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أهمية الحقيبة 
التدريبية

مفهوم الحقائب التدريبية 
(املناهج التدريبية)

أجزاء وأقسام الحقيبة التدريبية

نظام آ�اس واملناهج 
أجزاء مصفوفة آ�اس التدريبية

8 مراحل تفصيلية 
للتصميم مع آ�اس

IMAS™

أنواع الحقائب 
برنامج™ISID لتقييم الحقائب التدريبيةالتدريبية

 IMAS™آ�اس
وتـحــركــــات 
احرتافية إضافية

التخصص يف الحقائب التدريبية 

قصة آ�اس
IMAS™

قالو عن آ�اس

هـذه البداية ال بد من التمييز 
علـم  ورضورة  أهميـة  بـ� 
التطويـر  عـا�  يف  الحقائـب 

والتدريب

أعتـرب آ�اس �ثابة الطريق الواضح 
و السـهل لتحقيـق أهـدايف, آ�اس 
تجعـل املدرب مختلـف  حتى عن 

نفسه قبل دخوله عا� آ�اس.

 IMAS™ آ�ـاس  ابتـكار  يعتـرب 
صناعـة  ألدوات  مهنيـة  إضافـة 
التدريـب املعـارص ضمـن معاي¯ 

وضوابط التدريب العاملية.

التدريبيـة  املناهـج  أو  الحقائـب  تسـمى 
لتمييزها عن الحقائب واملناهج التعليمية

عــن  األول  املســؤول  أنــت 
ــن  ــدورة م ــات ال ــ¯ مجري س

أداء ومتعة وفائدة.

ــح  ــوذج أصب ــا بنم ــب أختزله ــي يف التدري ــذه رحلت ه
ــة يف  ــلة متكامل ــج متسلس ــن مناه ــال م ــا متكام نظام

الحقائب التدريبية.

التخصــص  برحلــة  البــدء  �كنــك 
واملنهجية مع آ�اس

ليسـت كل الكتـب تصلـح 
للحقائـب  لتكـون مصـدرا 

التدريبية

إنهـا املرحلة األهم .. 
كونهـا تحـدد بوصلة 
إعـداد  يف  االتجـاه 

املنهج التدريبي.

شـكل  عـىل  مرتابطـة  أجـزاء  هـي 
مساحات عمل ولوحات تحكم لخدمة 

مصمم املناهج التدريبية،

ــة  ــول األدوات التدريبي ــة ح ــدة وهام ــات عدي ــاك تصنيف هن
ننصح املهتم يف علم تصميم الحقائب باالطالع عليها.

ــل  ــم مفص ــاج إىل تقيي ــد تحت ــد، ق ــم جدي ــدرب أو مصم كم
ألحد أهم دوراتك أو حقائبك التدريبية. 

�ــ���ــ� ���ــ� ����ــ� ��ر� ���ــ� ا���ا
ــ� 

�س�� ا���ر���� و���م آ���
���	 ا�
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74 ما هي املرحلة الرابعة: عمق امل�رسة؟ 

75 ما هو مبدأ املرحلة الخامسة: قياس األداء؟ 

76 ما هو دوري يف املرحلة السادسة: األدوات التدريبية؟ 

77 ما هي املرحلة السابعة: الكتابة املهنية؟ 

78 ما أهمية املرحلة الثامنة: التحقق والتقييم؟ 

79  ���� ز   أ��اع ا������ ا���ر
80 مصفوفة أنواع الحقائب التدريبية 

81 ما الهدف من التعرف عىل أنواع الحقائب التدريبية؟ 

82 ما هي أنواع الحقائب التدريبية حسب مصدر إعدادها؟ 

84 ما هي أنواع الحقائب التدريبية حسب طريقة التدريب؟ 

86 ما هي أنواع الحقائب التدريبية حسب مصدر اقتنائها؟ 

90 ما هي أنواع الحقائب التدريبية حسب هدفها التدريبي؟ 

92 ما هي أنواع الحقائب التدريبية حسب نوع املهارة املطلوبة؟ 

94 ما هي أنواع الحقائب التدريبية حسب تصنيف جودة الحقيبة؟ 

97 ما هي أنواع الحقائب التدريبية حسب مستوى الحقيبة يف املهنة؟ 

99  ������ ا������ ا���ر���� ISID®�
 ح   �	��
100 ما هو برنامج ®ISID لتقييم الحقائب التدريبية؟ 

