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 توجهات برنامج الورشة
 

تنمية المجتمع هذا البرنامج ضمن السياق العام لتوجهات "برنامج بناء قدرات العاملين في  تندرج توجهات 
فئات المجتمع المحلي و على مؤسساتزيادة التأثير الفعلي لمنهج التنمية المحلية المحلي"، أي التوجه نحو 

تفعيل دور الجهات المتدخلة في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز قدراتها الفنية ، كذلك التوجه نحو ه المنتجةوقطاعات
بين في التنمية بالمشاركة" التي والتنظيمية.  ويتضح ذلك من مراجعة التوجهات الخاصة "ببرنامج بناء قدرات المدرِّ

ي مجال التدريب، وبناء القدرات المهيأة إلدارة برامج ترتكز على إتاحة الخبرات التنظيمية والمعارف الفنية ف
 التدريب.

 
التدريبية التي يتضمنها  النشاطاتعبر تطبيق مجموعة متكاملة من  التعامل مع هذه التوجهاتويتم  
بمفهوم التدريب ومناهج تنفيذه  المشاركينتطوير معرفة ( 1)أساسية، أهمها:  قضاياوالتي تتمحور حول  ،البرنامج

ترسيخ معطيات التعامل مع االحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي ( 2)تنمية المجتمع المحلي؛  وره الحاسم فيود
لمشكالت القائمة وتطبيق لحلول ال تحريفي  المحلي وأفراده المجتمعمؤسسات وجماعات  مشاركةوإرساء آليات 

الخاصة بتصميم برامج التدريب وفق  اتقدرالوير التركيز على تط( 3)الملبية لهذه االحتياجات؛  األنشطة التدريبية
وآليات  تنفيذهاوأساليب البرامج التدريبية إدارة  بتقنياتإتاحة المعرفة ( 4)التنمية المحلية؛ إحتياجات وخطط 

( وإدراك المفاهيم الخاصة بتقويم برامج التدريب والتعرف إلى مختلف مستويات عملية التقويم 5فعالياتها؛ ) تنسيق
 تقارير الناتجة عنها.وال
 

بين المعطياتفي تناوله  حصيلة الخبرات العمليةيعتمد هذا البرنامج على   في  األساسية لبناء قدرات المدرِّ
 المؤسساته نحو إفادة العاملين الحكوميين في اإلدارات المحلية وغيرها من . وهو برنامج موج  بالمشاركةتنمية ال

في ومشاريعها المتدخلة عبر برامجها  المجتمع المدنيكما تستفيد منه منظمات  .المعنية بتنمية المجتمع المحلي
والدولية التي تهتم واإلقليمية شؤون هذه التنمية، وكذلك منظمات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات العربية 
 .المشاريع التنمويةمواقع بتنمية المجتمع المحلي، إضافة الستفادة قادة المجتمع المحلي والعاملين الميدانيين في 

 
بينوفي حين يلبي برنامج   الحكومية لخلق الكوادر القادرة  المؤسساتحاجة ماسة لدى  بناء قدرات المدرِّ

على تنفيذ سياساتها في اإلدارة المحلية والمشاركة الشعبية، فإنه ينسجم أيضاً مع سياسة العديد من منظمات األمم 
ل في تنمية المجتمعات المحلية، تتجه نحو بناء القدرات وتحسين خصائص التدخ   المتحدة وصناديق التمويل التي

 لتعزيز موقعها وتطوير دورها في هذه التنمية.  المجتمع المدنيكما يتوافق مع توجهات معظم منظمات 
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 ركائز برنامج الورشة
 

ق بعملية مراكمة الوعي تتمحور التنمية المحلية حول فكرتين أساسيتين: األولى ذات طابع عام متعل 
التنموي، والثانية ذات طابع خاص متعلق بتغيير اجتماعي مقصود حيث تشارك المؤسسات والجماعات واألفراد 
في عمليات التنمية المحلية. ويعتمد تطبيق هاتين الفكرتين على تطوير الموارد البشرية حيث يؤدي التدريب دوراً 

ة ومعلومات، وما يؤدي إليه من مهارات وقدرات وما ينبثق عنه من متزايد األهمية في ما يوفره من معرف
اتجاهات ايجابية نحو تعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة عمليات التنمية المحلية. وتزداد الحاجة إلى التدريب مع 

للموارد البشرية،  ازدياد اعتماد مناهج التنمية المحلية على المشاركة الشعبية، بما تتطلبه هذه المشاركة من تحفيز
ومن تعزيز للمعارف والمهارات، ومن ارتقاء في مستويات البرامج والنشاطات تبعاً للقدرات المكتسبة واالتجاهات 

 السلوكية المتغيرة.
 

المعنية بتنمية المجتمع نظراً لما المشاريع إدارة تعزيز الموارد البشرية أهمية قصوى في كتسب يإذن،  
من منهج متعدد ومتداخل التخصصات لالضطالع بأنشطة متنوعة وأهداف متداخلة تبعاً ع المشاريتستلزمه هذه 

نت والتأثير المتبادل بين عواملها المختلفة ومستوياتها المتعددة. ورغم ذلك، فقد بي   االجتماعيةلتنوع مسائل التنمية 
تصميم السياسات العامة وفي ة للتدخل في الكوادر المهيأالمؤسسات والتجارب الميدانية بأن نقصاً فادحاً يشوب عدد 

وآلياتها  برامج التدريبخبرات محدودة هي المتوفرة بشأن بي نت هذه التجارب أن كما  .تنميةاريع الإدارة مش
والمكاسب المتحققة من اريع، المشالسياسات و برامج على نتائجلمثل هذه الحاسم التأثير رغم ال ،التنظيمية والفنية

 .جراء تنفيذها
 

، ضمن مساعيها لتعميم (اإلسكوالجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا )لذلك، فقد بادرت  
بين في تنمية المجتمع المعرفة وبناء القدرات، إلى توفير مادة تدريبية أصدرتها تحت عنوان  "دليل تأهيل المدر 

 .عمل التدريبي ومفاهيمه ومداخله ومرتكزاته وأساليبهويمثل هذا الدليل مرجعاً تقنياً لمراحل الالمحلي". 
 

بين في التنمية بالمشاركة" تصميم وإصدار إلىكما بادرت االسكوا   استناداً  ،"برنامج بناء قدرات المدر 
إلى األبواب والمواضيع التي تضمنها الدليل، وذلك بهدف تنظيم وتسهيل إجراءات بناء القدرات ونقل المعارف 

 وتعزيز المشاركة. والخبرات
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 التدريبيخطة تنفيذ البرنامج 
 

 أنشطةعلى تنظيم  التنمية بالمشاركة" فيبناء قدرات المدربين  برنامج"لتنفيذ  المعتمدةالخطة  ارتكزت 
من المشاركين في ورشات بناء قدرات العاملين ( شارك فيها عناصر مختارة ة شبه اقليمية ومقيمةتدريبية )ورش
. وقد توزع 2010شباط/فبراير  20-15قدت في بيروت، لبنان، خالل الفترة عالتي جتمع المحلي، في تنمية الم

 ،األمم المتحدة ومنظمات قيادات محليةو مجتمع مدنيمنظمات وحكومية  مؤسسات علىهؤالء المشاركون 
 .والتنمية بالمشاركة حليةالتنمية الم ببرامج ومشاريعالتي يتصل نشاطها وغيرها من المنظمات اإلقليمية والدولية 

 
كتسب هؤالء المشاركون قدرات تمكنهم من القيام وقد إ ،متدرباً  15 ة شبه اإلقليميةشارك في هذه الورش 

ال في تحضير  لتحقيق أقصى فائدة ممكنة عبر نشر  تنفيذها ومتابعة إداراتهافي  والمشاركة برامج التدريببدور فع 
 .بالتنمية على حد سواء المعرفة وتمكين المؤسسات المعنية

 
بين بناء قدراتوعالوة على ذلك، فإن "برنامج   ح فرصاً متنوعة للتنسيق اتأ" بالمشاركةتنمية الفي  المدرِّ

 المجتمع المدنيومنظمات المؤسسات الحكومية المختلفة التي تتوالها  هوأدبياتالتدريب والتكامل بين مناهج 
في آلية التنسيق والتكامل فرص  قد انعكستلمنظمات اإلقليمية والدولية. ووغيرها من ا ،ومنظمات األمم المتحدة

 تهمومتابع المشاركين فيهوفق آراء مواد التدريب في البرنامج عينه التقويم التي يعتمدها البرنامج إلعادة صياغة 
 في نشاطات الحقة.

 
بين بناء قدرات"ورشة فإن  وبذلك،  في  اإلقليميشبه على المستوى تي ُعقَدت ال" في التنمية بالمشاركة المدرِّ
كمتابعة للخبرات التي جاءت قد  ،2010تشرين األول/أكتوبر  1أيلول/سبتمبر ولغاية  27الفترة ل خال ،بيروت

بيروت أيضاً خالل  المنعقدة في التنمية المحلية والتنمية بالمشاركة فيبناء القدرات ورشة اكتسبها المشاركون في 
 .وتعزيزاً لها ،2010باط/فبراير ش 20-15الفترة 
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 الورشةأهداف 
 

بين "برنامج بناء قدرات لورشة على مساهمةل األهداف العامةتركزت   في في التنمية بالمشاركة"  المدرِّ
 تحقيق ما يلي:

 
 ؛ونقل المعرفة والمعارف الفنية في مجال التدريب ةإتاحة الخبرات التنظيمي 

 
  وحلقات الحوار بشأن المشاركة في السياسات العامة برامج التدريب بناء القدرات المهيأة إلدارة

 .والمشاريع التنموية

 

بناء القدرات الخبرات و إتاحةفقد تركزت على  الورشة إلى تحقيقها سعتالتي  األهداف المباشرةأما  
 وتعزيز االتجاهات بشأن:

 
 مفاهيم التدريب ومناهجه ومراحله المختلفة؛ )أ( 

 
 وأساليب تحديد احتياجات التدريب؛ تإجراءا )ب( 

 
 تصميم برامج التدريب وصياغة أهدافها؛ )ج( 

 
 إدارة برامج التدريب وأساليب تنفيذها وآليات تنسيق فعالياتها؛ )د( 

 
 مبادئ تقويم برامج التدريب بمستوياتها المختلفة ومتطلبات التقارير الخاصة بها؛ )هـ( 

 
 صال في التدريب؛مبادئ التعلم ومهارات االت )و( 

 
 تقنيات استخدام الوسائل واألجهزة التدريبية؛ )ز( 

 
أساليب التدريب بالتركيز على المحاضرة، المناقشة، دراسة الحالة، تمثيل األدوار، وحل  )ح( 

 المشكالت.
 

بين في ال ورشةالمشاركين في ردود فعل  على األهداف التقويمية وتركزت  تنمية بناء قدرات المدرِّ
وبالتالي اعتماد نتائج هذا التقويم الشامل في  ،، وذلك تمهيداً إلجراء تقويم شامل للبرنامج التدريبيمشاركةبال

 .المشاركين فيهوفق آراء  مواده الفنيةوفي تعديل  عينهتصويب البرنامج 



- 9 - 

 

 في الورشة المشاركون
 

الوزارات الحكومية ومنظمات في  ليامجموعة من الكوادر العالورشة التدريبية هم  في نيشاركالمإن  
بناء "وقد شارك هؤالء الكوادر في ورشة . وبرامجها ومشاريعهاالتنمية المجتمع المدني التي تعمل في سياسات 

في بيروت خالل الفترة  قدت على المستوى الوطنيعُ  يالت "بالمشاركة  المحلية والتنمية في التنمية العاملينقدرات 
ن في ضوء آلية محددة تركزت على الموقع يهؤالء المشارك اختياروقد جرى . 2010شباط/فبراير  15-20

التوزع و، الورشة السابقةستفادة من المشاركة في برنامج مدى االوالشخصية،  والمواصفاتالقدرات والعملي، 
 .1جتماعيات الدولية واإلقليمية، ومراعاة النوع االعلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظم

 
نضباط ملحوظ، علماً بأن إدارة الورشة لم تسقط مشاركة أي من الكوادر، إذ تمي ز حضور الجلسات با 

المائة من مدة الورشة، ومهما كان في  10التغيب لما مجموعه  شاركة لدىحددت إجراءات خاصة بإسقاط الم
 السبب الموجب للتغيب.

 
تنمية الالمدربين في بناء قدرات ـ"ل شبه اإلقليمية لورشةالمشاركين في هذه ا اختيارندرجت عملية ا 

العاملين في تنمية المجتمع المحلي"، وخاصة  بناء قدرات، ضمن إطار األهداف الرئيسية لبرنامج ""بالمشاركة
 البعض منهم لتولي عمليات التدريب وتقديم المشورة الفنية في مجال اختيارالهدف المتعلق بمتابعة المتدربين و

 .ياسات التنمية وبرامجها ومشاريعهاس
 

قواعد ل ،وهيئة اإلشراف ،آراء هيئة التدريب على مراجعةالمشاركين  ختيارإعتمدت عملية وفي حين ا 
تها  األسماء المقترحة التوافق على ، فقد تم  السابقة الوطنية ةبشأن المشاركين في الورش اإلسكواالبيانات التي أعد 

الجهات التي ينتمي إليها باإلضافة إلى الجهات المعنية بتنفيذ ورشة التدريب، و قي المشروعومنس اإلسكوافيما بين 
 فلسطين -مثل: وزارة الزراعة ،الوزارات والمؤسسات الحكومية( 1) موزعة كما يلي: ،المشاركون في الورشة

 لبنان -رة الشؤون االجتماعية)دائرة التخطيط(، وزا فلسطين -)قسم التنمية الريفية(، وزارة الشؤون االجتماعية
)مديرية  اليمن -)قسم التدريب(، وزارة اإلدارة المحلية اليمن -وزارة التربية والتعليم)اللجنة الوطنية للسكان(، 

الهيئات التعليمية ( 2)حلية في محافظة الحديدة اليمنية، ومركز معلومات السلطة المالحسابات الختامية المحلية(، 
جامعة ال، والعراق -وهيئة التعليم التقني جامعة المستنصرية ومعهد إعداد المدربينالمعة النهرين و، مثل: جاالعليا

في العراق،  DWBIمؤسسة التنمية بال حدود ، مثل: منظمات المجتمع المدني( 3) )قسم علم االجتماع(، يةلبنانال
برنامج األمم ، مثل: لدوليةاظمات المن( 4) ؛ومؤسسة رفيق الحريري )خدمات الصحة االجتماعية( في لبنان

قناة االتجاه  مثل مؤسسات إعالمية (5) باإلضافة إلىهذا  ؛(قسم الموارد البشريةفي فلسطين )للطفولة المتحدة 
 .الفضائية في العراق

 
وينتمون  ،بخلفيات متنوعة وقدرات مختلفة مشاركاً يتميزون 15 اختيار إلى والتنسيقدراسة العملية أدت  
ب قوائم المدرِّ المنسق و وقد راجع. (1رقم  قائمة المشاركين في الملحقراجع )منظمات متعددة ؤسسات وإلى م

مواصفات ال راجعلمشاركين )الفردية لخبرات المواصفات والوالتي تضم تفاصيل  ،اإلسكواتها المرشحين التي أعد  
 .مع مهارات واحتياجات المتدربين ف خطة الورشةيغرض تكيبوذلك  ،(2 رقم لمشاركين في الملحقالفردية ل

 

                                                 
رئيس قسم العالقات  ،السيد عبد علي كاظم المعموريمنها العراقية،  األكاديميةكما شارك في الورشة، بصفة مراقب، كوادر عليا في الهيئات  1 

منها من خالل اتفاقيات التعاون مع اإلسكوا  لالستفادةدمة وسعيه بالبرامج المق اهتمامهالذي أبدى و االقتصادية في كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين،
 المزمع بحثها في القريب العاجل. 
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الل اللقاءات تم استكمال مواصفات واحتياجات المشاركين في بداية الورشة من خ ،باإلضافة إلى ذلك 
 سؤال مباشر لكل مشارك في اليوم األول للتعبير عن توقعاته من الورشة،طرح ، ومن خالل والمقابالت الشخصية

بالتحليل التفصيلي والربط بين مواصفات المشاركين  قيامالومن خالل  ،قررورأيه في تعديل برنامجها المُ 
 .بعناية لنفس الغرض المذكور هاستادر تم والتي الورشات السابقة المحصودة منوالنتائج  وتوقعاتهم من البرنامج

عهم على مجموعات عمل لتحضير ما يل زمها كما تم تزويد المشاركين بمجموعة من المسائل التي تستوجب توز 
ما يلي توزع المواصفات العامة للمشاركين بحسب  وفيمن أساليب تدريبية لتطبيق الخبرات الُمكتسبة وتعزيزها. 

 والعمر والتخصص والخبرة.النوع االجتماعي 
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 مواصفات المشاركين
 الجنس:  -1

 النسبة المئوية العدد الجنس

 40 6 أنثى

 60 9 ذكر

 100 15 المجموع

 العمر: -2

 النسبة المئوية العدد يةالفئة العمر

30–34 4 27 

35–39 5 34 

40–44 2 13 

45–49 2 13 

 13 2 وما فوق 50

 100 15 المجموع

 سنوات الخبرة: -3

 النسبة المئوية العدد عدد السنوات

6–10 4 27 

11–15 6 40 

16–20 2 13 

26–30 2 13 

 7 1 وما فوق 30

 100 15 المجموع

 التخصص: -4

 نسبة المئويةال العدد التخصص

 53 8 علوم اجتماعية وتنمية

 13 2 هندسة ميكانيكية وزراعية وكيماوية 

 13 2 إدارة أعمال

 7 1 إعالم وعالقات دولية

 7 1 سياسيةعلوم 

 7 1 صحة عامة

 100 15 المجموع

 الدرجة العلمية: -5

 النسبة المئوية العدد الشهادة

 53 8 بكلوريوس/ليسانس

 20 3 ماجستير

 27 4 وراهدكت

 100 15 المجموع
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 الهيكلية والمنهجية
 

 ، كما يلي:تدريبيةومداخل وحدات مجموعة على توزعت ، رئيسية أجزاءأربعة الورشة إلى  انقسمت 
 

 تتدريبية تناولومداخل ، وتألف من مجموعة وحدات العام للتدريباإلطار ركز على ت الجزء األول: 
احتياجات التدريب وكذلك االطالع على مجاالت مداخله، على أبرز ته وأهميواالطالع على  تعريف التدريب

إعتمد تنفيذ هذا الجزء على أساليب وتقنيات العروض المختصرة والمناقشة ومجموعات  .وإجراءات تحديدها
 العمل والتمارين.

 
دريبية عالجت تومداخل تصميم برامج التدريب وتقويمها، وتألف من مجموعة وحدات تناول  الجزء الثاني: 

تصميم البرامج التدريبية وعناصرها المتعاقبة، إدارة برامج التدريب وإجراءاتها الفنية المواضيع التالية: 
واعتمد تنفيذ هذا الجزء على أساليب  .اومنهجية دراساته اتقويم برامج التدريب ومستويات تنفيذهووالتنظيمية، 

ت العمل والقراءات والتمارين واألعمال التطبيقية )دراسة وتقنيات العروض المختصرة والمناقشة ومجموعا
 حالة(.

 
وتألف من مجموعة وحدات ومداخل تدريبية مرتكزات التدريب في المجتمع المحلي، تعلق ب ثالث:الجزء ال 
امل المواضيع التالية: المهام التدريبية ومبادئ التدريب وفاعليته وكفاءته، مفهوم االتصال وعناصره والعوعالجت 

المساعدة والمعيقة، مهارة اإلصغاء ودور المدربين، وسائل التدريب وصفاتها وعوامل اختيارها، وأساليب التدريب 
واعتمد تنفيذ هذا الجزء على أساليب وتقنيات العروض المختصرة والمناقشة  .ووظائفها وعوامل اختيارها

 راسة حالة وتمثيل أدوار(.دومجموعات العمل والتمارين والقراءات واألعمال التطبيقية )
 

تضمن أساليب تدريبية مختارة، وتألف من مجموعة وحدات ومداخل تدريبية تمحورت  الجزء الرابع: 
حول: خطوات إعداد وتقديم أساليب المحاضرة والمناقشة ودراسة الحالة وتمثيل األدوار والعصف الذهني، وكذلك 

امج التدريب وحلقات الحوار ونقل المعارف والمهارات الخاصة مزايا وعيوب كل من هذه األساليب في تنفيذ بر
بإدارة عمليات التنمية بالمشاركة. واعتمد تنفيذ هذا الجزء على أساليب وتقنيات العروض المختصرة والمناقشة 
ومجموعات العمل والتمارين والقراءات واألعمال التطبيقية )دراسة حالة، محاضرة، مناقشة، تمثيل أدوار، 

 ف ذهني(.عصو
 

تنفيذ جلسات تدريبية بهدف تثبيت األعمال التطبيقية، حيث تولى المشاركون أنفسهم تعلق ب الجزء الخامس: 
مفهوم االتصال وترسيخ عالقته بأساليب التدريب األكثر فعالية، وبهدف تحفيز المشاركين واختبار قدراتهم على 

عة، مثل: تضمن هذا الجزء استخدام أساليب تدريبية منو   استخدام وسائل وتقنيات التدريب األكثر شيوعاً. وقد
المناقشة. هذا باإلضافة إلى والمحاضرة، التفكير اإلبداعي والعصف الذهني، دراسة الحالة، تقمص األدوار، 

اشتمل كما  األداء وتقويمه.اإللكتروني وتصوير استخدام وسائل التدريب واالستمارات والتمارين وتقنيات العرض 
 المواضيع التالية:على 

 
 المحاضرة، المناقشة الموجهة، تقمص األدوار، دراسة الحالة، والعصف  :تطبيقات عملية ألساليب

 ؛الذهني
 

  تهاجلسات تدريبية مصغرة  وإستخدمت فيها ،مجموعات العمل، المؤلفة من المشاركين أنفسهم أعد 
بحيث تم توثيقها وتدوين  ،شة التدريبيةوسائل وتقنيات التدريب في تقديم مضمون هذه الجلسات في الور

 ؛الرسالة المستهدفة حالمالحظات بشأن األداء ومدى وضو
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  مناقشة نقاط الضعف والقوة في أداء المشاركين وتثبيت المهارات المطلوبة في تطبيق أساليب التدريب
 فيذ الجلسات التدريبية.األكثر فعالية، واختبار الثغرات التقنية المؤثرة على تخطيط عمليات التدريب وتن
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 "تنمية المجتمع المحليالمدربين في  تأهيل"دليل  محتويات
 

 ، مجموعة المواضيع التالية:"مراحل العمل التدريبي"وتناول تحت عنوان  الجزء األول: 
 

 ؛العام للتدريب، ويتضمن مفهوم التدريب، وأهميته، ومداخله اإلطار 
 
  :؛وخطواتها مفهوم ومصادر تحديد احتياجات التدريبتحديد احتياجات التدريب، ويتضمن 
 
 ؛تصميم البرامج التدريبية، ويتضمن: عناصر التصميم 
 
 البرامج التدريبية، وتتضمن: عوامل الموقف التدريبي؛ إدارة 
 
 .تقويم التدريب، ويتضمن: مفهوم التقويم ومستوياته، ومنهجية التقويم، وتصميم دراساته 

 
في  على المشاركينتوزيعها عرضها أو تم كما  ،هذا الجزء مواضيعدريبية التي تغطي لقد توفرت المواد الت 
 .حينه
 

 ، مجموعة المواضيع التالية:"مرتكزات التدريب" وتناول تحت عنوان الجزء الثاني: 
 

 ؛التدريب ومبادئ التعلم، ويتضمن: مبادئ التعلم، وقواعده 
 
 ،وعناصره، والتشويش في االتصال الشفهي،  االتصال في التدريب، ويتضمن مفهوم االتصال

 ؛واالتصال الفعال
 
  وسائل التدريب، وتتضمن: الوسائل الشائعة في التدريب، واختيار الوسائل المناسبة للمجتمع

 ؛المستهدف
 
 .أساليب التدريب، وتتضمن: التعلم وأساليب التدريب، والعوامل التي تحكم اختيار األسلوب التدريبي 

 
توزيعها على المشاركين عرضها أو هذا الجزء، كما تم  مواضيعلمواد المرجعية التي تغطي لقد توفرت ا 

 في حينه.

