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 ندوة

 )*(الدورات التدريبية وتقييمها

 :السرية الذاتية للمحاضر  

 عادل بن صاحل اجلهيمان/ املهندس :االسم. 

 :بكالوريوس هندسة كهربائية ــ  املؤهل

 هـ.3041جامعة امللك سعود 

 :العمل احلالي 

 موجه يف مهارات اإللقاء. -

                                      
ــن اــهر ا  ا ــر   أقيمــم مءــاء الءــ م     )*( ــامن م ــ    0330) الث هـــ( املوا 

بن  عادل/ األستاذ املهندس (. وحتدث  يها سعادة  9143) للءابع من س تمرب

(. وأدارهــا ســعادة مــدرع عــاملو وموجــه يف مهــارات اإللقــاء )صــاحل اجلهيمــان 

أسـتاذ التـاريو واارـارة    الُعمـر  ) ع دالعزيز بن إبراهيم / الدكتور األستاذ

  (.اإلسالمية جبامعة اإلما  حممد بن سعود اإلسالمية )الرياض( ــ سابقًا
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 مدرع حمرتف متخصص )برامج تطوير الذات(.   -

 :شهادات التدريب 

 independent ءتشار مءتقل يف مقياس بريكمانم -

Birkman consultant.   

   .6secondsمدرع معتمد يف الذكاء املشاعر  من -

 .Personaقناع من مدرع معتمد يف التواصل باإل -

 .ILMمدرع معتمد من معهد القيادة واإلدارة بربيطانيا  -

 مدرع معتمد من ال نك الدولو.   -

كمدرع  (رنيجوديل كا)حصل على اعتماد من  -

مد يف برامج القيادة والعالقات اإلنءانية والتواصل حمرتف معَت

والدورات القصرية   واإللقاء املؤثر وامل يعات وخدمات العمالء

 وتدريب املدربني.

مدرع معتمد من مركز امللك ع د العزيز للحوار  -

 الوطين.

دبلو  يف التوجيه من األكادميية العاملية للتدريب  -

 .IATCوالتوجيه 
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 برنامج االحرتا ية يف إدارة ورش العمل.   -

 .RSVP اركة من بالتجربة وراة عمل التعلم -

من  بالتجربة التعلم أنشطة مدرع معتمد يف تقديم  -

 .MTa اركة

 :اجلوائز 

 مانبُع اخلليجو امللتقى يف األول املركز على حصل -

 امنه استفاد؛ حيث "نرتقو امًع" التدرييب الربنامج عن بورقته

 .متدرع 3574 من كثرأ

 اخلطب مءابقة يف 59قطاع  اململكة بطولة على حصل -

 .هـ3011 للعا  العاملية

 النهائية ق ل التصفيات يف الثانو حصل على املركز -

 كندا يف عقدت واليت العاملية اخلطب مءابقة يف العامل ل طولة

 .هـ3011 عا 

 يف اململكة يف مءابقة 59 القطاع بطولة على حصل -

 .هـ3019 للعا  العاملية اخلطب
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  :خربة التدريب 

بدأ املهندس عادل التدريب بتقديم دورات قصرية يف  -

هـ مت اعتماده ضمن املدربني 3015ويف عا  اإللقاء. مهارات 

صل حكما يف أمريكا   (ديل كارنيجو)املعتمدين من معهد 

 على اعتماد مدرع حمرتف من معهد القيادة واإلدارة بربيطانيا.

  اارك عادل ضمن  ري  املدربني املعتمدين منذ أن -

مدرع على مءتوى  344أ رل  ضمن قائمة احتل مكانة

من جمموعة ترم أكثر من ثالثة آالف مدرع العامل  وذلك 

 ومدربة يف أكثر من مثانني دولة. 

مدربني يف أوروبا دخل املهندس عادل قائمة أ رل عشرة  -

ا لتدريب معتمًد اله ليص ح مدرًبمما أهَّوالشرق األوسط؛ 

 املدربني يف اململكة.