101 متى أستخدم تقييم واعت�د ®ISID؟ 

102 ما هي مراحل تقييم الحقيبة التدريبية؟ 

103 ما هو الهدف من املرحلة A يف التقييم؟ 

104 ما أهمية املرحلة B يف التقييم؟ 

105 كيف تعمل املرحلة C يف التقييم؟ 

106  ��ط  آ���س™IMAS و��	��ت ا��	ا��� إ���
108 كيف أتجنب أخطاء التدريب الشائعة؟ 

109 كيف أخرج من امللل يف الدورة التدريبية؟ 

110 كيف أتجنب قلة املهارة يف الدورات التدريبية؟ 

111 كيف أراوح بÆ األنشطة الفردية واملشرتكة يف الدورة؟ 

112 كيف أتجنب حشو املواضيع يف املنهج التدريبي؟ 

113 كيف ألتزم بالنص وأتجنب اإلسهاب؟ 

114 كيف أتجنب إرهاق املشارك بدنيا وذهنيا؟ 

115 كيف أستخدم آ�اس™IMAS للتطوير؟ 

116  ����ي  ا�� � �� ا������ ا���ر
117 ماذا بعد دراسة هذا الكتاب؟ 

118 كيف أتخصص يف آ�اس™IMAS؟ 

119 ما هو املسار املهني ملهنة مصمم مناهج تدريبية؟ 

120   IMAS™س���ك   �ـــ ـــــ� آ
121 كتاب آ�اس ورحلة املنهجية يف البناء والوصول 

124 � ا��ا��) 
 ل   ����ا �� آ���س (آ���س 
125 آراء مصممي املناهج مع آ�اس 

126  TRAINING TOOLS ����
��� 1 ا�دوات ا���ر

134  THEORIES ـــ�ت�
��� 2 ا��ـ�ـ	

147  TERMINOLOGY 3 ا�� ����ت ���


173  SOURCES ا��ـ ـ�در
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��؟���� ا���ر����ذا ا���

05

�ـ�¦� ��ـ�ـ�رب ا¤£�ــ¢��ء  ��

�ـ�؟��� ا���ر�ـــ�� ا����
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�ــ§ ��ــ� أ���ــ� و�ــ	ورة ��ــ©ه ا���ا�ــ� ¤ �ــ� 
ــ� ا���
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��؟���� ��ر��� أ��د �ى ��ورة و��د ��  .2

ــاركÆ يف  ــÆ أو املش ــدد املنتفع ــاد ع ــ�: إن إزدي ــدد املنتفع 1. ع
الــدورة التدريبيــة، يزيــد مــن أهميــة وجود حقيبــة تدريبيــة مصممة 

ــام  ــمى (نظ ــا يس ــة أو م ــج التدريبي ــم املناه ــد تصمي ــن قواع ضم

ــب  ــق ويصع ــل التدقي ــ� قب ــم خط ــي)؛ ألن التعمي ــم املنهج التصمي

ــم واالنتشــار. الســيطرة عــىل األخطــاء بعــد التعمي

2. عــدد مــرات االنعقــاد: إن كانــت هنــاك فرصــة لتكــرار تدريــب 
نفــس الــدورة مــرات ومــرات، فــإن أهميــة وجــود حقيبــة تدريبيــة 

تــزداد؛ وذلــك للحفــاظ عــىل االتســاق يف النتائــج ولضــ�ن الجــودة 

املتشــابهة املعياريــة كلــ� تــم تدريــب الــدورة.