 
 المواضيع التالية: ،"أساليب تدريبية مختارة" وتناول تحت عنوان الجزء الثالث: 

 

 ؛الكالم الفعال، ويتضمن مراحل الكالم الفعال 
 
 لموجهة، وتتضمن: أساليب النقاش الشائعة، ومزايا أساليب النقاش مع التركيز على أسلوب المناقشة ا

 ؛أساليب النقاش ومحدداتها، وتسيير المناقشة الموجهة
 
  ،؛ دراسة الحالة وتسييرها وإعداددراسة الحالة، وتتضمن: مزايا دراسة الحالة ومحدداتها 
 
 اته وكيفية تسييره؛تمثيل األدوار، ويتضمن أنواع تمثيل األدوار، ومزايا أسلوب تمثيل األدوار ومحدد 
 
  ي، مزايا حل نوالعصف الذه اإلبداعي، ويتضمن: التفكير اإلبداعيحل المشكالت باستخدام التفكير

 .اإلبداعيالمشكالت ومحدداتها، وتسييرها باستخدام التفكير 
أوراق  تم تزويد المشاركين بالمواد التدريبية الالزمة التي تغطي مختلف مواضيع هذا الجزء، كما تم توزيع 

 خلفية ودراسات حالة ومالحظات واستمارات خاصة بمتطلبات أداء األدوار واألعمال التطبيقية.
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مجموعة مختارة من االستبيانات ، "االستبيانات واالستمارات"وتناول تحت عنوان  الجزء الرابع: 
ركين في برامج بناء القدرات، واالستمارات التي يمكن االستعانة بها كنماذج مختبرة للتعرف على احتياجات المشا

 .2اوالوقوف على خبراتهم ومهاراتهم، وتبين ردود أفعالهم تجاه برامج التدريب وتقويمهم لنتائجه
 

 واالتصاالت الشخصية. ،، مفاتيح الشخصيةليتركز ملحق االستبيانات على: فن االتصا 
 

ية، أدوار المدرب، مهارات المدرب، لى المهارات التدريبإ: التعرف فيتركز علىأما ملحق االستمارات  
 تقويم المهارات التدريبية، الممارسات التطبيقية، تقويم المشاركين في البرنامج، وتقويم البرنامج التدريبي.

 
االستبيانات واالستمارات خالل جلسات البرنامج التدريبي، وذلك تبعاً للموضوع المخصص وقد تم توزيع  

 لالستفادة منها.

                                                 
عة وبهدف الوقوف على تقويم المشاركين للعروض المقدمة من قبل مجموعات العمل، فقد لجأت إدارة الورشة إلى توزيع نموذج للتقويم تضمن مجمو 2 

 اء من حيث: الصوت، النظر، الحركات، الوقت، المشاركة، المادة، والوسائل.من األسئلة التي تغطي مجاالت األد
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 تدريبيةالمواد ال
 

الوثائق على  الورشة، قبل البدء بتنفيذ، المواد التدريبية التي وزعتها هيئة التدريب على المشاركين اشتملت 
"دليل و"؛ التنميةالمدربين في  بناء قدرات"دليل تأهيل المدربين في تنمية المجتمع المحلي"؛ "برنامج  التالية:

ب لورشة تأهيل ال خالل  بيدرتالهيئة ها تالتي قدمالتدريبية المواد أما  .جتمع المحلي"عاملين في تنمية المالمدر 
تأهيل دليل " كما تمحورت حول ،فتناولت دراسات حالة قدمها المشاركون ضمن األعمال التطبيقية ،ورشةال

بين في تنمية لتمارين بصفته الوثيقة الشاملة التي جرى تفريغ محتوياتها عبر سلسلة من ا "المجتمع المحلي المدرِّ
 .وغير ذلك من المواد الفنية المدونة أو الشفهية ،والنماذج والقراءات

 
 على العناصر الرئيسية التالية:التدريبية التي قدمتها هيئة التدريب خالل الورشة د توزعت المواو 

 
بين في تنمية المجتمع المحوهي مقتطفات  واألقراص المرنة: القراءات -1  لي"،من "دليل تأهيل المدرِّ

للمساعدة على استهدفت إثارة النقاش أو تثبيت النتائج، وقد تم توزيعها على المشاركين خالل جلسات الورشة 
 إعداد خطط الممارسات التطبيقية؛

 
كما  ،(4 رقم ملحق راجع)كما تم معالجتها ومناقشتها ن المطبوعة رياتممجموعة من التم توزيع  :التمارين -2

، وقد توزعت هذه التمارين وفق ما يلي: طة والشفهية على مدى فترة البرنامجرين المنشِّ عدد من التماتم توزيع 
تمارين ديناميكية الجماعة، وتمارين و، الشاملةتمارين تحفيزية لتطوير المهارات ودقة المالحظة وتعزيز النظرة 

 تطبيق العمليات التدريبية؛
 
، وقد يت األفكار والمبادئ والنتائج المستهدفة من البرنامجوهي المواد الفنية المتعلقة بتثب :الشفافيات -3

 ؛وتثبيت األفكار والنتائج توزعت هذه الشفافيات على: مواد رئيسية، وتمارين اإلدراك والمالحظة
 
مشاركة المتدربين وقياس تفاعلهم مع تحفيز وهي المتعلقة بمجاالت حيوية ل :ستبياناتواال االستمارات -4

 (؛5ملحق رقم راجع المالئمة ) ردود الفعلومعرفة مدى تقدمهم في البرنامج التدريبي وتوفير  يبيالبرنامج التدر
 
وتسهيل عمل المشاركين وتحفيز مساهمتهم في عمليات مت للمساعدة في تنميط د  وهي التي قُ  نماذج:ال -5

 (؛6ملحق رقم راجع التقويم وإعداد الممارسات التطبيقية )
 
وقد تضمنت المواد الخاصة بتقديم المشاركين لجلسات تدريبية مصغرة، بحيث توزعت  :يةالتطبيقاألعمال  -6

تقارير وعروض الكترونية بشأن أساليب تدريبية مختارة نفذها المشاركون في الورشة. وجاءت هذه المواد على: 
في  ائل المطروحةمداخالت المشاركين بشأن المسومراجع فنية، هذه التقارير والعروض نتيجة اطالعهم على 

وغيرها  ،واالندماج االجتماعي واإلعالمالمنتديات االلكترونية التي تنظمها االسكوا حول موضوعات المشاركة 
 من المراجع العملية.
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 اإلدارة الفنية والتنظيمية
 

 اإلسكواوليد هالل،  :منّسق الورشة
 

 لبنان /االجتماعيةمهنا، وزارة الشؤون منير :ونبمدر  
 

 وزارة الشؤون االجتماعية/ فلسطينعنابي، أمين  
 

 سارة حريز، اإلسكوا ة:إداريو تنظيمية متابعة
 أمل السالم، اإلسكوا 

  
   

 ريم بن عبد النبي، اإلسكوا   :مراقب
 كلية العلوم السياسية، -رئيس قسم العالقات االقتصادية عبد علي كاظم المعموري، 
 ، العراقجامعة النهرين 
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 التقويم
 

في سير  ملموس، وكان لحضوره أثر تدريبمتابعة دقيقة لمختلف جلسات الدوره في لورشة منسق ا أدى 
ات جلسخالل اجتماعات فريق إدارة الورشة بعد ال ،كما كان لمالحظاته. مرسوم لهاال وفق المخططخطة الورشة 

وقد تسنى . وءفة بالشكل الفاعل والكات وتنفيذ الورشتوجيهفي تنسيق األدوار وتوفير ال المباشرالرسمية، األثر 
ستمارة خاصة ُيزمع وذلك بموجب ا ،ريبيإجراء تقويم فردي لكل من المشاركين في البرنامج التد ،لمنسق الورشة

 . إضافة بياناتها إلى قواعد المعلومات الخاصة بالمشاركين في هذا البرنامج
 

بكافة المهام المتعلقة برصد سير ورشة التدريب  يةاإلدارالتنظيمية وكما قام المعنيون بمتابعة الشؤون  
 .على أكمل وجه التنظيمية واإلدارية والمالية وتوثيق أدبياتها وتوفير متطلباتها

 
 عبر ،امله توفر كما .أعباء تقديم المواد الفنية وتنظيم إدارة مجموعات العمل بصورة جيدة انالمدرب تولى 
رصد التقدم  إمكانيةع المشاركين ضمن الجلسات التدريبية وخارجها، تفاعل مالعبر جلسات الورشة و تقديم

األمر الذي أتاح تكوين صورة عن كل مشارك وهو . المحرز للمشاركين خالل مختلف أجزاء ومراحل الورشة
قمناقشتها مع و خالل جلسات الممارسات التطبيقية خالصات مفيدة  انكما قدم المدرب. الورشة بشكل دوري منس 

 . الميدانية في مجال التدريب ماخبرته عكست
 

وقد  .وغير رسمي على مدى الورشة بشكل رسمي وأدائهم وتصرفاتهممالحظات المشاركين ُرصدت  
كما توافقت المواد التدريبية مع احتياجاتهم لتعزيز القدرات  ،همبعيد مع اهتمامات توافق البرنامج التدريبي إلى حد  

تمثلت إحدى وقد . حتياجاتلورشة التدريبية لتتفق مع هذه االيل بنود خطة اوصقل المعارف، فيما جرى تعد
وخاصة في جلسات إعداد  ،ينالميزات الواضحة لسلوك المشاركين في الورشة التدريبية بحماس وتفاعل ظاهرَ 

في عمليات  وما رافق ذلك من نقاش حول تقويم نتائجها ومالحظة نقاط القوة والضعف ،تنفيذهااألعمال التطبيقية و
وهي  ،ين، بتفاعل وحماس ظاهرَ تقديم جلسات التدريب المصغرة ونقاشات مجموعات العمل كما تمي ـز. األداء

 اكتسابالتقدم الذي أحرزه المشاركون في األمور التي شكلت مؤشراً جيداً لقياس فائدة الورشة التدريبية، ومدى 
ختبار القبلي ارات التقويم الخاصة باألداء واالستملها بموجب اجرى الوقوف على تفاصي والتي ،المهارات التدريبية

ستمارات ُوضعت خصيصاً لرصد التطور الحاصل في معارف وخبرات ومهارات اوالجدير بالذكر أنها . والبعدي
 .3المشاركين جراء برنامج التدريب

 
تبعه من تقويم مستمر عبر ما ا ، أن هذا البرنامج التدريبي قد اكتسب أهمية خاصةوالجدير بالمالحظة أيضاً  

 ردود فعلالمعارف والمهارات والخبرات، بما في ذلك توفير  اكتسابوع للمعطيات األساسية في عمليات ومتن
وقد كان إلتباع هذه . للمشاركين في الورشةممكنة ستفادة تحقيق أقصى افورية ومباشرة لنتائج هذا التقويم توخياً ل

رتقاء ل السلوك التدريبي للمشاركين واالواضح على تعدي " أثر  ردود فعل – نتائج – قويمة التدريبية "تاإلستراتيجي
س ذلك من خالل تهم التدريبية، بمهارا مهارات وستبيانات المدونة بشأن التعرف على مهارات التدريب، االوقد تكرَّ

تقويم شفهي ، ومنسق الورشةلمدرب هذا باإلضافة إلى تولي ا. أدوار المدرب، وتقويم المهارات التدريبية للمدرب
ولم تنحصر أهمية "التمرين على امتداد كافة جلسات البرنامج التدريبي. مستمر خاص باألفراد ومجموعات العمل 

الجماعي" أو أسلوب عمل المجموعات في جودة النتائج التي تحققت، إنما في عملية تخطيط وتنظيم وتنفيذ المهام 

                                                 
م لكل من ساهم في في سياق تبادل اآلراء عبر البريد االلكتروني بعد أيام من انتهاء الورشة، تولى احد المشاركين اإلفادة بما يلي: "أتقدم بالشكر الدائ 3 

لكثير سواء من المدربين او من المشاركين او من ادارة الورشة، وذلك من خالل تبادل الخبرات واآلراء الورشة التي تعلمنا منها اهذه اعداد وتنفيذ 
 هات نحو تحقيق األفضل."اتجوتعزيز اال
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نته هذه العملية من حوار مثمر. ولقد أسهم أسلوب عمل المجموعات في تبادل خبرات ثم تقويم األداء، وما تضم
 وتجارب المشاركين، وفي اختبار قدرات القيادة بينهم، وفي توزيع المسؤوليات لتنفيذ المهام المشتركة.

 
نة  ةالشفهي لى اآلراءإالتقويم الشامل للورشة  ستندا كما المخصصة للتقويم، ية ات اليومللمشاركين في الجلسوالُمدوَّ
 .(7 رقم الملحق)نة في هي مبي  كما  ،تقويم الورشةخاصة بآرائهم المدونة بموجب استمارة رتكز على ا
 

 الملحق)تم توزيع شهادات المشاركة التي تفيد عن إكمال المشاركين لمتطلبات الورشة، ويبين  ،وفي نهاية الورشة
 كملوا الورشة التدريبية.أين الذين ركنموذج الشهادة المقدمة للمشا (8 رقم
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يم المشاركين للورشةيتق  
 

إستناداً إلى إستمارة خاصة بالتقويم جرى توزيعها على المشاركين في نهاية الورشة اإلقليمية، فقد توزعت  
نة في القسم األول من األسئلة المقفلة وفقاً للمحاور الرئيسية التالية:  اإلجابات المدو 

 
 التدريبي البرنامجات المسبقة عن المعلوم  -ألف

 
، بمذكرة توضيحية تضمنت   بالرغم من تزويد المشاركين، قبل قدومهم إلى مكان التدريب بوقت كاف 

إجابات معلومات بشأن أهداف البرنامج ومضمونه ومحتوياته وماهية التسهيالت المقدمة للمشاركين فيه، الخ، لكن 
اطالع المشاركين على محتويات البرنامج شتتة، وخاصة فيما يتعلق ببشأن هذه المسائل جاءت م المشاركين
ودرجة رضى المشاركين  ،التدريبي مع منظمتهم/حكومتهم البرنامجمناقشة المشاركين لمحتوى مدى التدريبي و

ت حيال مدى مناقشة البرنامج مع الحكوما فيما يعود التشتت .4قاموا به قبل البرنامج الذيعن العمل التحضيري 
والمنظمات إلى معضلة قائمة في العالقة مع المراجع اإلدارية، نجح البرنامج لحد  معين في التعامل معها وتصحيح 

 مؤسساتمن  نيمشاركبرنامج التدريب ضم البعض من جوانبها. ويكتسب ذلك أهمية مضاعفة عند العلم بأن 
خالل المشاركين سلوك مالحظة  تفيدو ارية.قد تتباين سياساتها وإجراءاتها اإلدومن منظمات عديدة مختلفة 

برنامج  منلبرنامج التدريب حول توقعاتهم  األولىفي الجلسة  أثيرتالتي  التساؤالت على يعتادوانهم لم البرنامج بأ
( 1يبين الجدول رقم ) .المشاركة في هكذا برنامج تدريبيكثافة متطلبات  كما أنهم لم يعتادوا أيضاً على ،التدريب

 برنامج التدريب. عنالمشاركين حول معلوماتهم المسبقة  تإجابا
 

 5عن البرنامج التدريبي المسبقة المعلومات: (1رقم ) جدول

 ت الفقرة 0 1 2 3 4 5 عومجم معدل

أهداف البرنامج التدريبي  على اطالع المشاركين درجة - - - 1 8 6 15 4.3

 قبل مجيئهم

1- 

محتويات البرنامج  علىمشاركين اطالع ال درجة - - - 2 6 7 15 4.3

 التدريبي قبل مجيئهم

2- 

 -3 قبل مجيئهم بالتسهيالتمعرفة المشاركين  درجة - - - 1 3 11 15 4.7

 عالتدريبي م البرنامج لمحتوىمناقشة المشاركين  مدى - 1 - 3 6 5 15 3.9

 منظمتهم/حكومتهم

4- 

لتحضيري الذي العمل ا عنرضى المشاركين  درجة - - 1 2 7 5 15 4.1

 قاموا به قبل البرنامج التدريبي

5- 

 

                                                 
ل التدريب الذي دلي ينطبق األمر ذاته علىقد يعود هذا التشتت في اإلجابات إلى إهمال المشاركين قراءة الوثائق الموزعة عليهم قبل انعقاد الورشة، و  4

 جرى توزيعه بصورة استثنائية قبل البدء بتنفيذ البرنامج مباشرة وليس عقب االنتهاء منه كما جرت العادة.
 

( 0قم )مالحظة: األرقام من صفر إلى خمسة الواردة في توزيع إجابات المشاركين، بالنسبة لهذا المحور وغيره من محاور اإلستمارة، تعني بأن الر 5 
 ( هو األعلى كما هو مبي ن في ذيل إستمارة التقويم التي جرى توزيعها على المشاركين في برنامج التدريب.5ل فيما الرقم )هو األق
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 البرنامج التدريبي تصميم -باء
 

 األهداف -1
 

إن تحديد أهداف التدريب، وضمان توافقها مع مستوى المجموعة المشاركة في الورشة التدريبية، هما  
المرشحين  اختيارعملية  فقتراوعلى الرغم من الصعوبات التي عامالن أساسيان في تصميم البرنامج التدريبي. 

أهداف  وضوحمعدل  بأن( 2الجدول رقم )جاءت مرتفعة، إذ يبين المشاركين  ستجاباتإ فإن ،لبرنامج التدريب
 (. 4.3توافق أهداف التدريب مع مستوى المجموعة المشاركة في التدريب ) فيما بلغ معدل ،(4.9)بلغ التدريب 

 
 األهداف: (2) رقم جدول

 

 ت الفقرة 0 1 2 3 4 5 مجموع معدل

 -6 وضوح أهداف التدريب مدى - - - - 1 14 15 4.9

 معتوافق أهداف التدريب  مدى - - - - 10 5 15 4.3

مستوى المجموعة المشاركة في 

 التدريب
 

7- 

 
 التدريبيالبرنامج  هيكلية -2

 
 ترابط: التاليالتسلسل وفق يبي فقرات هيكلية البرنامج التدر بشأن المشاركينجابات إ (3يبين الجدول رقم ) 

عن توزيع  الرضى ،(4.3) البرنامج التدريبي مع أولويات المشاركين توافق ،(4.4محتويات البرنامج التدريبي )
 .(4.6) مع أهدافه المعلنة التدريبيتوافق محتويات البرنامج و ،(3.5)ي المواد بين النظري والعمل

 
الوقت  مع: توافق األهداف يليكما  ، فقد جاء ترتيبهاالمتعلقة بالزمنحول الفقرات  المشاركين إجابات أما 

المدة الزمنية المخص صة للبرنامج التدريبي مع  توافق ،(3.7المخص ص للبرنامج التدريبي ومستوى المشاركين )
 (.3.3الوقت المخص ص للمشاركة ) كفايةو ،(3.3أهداف المشاركين ومستواهم )

 
 المتعلقةتقويمهم للفقرات معدالت من  أدنىمشاركين حول الفقرات المتعلقة بالزمن ال يميجاءت معدالت تق 

بالتحضيرات  وانغماسهمتزايد دافعية المشاركين للتعلم عبر برنامج التدريب  وقد يعود السبب إلى بالمحتويات.
 ستمرارالتي إستلزمت إ ةقيالتطبي الممارسات جلسات تقديمب ، وخاصة تلك المتعلقةاليومية لجلسات برنامج التدريب

 مقيم.  كبرنامج التدريب برنامج نمط تصميم أتاحه ما وهو ،يللال من متأخرة لساعات بالعمل همبعض
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 التدريبي البرنامج هيكلية:  (3رقم ) جدول
 

 ت الفقرة 0 1 2 3 4 5 مجموع معدل

 -8 التدريبي البرنامج ترابط محتويات مدى - - - - 9 6 15 4.4

 -9 توافق البرنامج التدريبي مع أولويات المشاركين مدى - - - 1 8 6 15 4.3

توافق المدة الزمنية المخص صة للبرنامج التدريبي مع  مدى - 1 1 8 3 2 15 3.3

 المشاركين ومستواهم أهداف

10- 

توافق األهداف مع الوقت المخص ص للبرنامج  مدى - - - 6 8 1 15 3.7

 نالمشاركي ومستوىالتدريبي 

11- 

 -12 الرضى عن توزيع المواد بين النظري والعملي مدى - - 2 6 4 3 15 3.5

 -13 كفاية الوقت المخص ص للمشاركة مدى - - 3 6 4 2 15 3.3

 -14 توافق محتويات البرنامج التدريبي مع أهدافه المعلنة مدى - - - - 6 9 15 4.6

 
 المشاركين مجموعة -3

 
بلغت وأيضاً (، 4.6بلغت )الجو العام لمجموعة المشاركين  عنالرضى  ن درجة( بأ4يبين الجدول رقم ) 
 درجة أما ،(4.7الرضى عن العالقات داخل مجموعة المشاركين ) درجة بلغتو ،(4.5مشاركة المجموعة )درجة 

 على( 4.2( و )4.6فبلغت )التضامن داخل مجموعة المشاركين والقدرة التنافسية لدى مجموعة المشاركين 
 . التوالي

 
، إنما (4.1) على معدل التدريبي التي حازت تجانس مجموعة المشاركين مع متطلبات البرنامج درجة إن 

الشديد في مواصفات المتدربين وخلفياتهم العلمية والثقافية  التباينفعلى الرغم من  .هتماماالب جديرة هي درجة
ة التدريب ئهي ثل حصيلة متميزة تحققت بفعل إهتمام وجهدتم الدرجة هذهن إفمن الفروقات،  وغيرها واالجتماعية
ن في جلسات الحوار، بما فيها تلك الجلسات التي ُعقَدت خارج اإلطار الرسمي لجلسات يوتفاعل المشاركوالمدرب 
  البرنامج. 

 
 المشاركين مجموعة: (4رقم ) جدول

 

 ت الفقرة 0 1 2 3 4 5 مجموع معدل

داخل مجموعة  العالقاتالرضى عن  درجة - - - - 4 11 15 4.7

 المشاركين

15- 

مع  المشاركينتجانس مجموعة  درجة - - - 3 7 5 15 4.1

 التدريبي البرنامجمتطلبات 

16- 

 -17 المجموعةمشاركة  درجة - - - - 8 7 15 4.5

 المشاركينالتضامن داخل مجموعة  درجة - - - 1 4 10 15 4.6
 

18- 

 لمجموعةالرضى عن الجو العام  درجة - - - - 6 9 15 4.6

 المشاركين

19- 

مجموعة  لدىالقدرة التنافسية  مدى - - - 3 6 6 15 4.2

 المشاركين 

20- 
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 التقييم  -4
 

تقييم خبرات المرشحين قبل اختيارهم للمشاركة في البرنامج التدريبي  فعالي ةن مدى أ( 5الجدول رقم ) يبن 
( 4.2و 4.5)معدل ن في بدء البرنامج التدريبي واللذان حاز كل منهما على تقييم خبرات المشاركي فعالي ةومدى 

االستبيانات  فعالي ةمدى  ةأما فقر .(4.7حيث بلغت ) عند انتهاء البرنامج التدريبي لم تختلف كثيراً على التوالي، 
م درجة الفائدة من ييقت فيما بلغ ،(4.5) معدلالموزعة على المشاركين أثناء البرنامج التدريبي فقد حازت على 

 (. 4.6) أيمشابه معدل  التدريبياالستناد على آراء المشاركين في تحسين البرنامج 
 

ا كان عليه يم خبرات المرشحين يتقمعدل في االختالف الضئيل  إن  قبل عند إنتهاء البرنامج التدريبي عم 
قد تضاءل تأثيره تدريجياً خلفيات المشاركين  فيالتنوع  أن إلىيشير  ،للمشاركة في البرنامج التدريبي اختيارهم

المشاركين خالل التقدم في الجدول األسبوعي لبرنامج التدريب. وذلك ال يعني بطبيعة الحال بأن بعض لدى 
من  الفائدةدرجة  بشأنخاصًة اإلجابات إجماعاً كامالً قد تحقق بهذا الصدد، إذ بقيت بعض اإلجابات متسمة بالتردد 

 في تحسين البرنامج التدريبي.أنفسهم  ى آراء المشاركينعل االستناد
 

 التقييم: (5رقم ) جدول
 

 ت الفقرة 0 1 2 3 4 5 مجموع معدل

فعالي ة تقييم خبرات المرشحين قبل  مدى - - - 1 5 9 15 4.5

 البرنامج التدريبي فيللمشاركة  اختيارهم

21- 

شاركين في فعالي ة تقييم خبرات الم مدى - - - 1 10 4 15 4.2

 بدء البرنامج التدريبي

22- 

فعالي ة تقييم خبرات المشاركين عند  مدى - - - 1 3 11 15 4.7

 التدريبي البرنامجانتهاء 

23- 

فعالي ة االستبيانات الموزعة على  مدى - - 1 - 4 10 15 4.5

 التدريبي البرنامجالمشاركين أثناء 

24- 

على آراء  الستناداالفائدة من  درجة - - - - 6 9 15 4.6

 التدريبي  البرنامجالمشاركين في تحسين 

25- 
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 التدريبيالبرنامج  تنفيذ -جيم
 

 والمشرفون على تنفيذ البرنامج التدريبي المدربون -1
 

التي التدريبي  البرنامجن على تنفيذ يوالمشرف الخاصة بالمدربينفقرات ال ( تقويم6يبيِّن الجدول رقم ) 
 مستوى ،(4.5)على البرنامج   والمشرفينبين مستوى النوعية اإلجمالية للمدرِّ فقاً لما يلي: توزعت معدالتها و

ي ف بينفعالية المدرِّ  مستوى ،(4.4) بينالكفاءات التدريبية لدى المدرِّ  مستوى(، 4.3) بينلدى المدرِّ  التقنيةالكفاءات 
 (. 4.5توجيه مجموعة المشاركين ) في بينفعالية المدرِّ  مستوى، و(4.3) االتصال ونقل المعلومات

 
رب وهيئة اإلشراف على الورشة التدريبية قد كان أداًء   يؤكد إرتفاع هذه المعدالت بأن أداء كل من المدِّ

موقف ، وخاصة فيما يتعلق بالكفاءة والفعالية والمقدرة على بناء عالقات الثقة مع المجموعة المتدربة وخلق جيداً 
 تدريبي سليم وصحي. 