دل على تدريب جمموعة من املدربني؛ عمل املهندس عا -

العتمادهم ضمن املدربني املعتمدين لتدريب برامج تطوير الذات 

ضمن  احتل بعرهم مكانة والذ   وخارج اململكة باململكة
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قائمة أ رل مئة مدرع يف العامل وأ رل عشرة مدربني يف 

  رق التدريب بفاعلية. وىل قيادة كما ت  الشرق األوسط

بناء  رق العمل  عاليات أدار املهندس عادل العديد من  -

 للقادة لر ع الكفاءة والفاعلية للفري .

ين املءتقلني املعتمدين من عادل أحد املءتشاراملهندس  -

 ."بريكما" لتحليل الشخصية اركة

 لتطوير التدري ية الربامج وتنفيذ تصميم على احالًي يعمل -

 .األ راد واملنظمات
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 :اخلربة العملية 

عمل املهندس عادل يف قطاع   رباته التدري يةباإلضا ة خل

حيث اارك ضمن  ري  ؛ الكهرباء وتوىل العديد من املها 

  واارك يف الءعوديةإعداد نظا  الكهرباء باململكة العربية 

طوير اللجنة و ري  ت اللجنة االستشارية لتغيري اجلهد يف اململكة

كما أنه أحد أعراء اللجنة . تقنية الوطنية الءعودية الكهرو

 الكهربائية اليت ااركم يف إعداد كود ال ناء الءعود .

 :اخلربة مع العمالء 

حتياجاتهم إلعداد الربامج ع العمالء على حتديد اعمل م

وخالل الءنوات املاضية عمل مع اركات بهم  اخلاصة 

ومية لشركات الصناعية واجلهات ااكاالتصاالت وال نوك وا

 :والتعليمية  ومن هذه اجلهات

 اركة أرامكو. -

 .اركة سابك -

 .اركة علم -

 .اركة برقرايزر -
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 .هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج -

  .الشركة الءعودية للكهرباء -

 .جمموعة التميمو -

 .وزارة الداخلية -

 وزارة اخلارجية -

 .ارطة منطقة الرياض -

 .مصرف الراجحو -

 .ركز امللك ع د العزيز للحوار الوطينم -

  .جامعة طي ة -

  .مصرف اإلمناء -

 .هيئة تنمية الصادرات -

 .الءنة التحرريية جبامعة امللك سعود  -

 .اهليئة العامة لالستثمار -



 

 
 

 الدورات التدري ية وتقييمها 01

 .الءعود  األمحر اهلالل هيئة -

 .اركة أ  تو ووركس -

 .اركة سامرف -

 .ما   يصل بالدما جامعة اإل -

 .باألحءاءمركز األمري حممد بن جلو   -

 :العربية  املهندس عادل التدريب باللغتني: )يقد اللغات  

 .(اإلجنليزيةو

adelsj@gmail.com 
 

44966747056010 
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 :السرية الذاتية ملدير الندوة 

 :األستتذ ا التتد/ذعبد عبتتدالعزيز بتتن إبتتراهيم  االسممم

 الُعمري.

  هـــــ  3156)العــــا  بريــــدة  ارخيمممم :مكمممماي املمممميالد وت

3975.)  

 :(3915ــ  هـ3041) تارخيه:. دكتوراه املؤهل العلمي . 

كليــة اإلمــا  حممــد بــن ســعود اإلســالمية ــــ جامعــة  مصممدر : -

 .الرياضجتماعية قءم التاريو واارارة ــ العلو  اال

 أستاذ. الرتبة العلمية: -

    .تاريو وحرارة إسالمية التخصص العام: -

 النظم اإلسالمية يف عصر النيب  الدقيق:التخصص  -

 . واخللفاء الراادين 

 اإلجنليزية  وإملامًا باللغة األملانية. اللغات: -

  :العمل 

   أســـتاذ الدراســـات العليـــا جبامعـــة اإلمـــا  حممـــد بـــن ســـعود

 )سابقًا(.  اإلسالمية

 سابقًا(.علو  اإلسالمية والعربية بواانطن  وكيل معهد ال( 
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 سابقًا(.  ضس ال لد  ملدينة الريانائب رئيس اجملل( 

 :اجلمعيات واألعمال 

 سابقًا(.دارة اجلمعية التارخيية الءعودية  عرو جملس إ( 

  ة دراســــات الشــــرق األوســــط األمريكيــــة     عرــــو  عيــــ

 )سابقًا(.