ــ�: إن  ــدة مدرب ــع ع ــة م ــادة التدريبي ــم امل ــة تعمي 3. خط
ــن  ــف ع ــد يختل ــدرب واح ــالل م ــن خ ــة م ــادة تدريبي ــب م تدري

وجــود عــدة مدربــÆ يُطلــب منهــم تقديــم املــادة نفســها .. وســواء 

ــدد  ــادة لع ــص امل ــايز وترخي ــة الفرانش ــادة بطريق ــار امل أكان انتش

مــن املدربــÆ أو بطريقــة تعميمهــا عــىل فــروع يف منظمــة أو مــدن 

ــة ضمــن  ــة تدريبي ــد مــن وجــود حقيب ــا؛ فــال ب ــة م أو قــرى يف دول

ــة أو مــا يســمى (نظــام التصميــم  قواعــد تصميــم املناهــج التدريبي

ــي). املنهج

4. مــدى أهميــة الــدورة مقارنــة مــع الــدورات األخــرى: بعض 
الــدورات لهــا خصوصيــة هامــة كونهــا åثــل مفصــال يف نجــاح أو قــوة 

املنظمــة أو املوظفــÆ أو القســم .. وعليــه فــإن هذه األهميــة يقدرها 

الخــرباء مقابــل دورات أخــرى قــد تكــون أقــل أهميــة ..  

فكلــ� كان التدريــب مهــ� (اســرتاتيجيا) أو عــىل محــك حاســم 

������ ا���ر���ت ���د �	ورة و��د ا�����
 ������

������ ا���ر�أ���� ا��� أ
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��ـ�ــ�

� ا��ي �� ا��

 ��
� �
��

أ���ر وأدوات 

و�����ت ا��ورة 

.����ا���ر

ــا للمختــص جميــع مراحــل التدريــب .  1 ــا وتطبيقي تجمــع عملي

مــن تحديــد االحتيــاج إىل قيــاس العائــد، فالحقيبــة التدريبيــة 

إذن هــي املــكان التطبيقــي ملفاهيــم التدريــب.

تخــدم املــدرب يف جمــع أدواتــه واســرتاتيجياته حــول الــدورة .  2

ــم  ــب وتنظي ــىل ترتي ــاعد ع ــد، وتس ــكان واح ــة يف م التدريبي

ــة. ــة التدريبي العملي

ترفــع الكفــاءة التدريبيــة وتقلــل مــن هامــش العفويــة .  3

التدريبــي. األداء  يف  واالرتجــال 

تقدم توثيقا هاّما كأحد املعاي� لض�ن جودة التدريب..  4

مرجــع هــام للمتــدرب، ال ســي� تلــك الحقائــب التي تســتخدم .  5

للتدريــب عــن بعد.

تســهل مالحقــة األهــداف التدريبيــة وتتبع الفجــوات املطلوب .  6

ســّدها يف االحتيــاج التدريبي.

��؟���� ا���ر�
�ذا ا���� .5

كان هــذا وصفــا مجازيــا قّدمتــه يف إحــدى املؤ¤ــرات 
لــرشح أهميــة وجــود هيــكل ســليم يجمــع مــواد التدريب 

ــل. بتسلس
 ويجعــل أّي إضافــة يف املحتــوى التدريبــي يف مكانهــا 
ــا  ــت عبئ ــب، وليس ــة التدري ــوة لعملي ــح ق ــدد لتصب املح

يرهــق تحــرك التدريــب ¼رونــة وسالســة.

:���� �� ا�£��ب ا»����� ا���ر���¬	 ����ة و��د ا���

������ ا���ر�أ���� ا��� أ
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 ��	�� �� �


��؟���� ا���ر�ا���

01

 °��� ا��£ �� �



¯¬�م  ��

��؟���� ا���ر�ا���
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� �� ا���²��ت ا�±	ى 

��؟���� ا���ر�����

02

�� ���ر 
¯¬�م �

��؟���� ا���ر�ا���

05

 	����
� ا�©ي ¤ 

��؟���� ��ر���

03


� �� أ�� µ	ق إ��اد 

��؟ ��ا������ ا���ر

(و
�¬� آ���س)

06

�ــ� ��ا���ر ا�����ــ�  أو  ا�����ــ�  �²ــ�� 

�����§�ــ� �ــ� ا������ وا�����ــ� ا��������
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إذا استحرضنا تعريف 

التدريب املخترص بأنه: 

تغي� مدروس يف األداء.

فإن التعريف املخترص 

للحقيبة التدريبية يكون: 

توثيق آلية التغي� املدروس 

يف األداء.