 
 تنفيذ البرنامج التدريبي علىوالمشرفون  المدربون: (6رقم ) جدول

 
 ت الفقرة 0 1 2 3 4 5 مجموع معدل

والمشرفين  للمدربينالنوعية اإلجمالية  مستوى - - - 1 6 8 15 4.5

 على البرنامج

26- 

 -27 الكفاءات التقنية لدى المدربين مستوى - - - 2 7 6 15 4.3

 -28 الكفاءات التدريبية لدى المدربين توىمس - - - 2 5 8 15 4.4

فعالية المدربين في االتصال ونقل  مستوى - - - 2 6 7 15 4.3

 المعلومات

29- 

فعالية المدربين في توجيه مجموعة  مستوى - - 1 1 3 10 15 4.5

   المشاركين

30- 

 
 تصميم البرنامج التدريبي وتنفيذه بين العالقة -2

 
األمر الذي يؤكد مدى واقعية  ،(4.3) معدل علىتحقيق أهداف البرنامج التدريبي لخاصة بيم الفقرة اتقي حاز 

ب والمنسق في تحقيق هذه األهداف،  مها المدر  األهداف المتوخاة من البرنامج التدريبي ومدى فعالية الجهود التي قد 
 (.7) كما هو مبيَّن في الجدول رقم
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 برنامج التدريبي وتنفيذهبين تصميم ال العالقة: (7رقم ) جدول
 

 ت الفقرة 0 1 2 3 4 5 مجموع معدل

 -31 التدريبي البرنامجتحقيق أهداف  درجة - -  - 1 8 6 15 4.3

 
 التدريب استراتيجية -3

 التدريبية األساليب نوعية  )أ( 
 

( ردود 8م )على تطبيق أساليب تدريبية متنوعة. ويبين الجدول رق استراتيجية التدريب المخططة اعتمدت 
ع (، 4.2تدريبية )الرضى عن نوعية األساليب ال المشاركين موزعة على الفقرات التالية:  األساليبالرضى عن تنو 

من التطبيقات العملية وتقمص األدوار  الفائدةدرجة  ،(4.4درجة الفائدة من التمارين ) ،(4.1التدريبية المستخدمة )
مدى الفائدة من  ،(4.3المشاركين ) عمل/المحاكاة/مع طبيعة الحالةدراسات التطبيقية/ مدى تماشي التمارين ،(4.5)

مدى الفائدة من  ،(4.7مدى الفائدة من العمل الجماعي ) ،(4.6) اآلخرينتبادل الخبرات/المعلومات مع المشاركين 
لمشارك شخصياً ا ا)الجلسة التدريبية القصيرة( التي وضعه العملومدى الفائدة من خطة  ،(3.4العمل الفردي )

(4.3 .) 

 
 ةالتدريبي كما تدل على جدوى األساليب ،التدريبالمستخدمة في  ةاإلستراتيجيعلى نجاح  هذه اإلجابات تدل 

 .لدى المشاركين اإليجابية االتجاهاتمهارات وتعزيز ال وإكسابمعارف التحقيق نقل في المستخدمة 

 
 األساليب التدريبية نوعية: (8رقم ) جدول

 

 ت الفقرة 0 1 2 3 4 5 مجموع معدل

 -32 الرضى عن نوعية األساليب التدريبية المستخدمة - - - 1 10 4 15 4.2

ع األساليب التدريبية المستخدمة الرضى - - - 2 10 3 15 4.1  -33 عن تنو 

 -34 الفائدة من التمارين درجة - - - - 9 6 15 4.4

 -35 قات العملية وتقمص األدوارالفائدة من التطبي درجة - - - 1 5 9 15 4.5

 /لةالحا تماشي التمارين التطبيقية/دراسات مدى - - - 2 6 7 15 4.3

 المحاكاة/مع طبيعة عمل المشاركين

36- 

الفائدة من تبادل الخبرات/المعلومات مع  مدى - - - - 6 9 15 4.6

 المشاركين اآلخرين

37- 

 -38 الجماعيالفائدة من العمل  مدى - - - 1 3 11 15 4.7

 -39 مدى الفائدة من العمل الفردي - - - 10 4 1 15 3.4

)الجلسة التدريبية  الفائدة من خطة العمل مدى - - - 1 8 6 15 4.3

 المشارك شخصياً  االقصيرة( التي وضعه

40- 

 
 الوسائل التدريبية نوعية)ب(   

 
المواد/الوسائل  نوعية يلي: تدريبية، موزعة كمايم المشاركين لفقرات الوسائل الي( تق9يبي ن الجدول رقم ) 

عة  ،(4.5المستخدمة في التدريب ) عة  ،(4.5)الرضى عن كمية الوثائق الموز  مدى مالئمة الوثائق الموز 
عة كمراجع  ،(4.7البرنامج التدريبي ) لموضوع مدى فائدة  ،(4.7) مستقبليةمدى اإلفادة من الوثائق الموز 
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ال المعروضة/الفيديو نسبة إلى مواضيع البحث ) األفالممدى فائدة  ،(4.3واضيع البحث )الشفافيات نسبة إلى م
مدى فائدة عرض  ،(ال ينطبقالقصيرة( نسبة إلى مواضيع البحث ) التدريبيةمدى فائدة تسجيل )الجلسة  ،(ينطبق

ئدة مناقشة )الجلسة ومدى فا ،(4.9( على المشاركين نسبة إلى مواضيع البحث )القصيرة)الجلسة التدريبية 
  .(4.4( نسبة إلى مواضيع البحث )القصيرةالتدريبية 

 
عة  مةءمالفقرة  أن باالهتمامالجدير  ومن  يم يحازت على تق لموضوع البرنامج التدريبيالوثائق الموز 
 جتهموحاتطبيق ما تعلموه خالل برنامج التدريب  علىالمشاركين  عزم إلى منياً ضيشير  مما( 4.7) وهومرتفع 

إطار  يهفي تنمية المجتمع المحلي" ن بي  دليل تأهيل المدرِّ " بإعتبار أن وثيقة ،المستقبلي واإلعدادالدعم  إلى
 .الذي يتطلب تعزيزاً متواصالً  لدعمل مرجعي

 
 الوسائل التدريبية نوعية: (9رقم ) جدول

 

 ت الفقرة 0 1 2 3 4 5 مجموع معدل

 -41 لوسائل المستخدمة في التدريب/االمواد نوعية - - - 2 4 9 15 4.5

عن كمية الوثائق )الحافظات، األوراق المنسوخة، الخ(  الرضى - - - 2 3 10 15 4.5

عة  الموز 

42- 

عة  مدى - - - - 4 11 15 4.7  -43 البرنامج التدريبي لموضوعمالئمة الوثائق الموز 

عةاإلفادة من الوثائق  مدى - - - - 5 10 15 4.7  -44 اجع مستقبليةكمر الموز 

 -45 إلى مواضيع البحث نسبةفائدة الشفافيات  مدى - - - 2 6 6 14 4.3

 -46 إلى مواضيع البحث نسبةفائدة األفالم المعروضة/الفيديو  مدى - - - - - - 0 0

فائدة تسجيل )الجلسة التدريبية القصيرة( نسبة إلى مواضيع  مدى - - - - - - 0 0

 البحث

47- 

فائدة عرض )الجلسة التدريبية القصيرة( على المشاركين نسبة  مدى - - - - 1 7 8 4.9

 إلى مواضيع البحث

48- 

فائدة مناقشة )الجلسة التدريبية القصيرة( نسبة إلى مواضيع  مدى 1 - - - 2 9 12 4.4

 البحث

49- 

 
 وتنظيمهالبرنامج التدريبي  إدارة)ج(   

 
 البرنامجدرجة تنظيم حوظاً في معدالت اإلجابات الخاصة بكل من إرتفاعاً مل ،(10جدول رقم )ال يبين 

مة ءمدى مال معدل بلغفي حين  على التوالي،( 5)و  (4.6)إذ بلغت  ،التدريبي ومستوى خدمات السكرتارية
على  . علماً بأن قرار إعتماد مكان الورشة المقيمة قد اعتمد أساساً (4.7) التدريبيالمدينة التي جرى فيها البرنامج 

  العرض األقل كلفة.
 

 البرنامج التدريبي وتنظيمه إدارة :(10رقم ) جدول
 

 ت الفقرة 0 1 2 3 4 5 مجموع معدل

 -50 التدريبيتنظيم البرنامج  درجة - - - - 6 9 15 4.6

 -51 يةخدمات السكرتار مستوى - - - - - 15 15 5

 جرىمة المدينة التي ءمال مدى - - - 1 3 11 15 4.7

 ها البرنامج التدريبيفي

52- 
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 التدريبي البرنامج صوابية)د(   
 

 ،البرنامج التدريبي صوابية ( إجابات المشاركين بشأن توزيع الفقرات الخاصة بمدى11يبين الجدول رقم ) 
ام بالمه بيمدى ارتباط البرنامج التدري ،(4.5من البرنامج التدريبي ) ةاإلجماليالفائدة  درجة وذلك وفق ما يلي:
قدرة  مدىو ،(4.7لمشاركين )اارتباط البرنامج التدريبي بحاجات وزارة/منظمة  مدى ،(4.7) الحالية للمشاركين

ارتباط البرنامج  مدىتؤكد هذه المعدالت المرتفعة، وخاصة معدل (. 4.5تدريب زمالء آخرين ) علىالمشاركين 
نموذج منهجي في ما أتاحه من خبرات تنظيمية وفنية،  بأن هذا البرنامج هو ،للمشاركين الحاليةالتدريبي بالمهام 

  التنمية على المستويين الوطني واإلقليمي. اريعوفيما حققه من قدرات مهيأة إلدارة نشاطات التدريب في مش

 
 البرنامج التدريبي صوابية: (11رقم ) جدول

 

 ت الفقرة 0 1 2 3 4 5 مجموع معدل

 -53 من البرنامج التدريبي إلجماليةاالفائدة  درجة - - - - 7 8 15 4.5

بالمهام الحالية  التدريبيارتباط البرنامج  مدى - - - 1 3 11 15 4.7

 للمشاركين

54- 

بحاجات  التدريبيارتباط البرنامج  مدى - - - 1 3 11 15 4.7

 وزارة/منظمة المشاركين

55- 

المشاركين على تدريب زمالء  قدرة مدى - - - 1 5 9 15 4.5

 نآخري

56- 

 
أما الجزء الثاني من استمارة التقويم النهائي فقد تناول أسئلة مفتوحة، يتبين فيما يلي توزع إجابات المشاركين تبعاً 

 للموضوعات التالية:
 

  الفقرة التردد النسبة %

 

93% 

 
14 

 البرنامج التدريبي؟قبل المشاركة في  ةماذا كانت توقعاتك الرئيسية الثالث

 ……………………التدريبية المهارات  وتطويرعارف اكتساب الم( 1

1. 

    ………………بناء القدرات وتعزيز األداء في تنفيذ برامج التدريب( 2 11 73%

  …………………تبادل الخبرات والتشبيك تعزيزاً لمنهج التنمية بالمشاركة  ( 3 10 67%

 

87% 

 

13 

 ؟بيفي البرنامج التدريماذا كانت الجوانب الثالثة األكثر فائدة 

 ………………………… تبادل خبرات وتطبيق عملي( 1

2. 

  … …اكتساب مهارات التدريب )تصميم برامج واستخدام أساليب ووسائل مناسبة (( 2 12 80%

  ………………………… تطوير المعارف وتعزيز اتجاهات التنمية بالمشاركة( 3 9 60%

 

40% 

 

6 

 ؟لتدريبيفي البرنامج اماذا كانت الجوانب الثالثة األقل فائدة 

 ………………………………………………………………ال يوجد( 1

3. 

  ………………………………………………………الشرح النظري ( 2 5 33%



- 28 - 

 

 

  الفقرة التردد النسبة %

 

 

67% 

 

 

10 

تخصيص المزيد من  ما هي المواضيع الثالثة، إن تّم التطّرق إليها أو لم يتّم، التي تفّضل

 الوقت لها ؟

 ……………………… الخبراتاألعمال التطبيقية وتبادل ( 1

4. 

40% 

13% 

6 

2 

 ……………………… أساليب التدريب ووسائل االتصال (2

 ………تصميم البرامج التدريبية وعناصرها )تحديد احتياجات الفئات المستهدفة( ( 3

 

 

27% 

 

4 

 أقل لها؟ ا  فّضل تخصيص وقتتما هي المواضيع الثالثة التي 

 ……………………………………………النظرية  اتالشروح( 1

5. 

27% 

13% 

4 

2 

 ………………………………………………………ال يوجد( 2

 ………………………………………………التمارين التطبيقية  (3

 

 

 

87% 

 

 

13 

المماثلة نشاطات من أجل تحسين ال إلدارة البرنامجما هي النصائح الثالثة التي تسديها 

 ؟في المستقبل

 …………………  زيادة الوقت المخصص للورشة وخاصة األعمال التطبيقية (1

6. 

      …………………………………………التنويع في تقدم المادة التدريبية  (2 5 33%

  ……………………………عدم توزيع مادة التدريب قبل انتهاء البرنامج ( 3 2 13%

 

100% 

 

15 

 مماثل ؟ )أحط إجابتك بدائرة( برنامج تدريبيهل تنصح زمالءك بالمشاركة في 

 …………………………………………………كال  ×              

7. 

 

93% 

60% 

 

14 

9 

 اذكر ثالثة أسباب:

 ………………… وتعميق المعارف وتغيير االتجاهات اكتساب مهارات تدريبية( 1

 ……… …………بشأن منهجيات التدريب والتنمية بالمشاركةتبادل الخبرات ( 2

 

 

73% 

13% 

7% 

 

11 

2 

1 

 ؟التدريبي التي جرى توزيعها خالل البرنامجماذا تقترح من أجل تحسين مواد التدريب 

 ……………………………………ال يوجد   (1

 …………………………………… زيادة الجانب التطبيقي (2

 توزيع دراسات الحالة قبل تطبيقها بيوم واحد (3

8. 

 

100% 

 

15 

 .البرنامج التدريبيمشاركتك في هذا  نتيجةاذكر ثالث مبادرات تنوي القيام بها 

 …………………ات والمهارتنفيذ برامج تدريبية مشابهة بهدف نقل المعرفة  (1

9. 

  …………………… تشبيك وتبادل خبرات (2 5 33%

   ……………توثيق المواد التدريبية ومراجعتها وتثبيت المعرفة المكتسبة منها ( 3 2 13%

 

93% 

 

14 

 ؟برنامج التدريبيكيف ستستفيد مما اكتسبته من هذا ال

 ……………………… تنفيذ برامج تدريبية مشابهة باستخدام المهارات الجديدة( 1

10. 

    ………………متابعة تطوير المهارات التدريبية والتواصل مع الجهات المعنية ( 2 4 27%

  …………………………………………تبادل الخبرات ونقل المعارف ( 3 3 20%

 

53% 

47% 

 

8 

7 

 .البرنامج التدريبياذكر ثالث صعوبات يمكن أن تواجهك في تطبيق ما اكتسبته من هذا 

 ………………………ية وضعف قناعة صانعي القرار اإلدار ةالبيروقراطي (1

 ………………………………………………الموارد المالية عدم توفر ( 2

11. 

  ………………………………ضعف االستقرار السياسي والخلل األمني( 3 6 40%

 

 

60% 

 

 

9 

مة لهذا البرنامج التدريبياألخرى التي يمكن أن  النشاطاتما هي   تتوالها الجهات المنظ 

 في المستقبل؟

 …………ظيم المزيد من برامج بناء القدرات وتنسيق استفادة المشاركين منها تن (1

12. 

 نعم
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40% 

20% 

6 

3 

 …………………… متابعة المشاركين وإتاحة فرص تطبيق خبراتهم المكتسبة (2

 ……………………………توفير المواد التدريبية إلقامة ورشات مشابهة  (3

 

 

 

47% 

27% 

 

 

7 

4 

ة للبرنامج التدريبيالمقاألخرى، من بين تلك  النشاطاتما هي  ، ترحة من الجهات المنظم 

 من شأنها أن تثير اهتمام زمالئكم ؟التي 

 التوسع في برامج بناء القدرات( 1

 …………………………………………………………… يوجد( ال2

13. 

 

93% 

7% 

 

14 

1 

 مالحظات أو اقتراحات أخرى:

 ……………………………………………………يوجد  ال (1

 ضائها صفة مدرب متطوع تشكيل شبكة من المشاركين وإعطاء أع (2

14. 
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 االستنتاجات والتوصيات
 
بينقدرات بناء " يأتي برنامج -1 تفعيل منهج التدخل في التنمية ضمن إطار  "بالمشاركةتنمية ال في المدرِّ

 ستكماالً كما يأتي هذا البرنامج ا. مة، بما فيها السياسة االجتماعيةالسياسات العاالمساهمة في بالمشاركة، وتحفيز 
وتطبيقاً  اليمن("والتنمية البشرية بالمشاركة في دول ما بعد النزاع )العراق، لبنان، فلسطين، مشروع لتنفيذ "

وأوكسفام )بريطانيا( وبرنامج األمم المتحدة االنمائي )لبنان(  وجامعة الدول العربية اإلسكواالتعاون بين  تفاقياتال
ومما ال شك فيه، أن األدبيات ومناهج التطبيق العملي التي أتاحها . ةالمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهو

هذا البرنامج قد أصبحت بمثابة المراجع الفنية والتنظيمية التي تعتمدها هذه الجهات تفعيالً لتدخلها في إدارة 
 ؛وبرامجها ومشاريعهاالتنمية  سياسات

 
زع المشاركو -2 في سياسات التنمية وبرامجها  جهات متدخلةعلى  شبه االقليميةن في هذه الورشة تو 

متابعة هم بهدف اختيار وجاء .ومنظمات إقليمية ودولية( مجتمع مدنيومنظمات مؤسسات حكومية ) ومشاريعها
بناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في التنمية لسابقة  وطنية ةن شاركوا في ورشمَ 

ت  .اقعهم المهنية في نشاطات التنميةنخراطهم الفعلي بحكم موا ونتيجة (،بنانبيروت/لي )ُعقدت ف بالمشاركة وقد أد 
بي ن بناء قدراتتعزيز فوائد برنامج  إلى هذه العوامل مجتمعةً  وخاصة فيما يتعلق بترسيخ الخبرات التنظيمية ، المدرِّ

فة وتبادل الخبرات وتعزيز آليات نقل المعربرامج  مجال إدارةوالمعارف الفنية في مجال التدريب، وكذلك في 
 ؛كةرشامالحوار وتفعيل ال

 
وكان لمواقعهم القيادية . خالل فترة الورشة والتزام عال   ملحوظاهتمام بو خبرة واسعةبالمشاركون  تمت ع -3

حيوية المناقشات وسرعة الوصول إلى مرتكزات التوافق بشأن التقنيات واإلجراءات التدريبية  على بارز تأثير  
ولهذا فهم يستحقون . األوجه، جرى توثيقها ضمن أدبيات الورشة ملموسة ومتعددة المالئمة، وذلك عبر مساهمات

 ؛6ةالمتميز المثمرة ولمثابرتهمالتقدير لجهودهم 
 
لقد تعززت قدرات المشاركين من خالل األدوار الُمسندة إليهم في إدارة جلسات التدريب وفي تطبيق تقنيات  -4

بشأن نتائج تقويم أداء  الهادف لتعامل مع ظروف الموقف التدريبي. األمر الذي ساهم في إثارة الحواراالتصال وا
ُمكتسبة جراء البرنامج ومجاالت تطبيق الخبرات الالمشاركين ألدوارهم، وكيفية تفاعلهم مع المادة التدريبية، 

 التدريبي؛
 
كلفة والوقت بالنسبة لمنظماتهم، ولناحية الجهد وااللتزام المشاركون استثماراً كبيراً لناحية اليمثل هؤالء  -5

 للمشاركين الخبرات المكتسبة وهو ما يستوجب العمل على توظيف. برنامجالمنفذة لل ةن الجهمالمقدم منهم و
بين "شبكة"من خالل  ، والجهات المشاركة في التنفيذ،المنفذة ةالجهمع  تهموتعزيز صل أية صيغة أو  ،المدرِّ

وغيرها من المنظمات اإلقليمية والدولية التي  ومنظمات المجتمع المدني اتللحكومكما يمكن أخرى.  يةتنظيم

                                                 
سكوا إلى تحضيراً للتقارير والعروض اإللكترونية وفق أساليب تدريبية مختارة في الجلسات الخاصة باألعمال التطبيقية لمجموعات العمل، بادرت اال 6 

المشاركين بمجموعة من الوثائق والتوجيهات والمسائل ذات الصلة بتطوير المعارف والمهارات واالتجاهات اإليجابية حيال منهج التنمية تزويد 
مات ( متابعة منظ4( اإلعالم والتنمية؛ و)3( االندماج االجتماعي؛ )2( المشاركة في السياسات العامة؛ )1بالمشاركة. وقد تمحورت هذه المسائل حول: )

 بناء قدرات" المجتمع المدني وتقويمها للسياسة االجتماعية في دول االسكوا. هذا باإلضافة إلى دراستي حالة بشأن تطبيقات المشاركين أنفسهم لبرنامج
تطبيقية تحقيق أقصى العاملين في تنمية المجتمع المحلي" في ضوء خبرتهم المكتسبة من الورشة السابقة. لقد استهدفت الجلسات الخاصة باألعمال ال

المنفتح وتلخيص  استفادة ممكنة من خبرات المشاركين، باإلضافة إلى تعزيز قدراتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم اإليجابية، عبر اعتماد أسلوب التقديم والحوار
ذه الخبرات ضمن أدبيات ى توثيق هالنتائج وتوفير ردود الفعل بصورة فورية ومباشرة في معظم الجلسات الُمخصصة لألعمال التطبيقية. وقد جر

مة بشأن المسائل الواردة أعاله، كما عمدت إدارة الورشة إلى اختصارها في تقرير  خاص )ملالورشة حق ، كما جرى توثيق المناقشات والعروض الُمقدَّ
 (.9رقم 
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بون، أن تعمل على االينتمي إليها ه تطوير تعزيز قدراتها المؤسسية وفي  ،ستفادة من كوادر هذه الشبكةؤالء المدرِّ
  ؛7هابسياسة التنمية وبرامجها ومشاريعمواردها البشرية التي تعنى 

 
بي نشبكة ُيفترض ب -6 المدرِّ

ة أخرى مناسبة لهذا الغرض، أن تكون نموذجاً للحوار العلمي يغأو أية ص ،8
المعنى يمكن لهذه الشبكة أن تؤدي وبهذا . تنميةالب وإطاراً لتفاعل الخبرات والمناهج واألساليب الخاصةوالعملي 