 حتاد املؤرخني العرع.  عرو ِا 

 حتاد املؤرخني اخلليجيني.  عرو ِا 

   أمريكــا  يف  اــارك يف العديــد مــن املــؤنرات والنــدوات :

 والعامل العربو.  ونيوزيلندا  سرتالياوبا  وأوأور

 اجلمعية اخلريية لرعاية األيتا  نائب رئيس جملس إدارة. 

    ــركة ــس لشـ ــس إدارة ومؤسـ ــو جملـ ــال   )عرـ ــيج لمعـ اخللـ

 .(والعالقات والعامة

  (وايف العاملية)رئيس جملس إدارة اركة. 

 وكنــدا   مــن الــدورات العلميــة  يف: أمريكــا  أدار العديــد

 وآسيا.وأسرتاليا  ونيوزيلندا  

     ــة رئــيس وعرــو جملــس إدارة لعــدد مــن الشــركات التجاري

 داخل اململكة وخارجها.

   والـــدكتوراه يف  أاـــرف علـــى عـــدد مـــن رســـائل املاجءـــتري

 وناقش عددًا منها.التاريو واارارة  



 

 

 أ. د. عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري 09

  ل  ما يزيد على مثانية وثالثني حبثًا منشورًا وسبعة وثالثوي

 وعًا، كالتالي:كتابًا مطب

 .(الوالية على ال لدان يف عصر اخللفاء الراادين) .3

 .(اارف والصناعات يف ااجاز يف عصر الرسول ) .1

جتماعيــة وتقنيــة يف الءــرية  أبعــاد إداريــة واقتصــادية واِ ) .1

 .(الن وية

 )أربع ط عات(. (رالفتوح اإلسالمية عرب العصو) .0

 .(كتاع املغاز  البن أبو اي ة) .7

 .(بو اي ة وآثاره التارخييةأبو بكر بن أ) .6

 .(األمن يف حياة األن ياء عليهم الءال ) .5

 .(انتخابات اجملالس ال لدية ــ جتربة ذاتية ــ الرياض) .1

 .(حراريات يف الفتوح اإلسالمية) .9

مدنيــــــة وعءــــــكرية مــــــن عصــــــر     اســــــرتاتيجيات) .34

 .(الراادين

 .(م ادئ التخطيط واإلدارة يف الءرية الن وية) .33

 .(لوحات وطنية) .31

 .(لقوى العاملية واملكاييلا) .31

 .( راءات ثقا ية يف العدل والتاريو واإلعال ) .30

 .(جملس الرياض ال لد  من الداخل) .37
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ــول ا  ) .36 ــامت الن ــــيني   رســ ــن ودولــــة( )  وخــ ـــ ديــ  7ـــ

 أجزاء(  كالتالو:

 .(علم الءرية الن وية العامل واملصطفى والوحو) -

 (.االضطهاد واهلجرة والتنمية) -

 (.م ينًا إنا  تحنا لك  تحًا) -

 (.العاملية والدولة اإلنءانية) -

 (.املعايشون للمصطفو ) -

خمتصـر كتـاع   ـــ   االصطفاء من سرية املصـطفى  ) .35

 .(دين ودولةــ رسول ا  وخامت الن يني 

 34) ( ـع وحتقيـ   ـــ  حصاد منتدى الُعمر  الثقـايف  )  .31

 .أجزاء(

 (بناء اجملتمع املدنو وتنميته يف الءرية الن وية) .39

هــــ ـــــ   3144ائليـــة مـــن ُبَريمـــَدة )مـــن جـــزئني(     وثـــائ  ع) .14

 .(هـ3104

)من روَّاد التعليم الشيو/ ع دا  بـن إبـراهيم بـن سـليم      .13

 ــ رمحه ا  ــ سرية وآثار(.
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 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز : واملضيف الندوة كلمة مدير