(3)           تعريف موسع:(1)           تعريف مخترص:

املنهج التدريبي [أو الحقيبة التدريبية] هو:

1. محتوى ملموس يتكون من: مذكرة املتدرب ودليل 

املدرب واألدوات التدريبية

2. صّمم من خالل تسلسل منهجي مدروس

3. للوصول إىل: إرشادات وتعلي»ت مكتوبة

4. لتحس² أداء املشارك

5. من خالل تطوير املهارات واملعارف والتوجهات

6. ضمن االحتياج املطلوب أو جزء منه

(2)         تعريف شامل من املعاي� الدولية للتصميم املنهجي*:

فالحقيبة التدريبية هي:

1. مفهوم يشمل كل

2. التجهيزات التدريبية واألدوات 

واملواد 

3. واالسرتاتيجيات والتكتيكات التدريبية، 

4. التي صممت بتكامل

5. للتأث� 

6. يف معارف ومهارات وسلوك املتدرب

7. لتحقيق االحتياج املطلوب أو جزء منه. 

��؟���� ا���ر��� ا������ �� � .1
 Training Package or Curriculum Development or 
Instructional Design

ISID® برنامج معاي� تصميم التدريب*
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أهم املنهجيات املشهورة عامليا يف إعداد الحقائب التدريبية:

��؟��� �� أ�� ��ق إ��اد ا������ ا���ر .6

ــة مــن خــالل امللحــق املرفــق  ــك االســتزادة حــول كل نظري وبإمكان

ــاب أو مــن خــالل كتــب متخصصــة مرجعيــة يف هــذه  يف هــذا الكت

النظريــات، حيــث ســتجد كيــف ركّــزت كل نظريــة عــىل جانــب مــن 

جوانــب اإلعــداد والتصميــم للحقيبــة التدريبيــة. 

ــة  ــع واإلضاف ــاس“ التبســيط والجم �ــتطاعت ” آ ــف اس ــتجد كي وس

مــن خــالل أداة عمــل منظمــة حّولــت النظريــات إىل طريقــة إنتــاج 

تطبيقيــة �كــن اتباعهــا والتقييــم عليهــا. 

���ADDIE Model� ا���ر�� "إددي" 

�ر"  ّ̧ ���ASSURE Modelذج "أ

����º د£�¹ي" 
��" ��	��Component Display |eory

���Instructional System Design Modelذج "� ��� أ���� ا�������ت"

 ��� ��� "������Kemp Design Modelذج "�

�� "د�« و��ري" 	��Dick & Carey |eory

���4C-ID Modelذج "4 £� - اي دي" 

 "»�²��� "أ�¢�-���ر	��Algo-Heuristic |eory

���Backward Design Modelذج "��ك وورد" 

 "���	��� "����¸�§ أوف �	�� Conditions of Learning |eory


 ¯��� آ���س  IMAS™ Instructional Matrix Analysis System

32

������م ا������ ا���ر� ب

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE



جج
��ج  أ�§اء وأ��²م���� ا���ر�           ا���

��ــ�ك � ��¯ــ�ت ���ــ�ة و��
ــ� �ــ�ل ا�دوات 

�ــ� � � ��ــ�  �ــ�  ا��¬�ــ�   Áــ �� �ــ� ��ا���ر

�¬ــ�.�� ��¤µــ�ع  ا�����ــ� 


� �� أ��²م 

��؟�ا����� ا���ر

03
 ���
� �� أ�§اء ا���

�� ا�	��²�؟��ا���ر

01


� �� أ��²م 

��؟��ا�دوات ا���ر

04


� �� أ��²م 

��؟��ا��©�	ة ا���ر

02

 	Ã��� �� �


��؟�ا����م ا���ر

05
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ا�دوات
ا���ر���ــــــ�

ا�دوات
ا���ر���ــــــ�

وهــي جميــع مــا يدعــم العمليــة 
التدريبيــة. 

 - املواد  تسمى:  عنارص  عىل  تحتوي  وقد 

التجهيزات - اللوازم - املعينات - األجهزة 

- املستلزمات - الطرق.

املوضوعات  عرض  تيس�  منها:  الغرض 
ليكون  املهني  الواقع  ومحاكاة  واملهارات، 

علمية  ودعم  للميدان،  يكون  ما  أقرب 

التدريب.  وبعد  وخالل  قبل  التدريب 

الحواس  يؤثر عىل  ما  وتتشكل من جميع 

الخمسة.