األطر جهود الرعاية والدعم وتوفير الحوافز وإيجاد  يلزمه من ما تطويره وتعميم فوائده وبذل نبغيدوراً ريادياً ي
 اإلدارية والتنظيمية؛ وتسهيل اإلجراءاتالمالئمة  القانونية

 
 ،التنمية المحلية التدخل بالمشاركة في منهج فهمعلى ملحوظَتين مهارة وقدرة بالمشاركون في الورشة  تميز -7
من القدرات والدافعية إلطالق منتديات  اً جيد كما بلغوا مستوى. جالخاصة بهذا المنه التدريبتطبيق تقنيات و

بد من  وال. ركة في تصميم سياسات التنمية ومتابعة برامجها ومشاريعهااشمالحوار وتعزيز االتجاهات اإليجابية لل
دافعيتهم يلزمها يلزمها مزيداً من التطوير، كما أن  واتجاهاتهم أن معارفهم ومهاراتهمعلى التأكيد في هذا السياق 

تنمية سياسات الالتدريب ومناهج ومفاهيم وأساليب تعزيز معرفتهم بفإن  ،بالنسبة إليهمو. المزيد من التعزيز
، وخاصة ل المعارف والمهارات والخبرات إلى اآلخريننق قدراتهم علىلجهة زيادة  ،ةر حتميوأم يه وتجاربها

وإدارة نشاطاتها ا ياسات التنمية وتنسيق برامجهالمتصلة بسصنع القرارات المعنية بالمستويات األعلى إلى 
 ؛في عملياتها المختلفةالتدريبية وتنظيم أطر المشاركة 

 
برامج بناء القدرات في "في توفير الدعم لفريق خريجي الورشة من خالل  أن تستمرالمنفذة  ةالجه يسر   -8

االجتماعية والتنمية نشاطات التنمية حول برمة المُ  األخرى األطر المرجعيةمن خالل  وأ ،"التنمية بالمشاركة
قتراح وا المشورة المواد الفنية وخدماتتوفير  في مجاالت وخاصةً  حكومات الدول األعضاءمع المحلية 

  ؛9األخصائيين
 
بعد إلى أ امتد بخطواتهت ""برامج بناء القدرات في التنمية بالمشاركةتجدر اإلشارة إلى أن  ،وفي هذا السياق -9

بينأو  العاملينلبناء قدرات  اتعقد ورشمجرد من  برامج التدريب و مواد تنقيحإعادة  :اهن أغراضمضتت إذ ،المدرِّ
، "يل المدرب لورشة تأهيل العاملين في تنمية المجتمع المحليالمشاركين فيها، إصدار وتوزيع "دلوفق آراء 

ستتبعه هذا الدليل اوما  ،"اإلسكوافي دول  مية المجتمعدليل منهجي للبحث بالمشاركة لتن"وتوزيع  وكذلك إصدار
وكذلك إصدار دليل "تعزيز المشاركة بين الحكومات . "برنامج بناء القدرات على البحث بالمشاركة"من إصدار 

تشمل كافة  حقيبة تدريبية اإلسكوايتوفر لدى هذا وومنظمات المجتمع المدني في عمليات السياسات العامة". 
المشورة الفنية في منهج التنمية  خدمات تقديمو، التدريبتنفيذ برامج والمراجع والمواد الفنية التي يتطلبها الوثائق 

تطبيق من حيث  لمشاركينلالفرص  توفيرالجهات المستفيدة على تحث  الجهات المنفذة فإن  ،لكلذ. بالمشاركة

                                                 
أيار/ مايو  20-9بالمشاركة" في العراق، بغداد، خالل الفترة  قامت مجموعة من المشاركين بتنفيذ برنامج "بناء القدرات في التنمية المحلية والتنمية 7 

 .2010شباط/ فبراير  20-15 في بيروت بتاريخ لتي عقدتستناداً إلى الخبرات المكتسبة من ورشة األسكوا اا، وذلك 2010
     
المشاركين في ورشة التدريب، مما أسهم في تحويل الورشة إن برنامج "بناء قدرات المدربين في التنمية بالمشاركة" شكل إطاراً جيداً لتفاعل معظم  8 

ل مرتبط إلى مجال حيوي للتوافق بشأن منهجية عمل مشتركة حيال مفاهيم التدريب ومرتكزاته وأساليب تطبيقه. واألهم من ذلك تحويله أيضاً إلى مجا
 إقليمية.باحتياجات واقعية وتوجهات عملية لتعزيز المشاركة وتفعيل شبكات عمل وطنية و

 
خاص باإلعداد لورشة وطنية في التنمية المحلية بالمشاركة من المزمع  2010أيلول/ سبتمبر  26تم عقد اجتماع  تحضيري في فندق البادوفا بتاريخ   9 

ة وتمويل رابطة التدريسيين عقدها في العراق مطلع العام المقبل، من قبل كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين. وقد حضر االجتماع الذي كان برعاي
ية العلوم السياسية في الجامعيين )العراق( ممثلين عن العديد من الجهات العاملة والمهتمة بالتنمية المجتمعية، مثل جامعة النهرين وهيئة التعليم التقني، كل

مكتب اإلقليمي(، ورابطة التدريسيين الجامعيين، جامعة النهرين، مركز حمورابي للبحوث والدراسات، المكتب الوطني لالستشارات والتدريب )ال
 باإلضافة الى االسكوا.
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 وتشجيعهم لالستفادة من هذه األدبيات، دة أمامهمتعلمهم وإتاحة الخبرات الجديمعارفهم وقدرة تعزيز و مهاراتهم
 ؛المجتمعيةتنمية المجال  المختلفة فيوالتجارب على دراسة نماذج من السياسات 

 
ما ممثل عن أجهزة اإلعالم في أعمال ورشة التدريب، وخاصًة بعدمشاركة االستفادة من تجربة تعميم  -10

إعالمية مواد تصميم مجموعة العمل الخاصة باإلعالم حول أسفرت هذه المشاركة عن مبادرة جيدة صدرت عن 
ترويج توصيات وتوجهات في التنمية االجتماعية مبنية على الخبرات المكتسبة في ورشة تدريب  تستهدف

العاملين، وسوف تساهم هذه المتابعة في تعزيز دور وسائل اإلعالم كشريك فاعل في  بناء قدراتالمدربين وورشة 
 ؛10مشكالت االجتماعية وسبل مواجهتهاالرأي العام بال إثارة اهتمام

 
االستفادة من نتائج ستمرارية االمنفذة أهمية قصوى على الجهود المزمع بذلها مستقبالً لضمان الجهات ق عل  تُ  -11

برامج ومشاريع تعزيز المشاركة بين بالنسبة لتنفيذ خصوصاً ، هااستثمار خبرات الكوادر المشاركة فيو الورشة
هذه البرامج والمشاريع تشمل عدداً  وللعلم، فإن .الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في عمليات السياسات العامة

 من أنشطة التدريب ومنتديات الحوار واجتماعات الخبراء، ذات الصلة بخبرات المشاركين واهتماماتهم.
 

                                                 
لإلعالم  إن مشاركة ممثلين عن الوسائل اإلعالمية مثل التلفزيون قد ساهم في إغناء البرنامج من حيث تبادل الخبرات المختلفة، وخاصة بالنظر لما 10 

التواصل وإجراء مقابلة مع إدارة البرنامج من قبل  ية والحوار وتعزيز عملية المشاركة. وقد تممن دور فاعل في إثارة اهتمام الرأي العام بقضايا التنم
لترويج أهمية برامج بناء القدرات على التنمية المحلية  تم إعداد تقريرمنهج اإلسكوا حول التنمية بالمشاركة، كما  تقناة اإلتجاه الفضائية العراقية تناول

 لك برامج بناء قدرات المدربين، ودورها في نقل المعرفة وما أثارته لدى المشاركين فيها من ردود فعل ومبادرات.والتنمية بالمشاركة، وكذ
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 أنفسهم مالحظات المشاركين
 
ـعنى تُ عمل شبكة مهامهم ك واصل بين المشاركين في الورشة لتنسيقالتأكيد على ضرورة استمرار الت -1

. بإطالق مبادرات الحوار وترويج المعرفة بشأن منهج التدخل بالمشاركة في سياسات التنمية وبرامجها ومشاريعها
تضمن أهداف وأنشطة توفي هذا السياق، يسعى المشاركون في الورشة إلى بلورة اقتراحات بشأن برامج عمل 

 ؛11ما يتطلبه ذلك من دعم وتسهيالتتحديد لمسؤوليات والمهام وآليات تنفيذها، ول اً توزيعتضمن تكما محددة، 
 
توسيع أُُطر إعداد مقترح محدد من لجنة مصغرة، تنبثق عن مجموعة المشاركين في الورشة، بشأن ُسـُبـل  -2

 اإلسكوارفع هذا المقترح إلى . ويُ ناء القدراتلب اإلسكوامن برامج ومنظمات المجتمع المدني الحكومات استفادة 
)وهم خريجو الورشة( مهام  شبكة العمللكي تقدم المعونة الفنية والمواد والبرامج التدريبية، بحيث يتولى أعضاء 

 والتي أصبحوا متمكنين من اتباعها؛، اإلسكواتنفيذ أنشطة التدريب وفق المنهجية المعتمدة في 
 
في برامج بناء القدرات، وخاصًة  اإلسكوامنهجية التدريب المعتمدة لدى  من األنشطة وفقالبدء بتنفيذ عدد  -3

بعد التأكد من نتائج تطبيقها واختبار ما توفره من أساليب تدريبية ووسائل مجدية، سواء بالنسبة لحلقات النقاش 
استخدام تقنيات التدريب والمشاركة في أو بالنسبة للتطبيقات العملية و ،القناعاتترسيخ الخبرات وتبادل  التي تعزز

لتنظيم برامج التدريب التي  اإلسكواباإلضافة إلى اقتناع المشاركين بمنهجية هذا تقويم األداء والخبرة المكتسبة. 
تخدم توجهات التنمية بالمشاركة في تكريسها القيم والمعايير اإليجابية لفريق العمل والتنسيق والحوار وقبول الرأي 

م والثقة بالنفس، وغيرها؛ والتنظيم والمسؤولية ودافعية اآلخر  التعلـ 
 
والجهات المشاركة في التنفيذ،  ،برنامج الورشة بتنفيذالمعنية  ةالجهأن تقوم ن على وحرص المشارك -4
ف يهدعمالهم وخططهم المستقبلية، وتشجيعهم على االندماج في شبكات عمل وآليات تنسيق أوسع نطاقاً. ومتابعة أب
تعزيز قدراتهم عبر قنوات تبادل المعرفة وإتاحة فرص توظيف خبراتهم في البرامج والمشاريع التنموية،  إلىلك ذ

 في دول أخرى ضمن المنطقة العربية؛أو  ولبنان واليمن والعراق، فلسطينسواًء في 
 
وبرنامج األمم انيا( وجامعة الدول العربية وأوكسفام )بريط اإلسكوامن يحث المشاركون في الورشة كل  -5

إدراج موجز عن  علىوبرنامج الخليج العربي،  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهةوالمتحدة اإلنمائي، 
سيرتهم الذاتية في قاعدة البيانات لديهم. وهو األمر الذي يتيح التعريف بالمشاركين ويوفر لهم فرص استثمار 

دارة البرامج مهام التدريب وغيرها من خدمات المشورة الفنية في إبك تكليفهم قدراتهم وتبادل خبراتهم، بما في ذل
 والمشاريع التنموية؛

 
عزمهم على تطوير معارفهم، وسعيهم إلى مراجعة متأنية لألدبيات الموزعة عليهم من  يؤكد المشاركون -6

برامج أكثر تخصصاً في تصميم . وذلك بهدف تعزيز قدراتهم وإتاحة ظروف تمكن ـهم من المشاركة في اإلسكوا
كما يؤكد المشاركون اتفاقهم مع  .العامة، بما فيها السياسة االجتماعية، ومتابعة تنفيذ برامجها ومشاريعها السياسات
منظمات المجتمع المدني وتعزيز آليات التنسيق والتعاون االسكوا بشأن تفعيل مشاركة الحكومات مع  توجهات

 ؛للجهود التنمويةارد وتحقيق أفضل النتائج بهدف ترشيد استخدام المو
 

                                                 
والمدربين بادر أحد المشاركين في برنامج "بناء قدرات المدربين في التنمية بالمشاركة" بإنشاء شبكة ضمن البريد االلكتروني تضم كافة المشاركين  11 

 عرفة والخبرات، تمهيداً لبلورة مقترحات بشأن برامج تدريبية أو مشاريع تنموية.بهدف تبادل الم
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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعـة وأخيراً، يثني المشاركون على جهود االسكوا، ويقدرون دعم  -8
بريطانيا  –، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان، منظمة أوكسفام ة الدول العربيةـجامعلألمم المتحدة )ديسا(، 

 .نامج الشراكة في الشرق األوسط(، والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة)بر
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 (1رقم )ملحق 

 
 وعناوينهم المشاركينبأسماء قائمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المشاركين
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 األولىالورشة 
 في التنمية بالمشاركة" حول "بناء قدرات المدّربين 

 )العراق، فلسطين، اليمن، ولبنان(
 

 جمهورية العراق
 

 الشيخ داوودالسيد عماد 
 مدير الشؤون اإلدارية/ جامعة النهرينباحث أقدم، و

 964-7901591218 هاتف:
 7709851362-964 

  comEmad.phd63@gmail. بريد إلكتروني: 
 

 السيد محمد علي بابا الجباري
  DWBI مدير مؤسسة التنمية بال حدود

 نائب مديرة مركز الجيل الثقافي لألطفال
 964-7701314506هاتف: 
       7481107210-964 

 mohamedalipapa@gmail.comبريد إلكتروني: 

Development.without.borders@gmail.com      

 
 ظمياء حسن غضيبالسيدة 

 إعالمية/ قناة االتجاه الفضائية
 تدريسية بالجامعة المستنصرية

 باحثة دكتوراه في اإلعالم
 964-7906140130هاتف: 
 7906140130-964 

 Damya_mh@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 السوداني ثامر عبد الواحد علىالسيد 
 عميد معهد اعداد المدربين في هيئة التعليم التقني

 964-7902966095 هاتف:
 Thamerali2004@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 الجابري كريم عبد اللطيف علىعبد الالسيد 

 مدرس مساعد/ معهد التكنولوجيا
 964-7902960941 هاتف:

 Akal959@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

 لسطينفدولة 
 

 بسيس كايد فاروق فاءالسيدة ص
           الزراعة وزارة مدير دائرة التنمية الريفية

 972-2406502)مكتب( هاتف: 
   safaib2010@hotmail.com لكتروني:بريد إ

 
 الرنتيسي  موسى زياد سهىالسيدة 

 اليونسيف - مسؤولة قسم الموارد البشرية

 972-547787639هاتف: )خليوي( 
 5840439/ 22974152)مكتب(          
 5830806: فاكس
  srantisi@unicef.org لكتروني:إبريد 

 
 السيد بركات عبد الحفيظ سمور أقرع

 مدير دائرة التخطيط في وزارة الشؤون االجتماعية
 972-0599827852هاتف: )خليوي( 

 2405641)عمل(  
 2405642فاكس: 

 bsamoor74@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيدة رانيا فاروق زعتري الكوش

مديرة خدمات الصحة االجتماعية في مؤسسة رفيق الحريري 
 )اإلدارة المركزية(
 961-3-944170هاتف: )خليوي( 

 961-1-855595)عادي(  
 961-1-855596فاكس: 

 raniazaatari@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 
 زياد علي توبةالسيد 

 جتماعي/ اباحث أكاديمي
 طالب دكتوراه 

 961-3-839720هاتف: )خليوي( 
  961-1-650502)عادي(         

  ziad_tawbe@hotmail.com بريد إلكتروني:
 
 لسيدة مريانا الخياط الصبوريا

رئيسة دائرة العالقات العامة والمؤتمرات في وزارة الشؤون 
 االجتماعية ومنسقة محلية

 961-450801هاتف: 
 389660-961 

 ,drmariana@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 mkhayat@socialaffairs.gov.lb 

 

 
 

 الجمهورية اليمنية

 

 شكري أحمد علي عبد الربالسيد 

 االدارة المحلية ةوزارمدير عام الحسابات الختامية المحلية/ 

mailto:Emad.phd63@gmail.com
mailto:mohamedalipapa@gmail.com
mailto:Development.without.borders@gmail.com
mailto:Development.without.borders@gmail.com
mailto:Damya_mh@yahoo.com
mailto:Thamerali2004@yahoo.com
mailto:Akal959@hotmail.com
mailto:safaib2010@hotmail.com
mailto:srantisi@unicef.org
mailto:bsamoor74@yahoo.com
mailto:raniazaatari@hotmail.com
mailto:ziad_tawbe@hotmail.com
mailto:drmariana@hotmail.com
mailto:mkhayat@socialaffairs.gov.lb
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 967/733819173-777734403هاتف: )خليوي( 
 967-1-227242 )عمل(         
 967-1-251513: فاكس
 Shukrialabasi@yahoo.com: الكترونيبريد 

 

 السيد حسين ناصر سعد اليعري
 يريم -مدرب/ جمعية خديجة للتنمية 

 موجه تربوي/ وزارة التربية والتعليم
 967-777303196هاتف: )خليوي( 
  an_moon99@yahoo.comafn بريد إلكتروني:

Alyary196@yahoo.com 

 

 محمد عبد الولي سيف الحماديالسيد 

وزارة  -اخصائي تدريب/ مدرب عضو الفريق المركزي
 التربية والتعليم

 967-777617417هاتف: )خليوي(  
 967-1-252895 )عمل(         
 967-1-252896: فاكس

 abusaad33@jamil.comبريد إلكتروني: 

 

 فاطمه حسن علي صيفانالسيدة 

 محافظة الحديدة -مركز المعلومات السلطة المحلية
 967/736196718-771933800هاتف: )خليوي( 

 967-3-214875)عمل(          
 967-3-214874: فاكس

 ffr2200@gmail.comبريد إلكتروني: 

mailto:Shukrialabasi@yahoo.com
mailto:afnan_moon99@yahoo.com
mailto:Alyary196@yahoo.com
mailto:Alyary196@yahoo.com
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 ( 2رقم )ملحق 

 المواصفات الفردية للمشاركين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المواصفات الفردية للمشاركين
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 عماد صالح عبدالرزاق الشيخ داود االسـم :

 باحث أقدمالوظيفة : 

 المنظمة العربية لمكافحة الفسادالمنظمة : 
 مجاز من وزارة التعليم العالي العراقية            

 دكتوراه نظم سياسيةالتخصص : 
  سنة 28: سنوات الخبرة 

 بيروت )حالياً(/ العراق، بغداد، جامعة النهرينعنوان العمل : 
 )بيروت( 961-70-358742خليوي: 

 )العراق( 7901591218-964 
 emad.phd63@gmail.com  الكتروني :بريد 

 

 محمد علي أحمد بابا الجباري االسـم :
 مدير مؤسسةالوظيفة : 

 مؤسسة التنمية بال حدود المنظمة : 
    Development Without Borders Institution DWBI 

 التنميةالتخصص : 
  سنوات 5: سنوات الخبرة 

 كركوك -العراقعنوان العمل : 

 964-7701314506 :هاتف
       7481107210-964  
  mohamedalipapa@gmail.comDevelopment.without.borders@gmail.com :الكترونيبريد 

 

 الربيعي ن غضيبيمياء حسض االسـم :
 صحافية/ أستاذة جامعيةالوظيفة : 
 قناة االتجاه الفضائية/ الجامعة المستنصريةالمنظمة : 

 إعالمالتخصص : 
  سنة 14: سنوات الخبرة 
 بغداد/ الكرادةعنوان العمل : 

 964-7906140130 :هاتف
 964-7706424509خليوي:
  a_mh@yahoo.comDamyالكتروني :بريد 

 

 السوداني ثامر عبد الواحد على االسـم :
 عميد معهد اعداد المدربين الوظيفة : 

 بغداد -حي ديالي -رئيس لجنة تفعيل المجتمع

 هيئة التعليم التقني المنظمة :

 هندسة ميكانيكيةالتخصص : 
  سنة 32: سنوات الخبرة 

 الزعفرانية -بغداد -العراقعنوان العمل : 

 964-7902966095 :هاتف
 Thamerali2004@yahoo.com الكتروني :بريد 

 

 
 

 الجابري عبد الكريم عبد اللطيف على االسـم :
 مدرس مساعدالوظيفة : 

 

 

 
 

 

mailto:emad.phd63@gmail.com
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 معهد التكنولوجياالمنظمة : 

 هندسة كيماويةالتخصص : 
  سنة 29: سنوات الخبرة 

 بغداد: عنوان العمل 

 00964-7902960941 :هاتف
 Akal959@hotmail.com: بريد إلكتروني

 

 صفاء فاروق كايد بسيس  االسـم:
 مديرة دائرة التنمية الريفيةالوظيفة: 

 وزارة الزراعة الفلسطينيةالمنظمة: 

 ماجستير صحة عامةالتخصص: 
 نةس 11 سنوات الخبرة:

 البالوع -رام هللا/ البيرةعنوان العمل: 

 97022406502 :هاتف
 970598931054خليوي: 
   97022403312 فاكس:

 i_safaa@hotmail.com :بريد إلكتروني

 
 سهى زياد موسى رنتيسي االسـم:

 مسؤولة شؤون الموظفينالوظيفة: 

 مم المتحدة للطفولةمنظمة األ المنظمة:

 إدارة أعمالالتخصص: 
  سنة 20 سنوات الخبرة:

 القدسعنوان العمل: 

 5840439 :هاتف
 0547787639خليوي: 

 5830806: فاكس

  srantisi@unicef.org الكتروني:بريد 
 

 بركات عبد الحفيظ سمور اقرع االسـم:
 دائرة التخطيط مديرالوظيفة: 

 فلسطين -وزارة الشؤون االجتماعية المنظمة: 
 علم اجتماعالتخصص: 

  سنة 12 سنوات الخبرة:

 فلسطين -رام هللاعنوان العمل: 

 970-2405641 :هاتف
 970-599827852 خليوي:
 970-22405042فاكس: 
  hoo.combsamoor74@ya الكتروني:بريد 

 

 
 
 
 

 رانيا زعتري االسـم:
 مديرة الخدمات الصحية االجتماعيةالوظيفة: 
 مؤسسة رفيق الحريري :المنظمة
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 ماجستير إدارة األعمال الصحيةالتخصص: 
  سنة 15: سنوات الخبرة

 مبنى مديرية الصحة االجتماعية، مؤسسة رفيق الحريريعنوان العمل: 
 يروت ب -الطابق الثاني، طريق الجديدة 

 961-1-855595هاتف: 
 961-3-944170خليوي: 
 961-1-855596فاكس: 

 raniazaatari@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 

 زياد توبة االسـم:
امالوظيفة:   باحث ميداني في مجاالت التنمية/رس 

 جتماع/عضو الجمعيةعضو الجمعية اللبنانية لعلم االالمنظمة: 
 التعاونية للبحوث والتنمية 

 علم اجتماعالتخصص: 
 سنوات في مجال البحوث والمسح االجتماعي 8: سنوات الخبرة

 حر  عنوان العمل: 

 961-1-650502 هاتف:
 839720-3-961 

 ziad_tawbe@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 

 مريانا الخياط الصبوري م:ـساال
 رئيسة دائرة العالقات العامة والمؤتمرات ومنسقة محلية الوظيفة:
 وزارة الشؤون االجتماعية المنظمة:

 بيروت عنوان العمل:
 961-450801 هاتف:
 389660-961 

  ,drmariana@hotmail.commkhayat@socialaffairs.gov.lb: بريد إلكتروني
 

 

 محمد عبد الولي سيف الحمادي االسـم:
 مدرب/ وزارة التربية والتعليم الوظيفة: 

 قطاع التأهيل والتدريبالمنظمة: 

 أخصائي تدريبالتخصص: 
 سنوات 6 سنوات الخبرة:

 صنعاءعنوان العمل: 

 967-1-466406: هاتف
 967-777617417 خليوي:
 967-1-252896 فاكس:
   abusaad33@jamil.com الكتروني:بريد 

 
 
 
 

 شكري أحمد علي عبد الرب االسـم:
 مدير عام الحسابات الختامية المحليةالوظيفة: 

 اليمن -وزارة اإلدارة المحلية المنظمة: 
 إستشاري تدريب -بكالوريوس تجارة واقتصاد )شعبة المحاسبة(: التخصص
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  سنة 13: سنوات الخبرة 