 الُعمري:بن إبراهيم 

يدنا  سيد   رع العاملني  والصالة والءال  على س اامد

األولني واآلخرين  ن ينا وح ي نا حممد  وعلى آله وصح ه ومن 

  اللهم أوردنا حوضه واهتدى بهديه إىل يو  الديناسنتَّ بءنته 

أسأل .   آمنيا بعده واحشرنا يف زمرته يا حو يا قيو وال تفتنَّ

ا ا  س حانه وتعاىل أن يغفر لنا ما مرى وأن يعيننا ويتق ل منَّ

فنا وراء ظهورنا   لقد خلَّإخوتو الكرا  و من أعمارنا.يف ما بق

  وهكذا الدنيا تطوى: متعدداتوأعواًما إجازات  وأاهًرا  

ك كادٌح إىل ربك كدًحا  مالقيه(؛ ولذلك إنيا آيها اإلنءان )

رنا مبا ذكُِّتخرى  وخروج أهذه اإلجازات  ودخول األعوا   

حءن لنا اىل أن ُينءأل ا  س حانه وتعانقرى من أعمارنا؛ 

 آمني.ولكم العمل واخلانة  

)تقويم ذه الليلة هو عن: موضوعنا يف هكما ترون  

  (مدرٌع للمدربني)يف هذه الليلة هو  ناوحماضر التدريب( 

وقد للمدربني.  مدرٌع محاضرنا   (ملعلمنيقال )معلم اكما ُي

  الءرية الذاتية اليت هو بني يد َّ أن أختصر يف طلب مين

 هو على بعرها مرورًا.  نين أجد أنو مرطر ألن أمرَّلك

ارات يف مه وموجٌهس كهرباء من جامعة امللك سعود  مهند
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حمرتف متخصص يف برامج تطوير الذات  ومدرٌعاإللقاء  

وهو واإلجنليزية.  فة باللغتني العربيةوالدورات التدري ية املختل

 independent (بريكمانمقاييس )مءتشار مءتقل يف أيًرا 

Birkman consultan   الذكاء املشاعر ِّ من ومدرع يف

ومدرع يف التواصل وإيقاعات التواصل   عامليةجهات خمتلفة 

. ILNربيطانيا رى ومن معهد القيادة واإلدارة بمن جهات أخ

مدرع معتمد من ال نك الدولو وحصل على اعتماد من كما أنه 

تمد من مدرع معكذا و)ديل كارنيجو( كمدرع حمرتف. 

مركز امللك ع دالعزيز للحوار الوطين ومن األكادميية العاملية 

لك أن تصحح  كنوإن أخطأت مي IATCللتدريب والتوجيه 

 لو أستاذنا.

الحرتا ية يف إدارة ج ايف برام متخصٌصاملهندس عادل و

مدرع معتمد هو ووقد أدار العديد من ورش العمل. ورش العمل؛ 

حاصل على عدة جوائز   وMTAمن  يف أنشطة التعلم بالتجربة

مان بورقته عن منها املركز األول يف امللتقى اخلليجو بُع

قرابة األلفو  ااستفاد منه واليت( معًا لنرتقو)الربنامج التدرييب 

حصل على بطولة اململكة يف القطاع التاسع والء عني متدرع. 

واملركز الثانو يف هـ  3011( العاملية )اخلطبيف مءابقة 

اخلطب )تصفيات ق ل النهائية ل طولة العامل يف مءابقة ال



 

 

 أ. د. عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري 11

وعلى بطولة القطاع هـ  3011( اليت ُعقدت يف كندا العاملية

( سنة اخلطب العاملية)التاسع والء عني يف اململكة يف مءابقة 

وقد  دورات قصرية وطويلة يف لتدريب  وهو خ ري يف ا هـ.3019

وقد عاملية معتربة.  ر الذات من معاهديمهارات اإللقاء وتطو

مدرع مائة مدين ضمن أ رل اارك ضمن  ري  املدربني املعَت

 آالف 1على مءتوى العامل من جمموعة ترم أكثر من 

دخل املهندس عادل قائمة أ رل عشرة مدربني يف متنا س. 