��؟��� �� أ���م ا�دوات ا���ر .4
التدريبية ننصح املهتم يف علم تصميم الحقائب  هناك تصنيفات عديدة وهامة حول األدوات 

باالطالع عليها. 

بعناية  انتباهك إىل أن كلمة (األدوات Tools)، قد تم اختيارها  وما يهمنا أك+ اآلن أن نلفت 

باللغتÆ العربية واإلنجليزية للتسهيل واالختصار؛ ألنها تضم كل التصنيفات التي نتحدث عنها، 

فمثال:

عندمــا يســتخدم املــدرب قلــ� أو لوحــا فهــذه مســتلزمات Materials ويطلــق عليهــا .  1

.Tools أدوات 

ــزة Equipments وتســمى .  2 ــي أجه ــون فه ــر وامليكروف ــن الكمبيوت ــا نتحــدث ع وعندم

.Tools أدوات 

3  ..Tools وتسمى أدوات Methods ودراسة الحالة ولعب األدوار هي طرق ومنهجيات

4  ..Tools وأيضا تسمى أدوات Handouts وحتى أوراق الت�رين والكراسات هي

ــع أي .  5 ــل م ــل والتعام ــف للتحاي ــب املوق ــا يتطل ــب & ــاء التدري ــدرب أثن ــركات امل وتح

.Tools ــن األدوات ــا م ــي أيض ــمى Tactics وه ــه تس ــد تواجه ــروف ق ــق أو ظ عوائ
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أجهزة 
Equipments

طرق ومنهجيات 
Methods

أوراق الت�رين 
Handouts

وتحركات املدرب 
Tools

مستلزمات 
Materials
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البانــرات Roll Up / Pop Up أدوات تســتخدم يف  كانــت 

املعــارض والفنــادق للتســويق واإلعــالم. ومــع بدايــة عــام 

2005 قــام فريــق كنــدا جلوبــال ســنرت بعصــف ذهنــي ملحاولــة 

جعــل هــذه البانــرات مفيــدة لالســتخدام وليــس فقــط لعــرض 

املعلومــات. وبالفعــل كان مــن أوائــل االســتخدامات لهــا هو أن 

تكــون أداة تدريبيــة ملجموعــة عمــل خــالل ورشــة آÕــاس. فتم 

طباعــة ســاعة تدريبيــة مــن آÕــاس مكــّربة عــىل البانــر؛ ليســهل 

التشــارك بــ� املتدربــ� يف تصميــم أجــزاء الســاعة التدريبيــة 

عــىل لــوح متنقــل متخصــص، يقــرتب بهــم مــن واقــع التطبيــق 

امليــداà ويســّهل املتابعــة الجßعيــة للتفاصيــل الدقيقــة.

.. ������ة �

44

������ ا���ر�أ��اء وأ���م ا��� ج

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE



دد
��د   ���م آ���س��          وا������ ا���ر


� �� آ���س™IMAS؟

01

 IMAS™ س����	 آ�Ä� ��أ

�� ���� ا���ر��؟

04
���ذا آ���س™IMAS؟

02

 IMAS™ س����� آ

��م ا���رب أم 

ا������ ا����¯��؟

05
�� �� آ���س™IMAS؟�Åا� �


03

����ر ا���رب £ ���


� آ���س™IMAS؟

06

�� �دوات �¬
�ــ	 ا��ــ¦�ر آ��ــ�س ™IMAS إ���ــ� ���

 Æو��ا�ــ 	ــ����
 ����Ãــ� ا���ر�ــ� ا����Ãــ	 ��ــ

.��ــ� ا����� �ا���ر
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أو تصبح محرتفا يف نظام

 ™IMAS لتصميم الحقائب 

التدريبية وبيعها.

 IMAS™ تصبح زميال يف نظام

وفريق عمله؛ لنرش الفكر 

املنهجي للتدريب 

ودعمه. 

 IMAS™ أو ترتقي مدربا لنظام

مع فريق التدريب حول 

العا�.

أو تصبح م�رسا ومستخدما 

لنظام ™IMAS يف دوراتك.

أو ترتقي مقّي� وحكّ� 

متخصصا يف تقييم الحقائب 

واملناهج التدريبية.