 صنعاءعنوان العمل: 
 967-1-306043: هاتف

 733819173 خليوي:
777734403-967 

 967-1-251513 فاكس:
 shukrialabasi@yahoo.com الكتروني :بريد 

 
 فاطمة حسن علي صيفان االسـم:

 السلطة المحلية -مركز المعلومات بالحديدة الوظيفة:

 االدارة المحليةالمنظمة: 

 معلومات تنمية محليةالتخصص: 
 سنوات 10 سنوات الخبرة:

 مبنى المحافظة -شارع الميناء -محافظة الحديدةعنوان العمل: 

 214875: هاتف
 771933800 خليوي:

 736196718 
 214874 :فاكس
   ffr2200@gmail.com الكتروني:بريد 

 
 
 

 حسين ناصر سعد اليعري االسـم:

 مدرب وموّجه تربويالوظيفة: 

 جمعية خديجة للتنميةالمنظمة: 
 ادارة تنمية محليةالتخصص: 

  سنة 13 :سنوات الخبرة

 اليمن -محافظة إب -مدينة يريمعنوان العمل: 

 04502755 :هاتف
 777303196 :خليوي 
 04502755 :فاكس 

  ,alyary196@yahoo.comafnan_moon99@yahoo.com: بريد إلكتروني
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 (3رقم )ملحق 

 لورشةجدول أعمال برنامج ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )العراق، لبنان، فلسطين، واليمن( -ورشتي االسكوا حول" بناء قدرات المدّربين في التنمية بالمشاركة" مقترح جدول أعمال

 2010تشرين األول/أكتوبر  1-أيلول/سبتمبر 27الجمهورية اللبنانية،  –بيروت 
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 الجلسة الرابعة
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 حفل االفتتاح

 
 واالسكوا الدولة المضيفة ةلمك -
تقديم برامج االسكوا كلمة االسكوا و -

ومشاريعها في مجال التنمية 
 والتنمية بالمشاركة المحلية

 تمهيد برنامج التدريب وتعارف -
 المشاركين

 قعات المشاركينتو -
 

 
للتدريب اإلطار العام  -الوحدة األولى

 في المجتمع المحلي 
 
 تعريف التدريب وأهميته -
 

 أعمال تطبيقية

 
 )تابع( الوحدة األولى

 
 

  مداخل التدريب -
 

 أعمال تطبيقية

 
 )تابع( الوحدة األولى

 
 احتياجات التدريب  -
 

 + تقويم اليوم األول أعمال تطبيقية

        
ليوم ا

 الثاني
 الجلسة األولى
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تصميم برامج  -الوحدة الثانية

 التدريب وتقويمها
 

 ناصر تصميم برامج التدريب ع -
 

 أعمال تطبيقية

 
 )تابع( الوحدة الثانية

 
 إدارة برامج التدريب -
 

 أعمال تطبيقية

 
 )تابع( ةنيلثاالوحدة ا

 
 تقويم برامج التدريب -
 منهجية وتصميم دراسات التقويم -

 
 أعمال تطبيقية

 
 

 

 
 )تابع( ةالوحدة الثاني

 
عرض ومناقشة دراسة حالة  -

 ريبية منفذةبشأن برامج تد
 

 الثاني  أعمال تطبيقية + تقويم اليوم
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اليوم 
 لثالثا
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مرتكزات التدريب في  -الوحدة الثالثة

 المجتمع المحلي 
 
 المهام التدريبية  -
 مبادئ التدريب  -
 فاعلية التدريب وكفاءته  -

 الثالثة )تابع(الوحدة 

 
 في التدريباإلتصال  -

 
  أعمال تطبيقية

 
 لثالثة )تابع(ا الوحدة

 
 وسائل التدريب  -
 أساليب التدريب  -

 

 
 الثالثة الوحدة  
 
عرض ومناقشة دراسة حالة بشأن  -

 برامج تدريبية ُمنفَّذة 
 تقويم اليوم الثالث

   

 

    

اليوم 
 الرابع
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أساليب تدريبية  -الرابعةالوحدة 
 ُمختارة

 أساليب التدريب  -
 المحاضرة  -
 

 أعمال تطبيقية

 الوحدة الرابعة )تابع(
 

 المناقشة  -
 

 أعمال تطبيقية

 

 (الرابعة )تابعالوحدة 

 

   دراسة حالة  -
 

 أعمال تطبيقية

 
 الوحدة الرابعة )تابع(

 
 تمثيل األدوار  -
 

 + تقويم اليوم الرابع أعمال تطبيقية
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اليوم 
 الخامس

 الجلسة األولى
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  الجلسة الرابعة
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 الوحدة الرابعة  )تابع(
 

 حل المشكالت -
 

 أعمال تطبيقية
 

 الوحدة الرابعة )تابع( 
 

 مراجعة عامة  -

 أعمال تطبيقية  -
 استنتاجات واقتراحات -

 

 تقويم برنامج الورشة واختتامها 
 

 دريبي مراجعة البرنامج الت -
 تقويم البرنامج التدريبي  -
 كلمات االختتام  -
 توزيع الشهادات -

 وقت حرّ 

ب لم يتمكنفي حال والمساء  قد يتخلل برنامج العمل جلسات إضافية في فترة ما بعد الظهر :مالحظة في الجدول لجلسات كما هي واردة اتغطية مواضيع  من المدر 
 المقترح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4رقم )ملحق 
 

 التمارين
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 التمارين: 

 

 الوحدة األولى: 

 

 : أهمية التدريب1تمرين 

 

 الوحدة الثانية:

  

 : أسئلة تسبق تصميم برامج التدريب 1تمرين 

بين من إدارة برامج التدريب2تمرين   : توقعات المدرِّ

 

 الوحدة الثالثة: 

 

 : عوامل مؤدية إلى فاعلية التدريب وكفاءته1تمرين 

 : عوامل معيقة في االتصال الفعال 2تمرين 

 

 الوحدة الرابعة: 

 

 : ممارسات تساعد على إثارة االنتباه1تمرين 
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 (5رقم )ملحق 
 

 االستمارات واالستبيانات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الستبياناتاالستمارات وا
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 استمارة التعرف على المهارات التدريبية (1)

 التوقعـات استمارة (2)

 المهارات التدريبيةاستمارة تقويــم  (3)

 التدريبي ويـــم البـرنـامجستمارة تقإ (4)

 استمارة تقويم المشاركين (5)
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 (6رقم )ملحق 

 
 نماذج عملية ومواد مساعدة
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آذار/  20 -9بغداد،  -معهد التكنولوجيا، ورشة تنمية القدرات للقيادات المحلية والتنمية بالمشاركة -1
 2010مارس 

 

تنفيذ برنامج تأهيل العاملين في تنمية المجتمع المحلي، جمعية خديجة للتنمية )يريم، محافظة اب(،  -2
 2009-2007اليمن، 

 
 
 

 تطبيقيةاألعمال ال
 

هة: محور المشاركة في السياسات العامة، مجموعة العراق  -1  جلسة مناقشـة موج 

 

دور وسائل اإلعالم في دعم النساء للمشاركة في االنتخابات العامة دراسة حالة: محور اإلعالم ) -2
 والمحلية(، مجموعة فلسطين

 

 جلسـة عصف ذهـني: محور االنـدماج االجتـماعي، مجموعة لبنان -3

 

مسودة دراسة االسكوا بعنوان"متابعة منظمات المجتمع المدني وتقويمها للسياسة  رة بشأنمحاض -4
 ، مجموعة اليمناالجتماعية في دول االسكوا"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقتطفات من دليل تدريب المدربين في التنمية بالمشاركة
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 حول أساليب التدريب الُمختارة لألعمال التطبيقية
 

 الموجهة ةالمناقش  -أوال  

 
 تمهيد  -ألف

 

 هاألن النقاش أساليب على المحلي المجتمع إلى التدريب خدمات تقدم التي المنظمات من الكثير تعتمد 
 يتولى جماعي عمل في النقاش أسلوب ويتمثل .اآلراء تبادلو للتفاعل المتدربة المجموعة أمام المجال فسحت

 وطرح المعلومات وتقديم والحوار الرأي إبداء عبر كينالمشار بين الخبرات تبادل نحو تسييره المدرب
 الندوة،: مثل مختلفة، أشكاالً  للنقاش التنظيمي اإلطار يأخذ وقد. محدد موضوع أو معينة مشكلة بشأن التساؤالت
 .الخ الجماعية، المناقشة البحث، حلقة المؤتمر،

 
 أساليب النقاش الشائعة -باء
 
 دراسة بهدف, الخبرة ذوي األفراد من عدد إلجتماع تنظيمي إطار وهي الدراسية، الحلقة أو الندوة -1

 في المشاركون يناقش ما وغالباً . المناسبة الحلول إلستنتاج تمهيداً  المختلفة جوانبه ومناقشة معين موضوع
ة عمل أوراق الندوة  .آلراءا وتداول النقاش عملية تنظيم اإلجتماع مقرر يتولى فيما الندوة، موضوع بشأن معد 

 
 اهتمام يجمعهمو متعددة اتجاهات يمثلون الذين األفراد من عدد إلجتماع تنظيمي إطار وهو المؤتمر، -2

 للمناقشة وقت ُيخصص ثم الخبراء، من عدداً  الموضوع ُيقدم. المؤتمر موضوع هو معين وضوعم في مشترك
 .لمتابعةوا للتطبيق توصيات وبلورة مالئمة حلول إلقتراح تمهيداً  والتعقيب،

 
ه مكتوبة، أو مباشرة أسئلة عبر النظر وجهات لتبادل تنظيمي إطار وهو ،لمفتوحا الحوار -3  توج 

 .الحوار هذا ضمن للمشاركين
 
 للمشاركين مواجهاً  مكاناً  الخبراء من صغيرة مجموعة فيه تتخذ تنظيمي إطار وهو المحدد، الحوار -4

 تنظيمو الموضوع عرض بإيجاز المجموعة مقرر لقيام مهيداً ت محدد، موضوع في أفرادها نظر وجهة طارحة
 من قدر أكبر توفير لغرض تخصص،الو هتماماال حسبب المجموعة أعضاء على وتوزيعها األسئلة طرح

 . المناقشة موضوع عن والدقيقة الشاملة المعلومات
 
 مجموعة بين واألفكار راءاآل وتداول المعلومات لتبادل مرن تنظيمي إطار وهي الجماعية، المناقشات -5
 .معين بموضوع المشترك اإلهتمام ذوي األفراد من
 

 ما في للنقاش المشاركين أمام واسعاً  المجال ُيفسح عندما موجهة غير أو مرنة المناقشات تكون وقد 
 موضع على تركز التي فهي الموجهة المناقشة أما. البحث موضوع بشأن وتعليقات جوانب من مناسباً  يرونه
 أسلوب تعتمد التدريبية البرامج غالبية فإن لذلك،. فقط الموضوع بهذا الصلة ذات المسائل وتستهدف معين

 يقوم حيث معين، موضوع ضمن محددة نقاط تغطية تستهدف ألنها التدريب جلسات في الموجهة المناقشة
 والتعبير آرائهم لطرح دربينالمت من عدد ألكبر الفرصة وإعطاء المناقشة بتنظيم األسلوب هذا وفق المدرب

 .أفكارهم عن
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 ومحدداتها النقاش أساليب مزايا  -مجي
 
 المزايا -1
 
 الجهات؛ المتعدد االتصال بطبيعة المشاركين اهتمام تثير (أ)

 المدرب؛ وبين المتدربة المجموعة أعضاء بين التفاعل عملية تسهل (ب)

 نظره؛ وجهة عن للتعبير فرصة المشارك تعطي (ج)

 المناقشات؛ وجدوى بأهمية أفضل قناعة اإليجابية المشاركة توفر (د)

 القرارات؛ أو المشكالت بحلول أكبر التزاماً  اإليجابية المشاركة توفر (ه)
 .المتدربين معارف من المدرب إستفادة تتيح (و)

 
 المحددات  -2
 
 التدريبي؛ اللقاء هدف عن المناقشات تنحرف قد (أ)

  الفردي؛ اإلتصالي الممر ذات األساليب من طولأ وقت إلى تحتاج (ب)

 المناقشات؛ إدارة في المستوى رفيعة مهارات ذي مدرب إلى تحتاج (ج)

 . المناقشة موضوع في المجموعة أفراد خبرات تجانس عدم (د)
 
 الموجهة المناقشة تسيير  -دال
 
 اإلعداد  -1
 

 :التالية الخطوات عبر المدرب يتبعها أساسية تحضيرات المناقشة تسيير عملية تتطلب 
 
 يراد التي النهائية النتيجةو ،المناقشة وإدارة بتوجيه القيام غرض معرفة عبر المناقشة هدف تحديد (أ) 

 ؛إليها الوصول

 ترتيبو ،المناقشة موضوع حول والحقائق معلوماتال جمع :من ذلك يعني بما المناقشة موضوع تحديد (ب) 
 ؛منطقية بطريقة العلمية المادة معلومات

 والتركيز المشاركين، حول والمعلومات البيانات جمع :عبر ،المشاركين مواصفات على التعرف (ج) 
 ؛موضوعال هذا حيال ومواقفهم المناقشة موضوعب معرفتهم مدى على خاصة بصورة

 شاركين،للم تقديمها بغرض الموضوع صلب من إستنتاجها: عبر للمناقشة، الرئيسية النقاط تحديد (د) 
 منها؛ كل لتغطية الالزم الوقت تحديدو

 سؤال صياغةو ،الموضوع مناقشة في المشاركين لدى الرغبة خلق: عبر ،الموضوع مدخل تحديد (ه) 
ق بشكل المناقشة افتتاح  ؛المشاركين انتباه يجذب مشو 

 إنعقادها، ومكان نظيمهات وجدول المناقشة بتاريخ المشاركين معرفة :أي ،العامة اإلجراءات من التأكد (و) 
 المناقشة، لموضوع المشاركين جلوس طريقة مناسبة المناقشة، مكان في المطلوبة والتسهيالت الخدمات توفر

 .المطلوبة والوسائل واألجهزة الفنية المواد وإستكمال
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 إدارة المناقشة -2
 

 وتتطلب. تنظيمه وُحسن اللقاء بجدية أولياً  نطباعاً إ يعطي لها المحدد بالوقت المناقشة في المباشرة إن 
 : أهمها متعددة، خطوات المناقشة إدارة

 
 موضوع إلى التطرق خالل من مباشرة الموضوع صلب في الدخول عبر: المناقشة إفتتاح (أ) 
 لتوجيه الرئيسية والعناوين ،(وجد إن) التدريبي البرنامج في الموضوع هذا وموقع ،منها والهدف المناقشة
 شة؛المناق

 
 الجوانب في المدرب لدى عالية مهارة وتتطلب جداً  حساسة عملية وهي: المناقشة توجيه (ب) 
 :التالية هي الحسبان، في أخذها الواجب االعتبارات بين ومن االجتماعات، إلدارة والنفسية التنظيمية

 
 ؛المناقشات في إلسهاما على هموتشجيع المشاركين حث (1)  
 ؛للمناقشة واحد مشارك احتكار وتالفي ةرمبادال أخذ محاولة (2)  
 الموضوع؛ عن الخروج عدم على والحرص الشخصية المجادالت تجنب (3)  
 والتفكير؛ النقاش إلثارة األسئلة استعمال (4)  
 ؛المشاركين آراء وبلورة تلخيص (5)  
 .والبصرية السمعية المعينات استخدام على الحرص (6)  

 
 االستنتاجاتو للعروض الرئيسة النقاط مراجعة عبر المدرب ويتوالها :ةالمناقش تلخيص (ج) 
 .الذكر تستحق مهمة بمالحظة المناقشة نهاءإل تمهيداً  ،والحلول

 
 دراسة الحالة –ثانيا  

 

 تمهيد  -ألف
 

 حقائق من لهم يتوفر ما تحليل مهارة هي المحلي المجتمع أبناء تساعد التي األساسية المهارات إحدى نإ 
 والبحث التساؤالت طرح على قدراتهم تطوير ضرورة إلى يؤدي ما وهذا. رشيدة قرارات التخاذ ومعلومات

 دراسة أسلوب ستخدامإ يوفره ما التحديد وجه على وهو ،اإلجراءات من سلسلة عبر عليها اإلجابة كيفية عن
 التحليل طريق عن العملية رساتالمما يتفهم أن المحلي المجتمع أبناء من للمتدرب تتيح أنها إذ ،الحالة

 .االتصالو التفكير على القدرة تطوير إلى تؤدي واقعية لحاالت والمناقشة
 

م محدداً، ظرفاً  أو معينة واقعة الحالة دراسة تصف   يناقشها واقعة، رواية أو تجربة، عرض بصيغة وتقدَّ
 نظراً و .لها حلول بوضع أو ،شكلةالم أسباب بتشخيص إما ويقومون المحلي المجتمع أبناء من المتدربون
ب تقريب في األسلوب هذا لميزات  سجل عن عبارة هي الحالة دراسة إن القول يمكن ،الواقع أرض من المتدرِّ
 في كما عنها ومعبر موصوفة ،المحلي المجتمع في والمواقف واألرقام والوقائع األحداث من لمجموعة مدون

 .نمعيني ومكان زمان في الفعلية حركتها
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 هاومحددات الحالة دراسة مزايا  -باء

 
 الحالة دراسة مزايا -1
 

 وللتصرف للتفكير ممكنة وسائل عدة بوجود دراكاإل على المشاركين يساعد الحالة دراسة أسلوب إن 
 يواجهونها التي الواقعية المشكالت مع التعامل قدرات تطوير إلى األسلوب هذا يؤدي كما ،معين موقف في

 مجال في الحالة دراسة مزايا إليه تمتد الذي النطاق فإن وبذلك،. المالئمة الحلول إبتكار في خياراتهم وتوسيع
 :يلي ما يشمل وقد واسع نطاق هو والتعلم، التدريب

 
 موضوعية؛ بصورة المشاكل أسباب تشخيص على المشاركين تشجيع (أ)

 الحقائق؛ افوإكتش النقاش طريق عن الذاتي التعلم قابلية تحفيز  (ب)
 المشاركين؛ بين ما في اإلتصال قدرات تعزيز (ج)

 بينهم؛ ما في التعاون روح وإذكاء الجماعي للعمل المشاركين قابلية تطوير (د)

 .اإللفة من جو وسط المبادرة في النفس على اإلعتماد مرتكزات تدعيم (ه)
 
  محددات دراسة الحالة -2
 

 إذ التدريب، في الحالة دراسة أسلوب ستخدامإ جراء االرتياح وعدم باإلرباك المتدربين بعض يشعر 
 بعض أن كما .منهجية بطريقة نظماً وم اً وواضح متسلسالً  التدريبية المادة تقديم نمط يكون أن هؤالء يحبذ

 تهملقدر إمتحان كوسيلة إليه ينظرون ما غالباً  الحالة، دراسة أسلوب إختيار لهم يسبق لم الذين أيضاً، المتدربين
 .علنية بصورة ضعفهم نقاط وإظهار

 
اً  متمرساً  مدرباً  تتطلب إذ الحالة، بدراسة الخاصة التدريب جلسة تسيير صعوبة إلى باإلضافة هذا   وملم 

 الذي النقاش ألن التدريب، أساليب إلستخدام جيداً  إعداداً  تتطلب كما المحلي، المجتمع لتنمية الميدانية بالتجارب
 المتدربين بعض يصيب مفيدة نتائج وإستخالص لبلورة يستلزمه الذي والوقت األسلوب اهذ إستخدام يرافق

 .المطلوبة الفائدة دون ويحول باإلرهاق
 

 الحالة دراسة إعداد  -جيم
 

 الحالة دراسات من متميزة ونوعية وافراً  عدداً  المحلي المجتمع في للمدرب ُيتاح أن بمكان الصعوبة من 
 المبادئ على المدرب إطالع أهمية ينفي ال ذلك لكن. وخبرة مهارة من الدراسات ههذ تتطلبه لما نظراً 

 .المحلي المجتمع لواقع إستناداً  وإعدادها الحالة دراسات تصميم عملية تتطلبها التي األساسية والخطوات
 
 إيصالها الحالة دراسة ُمصمم يريد التي والمبادئ للمفاهيم مرتكزاً  بصفته الهدف تحديد: األولى الخطوة (أ)

 الحقة؛ خطوات في المشاركين إلى
 
 :منها متنوعة، مصادر عبر المعلومات جمع :الثانية الخطوة (ب)
 

 أو معينة ظواهر تدرس التي تلك وخصوصاً  ،أنواعها بمختلف والتقارير، والدراسات البحوث(  1)  
 المحلي؛ المجتمع في متوقعة أو قائمة مشكالت
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 المنظمات بعض تجريها التي ةخاص ،واسع بشكل االستبيانات فيها تستخدم التي اتالمسوح نتائج(   2)  
 المحلي؛ المجتمع على للتعرف أو خاصة ظواهر لدراسة والدولية واإلقليمية الوطنية
 كل وتسجيل يواجهونها، التي لمشكالتا زأبر على للتعرف المحلي المجتمع أبناء مع المقابالت(  3)  

 ؛تحيز ودون موضوعي بشكل لهاوتحلي المالحظات
 إيضاح غرض سيخدم أنه يظهر ما وكل وخرائط، وأرقام وإحصاءات بيانات من يتوفر ما كل(   4)  
 .بعد فيما وبلورتها الحالة

 

 : التالية المالحظات بمراعاة الحالة دراسة كتابة :الثالثة لخطوةا (ج)
 

 سواها؛ دون الحالة، دراسة تخدم التي المواقف أو الحوادث بشأن والمعلومات البيانات إنتقاء (1)  
 في مفيدة, األولى الجمل أو األولى السطور التحديد وجه وعلى, الحالة دراسة مقدمة تكون أن (2)  
 المشكلة؛ ونوع الموقف حيال المتدرب لدى ذهنية صورة رسم

 لإلحراج؛ منعاً  األفراد أو المواقع أسماء ُتستبدل وأن الماضي، الفعل بصيغة الكتابة تكون أن (3)  
 يتطلب ج،ر  حَ  موقف هو تناوله تم الذي الموقف بأن الحالة دراسة نهاية في بوضوح ُيذكر أن (4)  

 .ضيق وقت هو المتاح الوقت وان ،حالً 
 
 قبل ،لحالةا دراسةل تجريبي عرض تقديم نإ. اإلستخدام قبل الحالة دراسة تجربة: الرابعة الخطوة (د)

 وخاصة ،جوانبها من الكثير وتعديل تحسينها في كبير حد إلى سيعين ،تدريبي برنامج في نهائي لبشك تقديمها
 :التالية المسائلب يتعلق ما في

 الوصف؛ في الغموض أو اإلسهاب أماكن تعديل أو تصحيح (1)  
 ؛المعلوماتو البيانات بعض حذف أو إضافة (2)  
 ؛الحالة دراسة بعد أو خالل تناقش لتيا والنقاط وعاتالموض تغيير أو طويرت (3)  
 للوقت التجريبي التوزيع تطوير يتضمن والذي ,الحالة دراسة لتسيير األمثل األسلوب تحديد (4)  

 ؛الحالة ستيعابإو ومناقشة عرض مجاالت على

 المشكلة وجود أحداث، من فيها يجري ما غرار علىو الحالة، تضمنتها التي األسئلة اربختإ (5)  
 وتوقعات بها المعنية الجهات أهداف أهميتها، وأسباب الحالة دراسة تشملها التي القضايا وأسبابها، ديدهاوتح
  .إلخ الحالة، عرض نتيجة المتوقعة والمواقف الحلول تأثير هو وما فعلهم، ردة
 
 تسيير دراسة الحالة  -دال
 

 أسلوب ستخدامإ في تهومهار تهمعرف مدى وه الحالة دراسة بتسييره المدرب نجاح في األساس حجر إن 
 على وقدرته, التدريبية الجلسات في المشاركين لسلوك المختلفة ماطباألن إلمام من ذلك يتطلبه بما المناقشة،
 تلك وفاعلية المشاركة مرات وعدد الوقت محددات ضوء في حدة على سلوكي نمط كل مع التصرف
 إثارة طريق عن النقاش في المشاركة يأنفون الذين المتدربين يزتحف يستطيع من هو الماهر فالمدرب. المشاركة

 محددة قضية أو نقطة عند التوقفب أو ،أخرى أحياناً  اآلخرين وبخبرات حيناً  الخاصة بخبراتهم هتمامهمإ
 متدربين إسهامات لتقليل مضطر فهو ذلك عكس وعلى .واحتضانها مبادراتهم وتشجيع عام مبدأ ستنتاجإل