لتدريب  مًدامعت له ليص ح مدرًباأوروبا والشرق األوسط مما أهَّ

صص يف تدريب املدربني تخوهو ماملدربني يف اململكة  

 مءتشار لعدة جهات يف هذا اجملال.و

عمل يف قطاع الكهرباء وتطوير قد  لية؛ أما اخلربة العم

يف تدريب وله خربة الءعودية )الكهروتقنية(  اللجنة الوطنية 

هات الكربى داخل اململكة عدد من اجلالعاملني واملنءوبني ل

ولشركة كو(  )أراماملنتء ني لشركة منها: وخارجها  

هيئة ـ )ول  (برغرايزر)ولشركة   (علم)ولشركة   (سابك)

ـ ول  (الشركة الءعودية للكهرباء)و  (تنظيم الكهرباء

وزارة ـ )ول  (وزارة الداخليةـ )ول  (جمموعة التميمو)

وعدد من ال نوك   (ارطة منطقة الرياض)و  (اخلارجية

  (عة طي ةجام)و  (مركز امللك ع دالعزيز للحوار الوطين)و
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اهلالل )و  (اهليئة العامة لالستثمار)و  (جامعة امللك سعود)و

امعات وعدد ك ري من الشركات واجل  (األمحر الءعود 

 الءعودية اليت يصعب حصرها.

املهندس عادل بن صاحل اجلهيمان ــ  إن وكما ذكرت  

ين باللغتني هو من املدربني املعتمدــ ضيفنا هلذه الليلة بإذن ا  

 لعربية واإلجنليزية. ا

أبو مهند وهما صديقان عزيزان   ا التقيم به وبأخيهوكلمَّ

الذ  وع دالكريم اجلهيمان أتذكر املرحو  ــ بإذن ا  ــ نو  إ

قله لنا من أساطري اجليل نا قرأ يف قصصه وما رمبا الكثري منَّ

 ــ بإذن ا ــ وسرتون  أرى العم  عند ذاك األديب  الءاب ؛ 

يف هذه الليلة بإذن  لما يطرحه حماضرنا املهندس عاد   يفالعم

ن كتاع ا  آذاننا بتالوة م ُنَشرِّف إنا ا  تعاىل. وق ل أن ن دأ 

 األركانو   ليتفرل. أيوعس حانه وتعاىل للشيو/ 

ــة  ــتالوة امل اركـ ــد الـ ــم وبعـ ــتأن  ثـ ــدوة  يءـ مـــدير النـ

 : واملري 
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 األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم : مدير الندوة واملضيف

 الُعمري كلمت :

من الغا لني  اللهم ال جتعلنا   ا يا ايو أيوعجزاك ا  خرًي

ل  اللهم اجعلنا من أهباا    جاءنا  اونشهد أن ن ينا حممًد

ا يا حو يا قيو   قاك وأنم راٍض عنَّحتى نل وأبًدا اا  دائًما

 آمني.

ر أن هذا اللقاء ُينقل على ذكِّن ُأأريد أأح يت يف ا   

يف نفس  ويتابعه عادًة  ء م اارة عرب موقع منتدى الُعمر اهلوا

متابع حءب ما يصلنا من إحصائيات.  044الوقم ما يزيد على 

لع عليه ما يطَّحيث  كاماًل يف املوقع إذن ا  اهًراوي قى ب

ثم حيول إىل متابع خالل الشهر  ُيقارع من عشرة آالف 

 س حانه وتعاىل لنا ولكم سأل ا راي  .... الندوة التالية. أألا

وأسأل ا  س حانه وتعاىل أن اخلري  وأكرر الرتحيب بكم  

 إنه ولوُّة لكل خري  حيفظنا وبالدنا وأهلنا ويءددنا رعاة ورعيَّ

 .ذلك والقادر عليه. وليتفرل حماضرنا جزاه ا  خرًيا

  :دس/ عادل بن صاحل اجلهيماي:األستاذ املهنعادة ساحملاضر 

الءال  عليكم ورمحة ا  عاصم   أبايا ا جزاك ا  خرًي

مقدمة تمع للوأنا أس. اكم ا  باخلري  يًعامءَّوبركاته  



 

 
 

 الدورات التدري ية وتقييمها 11

ا  خرًي جيازيه ا ليت قدمين بها الدكتور ع دالعزيز  ا

 اخص  ذهب إىللك الرجل الذ  أراد أن ي يع بيته؛ تذكرت ذ

أن تصمم منك أريد ه: ل قالية واإلعالن  ومتخصص يف الدعا

 صمم له ال يم. تشرت  الناس من يو  تقرأه جيعل  اإعالًنلو 

ب يف هو يقلِّوثم   يعرضه عليهله ءوجاذلك اإلعالن اجلميل  

التفم  ان هر بال يم هذا  و ويناظر  يناظرهكذا  اإلعالن 

 رد عليه  .نعمله املصمم: قال  . !؟هذا بييت: لهقال املصمم و إىل

؟!  هذا أناعاصم:  وأنا أقول ألبو. !قائاًل: ال  هذا ما ُي اع

رأ بعرها  قسأ وإن كنُم  املقدمةا على جزاك ا  خرًي

 لكنك قرأَت أغل ها.