��¦�« أن: .. §���
���رب 
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وو

� آ���س™IMASو   8 
ـــ	ا�� �ـ¯ـ �ــ�ـ�ـ�  ��� ���           

��ــ�د  ���¬ــ�   .. ا��ــ�  ا��	��ــ�  إ�¬ــ� 

ا���¬ــ�  إ�ــ�اد  �ــ�  ا¤�Åــ�ه  ���Ãــ� 

. �ــ�� ر ��� ا


� �� دوري �� ا��	��� 

��؟��� ا¤����ج ا���ر��� :����Èا�

03

��أ ا��	��� 
 �� �


: ���س ا�داء؟�²
ا��

06


� أ���� ا��	��� 


��: ا����� �Èا�

��؟�وا���

09


	ا�� إ��اد  �� �


��؟���� ا���ر�ا���

01

 :�È��Èا� ���	ذا ا�����

��؟��ا���اف ا���ر

04


� �� دوري �� 

ا��	��� ا��²د£�: 

��؟��ا�دوات ا���ر

07


� أ���� ا��	��� 

�� ا�� ���؟� �
ا�و��: 

02


� �� ا��	��� 

ا�	ا���: ��� ا����ر£�؟

05


� �� ا��	��� 

ا����²�: ا�¦���� 

ا��¬���؟
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Step 01

Step 07

Step 02

Step 03

Step 04

Step 05

Step 08

Step 06

��؟���� ا���ر��ا�� إ��اد ا��� �� � .1
 Æيف إعداد املناهج التدريبية وب Æاألسلوب املبسط لغ� املختص Æب

األسلوب التفصييل املتقدم والعميق؛ نجد أن آ�اس قّدمت نقلة نوعية 

شاملة يف علم الحقائب التدريب. 

يف  يس�  للتدريب  املهنية  األصول  يتبع  محكم  تدريبي  منهج  أي  إّن 

التدريب من  مجموعة من املراحل. وقد نجد يف أدبيات وم�رسات 

يتبع 4 أو 5 أو 6 أو حتى 14 مرحلة لتصميم العملية التدريبية. 

أما نظام ™IMAS فيعتمد عىل منهجية 8 مراحل متسلسلة ومتداخلة 

إلعداد املنهج التدريبي، وهي:

1  .Pre Design ما قبل التصميم

2  .Training Need Analysis تحليل االحتياج التدريبي

3  .Objectives & Topics األهداف التدريبية

4  .Depth of Practice عمق امل�رسة

5  .Performance Check قياس األداء

6  .Training Tools األدوات التدريبية

7  .Professional Writing الكتابة املهنية

8  .Validation & Evaluation التحقق والتقييم
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������ ISID®�
ح  �	��

����           ا������ ا���ر

 ������ ISID® �
��	� �� �


��؟��ا������ ا���ر

01

� ا��	��� 

� �� ا�¬�ف 

��؟�A �� ا���

04


�� أ£��م 

�� وا����د ®ISID؟���

02


� أ���� ا��	��� 

��؟�B �� ا���

05

 ���
	ا�� �� �� �


��؟���� ا���ر�ا���

03

�� ���� ا��	��� �

��؟�C �� ا���

06

��ــ�رب أو 
 �ــ� ���ــ�، �ــ� ���ــ�ج إ�ــ� 

�ــ� 
¯ ــ� ��ــ� أ�ــ� دورا�ــ« أو �����ــ« ���

�ــ�. ��ا���ر
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��؟��� ا�
���� B �� ا���
� أ� .5

ــة  ــول الحقيب ــا املِفصــل يف قب ــة يف كونه ــة هــذه املرحل تكمــن أهمي

التدريبيــة، حيــث أنهــا تقيّــم أساســيات مهمــة åيــز الحقيبــة 

ــال. ــي مث �ــاب األكاد ــا كالكت ــن غ�ه ــة ع التدريبي

وتنظــر هــذه املرحلــة إىل 9 معايــ� أساســية تحــدد قبــول الحقيبــة 

ــة. ــة الثالث ــة وتقدمهــا يف املســار التقييمــي إىل املرحل التدريبي

كــ� تحلــل هــذه املرحلــة تصنيــف الحقيبــة التدريبية، فإمــا أن تكون 

 ،Æذات طابــع مهــاري أو توجيهــي أو معــريف أو مزيــج مــن تصنيفــ

كــ� يتــم اعتبــار وجــود تصنيفــات أخــرى مثــل الحقائــب اإلرشــادية 

واإلعالميــة والتثقيفيــة.
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طط
           ا��	ا��� إ�����ط  آ���س™IMAS و��	��ت    