 .الموضوعات كافة في والتدخل سؤال أي على لإلجابة ستعدادإ على يكونوا ما غالباً  ذينال من آخرين
 

 الشخصية آراءه إبداء متجنباً  المشاركين آراء تتفاعل حيث إلى لنقاشل موجهاً  بل معلماً، ليس فالمدرب 
 صحيح رأي أو حل من أكثر لتقديم الفرص إتاحة هي الحالة دراسة ميزات إحدى ألن ،الممكن قدر وتحيزاته

 :فهي باختصار، المتبعة الخطوات أما. واحد
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 المشاركين؛ على الحالة دراسة توزيع -1
 للمشاركين؛ والمعلومات البيانات توفير -2
 ؛اإستخدامه من الغرض وتحديد والمعلومات البيانات مع الحالة دراسة  شرح -3
 طلبها؛ عند المشاركين ىإل المعلومات من المزيد وتوفير العمل تعليمات إعطاء -4
 ؛(مشاركين 6-4) صغيرة عمل مجموعات إلى المشاركين تقسيم -5
 بشأنها؛ قرار أو موقف وإستخالص ومناقشتها عليهم المعروضة الحالة بدراسة المتدربين قيام -6
 مثالي؛ واحد حل وجود عدم ضوء في ومناقشتها المجموعات عمل نتائج عرض -7
 .التدريبي اللقاء بأهداف المجموعات عمل ائجنت بربط المدرب قيام -8
 

 )أسلوب العصف الذهني( اإلبداعي التفكير باستخدام المشكالت حل  -ثالثا  

 
 تمهيد  -ألف
 

 المجتمع بناءأ من المتدرب فيها يكون التي التدريبية األساليب من اً واحد المشكالت حل سلوبأ يعتبر 
 الهدف نحو واإلرشاد البسيط والتوجيه المراقبة على المدرب دور قتصري فيما التدريبية، العملية محور المحلي

 نتائج إلى هوتوصل معينة مشكلة لحل المتدرب سعي أن   ،قوامها مةمسل   على األسلوب اهذ ستنديو .المقصود
 .مماثلة مشكالت حل في وخبرة مهارة إكتسابه إلى يؤدي حلها، في إيجابية

 
 حل وطريقة ،المشكلة وحل ،المشكلة :هي ,أساسية عناصر ثةثال المشكالت حل سلوبأ يتضمن 
 لحل إمتالكه دون ،المحلي المجتمع بناءأ من الفرد يواجه زومميَّ  جديد موقف بأنها المشكلة توصف .المشكلة
 الفرد بها يمر التي العقلية العمليات أو المراحل أو الخطوات مجموعة ييعنف المشكلة حل أما .حينه في جاهز
 الحل أسلوب على تتركز طريقة هو ةالمشكل حل أن سبق مما االستنتاج ويمكن .ما مشكلة بحل يقوم احينم

 قدرة تطوير في هاماً  دوراً  المشكالت حل أسلوب على التدريب يؤدي لذلك، .كتشافهإ وكيفية وإجراءاته
 .قويمالتو الذهني العصفو اإلبداعي التفكير ستخدامإ على التدريب برامج في المشاركين

 
 الذهني العصفو اإلبداعي التفكير  -باء
 
 اإلبداعي التفكير  -1
 

 أن أهمها ،أسباب لعدة محدوداً  يبقى القدرة هذه إستخدام لكن اإلبداع، على فطرية قدرةب اإلنسان يتمتع 
 سبيل وعلى. اإلبتكارية األساليب وتغفل ،المشكالت وحل دراسة في تحليلية أساليب إلى تلجأ الناس غالبية
 عدد ضعف خوتيإ عدد إن" أخته وقالت "أخواتي عدد يساوي خوتيإ عدد إن" األكبر األخ قال إذا المثال،
 يمكن واحد جواب إال له وليس تحليلي سؤال إنه ؟سرةاأل في واألخوات خوةاإل عدد يكون فكم "أخواتي

 المجتمع أبناء لدى المعنوية لروحا رفع يمكن كيف" السؤال كان إذا ولكن .بالحساب أو بالمنطق عليه الحصول
 تستوجب إجابات عدة هناك بل محددة، واحدة جابةإ له وليس تماماً  مختلف األسئلة نم النوع هذا فان ،"المحلي؟
 .واإلبداع اإلبتكار

 
 تسلسل عبر يتم تحليلي تفكير هو األول، ،التفكير من نوعين إلى حتاجت المشكالت من نانوع هناك ,ذنإ 
 يكن لم أفكار عدة بين الربط على يقوم إبداعي تفكير هو والثاني، ؛مؤكد واحد حل إلى يؤدي فكارلأل منطقي
 .جديدة صيغةب القديمة األفكار صياغة على القدرة أو ،واضح ارتباط بينها
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 أكثر بطريقة الحاجات إشباع بغرض وتطويرها األفكار لتكييف الخيال توظيف هو ،اإلبداعي التفكير (أ)

 حكراً  ليس اإلبداعف .الشائع العرف قيود تتجاوز بطريقة األمور إلى والنظرة التفكير أيضاً  وهو وفعالية، جدية
 التفكير وقوالب الشائعة األفكار من تحرر إذا بدعيُ  أن إنسان كل يستطيع إذ البشر، من محدود عدد على

  .الهدف إلى الوصول في ابرةالمثو العطاء على والقدرة بالنفس ثقةال ظروف له وتيسرت ،التقليدية
 
 وهو المشكالت، حل على اإلبداعية القدرات تنمية في شيوعاً  األساليب كثرأ من هو ،الذهني العصف (ب)

 أو الخطة حيال الرأي وتداول مشكلة لتحديد جماعي عمل جلسة تعتمد إذ ،وممتعة مبسطة ةتقني عن عبارة
 هذه إطالق من االنتهاء لحين األفكار تقويم عملية يؤجل هنيالذ والعصف .المشكلة هذه لحل األمثل الطريقة
 حيث األحكام إصدار وتدعى األولى، التفكير، عمليات من مختلفين نوعين يستخدم العقلف .وطرحها األفكار
 مؤقتاً  ؤجلت حيث واالبتكار الخلق تدعىف الثانية، أما .ما لفكرة والخطأ الصواب جوانب بتقويم العقل يقوم
 اإلبداعي التفكير تنفيذ أي العمليتين، هاتين بين الفصل ويؤدي. ومنفعتها الفكرة لتقويم معايير أية ستخدامإ عملية
 لتبين التجارب من كثيرال وجاءت .جديدة أو متميزة أفكار على الحصول حتمالإ إلى ،التقويمي تفكيرال تنفيذ قبل
 .الذهني عصفال ومنهجية وإجراءات مفاهيم تطبيق خالل من ن  ممك ذلك أن
 

 ومحدداته اإلبداعي التفكير باستخدام المشكالت حل مزايا  -جيم
 
 المزايا  -1
 
 النظر وجهات في االختالف يؤدي إذ ي،ردالف يرأال من لضفأ يكون المتدربة المجموعة آراء ناتج إن (أ)

 ؛لمناقشةا موضوع ثراءإ إلى
 ما في الترابط وزيادة األفكار تقارب إلى يؤدي بشأنها الحكم إصدار قبل النظر وجهات مناقشة تقب ل إن (ب)

 بينها؛
 الذات على اإلعتماد مبدأ تعزيز على يساعد أنفسهم المشاركين قبل من هاوتطوير اآلراء تحسين إن (ج)
 .بالنفس الثقةو
 
 لمحدداتا  -2
 

 ،اإلبداعي التفكير إستخدامب المشكالت حل أسلوب جراء االرتياح وعدم باإلرباك المتدربين بعض يشعر 
 حل محددات فإن لذلك، إضافة .منطقية بطريقة ومنظمة ةمتسلسل التدريب مادة كونت أن بعضال هذا يحبذ إذ

 :منها ،ذاتية عوائق على تتركز ،اإلبداعي التفكير باستخدام المشكالت
 
 إلرتياح؛وا للرضى مصدراً  بصفته الوحيد الحل هو الصحيح الحل بأن يعتبر من دائماً  هناك (أ)
 أحياناً؛ أنفسهم على األفراد يفرضها قد محددة، أطر ضمن قائمة دائماً  هي الحلول أن البعض يعتقد (ب)
 اآلخرين؛ من ومقبول ومتوقع مألوف هو بما محكومة المشاركين بعض إجابة تكون ما غالباً  (ج)
 .نهام التحقق قبل الجديدة األفكار حيال األحكام إطالق في التأني صعوبة (د)
 
 اإلبداعي التفكير باستخدام المشكالت حل تسيير  -دال
 
 الرئيسية المتطلبات  –1
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 المدرب يتبع أن الذهني، العصف طريقة بإستخدام المحلي المجتمع في قائمة لمشكلة حل إيجاد يتطلب 
 :التالية الخطوات

 
 دريب؛الت لجلسة موضوعاً  لتكون المشاركين بنظر وهامة راهنة مشكلة إختيار (أ)
 المشاركين؛ بأفكار وإهتمام منفتح بذهن   المجموعة عمل تسيير في الحماس (ب)
 مشاركة ويفضل مشاركاً، 16 العدد تجاوز إذا األفكار سير مالحقة لصعوبة نظراً  المشاركين عدد تحديد (ج)

. لها جديدة رؤية بإستقطا بهدف المطروحة المشكلة عن سابقة معلومات لديهم تتوفر ال ممن أفراد ثالثة حوالي
 يكون أفكارهم تسجيل أن كما البعض، بعضهم مواجهة على المشاركين جلوس طريقة تعتمد أن المفيد ومن
 يفضل والرجال، النساء بين المشتركة الجلسات حال وفي الجميع، نظر أمام واضحة ورقة أو لوح على دائماً 
 أشخاص؛ ثالثة عن منهما كل عدد يقل أال
 التقويم يتم وقد ،األفكار تقويم اجتماع لحضور الذهني العصف في المشتركين من ثالثة أو اثنين دعوة (د)

 .األفكار جمع نيمك   مما كافية استراحة فترة بعد توقيته ُيحدد أن على ،جماعياً 
 
 الذهني لعصفل األربع القواعد  -2
 
 ؛األفكار طرح ةعملي من نتهاءإلا لحين ،ألفكارا تقويم أو ،األحكام إصدار تأجيل (أ)
 ؛االعتيادية وغير الجديدة األفكار طرح عملية تشجيع (ب)
 ممكناً؛ ذلك كان كلما المطروحة األفكار عدد زيادة على الحث (ج)
 .مضمونها وتحسين وتعديلها األفكار دمج على الحث (د)
 
 الذهني عصفال تنفيذ  -3
 
 للمدرب أساسية توجيهات (أ)

 
 ؛لمشاركينا لدى مألوفة لغوية مفردات اختيار (1)  
 ؛معين بحل يوحي بشكل المشكلة عرض عدم (2)  
 ؛للجميع مرئي وقع  م في األفكار ليسجت (3)  
 ؛األفكار جميع تقديم لحين أحكام راصدإ عدم (4)  
 ؛المألوفة وغير الجديدة األفكار من المزيد طرح عيشجت (5)  
 .هاتطويرو األفكار  دمج عيشجت (6)  

 
 المشكلة تعريف (ب)
 

 ؛يواجهونها مشكلة أهم حول المشاركين مقترحات طلب (1)  

 ؛مقترح ألي نقد أي توجيه منع (2)  
 ؛وحلال على المقترحة المشكالت ليسجت (3)  
 ؛بعضال بعضهاب المتعلقة أو ةالمتشابه المشكالت جمع (4)  
 .األهمية حسب المشكالت جادرإو بيرتت (5)  

 
 الغرض تحديد (ج)
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 ؛المشكلة حل إلى المشكلة تعريف من اإلنتقال (1)  
 ؛للمشكلة حالً  باعتباره الغرض ديحدت (2)  
 ؛وحلال على الغرض ليسجت (3)  
 .أنفسهم المشاركين شأن هو الغرض تحديد بأن التأكيد (4)  

 
 الهدف تحديد (د)

 
 ؛والهدف الغرض بين الفرق حيوضت (1)  
 هداف؛أ اقتراح المشاركين من طلبلا (2)  
 ؛اللوح على المقترحة األهداف جميع ليسجت (3)  
 ؛مقترح ألي نقد أي توجيه منع (4)  
 ؛بعضال بعضهاب المتعلقة أو ةالمتشابه األهداف جمع (5)  
 األهمية؛ حسب جهاادرإو األهداف بيرتت (6)  
  .أنفسهم المشاركين شأن هو األهداف تحديد أن على التأكيد (7)  

 
 المحدداتو واردالم تحديد (ه)
 

 ؛والمحددات الموارد همأ حول ئهمراآ وأ المشاركين مقترحات طلب (1)  
 ؛اللوح على المقترحة والمحددات الموارد جميع ليجتس (2)  
 ؛مقترح ألي نقد أي توجيه منع (3)  
 ؛بعض مع بعضها المتعلقة أو هةالمتشاب والمحددات الموارد دمج أو جمع (4)  
 األهمية؛ حسب جهاادرإو والمحددات واردالم بيرتت (5)  
 .أنفسهم المشاركين شأن هو القائمة تحديد بأن التأكيد (6)  

 
 األساسية التوجهات تحديد (و)
 

 التوجهات؛ أهم ولح المشاركين مقترحات طلب (1)  
 ؛اللوح على المقترحة التوجهات جميع ليسجت (2)  
 ؛مقترح ألي نقد أي توجيه منع (3)  
 ؛بعضال بعضهاب المتعلقة أو ةالمتشابه التوجهات جمع (4)  
 األهمية؛ حسب جهاادرإو التوجهات بيرتت (5)  
 أنفسهم؛ المشاركين شأن هو التوجهات قائمة تحديد أن على التأكيد (6)  
 .القائمة أعلى في وردت التي التوجهات إختيار (7)  

 
 اللوح على وتثبيتها المشاركين قرارات تلخيص (ز)
 

 ؛المشكلة (1)  

 ؛الغرض (2)  
 ؛الهدف (3)  
 ؛الموارد (4)  
 ؛المحددات (5)  
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 .التوجهات (6)  

 
 الحصول لهم أتاح قد الخطوات هذه إنجاز ن  إ الذهني العصف جلسة في للمشاركين القول يمكن وبهذا 

 .نموذجية تخطيط لوثيقة المرتكزات لهم وفر حدة، على ةخطو كل استنتاجات تسجيل أن كما .عمل خطة على
 

 الكالم الفعال )المحاضرة( -رابعا  
 
 تمهيد  -لفأ
 

 مع الفعال لاالتصا على قدرته هي الناجح للمدرب األساسية المهارات إحدى أن سابقاً، تبي ن لقد 
 المادة عرض إلى ،بللمدر المتدربين تقويم يستند ما وغالباً . للفكر المثير الواضح الكالم خالل من, المتدربين
 .المحلي المجتمع واقع من محددة أمثلة إستخدام إلى باإلضافة الفهم، وسهلة ومنطقية منظمة وبطريقة بوضوح

 
 يوظف أن بد وال متحدث، ألي النسبةب أساسي مطلب هو عليه، والحفاظ المستمعين انتباه اجتذاب نإ 
 ما يتأرجح الذي الصوت طبقة عتنو يؤدي فمثالً،. الحضور انتباه لجذب وحركاته واشاراته صوته المتحدث

 أو نغمة من اكثر يستخدم ال الذي الرتيب الصوت من أكثر المستمعين انتباه إلى والمنخفضة ةالعالي النبرات بين
 (.المحلي المجتمع واستثارة االتصال الرابع، الجزء المحلي، المجتمع تنمية دليل راجع) نغمتين

 
 في سينجح فإنه ادته،م غالبية في الذاتي التشويق وكرس لنفسيةا الموانع جانباً  المدرب طرح ما وإذا 
 لمهارة مساوية تكون أن يجب الكالم في المهارة لكن. بارعاً  متكلماً  تجعله مستمعيه مع اندماجية عالقات تطوير

 الذي مراأل. المحلي المجتمع أبناء من المتدربين لدى ملموساً  أثراً  ُيحدث أن للكالم أريد ما إذا له، التحضير
 :أهمها المخاطبة، في أساسية مهارات توفر يستتبع

 
 محوري؛ موضوع على التركيز -1
 عملية؛ بأمثلة األفكار دعم وفي المستخدمة التعابير في التبسيط -2
 الكالم؛ لسياق منهجي ترتيب وفق التنظيم -3
 ار؛األفك إيصال على تساعد حيوية وإشارات بحركات الحديث دعم عبر التمثيل -4
 .التعابير على الوجداني الطابع إضفاء عبر اإلنسانية -5
 

الة، بصيغة المخاطبة إمكانية تتيح التي األساسية العوامل فإن األحوال، وبكافة   :التالية هي فع 
 
 الحديث؛ لموضوع والمعمق الواضح همفال -1
  المخاطبة؛ لهدف ماسحال -2
  الحديث؛ مستمع بإستفادة ناعةقال -3
 .بالنفس قةثال -4

 
 الفّعال الكالم مراحل  -اءب

 

 الكالم من الهدف تحديد  -1
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 موضوع بشأن المحلية، التنمية كجمعية, للتحدث طلبته التي الجهة نم يستوضح أن للمتحدث بد ال 
 خارج كالم بإعداد المتحدثين بعض فيه يقع الذي الفهم سوء لتجنب وذلك له، المتاح والوقت وغرضه الحديث
 المجتمع عن المعلومات من قدر أكبر يعرف أن المتحدث وعلى. المتاح للوقت مناسب غير أو وعالموض
 اإلصغاء على وقابليتهم الحديث بموضوع المستمعين معرفة مدى تحديد على يساعده بما وأبنائه، المحلي
 اهتمامهم يثير الذي كلبالش حديثه يصيغ لكي وذلك بتقديمها، سيقوم التي واألفكار الحقائق واستيعاب والتفهم
 :يلي ما الكالم، لمادة الجيد اإلعداد على المتحدث تساعد التي المستمعين مواصفات ومن. مواصفاتهم ويناسب

 
  اإلجتماعي؛ النوع بحسب العمر فئات توزع (أ)
 والتخصص؛ التعليم ستوياتم (ب)
 اإلجتماعية؛ والمكانة اإلقتصادي النشاط (ج)
 والمهارات؛ والخبرات والقدرات اجاتحال (د)

 .المألوفة واللغة التعلم دافعية (ه)

 
 المحلي المجتمع أبناء من المستمعين جمهور مواصفات تحليل ضوء في يث،دالح هدف تحديد نإ 

 من يلزمها ما وإعتماد المتاح الوقت ضمن سيلقيها التي المادة تحضير على المتحدث يساعد المستهدفين،
 :يأتي مما أكثر أو واحداً  ثالحدي يكون وقد. تعابير

 
  واإلعالم؛ اإلخبار (أ)
 واإلقناع؛ التأثير (ب)
 الغموض؛ وإزالة والتفسير التوضيح (ج)
 التعليمات؛ وإعطاء الوصف (د)

 واإلرشاد؛ النصح (ه)

 .والتوجيه والتشجيع التحفيز (و)

 

 الكالم تحضير  -2

 
 بحيث أولية، مالحظات بصيغة وتدوينها الحديث موضوع حول األفكار بتجميع بدأت: األولى المرحلة (أ)

 . الحديث موضوع في مفيدة مراجع على اإلطالع بعد أو إستراحة، فترة بعد منها المزيد تجميع يمكن
 
 المفيد وإستخالص وتنقيحها األولى المرحلة في المدونة المالحظات بمراجعة تتعلق :الثانية لمرحلةا (ب)

 أن يجب ال كما جديداً، شيئاً  منه المستمعون يتعلم ال بحيث كبيرة لدرجة مبسط الموضوع يكون أال على منها،
ال الكالم مادة تحضير في التحديات أعظم أحد ولعل. المشاركين كاهل ُيثقل بحيث ومكثفاً  معقداً  يكون  هو الفع 
. قدراتهم في حوظمل بشكل يختلفون المحلي المجتمع أبناء من لمجموعة والشرح للعرض المناسب العمق تحديد
 :التالية المالحظات بمراعاة الكالم مادة تنظيم يتم أن المفيد ومن

   
 الجديدة؛ المعارف إلى البديهية والمعارف المعلومات من اإلنتقال (1)  
 المعقدة؛ األفكار إلى البسيطة األفكار من اإلنتقال (2)  
 ولة؛المجه المسائل إلى المألوفة المسائل من اإلنتقال (3)  
 التجريدية؛ المفاهيم إلى التطبيقية المعارف من اإلنتقال (4)  
 النظرية؛ المفاهيم إلى العملية الممارسات من اإلنتقال (5)  
 .المستقبلي الوضع إلى الراهن الوضع من اإلنتقال (6)  
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 المحدد، الوقت وضمن ومنطقي منسق بشكل وإعدادها المختارة المادة تصميم تتناول :الثالثة المرحلة (ج)

 اإلشارة المفيد ومن. األمر اقتضى إذا وثانوية، رئيسية عناوين ضمن وتدرج مجموعات إلى لمادةا تقسم وربما
 بشكل األساسية األفكار لتسلسل تمهيداً  اإلهتمام جذب في الحديث مقدمة بها تتميز التي الخاصة األهمية إلى

 . الختامية النقطة نحو ومتدرج منطقي
 

 :التالية هي, الحديث مستهل في اإلهتمام لجذب المستخدمة لتقنياتا ومن 
 

 األعمال؛ جدول تقديم (أ) 
 بصرية؛ وسيلة باستخدام مقترن عرض (ب) 
 لإلهتمام؛ مثير سؤال توجيه (ج) 
 تمثيلي؛ بموقف القيام (د) 
 المأثورة؛ األقوال أحد اقتباس (ه) 
 هامة؛ إحصائية أو واقعة عرض (و) 
 .جذابة فكاهة أو شخصية بمبادرة امالقي (ز) 

 
 :التالية بالنقاط الكالم، لتقديم اإلعداد مرحلة تشملها التي الخطوات إيجاز ويمكن 

 
 المالحظات؛/األفكار تدوين (1)  

 والفرعية؛ الرئيسية النقاط تحديد (2)  

 المادة؛ وإعداد تصميم (3)  

 البصرية؛ الوسائل/المعينات تحديد (4)  

 األساسية؛ الفكرة اجعةمر (5)  

 .وخاتمته الحديث مقدمة إعتماد (6)  

 

 يبدأ بحيث المتمرس، المتحدث لتعديالت يخضع أن يمكن النقاط هذه ترتيب أن إلى اإلشارة المفيد ومن 
 بموضوع المشاركين إهتمام إلثارة مجاالً  بصفتها المقدمة ذلك ويلي التركيز، نقطة باعتبارها الخاتمة بإعداد
 .واألمثلة التفاصيل على يحتوي الذي الموضوع صلب إلى وصوالً  يث،الحد

 
 المكال تقديم  -3
 
 محط بأنه شعوره عن الناتج القلق من شيئاً  حديثه، بداية من األولى للوهلة المتحدث يعتري قد: لمقدمةا (أ)

 الحضور، انتباه على اذلالستحو والسعي للموضوع والحماس المسبق لتمريناو الجيد اإلعداد أن إال األنظار،
 الذي الكالم في شروعه قبل الحضور عدد إكتمال المتحدث ينتظر أن المفضل نمو. القلق هذا يبدد ما سرعان

 عن سابقاً  الحديث ورد قصيرة، مقدمة خالل من مباشرة الموضوع إلى الدخول ثم الحاضرين بتحية يبدأ
 .مضمونها

 
 من ذلك ويتم اإلتصال، لفاعلية ضماناً  المشاركين إهتمام إثارة يستوجب ما وهو: المحتوى رضع (ب)

 :خالل
 

 كافة؛ المشاركين على النظر وزيعت (1)  
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 الصوت؛ ونبرات وتيرة غييرت (2)  

 البيانية؛ والرسوم والصور واألرقام حصاءاتإلا لشرح اإليضاح وسائل إستخدام (3)  
 الشي قة؛ والحركات اإلشاراتب ذلك عن والتعبير العرض لموضوع الحماس ظهارإ (4)  
 مثيرة؛ أمثلة قديمت (5)  
 المناسبة؛ األوقات في والمرحة الطريفة لتعليقاتا تقديم (6)  
 ".الوقت طوال بعينه واحد بفعل القيام عدم" مبدأ إتباع (7)  

 

 :التالية األسباب إحدى إلى ذلك يعود وقد الفعال، بالشكل الكالم تقديم في صعوبات المتحدث يواجه قد 
 

  الكالم بإعداد المتعلقة األسباب

 

 اإلعتبار؛ في المحلي المجتمع أبناء مواصفات أخذ عدم (1) 
 للكالم؛ واضح هدف تحديد عدم (2) 

 مادته؛ بشأن مالحظات أو الكالم نص تحضير عدم (3) 

 فعالة؛ بصرية معينات إستخدام عدم (4) 

 الزمني؛ بالبرنامج للتقيد التخطيط عدم (5) 

 .الكالم تقديم بأسلوب التمرس عدم (6) 

 

 الكالم بتقديم المتعلقة األسباب
 

 مؤثرة؛ غير أو للكالم  غامضة بداية (1) 

 مرتبك؛ أو منظم غير بمظهر الظهور (2) 

 واقعية؛ غير وأمثلة واهية براهين تقديم (3) 

 التركيز؛ فقدان (4) 
 بالكالم؛ ماهتمامه مدى متابعة عدم أو المشاركين إغفال (5) 

 خاطئ؛ بشكل بصرية معينات إستخدام (6) 

 االتصال؛ جانبي كال او احد من سلبي إتجاه (7) 
 .مؤثرة غير خاتمة (8) 

 

 حفظ: ومنها, الكالم فعالية إضعاف إلى تؤدي التي الخاطئة الممارسات بعض إلى المتحدث يلجأ وقد 
 أو الكالم، إبان المالحظات إستخدام عن اإلستغناء أو مالحظات، إعداد عدم حرفياً، تالوته أو الحديث نص
 .المشاركين إلى النظر من بدالً  طويلة لفترات المالحظات إلى النظر

 
 تراعى عندما وخاصة ناجحة، بصورة الحديث تقديم في المدونة المالحظات إستخدام يساعد لذلك، 

 :التالية اإلجراءات
 

 قط؛ف الرئيسية والتعابير األفكار تسجيل (1) 
 باأللوان؛ الرئيسية النقاط إبراز مع الورقة من واحد وجه على واضح بخط الكتابة (2) 
 الصفحات؛ تسلسل ترقيم (3) 
 .الحديث قبل المالحظات كارتات إستخدام على التمرن (4) 
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 هذه تتميز عندما وخاصة أيضاً، ناجحة بصورة الحديث تقديم على بصرية معينات إستخدام يساعد كما 
 :التالية بالخصائص معيناتال

 والجاذبية؛ البساطة (1) 

 المعروضة؛ األشكال وضوح (2) 
 المشاركين؛ النتباه مثيرة (3) 
 لالستيعاب؛ كافياً  وقتاً  متيحة (4) 
 اإلستخدام؛ بعد المشاركين نظر عن بعيداً  للتحريك قابلة (5) 
 لإلستخدام؛ وجاهزة مفيدة (6) 
 .ثانوي بشكل استخدامها (7) 

 
 الخاتمة(  ج) 

 
 صياغة يستوجب الذي األمر سواه، من أكثر المشاركين ذهن في للمتحدث النهائي الكالم ينطبع ما غالباً  
 .مؤثرة خالصات بصورة الخاتمة
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 أعمال تطبيقية 
 أساليب التدريب 

 
المنتديات اإللكترونية التي تنظمها االسكوا حالياً  ستتركز األعمال التطبيقية على المواضيع الثالثة التي تضمنتها

ضمن بوابتها اإللكترونية بعنوان "نحو تنمية اجتماعية شاملة قائمة على المشاركة في منطقة االسكوا" 
(http://pdwa.escwa.org.lb والتي تمتد ) 2010 ألول/أكتوبرتشرين ا 30تموز/يوليو ولغاية  1من .