اللقاء ــ  إن ا  ي ارك  يكم ق ل أن ن دأ ــ طيب  

مع  (تءول )أريدك أن وا وليس من جانب واحد. سيكون حوارًي

َمن جيلس منفرًدا  لي حث له عن وك ويءارك  َمن على ميين

  وتءأله سؤالني  الءؤال معه (يءول و)جبواره جيلس اخص 

ؤال والءالتدريب وتقييم التدريب؟  ماذا تعرف عن : لاألو

ا تريد أن وماذ  ؟ماذا تعرفالثانو: ماذا تريد أن تعرف؟. إًذا 

 تعرف عن موضوعنا اليو ؟.  لن دأ  نأخذ دقيقتني  ثالث 

   أريدك أن )تءول ( مع َمن حولك.وأمسع منكم لو مسحتم
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مع أحد  هذه مشكلتك  من هنا  (تءول )طارق  أريدك 

. عن هذه األسئلة ولعل َمن يتابعنا جيهزون اإلجابة .و من هناأ

(: يشرحثم )ا اضر يءتأن  وتفرل: )أحد اارور جييب(  

. نعم )أ  او ت يه أنم(خذها على سعة  التدريب عموًما  

)أحد اارور جييب(: التعلم وممارسة اوء معني. ثم )ا اضر 

اوء معني  حلو   زميلنا يقول التعلم وممارسةيءتأن  وُيعلِّ (: 

: )أحد اارور تفرلنءمع مشاركات يا ا اع.  غريه.

(: زميلنا ما قاله ثم )ا اضر يشرحجييب(: ...........................  

ات من معلومما نأخذه  ربط بنيهناك يقول يريد أن يكون 

 ماذا تعر ونبعد نءمع  ونظريات بالتط ي   جيد  غريه. مل

)أحد اارور جييب(: تطوير   تفرل.   سأجيئكااني طيب

التدريب طيب  (: يءتأن  وُيعلِّ ثم )ا اضر مهارات وقدرات  

)أحد اارور تفرل: . ومعارف قدراتمهارات وطوير تهو 

التعليم ُيعلِّ (: يءتأن  وثم )ا اضر م واملمارسة  التعلي(: جييب

)أحد اارور . معها التعليمدخل عندنا ااني واملمارسة  

(: ا اضر يءتأن  وُيعلِّ ثم )(: اكتءاع خربات  جييب

 امتالك املعر ة(: )أحد اارور جييب .حلو  اكتءاع خربات

ماذا   طيبثم )ا اضر يءتأن  قائاًل(: . ثم إيصاهلا لآلخرين

ط ي  تالمن ذكر زميلنا    غري ما؟ميناليو   تريدون أن تعر وا
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(: )أحد اارور جييبوكي  نربط املادة النظرية؟. تفرل  

ا تقول ملَّطيب  (: يءتأن  وُيعلِّ أنواع الدورات  ثم )ا اضر 

أحد اارور يءتأن  املقصود بالءؤال؟. )لدورات   ما أنواع ا

 وتقييمها (: وُيعلِّ )ا اضر يءتأن  م وجييب(: وتقييمها  ث

من تءوي    وا  !؟تريدون أن أعرض لكم ما عند اه   ..........