�ــ�ت 	Å
 	��ــ� £ــ ا�ول  ا��²ــÊول   ºأ�ــ

و���ــ�ة. و
��ــ�  أداء   �
ــ ا�ــ�ورة 

�� أ���Å إر��ق �

ا���Ëرك ����� وذ����؟

07
�� أ£��م �

�	؟����� IMAS™س���آ

08

�� أ���Å أ±��ء �

ا���ر�� ا����Ë�؟

01
� ا���� 
�� أ±	ج �

��؟���� ا��ورة ا���ر

02
�� أ���Å ��� ا��¬�رة �

��؟���� ا��ورات ا���ر

03

 ��� ا���Ë� ا�¯	د��� أراوح ��

�¯�� ا�¯	د  ¤ ��� ��	�Ëوا��

��Í �� ا��ورة؟��

04
 �Ë� ��Åأ� ���

 �� ��ا���ا�

��؟�ا���¬� ا���ر

05
�� أ��§م ����� �

وأ���Å اÎ£¬�ب؟
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أول طريــق للوصــول إىل االحــرتاف يف التدريــب هــو أن تخــرج مــن 

اإلطــار التدريــيس املعتــاد! فهــو إطــار لــه مهنــة التدريــس وأســاتذته 

وأصولــه؛ وعلينــا االنتقــال ألســاليب التدريــب املهنيــة.

فذهــن املتلقــي واملــدرب خــالل أكــ+ مــن 12 ســنة دراســية تعــّود 

ــا  ــذا يضطــر املــدرب أن يبــذل جهــدا إضافي عــىل 9ــط التدريــس، ل

ــدل التدريــس.  لتطبيــق 9ــط التدريــب ب

مــع مالحظــة بعــض التوافقــات بــÆ 9ــط التدريــس و9ــط التدريــب 

�� أ���� أ���ء ا���ر�� ا������؟  .1
يف العديــد مــن مفاهيــم ونظريــات املناهــج وأهمهــا: نظريــات تعلــم 

ــز  ــى الرتكي ــتوى منحن ــذكاءات، ومس ــيل، وال ــم التفاع ــار، والتعل الكب

واالنتبــاه.

وقــد وضعــت آ�ــاس åييــزا واضحــا بــÆ املواضيــع وطريقــة عرضهــا. 

وهكــذا &جــرد أن تســتهدف كل موضــوع بطريقــة مختلفــة تكــون 

.Æقــد تجنبــت أهــم األخطــاء التــي يقــع بهــا املدربــ

ــب  ــرتاف يف التدري ــات االح ــىل درج وأع

هــي أن تنقــل املهــارة أكــ+ مــن املعرفــة 

ــزا  ــك åيي ــاس ل �ــت آ ــد وضع ــكار، ولق واألف

واألهــداف  املواضيــع  أنــواع   Æبــ واضحــا 

لرتاقــب عــدد املهــارات التــي يقدمهــا منهجــك 

ــ� زادت  ــد كل ــة. وبالتأكي ــك التدريبي أو دورت

عــدد املهــارات كلــ� ارتقــى املــدرب يف إعــداد 

ــي. ــج التدريب املنه
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ــة  ــزام &نهجي ــب الرائعــة هــي االلت ــارات التدري إن إحــدى أهــم مه

التدريــب الحقيقــي وهــي نقــل املهــارة. فاملواضيــع يف التدريــب مــا 

هــي إال انعــكاس أو ترجمــة لألهــداف التدريبيــة، و&عنــى آخــر إن 

الهــدف التدريبــي هــو الــذي ينتــج عنــه املوضوعــات وليــس العكس.

ــا  ــب أو ارتباطه ــة التدري ــا بحاج ــع دون ارتباطه ــرار املواضي ــا تك أم

&هــارة يتــم تطبيقهــا فهــو ناتــج مــن أن املصمــم بــدأ مــن الكتــاب أو 

مــن املعلومــات املوجــودة يف اإلنرتنــت حــول عنــوان دورتــه. 