: يتناول المحور األول موضوع ثالثة محاوروللعلم، فإن هذه المنتديات تضم مجموعة من األسئلة وفق 
آب/أغسطس(، في حين يتناول المحور الثاني  30تموز/يوليو ولغاية  1" )من المشاركة في السياسات العامة"

اإلندماج (، والمحور الثالث موضوع "2010ر أيلول/سبتمب 30-آب/أغسطس 1" )اإلعالم والتنميةمسألة "
(. وتشكل هذه المنتديات فرصة جيدة لتبادل 2010تشرين األول/أكتوبر  30-أيلول/سبتمبر 1" )االجتماعي

اآلراء والخبرات وإثارة الحوار بشأن قضايا تعتبر حيوية لدى المعنيين بالتنمية وتعزيز المشاركة في عملياتها. 
جاهدًة إلى استثمار هذه الخبرات والتجارب واآلراء، والبناء على نتائجها من خالل لذلك، تسعى االسكوا 

(، والل تين تتضمنان جانباً واسعاً من 2010أكتوبر  1-سبتمبر 27ورشَتي التدريب المزمع تنفيذهما في بيروت )
كثر شيوعاً في عملية نقل األعمال التطبيقية. وطالما أن األعمال التطبيقية ستركز على األساليب التدريبية األ

لمادة األسلوب  مسبقاً المعرفة وإثارة الحوار، فسوف يسعى المشاركون في هذه األعمال التطبيقية إلى التحضير 
هةالتدريبي المزمع اعتماده، سواء كان   جلسة عصف ذهني، أو محاضرة، أو دراسة حالة، أو مناقشة موج 

 ذكورة أدناه. الم المحاور األربعةوذلك استناداً إلى 
 

 المحور األول: المشاركة في السياسات العامة
 

تواجه دول منطقة االسكوا مجموعة من المشكالت االجتماعية جراء ضعف القدرات المؤسسية، بما في  
ذلك القدرات التي ُتعنى بالمشاركة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في عمليات السياسات العامة، مما 

ع أطر وآليات تطبيقها. إزاء هذه المشكالت، واصلت االسكوا برامج  ينعكس على عرقلة عملية المشاركة وتوس 
عملها في تعزيز مفهوم التنمية االجتماعية بالمشاركة وتطوير منهج وآليات المشاركة في عمليات السياسات 

ن سلسلة المنتديات اإللكترونية العامة. وفي سياق برامج عملها، أطلقت االسكوا منتداها اإللكتروني األول ضم
الثالثة المذكورة أعاله حول موضوع "المشاركة في السياسات العامة"، وقد طرح هذا المنتدى مجموعة من 

ما هي التحديات التي تواجه دور منظمات  األسئلة بهدف إثارة الحوار، نختار من هذه األسئلة ما يلي: 
 العامة؟ المجتمع المدني في التأثير على السياسات

 

التفضل بمراجعة آراء المشاركين في المنتدى اإللكتروني، وذلك عند المجموعة األولى يرجى من أعضاء 
هةإعداد  هة،  مناقشة موج  د، وبالتركيز على كيفية تسيير عملية المناقشة الموجَّ ضمن إطار الحوار الُمحدَّ

 : النتباه لما يليمع االمدربين،  بناء قدراتوتقديمها للمشاركين في ورشَتي 
 

هة؛أسلوب التدريب الُمعتمد( )أ  : المناقشة الموجَّ

 

إلى المحددة لتقديم مسودة تقرير المجموعة األولى والعرض اإللكتروني ذات الصلة، المهلة الزمنية )ب( 
 .غير قابلة للتجديد 2010أيلول/سبتمبر  10: االسكوا
 
والمالحظات الواردة ضمن العنوان اإللكتروني التالي ( يرجى االطالع على المعلومات 1: )المرجع)ج( 

دين آنفاً:  الستكمال هذا العمل التطبيقي ضمن المحور واألسلوب التدريبي المحدَّ
ar.php-participation-http://pdwa.escwa.un.org/forum  

http://pdwa.escwa.org.lb/
http://pdwa.escwa.un.org/forum-participation-ar.php
http://pdwa.escwa.un.org/forum-participation-ar.php
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 بشأن أساليب التدريب الُمعتمدة. "المحلي المجتمع تنمية في المدربين تأهيل دليل" من ( مقتطفات2)
 

 المحور الثاني: اإلعالم والتنمية
 

في إثارة اهتمام الرأي العام  اإلعالم دور لتعزيز مبادرات بإطالق والدولية اإلقليمية الجهات بعض  تقوم
اإلعالم تضطلع بدور  متزايد األهمية في إتاحة الظروف  بالقضايا التنموية. ومما ال ريب فيه أن وسائط

التمكينية لمشاركة منظمات المجتمع المدني في الشأن العام. لذلك، تركز موضوع المنتدى اإللكتروني الثاني 
اهتمام الرأي العام بقضايا التنمية من جهة، وفي تأدية دور الوسيط  وإثارة المعرفة ترويج في اإلعالم دور على
ن الحكومات والمجتمع المدني في عمليات السياسات العامة من جهة  أخرى. وتأمل االسكوا من خالل معالجة بي

أثار  السياق، هذا هذا المحور تعزيز عملية االستثمار في اإلعالم التنموي واإلعالم القائم على المشاركة. وفي
ما هي العوامل التي : نختار منها ما يلي راء،اآل وتقديم الحوار عمليات األسئلة إلطالق من المنتدى مجموعة

تسمح لوسائط اإلعالم بالتأثير على صانعي القرار؟ أو كيف يمكن لوسائط اإلعالم أن تساهم في فّض 
 النزاعات، إن لم يكن في الحؤول دون وقوعها؟

 
دراسة ف إعداد التفضل بمراجعة آراء المشاركين في هذا المنتدى، بهد المجموعة الثانيةيرجى من أعضاء 

 المدربين، مع االنتباه لما يلي:  بناء قدراتوتقديمها للمشاركين في ورشَتي  حالة

 
 : دراسة حالة؛أسلوب التدريب الُمعتمد( )أ

 

إلى المحددة لتقديم مسودة تقرير المجموعة الثانية والعرض اإللكتروني ذات الصلة، المهلة الزمنية )ب( 
 .غير قابلة للتجديد 1020أيلول/سبتمبر  10: االسكوا

 
( يرجى االطالع على المعلومات والمالحظات الواردة ضمن العنوان اإللكتروني التالي 1: )المرجع)ج( 

دين أعاله:  الستكمال هذا العمل التطبيقي ضمن المحور واألسلوب التدريبي المحدَّ
 ar.php-media-/pdwa.escwa.un.org/forumhttp:/  
 بشأن أساليب التدريب الُمعتمدة. "المحلي المجتمع تنمية في المدربين تأهيل دليل" من ( مقتطفات2)
 

 آسيا غربي في شاملة مشاركة تحقيق نحو -االجتماعي االندماجالمحور الثالث: 
 

ق اإلندماج االجتماعي: ضعف االستقرار السياسي من جملة التحديات التي تعيق جهود دول المنطقة في تحقي
ة الصراعات واالنقسامات، وارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ حالياً  في المائة من إجمالي اليد  15في المنطقة، حد 

العاملة، ارتفاع نسبة الفقر والتهميش االجتماعي. بناًء عليه، يشكل االندماج االجتماعي موضوع المنتدى الثالث 
إلثارة  األسئلة من مجموعة ، والذي يسعى إلى طرح2010ي ستتطلقه االسكوا في بداية شهر أيلول/سبتمبر الذ

ما هي األطر واآلليات التي تساعد في تحقيق االندماج، وهل هناك تجارب  :الحوار، نختار منها السؤال التالي
 محددة لتبادل الخبرات بهذا الصدد؟ 

 
 جلسة عصف ذهنيالتفضل بإعداد ما يلزم لتقديم هذا السؤال بصيغة  لثةالمجموعة الثايرجى من أعضاء 

 المدربين، مع االنتباه لما يلي:   بناء قدراتللمشاركين في ورشَتي 
 
 : عصف ذهني؛أسلوب التدريب الُمعتمد( )أ

 

http://pdwa.escwa.un.org/forum-media-ar.php
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إلى لة، المحددة لتقديم مسودة تقرير المجموعة الثالثة والعرض اإللكتروني ذات الصالمهلة الزمنية )ب( 
 .غير قابلة للتجديد 2010أيلول/سبتمبر  10: االسكوا

 
( يرجى االطالع على المعلومات والمالحظات الواردة ضمن العنوان اإللكتروني التالي 1: )المرجع)ج( 

دين أعاله:  الستكمال هذا العمل التطبيقي ضمن المحور واألسلوب التدريبي المحدَّ
 ar.php-social-http://pdwa.escwa.un.org/forum  
 بشأن أساليب التدريب الُمعتمدة. "المحلي المجتمع تنمية في المدربين تأهيل دليل" من ( مقتطفات2)
 
 

 االمحور الرابع: متابعة منظمات المجتمع المدني وتقويمها للسياسة االجتماعية في دول االسكو
 

 معها، التعامل في المدني المجتمع منظمات تنشط التي االجتماعية المشكالت أو القضايا في التداخل من بالرغم
 والتنفيذ التصميم حيث من االجتماعية السياسة عمليات في التداخل وكذلك النتائج، أو األسباب حيث من سواء

 األداء حيث من المنطقة دول في المدني المجتمع تمنظما بين التفاوت من وبالرغم. األداء وتقويم والمتابعة
فقد  كله، ذلك رغم. بها المحيطة التمكينية والظروف الذاتية وقدراتها عملها مجاالت بحسب وذلك والفاعلية،

 متابعة وتأثير فاعلية مدى حاولت مسودة الدراسة التي أعدتها االسكوا تحت العنوان الوارد أعاله توضيح
مت مسودة الدراسة مجموعة من . االسكوا دول في االجتماعية للسياسة وتقويمها المدني المجتمع منظمات وقد 

ل منظمات المجتمع المدني وتأثيره المباشر أو غير المباشر في عمليات السياسة  األمثلة الواقعية بصدد تدخ 
 البحث سياق ودة الدراسة فيالمحاولة التي تقدمها مس االجتماعية، وخاصًة عملَيتي المتابعة والتقويم. وتأتي

 التدخل هذا نتائج بشأن الخبرات وتبادل المدني، المجتمع منظمات لتدخل الحديثة االتجاهات لمعرفة المطلوب
إن مراجعة مسودة هذه الدراسة تثير مجموعة من المسائل التي تستوجب  .تطويره دون تحول التي والعقبات

التي توفرها الحكومات في سياق دعم المشاركة؛ اآلليات المعتمدة  األطر التنظيميةاإلضاءة عليها، أهمها: 
لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني؛ المعوقات التي تواجه المشاركة الحقيقية؛ الدروس المستفادة 

 والتوصيات الُمقترحة. 
 

المجتمع المدني التفضل بمراجعة مسودة الدراسة حول "متابعة منظمات  المجموعة الرابعةيرجى من أعضاء 
وتقويمها للسياسة االجتماعية في دول االسكوا"، وإعداد ما يلزم لتقديم نتائج هذه المراجعة وفق المسائل الواردة 

 . المحاضرةالمدربين بأسلوب  بناء قدراتأعاله وتقديمها للمشاركين في ورشَتي 
 
 : المحاضرة؛أسلوب التدريب الُمعتمد( )أ

 

إلى حددة لتقديم مسودة تقرير المجموعة الرابعة والعرض اإللكتروني ذات الصلة، المالمهلة الزمنية )ب( 
 .غير قابلة للتجديد 2010أيلول/سبتمبر  10: االسكوا

 
تقرير بعنوان "متابعة منظمات المجتمع المدني وتقويمها للسياسة االجتماعية في دول  مسودة( 1: )المرجع)ج( 

مما يستوجب عدم تبادله أو بصيغة "مسودة" ولم يخضع ألي تحرير رسمي،  االسكوا". إن هذا التقرير ال يزال
 .نشره في دراسات أو تقارير أخرى، تحت طائلة المسؤولية

 بشأن أساليب التدريب الُمعتمدة. "المحلي المجتمع تنمية في المدربين تأهيل دليل" من ( مقتطفات2)
 

 

http://pdwa.escwa.un.org/forum-social-ar.php
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بأحد المحاور األربعة الواردة أعاله، أن تعد  تقريراً ال :  يتعين على كل مجموعة ُتعنى مهمة مالحظة عامة
 Powerعلى نظام الـ  إلكتروني كلمة(، مدعوماً بعرض 1650يتجاوز الخمس صفحات )ما يوازي حوالي 

Point  م خالل  15)مؤلف من حوالي هذا العرض  . على أن يختصردقيقة 20فترة ال تتجاوز الـشريحة( ويقدَّ
وأن  المجموعة حول الموضوع الُمختار، به قامت الذي والحوار التنسيق نتائج بشأن ُمَعد  التقرير ال محتويات

الخاصة باألعمال التطبيقية المزمع عقدها خالل  الجلسات خالل العرض تقديم المجموعة هذه أفراد أحد يتولى
 اليوَمين الرابع والخامس من ورشَتي العمل.
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 (7رقم )ملحق 

 
 استمارة تقويم الورشة
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 (7رقم ) إستمارة

 

 
 التدريبيالبرنامج  تقويم

 
 

يستهدف هذا اإلستبيان تطوير برنامج التدريب وتحسين فائدته، األمر الذي يتطلب إجابات واقعية ومعلومات 
 .، دون حاجة إلى ذكر االسم12صريحة

 
 األولالجزء 

 
 عن البرنامج التدريبي المعلومات المسبقة  -ألف

 
 5 4 3 2 1 0 همقبل مجيئ البرنامج التدريبيعلى أهداف المشاركين درجة اطالع  1

 5 4 3 2 1 0 همقبل مجيئ البرنامج التدريبي على محتوياتالمشاركين درجة اطالع  2

 5 4 3 2 1 0 مهبالتسهيالت قبل مجيئالمشاركين  ةدرجة معرف 3

 5 4 3 2 1 0 مهم/حكومتهمع منظمت البرنامج التدريبيمحتوى المشاركين لمدى مناقشة  4

 5 4 3 2 1 0 البرنامج التدريبيقبل  قاموا بهعن العمل التحضيري الذي المشاركين  ىدرجة رض 5

 
 البرنامج التدريبيتصميم   -باء

 
 األهداف( 1) 
 

 5 4 3 2 1 0 وضوح أهداف التدريبمدى  6

 5 4 3 2 1 0 المشاركة في التدريب مع مستوى المجموعةتوافق أهداف التدريب مدى  7

 
 

 البرنامج التدريبيهيكلية ( 2) 
 

 5 4 3 2 1 0 البرنامج التدريبي محتويات مدى ترابط 8

 5 4 3 2 1 0 مع أولويات المشاركين البرنامج التدريبي مدى توافق 9

 5 4 3 2 1 0 مومستواهشاركين مع أهداف الم للبرنامج التدريبيالمخص صة مدى توافق المدة الزمنية  10

 5 4 3 2 1 0  شاركينومستوى الم للبرنامج التدريبيمدى توافق األهداف مع الوقت المخص ص  11

 5 4 3 2 1 0 بين النظري والعملي الموادتوزيع  مدى الرضى عن 12

 5 4 3 2 1 0 مدى كفاية الوقت المخص ص للمشاركة  13

 5 4 3 2 1 0 مدى توافق محتويات البرنامج التدريبي مع أهدافه المعلنة 14

 

                                                 
يعني بطبيعة الحال أن الرقم صفر  5فيما يتعلق باإلجابات المطلوبة في الجزء األول في هذا اإلستبيان، فإن تدرج اإلجابات من صفر إلى  12

 هو األعلى. 5هو األقل، فيما الرقم 
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          ( مجموعة المشاركين3) 

  
 5 4 3 2 1 0 المشاركين عالقات داخل مجموعةالعن  ىرضال ةدرج 15

 5 4 3 2 1 0 البرنامج التدريبيمع متطلبات  شاركينالممجموعة درجة تجانس  16

 5 4 3 2 1 0 المجموعةمشاركة  درجة 17

 5 4 3 2 1 0 شاركينالم درجة التضامن داخل مجموعة 18

 5 4 3 2 1 0 لمجموعة المشاركينالجو العام درجة الرضى عن  19

 5 4 3 2 1 0 شاركين القدرة التنافسية لدى مجموعة الممدى  20

 
 ( التقييم4)

  
       

 البرنامج التدريبيتنفيذ    -جيم

 
 ( المدربون والمشرفون على تنفيذ البرنامج التدريبي1) 
 

 5 4 3 2 1 0 رفين على البرنامجللمدربين والمشالنوعية اإلجمالية مستوى  26

 5 4 3 2 1 0 المدربينالكفاءات التقنية لدى مستوى  27

 5 4 3 2 1 0 المدربينالكفاءات التدريبية لدى مستوى  28

 5 4 3 2 1 0 ونقل المعلومات في االتصال المدربينفعالية مستوى  29

 5 4 3 2 1 0   شاركينالم ةمجموع توجيهفي  المدربينفعالية مستوى  30

 
 

 وتنفيذه البرنامج التدريبيالعالقة بين تصميم ( 2) 
        

 5 4 3 2 1 0 البرنامج التدريبيدرجة تحقيق أهداف  31

 
 
 
 
 

 استراتيجية التدريب( 3) 

 5 4 3 2 1 0 ارهم للمشاركة في البرنامج التدريبيخبرات المرشحين قبل إختيفعالي ة تقييم مدى  21

 5 4 3 2 1 0 البرنامج التدريبيفي بدء  خبرات المشاركينفعالي ة تقييم مدى  22

 5 4 3 2 1 0 البرنامج التدريبيعند انتهاء  خبرات المشاركينفعالي ة تقييم مدى  23

 5 4 3 2 1 0 البرنامج التدريبي أثناءالموزعة على المشاركين  اتفعالي ة االستبيانمدى  24

 5 4 3 2 1 0  البرنامج التدريبي اإلستناد على آراء المشاركين في تحسينالفائدة من درجة  25
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 التدريبية  نوعية األساليب)أ( 
  4 3 2 1 0 نوعية األساليب التدريبية المستخدمةالرضى عن  32

5 

ع األساليب التدريبية المستخدمةتنالرضى عن  33  5 4 3 2 1 0 و 

 5 4 3 2 1 0 التمارين من فائدة درجة ال 34

 5 4 3 2 1 0 من التطبيقات العملية وتقمص األدوارفائدة درجة ال 35

 5 4 3 2 1 0 طبيعة عمل المشاركين/المحاكاة/مع الحالةتماشي التمارين التطبيقية/دراسات مدى  36

 5 4 3 2 1 0 ة من تبادل الخبرات/المعلومات مع المشاركين اآلخرينالفائدمدى  37

 5 4 3 2 1 0 الفائدة من العمل الجماعيمدى  38

 5 4 3 2 1 0 الفائدة من العمل الفرديمدى  39

 5 4 3 2 1 0 شخصياً  ها المشاركالتي وضع )الجلسة التدريبية القصيرة(الفائدة من خطة العملمدى  40

 
 الوسائل التدريبيةة نوعي  ب()

 5 4 3 2 1 0 في التدريب المستخدمة لنوعية المواد/الوسائ 41

عةالرضى عن  42  5 4 3 2 1 0 كمية الوثائق )الحافظات، األوراق المنسوخة، الخ( الموز 

عة ءمالمدى  43  5 4 3 2 1 0 البرنامج التدريبيموضوع لمة الوثائق الموز 

عة كمراجع مستقبليةمدى اإلفادة من الوثائق ال 44  5 4 3 2 1 0 موز 

 5 4 3 2 1 0 البحثفائدة الشفافيات نسبة إلى مواضيع مدى  45

 5 4 3 2 1 0 البحثفائدة األفالم المعروضة/الفيديو نسبة إلى مواضيع مدى  46

 5 4 3 2 1 0 البحثنسبة إلى مواضيع تسجيل )الجلسة التدريبية القصيرة(  مدى فائدة 47

 5 4 3 2 1 0 البحث نسبة إلى مواضيع شاركينعلى الم )الجلسة التدريبية القصيرة(ائدة عرض فمدى  48

 5 4 3 2 1 0 بحثنسبة إلى مواضيع ال )الجلسة التدريبية القصيرة( مناقشة فائدةمدى  49

 
 وتنظيمه البرنامج التدريبيإدارة )ج(  

 5 4 3 2 1 0 البرنامج التدريبيدرجة تنظيم  50

 5 4 3 2 1 0 وى خدمات السكرتاريةمست 51

 5 4 3 2 1 0 البرنامج التدريبيمة المدينة التي جرى فيها ءمدى مال 52

 
 
 
 
 
 

 البرنامج التدريبيصوابية ( 4) 
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 5 4 3 2 1 0 البرنامج التدريبيمن  درجة الفائدة اإلجمالية 53

 5 4 3 2 1 0 للمشاركين مهام الحاليةالب البرنامج التدريبيارتباط مدى  54

 5 4 3 2 1 0 وزارة/منظمة المشاركينبحاجات  البرنامج التدريبيارتباط مدى  55

 5 4 3 2 1 0 على تدريب زمالء آخرينالمشاركين  ةقدرمدى  56

 
 