عاصم ذكر ايًئا  لعل أباطيب . اعاصم جزاه ا  خرًيأبو 

(: الءال  تفرل: )أحد اارور جييبهلا   ئلكن جنيمنها  

 املدربني أنفءهم بتخريجعليكم  املؤسءات اليت تعين 

عليكم ويشرح كالمه(: يءتأن  وثم )ا اضر   ييمهاوتق

تفرل: جيد.   ؟م املدربنيقيِّن ُيَم أن تعر واتريدون الءال   

يءتأن  وُيعلِّ  على ثم )ا اضر  : ......... ()أحد اارور جييب

؟. يعين تريد أن تعرف كي  حندد االحتياج التدرييبكالمه(: 

ثم ورة التدري ية .........  تفرل: )أحد اارور جييب(: جودة الد

  تريد أن ماذا بها اجلودةأيوه  )ا اضر يءتفءر ويناقش(: 

)أحد اارور جييب(: نعم. )أحد . ؟(يعين)تعرف كي  ُنقيمها 

يءتأن  ثم )ا اضر اارور جييب(: كي  يتم تقييم املدرع. 

. طيب  تفرل: ؟م املدرعقيِّكي  ُنممتاز  املدرع  (: وُيعلِّ 

اليت  كثرت الدوراتيف الزمن هذا  : (اارور جييب )أحد

 يحتار الشخص الذ  يقرأ هذه اإلعالنات عن ؛ تطرح يف الءوق
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 ـ)يعين( نتوقع وجودة املدرع؛ جودة هذه املادة اليت سُتطرح 

 يل  حلو  (: ُيعلِّ يءتأن  وثم )ا اضر   إجابة على هذه

 (:: )أحد اارور جييبتفرل طيب إن ااء ا .

أتوقع أنه حيصل على معلومة جديدة أو  ..............................

كي  يءتفيد مما لديه من معلومات يف التط ي  عملًيا يف 

إًذا هو   الكهرباء أو غريها أو حتى يف التعليم وكي  ُيعلِّم

...... قد يتناقش تقنيات معينة وطرق ...... ما عنده من معلومات 

واآلن آخذ جيد. (: يءتأن  وُيعلِّ )ا اضر  ثم يها مع املدرع. 

(: تفرل: )أحد اارور جييبإذا مسحم  آخر إجابة 

ااء ا  سنتطرق إىل طيب  إن .................................. جيد. 

من الص  األول  آخر واحد   نأخذلكن  اوء من هذا.

كثرية دورات  حررت حقيقًةأنا  (:أحد اارور جييب)تفرل: 

لكن   كثرية منها وحصلم على دوراتملدربني  تدريب ال

عشرة الأيا  أو  ةاخلمءأن أعتقد أنين ال هو   يهااإلاكالية 

و)يعين( أن يكون  يلقويءتطيع أن ا تعد مدرًبألن أيا  كا ية 

 لةخهذه مداجيد  : وُيعلِّ ( يءتأن  ا اضرمدرًبا جيًدا!. ثم )

ترى أنها العشرة أيا   وأن اخلمءة أيا  أومنك بأنك حررت  

(: . ثم )أحد اارور جييبالءؤال نلكن أيغري كا ية  

......... اإلاكالية هذا  )يعين( جمرد أن املدرع أخذ اهادة 
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واعتمدها  مع التفاوت الك ري بالنء ة املدربني. ثم )ا اضر 

أ  ال   يل  لعل الوقم مدرًبا نعم هل نعتربه يءتأن  وُيعلِّ (: 

 نتطرق إىل تأهيل املدرع. يءمح ألن

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

هو سوق جتارية رائجة أنا أقول ؟  أن أضي  هل حي  لو

لنقل ا اضر ــ  ــ وقد حيتج علوَّنتيجة لكثرة الدعايات 

 اخلربات.

 اجلهيماي: عادة األستاذ املهندس/ عادل بن صاحلاحملاضر: س 

هو سوق جتارية رائجة  وحتولم حي  لك أكيد. طيب  

 نعم  وجيدأي  مهنة سامية تعليمية كونهاإىل جتارة أكثر من 

خمرًجا من لو حتى أجد أنك قلم بعًرا  جزاك ا  خريًا؛ 

ءب ما يءمح به ــ حبسنتطرق ااء ا    إنطيب   الكل هذا.