واألجــدر بــه البــدء باألهــداف التدريبيــة املتعلقــة بالجــدارات 

والكفــاءات املهنيــة التــي يحتاجهــا املشــارك وحســب مهنتــه.

إن تحويــل الكتــاب إىل دورة أو منهــج هــو أضعــف أنــواع املناهــج، 

ألنــه يركــز عــىل املوضوعــات التــي هــي بطبيعــة الحــال كثــ�ة 

ومتداخلــة. فلــو أخذنــا كتابــا عــن الخطابــة ســنجد أن هنــاك مواضيع 

ــاء  ــرز الخطب ــة وأنواعهــا والفروقــات بينهــا، وأب ــل: تاريــخ الخطاب مث

ــة  ــدرب بالدرج ــم املت ــع ال ته ــك املواضي ــخ. كل تل ــم .. ال ومميزاته

األوىل مقارنــة مــع كيــف أحــرض خطبتــي؟ أو كيــف أتجنــب التوتــر؟

��؟��� أ���� ��� ا�
�ا��� �� ا�
��� ا���ر  .5

واملالحظة املنهجية هنا يف الكتابة املهنية يف التدريب:

 �
أن ا���ا��� �� ����ع ±�

!Æ�� ف وا���¬�
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SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE



Pre-Design 
Planning

2 - Day Workshop

Training Needs 
Analysis

2 - Day Workshop

Performance 
Check

2 - Day Workshop

Validation & 
Evaluation

2 - Day Workshop

Professional 
Writing

4 - Day Workshop

Training 
Tools

4 - Day Workshop

Training Objectives & 
Depth of Practice

2 - Day Workshop

Specialist in .. Workshops

 Requires completing a total of 18 Days from  
the IMAS™ Specialist Workshops

 Requires completing a total of 12 Days from  
the IMAS™ Specialist Workshops

  Requires completing a total of 6 Days from   
the IMAS™ Specialist Workshops

Requires completing the 5 - Day Core 
Instructional Design by IMAS™ course

Instructional Design by IMAS™

5 - Day Core Training Course

Register now

��؟������ ��ر �
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� �� ا�
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Professional Career Path for IMAS™ Instructional Designer
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SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE
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الحقائب التدريبية - املناهج التدريبية - التصميم املنهجي - التصميم اإلرشادي - تصميم التعلي�ت - تصميم اإلجراءات

أ��اف 
���دة: 

رفع أداء املدرب - اتساق مخرجات املنظمة - تعميم اإلجراءات - منح تراخيص الفرانشايز - قياس مدنية الدولة - امتالك 

أنظمة األداء - تأسيس أكاد�يات منهجية - إنشاء بيت خربة - جوائز املنافسة 

وأنت تس� يف شوارع فانكوفر أو لندن أو د� أو شيكاغو أو طوكيو ستلحظ دقة عجيبة يف انضباط كل يشء سواء أكان 

برشا أم حجرا أم توقيتا أم ترتيبا بل وحتى يف إدارة الطوارئ حيث الالتوقع .. وهذا وجه الشبه بÆ كل طرق الحضارة 

واملدنية سابقا واآلن ويف املستقبل؛ ستالحظ كل يشء يكتب عىل شكل إجراءات وأدلة،

 :�
لـ 3 أ£��ب ��

 Training Manual 1 · تستخدم للتطبيق فتكون مرجعا سهال أثناء تدريب جديد املجال

Consistency and Standardization 2 · وتضمن أداًء متسًقا ومتكرًرا يف كل املدن

 Development وهكذا تحفظ لألجيال حضارة أو مدنية من سبقهم ليكملوا ويطوروا إجراءات أفضل باملقارنة

Best Practice

 .. 	 �����

املدنية تحتاج أنظمة .. واألنظمة تحتاج إجراءات .. ومدخل علم اإلجراءات يسمى: األدلة أو آÕاس.

�ــ���ــ� ���ــ� ����ــ� ��ر� ���ــ� ا���ا
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SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE
SAMPLE

SAMPLE

Mohamad Elwan
للحصول على النسخة الكاملة
                  اضغط هنا

https://store.cglobalc.com/product/instructional-design-imas-book-ar