 
 :الخاصة بها في الجدول أدناه والتعليقاتمالحظات حول النقاط المذكورة أعاله، يرجى إدراج أرقامها بحال وجود    

 

 التعليق النقطة رقم

  

  

  

  

  

  

 

 
 الجزء الثاني

 
 األسئلة المطروحة أدناه يرجى تدوين اإلجابات على 

 

 البرنامج التدريبي؟قبل المشاركة في  ةماذا كانت توقعاتك الرئيسية الثالث  .1

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ؟في البرنامج التدريبيماذا كانت الجوانب الثالثة األكثر فائدة   .2

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ؟في البرنامج التدريبيماذا كانت الجوانب الثالثة األقل فائدة   .3

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ل تخصيص المزيد من الوقت لها ؟  .4 ق إليها أو لم يتم ، التي تفض   ما هي المواضيع الثالثة، إن تم  التطر 

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ل تخصيص وقتتما هي المواضيع الثالثة التي   .5  أقل لها ؟ اً فض 

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ؟في المستقبلالمماثلة نشاطات من أجل تحسين ال البرنامجإلدارة ما هي النصائح الثالثة التي تسديها   .6

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 مماثل ؟ )أحط إجابتك بدائرة(    نعم     كال برنامج تدريبيهل تنصح زمالءك بالمشاركة في  .7

 اذكر ثالثة أسباب :

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ؟التي جرى توزيعها خالل البرنامج التدريبيريب ماذا تقترح من أجل تحسين مواد التد .8

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .البرنامج التدريبيهذا  مشاركتك في نتيجةاذكر ثالث مبادرات تنوي القيام بها  .9

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 



- 77 - 

 

 ؟برنامج التدريبيكيف ستستفيد مما اكتسبته من هذا ال .10

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .البرنامج التدريبياذكر ثالث صعوبات يمكن أن تواجهك في تطبيق ما اكتسبته من هذا  .11

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

مة لهذا البرنامج التدريبياألخرى التي يمكن أن  النشاطاتما هي  .12  في المستقبل ؟ تتوالها الجهات المنظِّ

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ة للبرنامج التدريبياألخرى، من بين تلك  النشاطاتما هي  .13 من شأنها أن تثير اهتمام التي ، المقترحة من الجهات المنظمِّ

 زمالئكم ؟

1 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 )……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 مالحظات أو اقتراحات أخرى: .14

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 شكراً لملء هذا االستبيان
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 (8رقم )ملحق 

 
 نموذج شهادة الورشة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 االمم المتحدة
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 جازإنشـهادة  
 

   للسـيدمقدمة 
 

 ه في ورشـةـلمشـاركت
 "بناء قدرات المدربين في التنمية بالمشاركة"

 )العراق، فـلسطين، لبـنان، واليمن(
 

 2010تشرين األول/ أكتوبر  1أيلول/ سبتمبر ولغاية  27التي عقدت في بيروت، الجمهورية اللبنانية، من 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 االسكوا
 

 

 وليـد هالل



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9ملحق رقم )  
 

 تقرير حول دراسات الحالة واألعمال التطبيقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير حول دراسات الحالة واألعمال التطبيقية
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 أوال : اإلطار االستراتيجي والتنظيمي 

 
بين األهداف العامة لورشة "بناء قدراتتعل قت    ةتاحة الخبرات التنظيميبإفي التنمية بالمشاركة"  المدرِّ

التدريب ونقل المعرفة، وبناء القدرات المهيأة إلدارة برامج التدريب وحلقات الحوار  والمعارف الفنية في مجال
تركزت على إتاحة الخبرات فمباشرة الهداف أما األبشأن المشاركة في السياسات العامة والمشاريع التنموية. 

مختلفة، إجراءات وأساليب مفاهيم التدريب ومناهجه ومراحله ال ما يلي: لبناء القدرات وتعزيز االتجاهات بشأن
تحديد احتياجات التدريب، تصميم برامج التدريب وصياغة أهدافها، إدارة برامج التدريب وأساليب تنفيذها، 
مبادئ تقويم برامج التدريب بمستوياتها المختلفة، مبادئ التعلم ومهارات االتصال في التدريب، تقنيات استخدام 

وتمثيل  دراسة الحالةوالمناقشة و ب التدريب بالتركيز على المحاضرةليالوسائل واألجهزة التدريبية، وأسا
 وحل المشكالت. األدوار

 
لمهارات المطلوبة في التدريب بهدف تعزيز اكان ضرورياً أن يتضمن البرنامج التدريبي أعماالً تطبيقية  

تدريبية بهدف تثبيت مفهوم . وهكذا، تولى المشاركون أنفسهم تنفيذ جلسات وتثبيت المعارف وتبادل الخبرات
في نقل المعرفة وتبادل قدراتهم  تعزيزاالتصال وترسيخ عالقته بأساليب التدريب األكثر فعالية، وبهدف 

استخدام وسائل وتقنيات التدريب األكثر شيوعاً. وقد تضمن هذا  الخبرات، وكذلك بهدف تطوير مهاراتهم في
 من البرنامج:  الجزء

 
 يب: المحاضرة، المناقشة الموجهة، تقمص األدوار، دراسة الحالة، والعصف تطبيقات عملية ألسال

 الذهني؛
 

  تها مجموعات العمل، المؤلفة من المشاركين أنفسهم، وإستخدمت فيها جلسات تدريبية مصغرة أعد 
التدريبية في الورشة، بحيث تم توثيقها وتدوين  وسائل وتقنيات التدريب في تقديم مضمون الجلسات

 حظات بشأن األداء ومدى وضوح الرسالة المستهدفة؛المال

  مناقشة نقاط الضعف والقوة في أداء المشاركين وتثبيت المهارات المطلوبة في تطبيق أساليب
التدريب األكثر فعالية، واختبار الثغرات التقنية المؤثرة على تخطيط عمليات التدريب وتنفيذ 

 الجلسات التدريبية.
 
 

 ل والتقنيات المستخدمةثانيا : آليات العم
 

معل بناءً   ، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، بدءاً بالسادة ثامر عبد الواحد علي ى ما تقد 
السوداني، عباس كويش الفريجي، مظفر صادق الزهيري، عبد الكريم عبد اللطيف الجابري، عالء الدين عبد 

 الة حول الورشة التدريبية التي تولوا تنفيذها في بغداد وُكلِّفوا بتحضير دراسة ح ،)من العراق( الرحمن حسن
(  بناًء على الخبرات الُمكتسبة من منهج 2010أيار/مايو  20إلى  9)من بغداد  -في إطار معهد التكنولوجيا

على المشاركين في  دراسة الحالة هذه وذلك بغية عرض .االسكوا في التنمية المحلية والتنمية بالمشاركة
ضمن الجلسة الرابعة المشتركة من اليوم الثاني الُمخصَّص للوحدة الثانية. كما تم  تكليف مجموعة  الورشتين 

من اليمن قوامها السادة حسين ناصر اليعري، منى أحمد نشوان، ومحمد عبد الولي الحمادي بتحضير دراسة 
على أن ُتعرض هذه الدراسة على في اليمن،  من قبل جمعية خديجة للتنمية حالة بشأن برامج تدريبية ُمنفَّذة
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المشاركين ضمن الجلسة الرابعة المشتركة من اليوم الثالث الُمخصَّص للوحدة الثالثة. وقد تم  مراعاة األبواب 
( آلية 2التالية في تحضير الدراسة والعرض: )أ( اإلطار االستراتيجي والتنظيمي لبرنامج التدريب الُمنفَّذ؛ )

( المعوقات 4( اإلنجازات الُمحققة )على كافة األصعدة(؛ )3دمة في التدريب؛ )العمل والتقنيات المستخ
تعين على المجموعة العراقية والمجموعة و( الدروس المستفادة والتوصيات. 5والعقبات التي تم مواجهتها؛ )

تقديم مسودة اليمنية، الُموكل إلى كلٍّ منهما مهام تحضير وعرض دراسة حالة حول برامج تدريبية ُمنفَّذة، 
، حتى يتسنى لفريق 2010أيلول/سبتمبر  10دراسة الحالة إلى االسكوا عبر البريد اإللكتروني بمدة أقصاها 

 . 13، تمهيداً لتوزيعها على المشاركيناالسكوا تنقيحها وتنظيم محتوياتها

 
حول  باإلضافة الى ذلك، تم توزيع المشاركين الى أربع مجموعات ُكلفت بتحضير وتقديم عروض

د. وكانت على الشكل التالي:   مواضيع معي نة وباستخدام أسلوب تدريبي محد 
 

 

تطفات تضمن ت خلفيات ضرورية حول المواضيع تم تزويد المشاركين لهذا الغرض بمستندات ومق 
المقترحة، واألساليب التدريبية المراد استخدامها، وذلك قبل أكثر من شهر على بدء الورشة، وتضمنت هذه 

 المستندات ما يلي: 
 
تعريف بمنتديات االسكوا االلكترونية الثالثة التي تتضمن محاور دراسة أول ثالثة مجموعات، وتفصيل  -1

 فإن هذه المنتديات وللعلم، .(http://pdwa.escwa.org.lb) وصول ودخول الموقع اإللكترونيكيفية ال
تضم مجموعة من األسئلة وفق ثالثة و ،2010 تشرين األول/أكتوبر 30تموز/يوليو ولغاية  1تمتد من 

                                                 
دراسات الحالة قبل عرضها على المشاركين مباشرة، لم يكن إجراًء مفضالً لدى البعض منهم، الذي استحسن توزيعها قبل يوم  وقد تبي ن أن توزيع 13

 واحد على األقل لإلطالع عليها وتسجيل المالحظات واالستفسارات بشأنها.

 المشاركون األسلوب التدريبي الموضوع البلد المجموعة

المشاركة في السياسات  العراق األولى
 العامة

تسيير المناقشة الموجهة ضمن 
 إطار حوار محدد

 الشيخ داود عبد الرزاق عماد صالح ـ

  بن غضييمياء حسض ـ

 اسماعيل ابا بكر على ـ

 فاطمة جليل محمد ردايدة ـ دراسة الحالة اإلعالم والتنمية فلسطين الثانية

 الرنتيسي   موسى زياد سهى ـ

 شاهين موسى رجب عالء ـ

 بسيس كايد فاروق فاءص ـ

  محمد علي عقل ـ جلسة العصف الذهني االندماج االجتماعي لبنان الثالثة

 رانيا فاروق زعتري الكوش ـ

 توبة زياد علي ـ

 مريانا الخياط الصبوري ـ

متابعة منظمات المجتمع  اليمن الرابعة
المدني وتقويمها للسياسة 
االجتماعية في دول 

 االسكوا

 صيفانفاطمه حسن علي  ـ المحاضرة

 شكري أحمد علي عبد الرب ـ

 عبير مهدي محمد الرداعي ـ

 عمر حسين حسن القديمي ـ

http://pdwa.escwa.org.lb/
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 30تموز/يوليو ولغاية  1في السياسات العامة" )من محاور: يتناول المحور األول موضوع "المشاركة 
أيلول/سبتمبر  30-آب/أغسطس 1يتناول المحور الثاني مسألة "اإلعالم والتنمية" )وآب/أغسطس(، 

تشرين  30-أيلول/سبتمبر 1المحور الثالث موضوع "االندماج االجتماعي" )في حين يتناول (، 2010
لمادة األسلوب  مسبقاً ن في هذه األعمال التطبيقية إلى التحضير سعى المشاركووقد (. 2010األول/أكتوبر 

 التدريبي المزمع اعتماده، سواء كان محاضرة، أو دراسة حالة، أو جلسة عصف ذهني، وذلك استناداً إلى
 المسائل المثارة في المحاور الثالثة المذكورة أدناه:

 

تحديات التي تواجه دور منظمات المجتمع : ما هي الةالمحور األول: المشاركة في السياسات العام -أ
 المدني في التأثير على السياسات العامة؟

: ما هي العوامل التي تسمح لوسائط اإلعالم بالتأثير على صانعي المحور الثاني: اإلعالم والتنمية -ب
القرار؟ أو كيف يمكن لوسائط اإلعالم أن تساهم في فض  النزاعات، إن لم يكن في الحؤول دون 

 ها؟وقوع

: ما هي األطر نحو تحقيق مشاركة شاملة في غربي آسيا -االندماج االجتماعيالمحور الثالث:  -ج
 ة لتبادل الخبرات بهذا الصدد؟واآلليات التي تساعد في تحقيق االندماج، وهل هناك تجارب محدد

 

اعية في دول متابعة منظمات المجتمع المدني وتقويمها للسياسة االجتممسودة دراسة االسكوا بعنوان " -2
"، والتي تركز على محاولة توضيح مدى فاعلية وتأثير متابعة منظمات المجتمع المدني وتقويمها االسكوا

في سياق البحث المطلوب لمعرفة االتجاهات  هذه الدراسة للسياسة االجتماعية في دول االسكوا. وتأتي
تائج هذا التدخل والعقبات التي تحول دون الحديثة لتدخل منظمات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات بشأن ن

 تطويره.
 

مقتطفات من دليل تدريب المدربين في التنمية بالمشاركة حول أساليب التدريب الُمختارة لألعمال التطبيقية،  -3
حل المشكالت باستخدام التفكير منها الكالم الفعال )المحاضرة(، دراسة الحالة، المناقشة الموجهة، و

 العصف الذهني(.  )أسلوب اإلبداعي

 

تمي زت هذه العروض بتنويع األدوار وتقسيم المهام على أفراد المجموعات، كما تمت إدارة النقاشات من 
ق بل المشاركين أنفسهم، بتوجيه ومراقبة المدربين. واستخدم المشاركون في هذا السياق وسائل اتصال وعرض 

، الحاسوب وشاشة العرض(، واللوح القالب، Power Pointمتنوعة تتضمن العرض االلكتروني )شرائح الـ 
. دارت على إثر هذه الجلسات مناقشات اهتم ت Hard copyباإلضافة إلى توزيع المواد على المشاركين كـ 

مادة العرض وكفاءة األداء في إدارة ثم في تقييم العرض وتقديم اآلراء بشأن  ،بالتعم ق في الموضوع المعروض
 الموقف التدريبي.

 

 

 

 ثر المحقق والتقويمثالثا : األ

  

أثارت األعمال التطبيقية ودراسات الحالة حوارات ونقاشات عديدة، وشعر عدد كبير من المشاركين  
مما يعكس رضا المشاركين  5من  4.5بالفائدة منها في ترسيخ المعلومات والمهارات، إذ جاء تقويم اإلفادة منها 
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أكثر  اليومية للجان التقويم حيث تم التركيز على التفاعل االيجابي للمشاركين عنها، كما انعكس ذلك في التقارير
من مرة، باإلضافة إلى أهمية النقاشات في طرح التساؤالت واقتراح الحلول وتبادل المعارف والخبرات 

 يم ذاته. وتوسيع أطر التفكير عموماً، وجاءت األمثلة العملية مالئمة ألهداف البرنامج التدريبي حسب التقي

إلى توزيع نموذج للتقويم تضمن قد لجأت إدارة الورشة وبالنسبة للتقويم الخاص بكل جلسة، فإن 
إضافة إلى تقسيمها إلى مجاالت تفصيلية،  مجموعة من األسئلة التي تغطي مجاالت األداء السبعة الرئيسية

هي  7نقاط )بحيث  7إلى  1ة من مهارة درج، أعطي لكل 14التي تم تقييمها بحيث بلغت مجموع المهارات 
هي أقلها( توزعت كالتالي: الصوت )نوعية الصوت وأسلوب اإللقاء، تنويع سرعة  1أعلى درجة تقويم، و

الكالم، تغيير نبرات الصوت(، النظر )استخدام النظر للتعرف على ردود فعل المشاركين، توزيع النظر على 
ير اللفظية، حركات الجسد واأليدي، تعبيرات الوجه(، الوقت المشاركين(، الحركات )استخدام التلميحات غ

)توزيع الوقت على المتدربين، التوقف لبرهة من الزمن عند النقاط األساسية(، المشاركة )الحصول على 
مشاركة المتدربين، لفت انتباه المتدربين(، المادة )إعادة تكرار النقاط الهامة(، والوسائل )استخدام المعينات 

 نقطة. درجة أو  98ويبلغ المعدل األقصى لمجموع درجات التقويم عية والبصرية(. السم

ن مجموعة العراق )التي قدمت أسلوب المناقشة أوتبين نتيجة تفريغ المعلومات التي قدمها المشاركون، 
 80.2الموجهة في موضوع المشاركة في السياسات العامة( قد حازت على أعلى درجات التقويم إذ بلغت 

 73.4حازت على ونقطة؛ يليها فلسطين )التي قدمت أسلوب دراسة الحالة في موضوع اإلعالم والتنمية( 
اليمن )تم تقديم دراسة حالة للبرنامج التدريبي حول التنمية المحلية والتنمية بالمشاركة  مجموعة ؛ يليها14نقطة

نقطة؛ ثم  70.9( التي حازت على 2010أيلول / سبتمبر  1آب / أغسطس ولغاية  20الذي نفذ في صنعاء، من 
 9في بغداد، من  تفذَ دراسة حالة لورشة تدريبية في التنمية بالمشاركة نُ  متالعراق )قد مجموعة ثانية من تالها

لبنان )التي قدمت أسلوب العصف مجموعة نقطة؛ ومن ثم  66( حيث حازت على 2010أيار/ مايو  20ولغاية 
قدمت أخيراً، مجموعة ثانية من اليمن )نقطة؛ و 59.6جتماعي( فحازت على الذهني في موضوع االندماج اال

محاضرة حول متابعة منظمات المجتمع المدني وتقويمها للسياسة االجتماعية في دول اإلسكوا( وحازت على 
  نقطة. 59

 

 رابعا : العقبات والمعوقات التي تم مواجهتها
 

لصعوبات التي ال تظهر عادًة في تنفيذ جلسات التدريب لقد واجهت جلسات األعمال التطبيقية بعض ا 
 االعتيادية للبرنامج، وأبرز المعوقات التي واجهت تحضير وتنفيذ هذه األعمال:

عدم التزام كافة مجموعات العمل بالمهلة المحددة لتسليم التقارير والعروض، باإلضافة إلى عدم التزام  -1
 ودراسات الحالة؛ البعض باألبواب المحددة لصياغة التقارير

لتسهيل إعداد المواد  المشاركين قراءة الوثائق الموزعة عليهم قبل انعقاد الورشةبعض إهمال  -2
مما عكس ضعفاً في أدائهم من حيث أسلوب ، والعروض المزمع تقديمها في جلسات األعمال التطبيقية

 التدريب مقارنًة بمضمون المادة أو العكس؛

رة البرنامج والمشاركين، وفيما بين المشاركين أنفسهم، في المرحلة ارتباك في التواصل بين إدا -3
 التحضيرية نتيجة أوضاع أمنية أو ضعف االتصاالت )العراق وفلسطين(؛

                                                 
لتطبيقية، فقد بادرت المجموعة الفلسطينية إلى طلب تمديد نظراً لعامل التنافس اإليجابي الذي أثارته ورشة التدريب، وخاصة جانب األعمال ا 14

موعد عرضها لكي تعمل على إعادة صياغة مادة العرض وإعادة توزيع المهام بين أعضاء المجموعة، وهو األمر الذي ضاعف كفاءة األداء في 
 مضمون المادة وأسلوب تقديمها للمشاركين.
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خبرة بعض المشاركين المحدودة في برامج العرض االلكتروني، وإعداد المواد )تقارير أو دراسات  -4
 على العروض لتحسينها وتوضيحها وتطويرها؛ مختصرة(، مما اضطر إدارة البرنامج إلى العمل 

( مما يرهق القائم بالعمل التدريبي )أو 30كثرة عدد المشاركين في جلسات األعمال التطبيقية ) -5
 المسؤول عن الموقف التدريبي( وقد يوقع النقاش في الفوضى؛

شاركين، والتشويش عدم التزام البعض بالوقت المتاح للعرض، والنقد السلبي أحياناً من قبل بعض الم -6
 من خالل أحاديث جانبية، إلخ.

 
 الدروس المستفادة الخالصات وخامسا : 

 
ة منها وعلى رأسها تعزيز   نجحت جلسات األعمال التطبيقية، إلى حدٍّ كبير، في تحقيق األهداف المرجو 

ة إلى تطوير كفاءة األداء المشاركة وتفعيل عملية الحوار والنقد اإليجابي البن اء وقبول الرأي اآلخر، باإلضاف
والمهارة في إدارة الموقف التدريبي، وفي ظروف  مختلفة. وقد جاءت آراء المشاركين وردود أفعالهم لتعكس 
هذه الخالصة إذ أن معظمهم طالب بتكرار مثل هذه الورش وتخصيص وقت أطول لألعمال التطبيقية، حسب 

 أهم الخالصات والدروس المستفادة:ما جاء في استمارة تقويم البرنامج. وفيما يلي 
 

ل فيها المشارك  األعمال التطبيقيةشكلت  -1 حافزاً حقيقياً في عملية تبادل الخبرات وتمثيل األدوار، وتحو 
ب إلى صفوف المشاركين كمتلق  للمعلومة، وكان الحضور جاهزاً لتقديم  إلى مدرب بينما انضم المدر 

في جلسات  مع مرور الوقتبصورة متزايدة منهجة ومهنية ردود األفعال والتعليقات التي أصبحت م
  متعاقبة؛

 

تعززت أهمية تقدير واحترام عوامل التصميم الجي د للمادة، وتوزيع الوقت واألدوار ضمن الفريق. كما  -2
تعززت أهمية إتقان األداء وإدارة الموقف التدريبي باحترافية واحترام للرأي اآلخر، وغيرها من 

 لصلة بفعالية التواصل مع المشاركين،المسائل ذات ا
 

تم التأكيد على أهمي ة عامل التنافس اإليجابي بين مجموعات العمل لتحسين األداء وتطوير المادة  -3
المعروضة، وهذا ما حصل بالتحديد مع المجموعة الفلسطينية التي بادرت سريعاً إلى إعادة النظر 

ا بحيث تم تحسينها، وكان مردود هذا العمل جيداً إلى حدٍّ بالمادة التدريبية واألسلوب المقترح لتقديمه
 كبير؛

 

ية للمواد  -4 رغم كل  ما توفر للمشاركين من مواد توضيحية واستشارات، هناك ميل إلى عدم القراءة الجد 
قة، وهذا ما حصل في جلسة العصف  مة، أو هناك عزوف عن توفير الوقت الالزم لقراءة متعم  المقد 

 تعب ر عن جهد  حقيقي للمواءمة بين المادة المعروضة وأسلوب إدارة الجلسة؛ الذهني التي لم

 

واالستفادة منها في  ،شكلت جلسات األعمال التطبيقية مناسبة حقيقية لتجسيد أهمية تبادل الخبرات -5
وهذا ما  ة نحو المشاركة وقبول الرأي اآلخر.تعميق المعارف والمهارات وتعزيز االتجاهات اإليجابي

 بناء قدراتتنفيذ برنامج لتجربة  عرض في جلسة عرض دراسة حالة اليمن التي تم فيها حصل
 ،ضحتفقد ا (.2009-2007جة للتنمية في اليمن )العاملين في تنمية المجتمع المحلي من قبل جمعية خدي

م من آراء ومالحظات زمالئه ،وبشكل  مثير لالهتمام طبيقها وت )في جلسة سابقة( سرعة استفادة المقدِّ
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في جلسة  إجابته عن األسئلة المطروحةإدارته للحوار وبإحداث تغيير  في طريقة إلقائه وتعبيره أثناء 
 المناقشة؛

 

يبقى تساؤل  مطروحاً على إدارة البرنامج، والذي يمكن لورش الحقة أن تجيب عليه بصورة حاسمة،  -6
حضير الجي د لألعمال التطبيقية، وهو ما سبب ضعف اهتمام، أو عدم جدية، بعض المشاركين في الت

دة على  وهل هو نابع  من عدم اإلحساس بملكية المادة؟ وبالتالي هل يكون اقتراح مواضيع محد 
المشاركين عائقاً يفضل االستعاضة عنه بجعل المشاركين يختارون بأنفسهم مواضيع قد يرونها ملحة 

 حافزاً للتحضير بشكل أفضل مستقبالً؟أكثر بالنسبة لهم؟ أم أن تكرار مثل هذه الخبرات يشكل 
  
 

 
 
 
 
 


