامل بها من
خالل تدريبه وتنميته ،فالتدريب يعد وسيلة هامة للنهوض بالعنرص البرشي من أجل
متكينه ومن ثم متكني املنظامت من تحقيق أهدافها .وألن التدريب يعتمد باألساس
عىل جوانب التطبيق أكرث من النظرية ،فكانت فكرة هذا الكتاب يف تقديم دليل عميل
تطبيقي ميكن االسرتشاد به يف العملية التدريبية ككل مبا فيها دور املدرب ،من خالل
التطرق إىل كيفية تحديد االحتياجات التدريبية وكيفية تصميم الربنامج التدريبي ،بجانب
تناول خاص ومركز لتنفيذ التدريب من قبل الجهة املنظمة ومن قبل املدرب ،مع إلقاء
الضوء عىل األسس واألشكال املختلفة التقليدية والحديثة يف تقييم التدريب .وقد اهتم
املؤلف كذلك بإضافة خرباته املختلفة ووضع األمثلة التوضيحية سواء فيام يتعلق مبا سبق
من مراحل تدريبية أو يف جزء مستقل فيام يسمى «خربات متنوعة» أو يف الجزء الخاص
بكيفية اختيار املدربني يف الجهاز الحكومي املرصي؛ وألن مرص بصدد تطبيق قانون جديد
ينظم أحوال املوظفني العاملني بالدولة ،فقد اهتم املؤلف بتناول شق التدريب يف هذا
القانون .وبجانب ما سبق ،فقد كان من األهمية أن يتطرق املؤلف يف بداية هذا الكتاب
إىل بعض الجوانب النظرية التوضيحية املتعلقة بالتدريب وتعريفه وأنواعه...إلخ مع إلقاء
الضوء بشكل خاص عىل تدريب الكبار باعتباره محط تركيز واهتامم هذا الكتاب.
الكلامت املفتاحية:
التدريب اإلداري
التدريب الوظيفي
تدريب الكبار
تحديد االحتياجات التدريبية
تصميم الربامج التدريبية
لجان اختيار املدربني
التدريب

اإلداري

مَ ْنظور عملي لإلصالح اإلداري في المنظمات العامة

تنظيم /تنفيذ التدريب
تقييم التدريب
خربات تدريبية
تدريب املدربني
التدريب يف قانون الخدمة املدنية
اإلصالح اإلداري
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Administrative Training: A Practical Perspective for Administrative
Reform in Public Organizations
Abstract

Human resources development in public organizations has become an
important issue due to the interest expressed by governmental organizations
concerned with development in improving the quality of public services
and enhancing the efficiency of their organizations in order to adapt
to current changes in an extremely competitive working environment.
If these organizations are to achieve their goals, it is essential to start
a reform process especially in human resources development through
training. Training is an important means to develop employees and enable
them and their organizations to achieve their designed goals. As training
is mainly based on practice rather than theory, the idea of this book
was to present a practical manual for a comprehensive training process;
defining the trainer’s role, training needs, designing a training program, as
well as focusing on the implementation of the training by the organizing
institution and the trainer, and highlighting various conventional as well
as modern forms of training evaluation.
In this book, the author included his own experience, giving explanatory
examples for the above mentioned training phases, and in the part titled
“Various Experiences”, as well as the part dealing with selecting trainers
for Egyptian governmental organizations. As Egypt is in the process
of enforcing a new law regulating civil service, the author tackled the
training aspect of this law. Also, the author found it important to include
a theoretical introduction on training at the beginning; its definition,
types, etc., highlighting “adult education” as the main focus of this book.
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