أنا )يعين( تطرق إليه  ه  وما مل نــ إىل اوء مما ذكرتالوقم 

 إن ااء ا .عرب التواصل اخلاص  جاهز لمجابة عليه 

ألتك ما هو التدريب س طيب  سأسأل سؤااًل اآلن  إذا

)تءول ( أن  كأريدلو؟  تقولأن اجليد لك أنم؟ ماذا ميكن 

  ما على الطاولة دقيقتني وأمسع منكم الرأ  ان كمع َمن جب
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ت. تفرل: )أحد مع مشاركانءهو التدريب اجليد يف رأيك؟ 

اارور جييب(: التدريب اجليد هو الذ  أسارع إىل تط يقه 

يقول هو وهو ال يزال يف رأسو. ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: 

 تفرل   حلو   يل  غريه. الذ  أستطيع أن أط قه بءرعة

........................ ثم ليمس احتياجو )أحد اارور جييب(: 

ءتأن  وُيعلِّ (:  يل  حلو. تفرل: )أحد اارور )ا اضر ي

. ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: هو الذ  يكء ين مهارةجييب(: 

يكء ك مهارة  حلو. تفرل: )أحد اارور جييب(: يعطين 

خربة. ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: خربة  حلو. دكتور/ 

 هلجييب(: حييى   حييى  تفرل: )أحد اارور الدكتور/

التدريب اجليد أ  املدرع اجليد؟. ثم )ا اضر يءتأن  تقصد 

سواء ُتقيِّمه باملدرع أو يد  ويرد(: يف رأيك أنم  التدريب اجل

. )أحد اارور الدكتور/ حييى (  يف رأيك أنمتقيِّمه باملادة

تغيري سلوكيات وقيم  ..................................يءتأن  وجييب(: 

يل. نأخذ  . ثم )ا اضر يءتأن (: .......................... ومعانو

جييب أستاذ/  أحد اارور) من هنا ومن هنا  تفرل  طارق:

يف اخصييت ويف  اذ  يرتك أثًر: التدريب اجليد هو الطارق(

ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (:  ويف تعاملو وسلوكو. أدائو

: هو جييب( ورأحد اار)حلو  هو الذ  يرتك أثًرا  يك. ثم 
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 اجملال الذ  يتكلم  يه يعطو معلومة متخصصة يف الذ 

. ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: هو الذ  يعطو   ........املدرع

 جيد.معلومة متخصصة يف اجملال الذ  يتكلم  يه املدرع  

كت م هذا الءؤال  تذكرت ر هلذا امللتقى وحرِّوأنا ُأ

مل تكن قد دخلم ا قابلتها ملَّبنم صغرية  منرية  منرية هذه 

حيث ؛ حديًثا متزوج لتها يف عزمية غداء  ملَّاقاباملدرسة بعد  

 قد عزمناوعمل خارج اململكة أنا وزوجيت   كنم يف مهمة

وقلم: منرية  ليها  إ لتفُمِاأحد األصدقاء  وكان معنا ابنته. 

ما هو األكلة اجليدة؟.  نظرت إلوَّ  وقالم: عمو  ما يف اوء 

؟  ماذا حتب أن تأكله )وش تيب(أنم ه أكلة جيدة  امس

امسها  تعرف  الأما أنك تطلب أكلة طلب  بناء عليه ُأأنم؟  

األكل تقول ما هذا  تثم إذا جاء (سواو)تطلب كأن 

  ومن هذا  . إًذا!طلب ايًئا أنم حت ه وتعر هُأبل   ال  !(الشني)

جليد هو   التدريب اوع على سؤال ما هو التدريب اجليد؟جنا

جك الشخصو أنم وليس ما ُيعلن عنه  وتذهب و احتيال ِّالذ  ُي

ألنهم ــ  قط ــ النية سأحررها الدورة الفوتقول: وا   

 .ماتوكذلك بالنء ة للمنظميدحونها  ال  

تدريب على ع   ودرَّن ألَّوهو من أاهر َم  (بوع بايك)

 creativeله كتاع  يل امسه اإلبداع يف التدريب املدربني  
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training techniques (تقنيات إبداعية يف التدريب)  يقول: 

أ  برنامج ال . (برنامج تدرييب هو أن يقد  نتائج الغرض من أ )

هذا ية   يقد  لك نتيجة أنم تءتفيد منها يف حياتك العمل

إمنا لشخص ولكن ليس لك أنم   االربنامج قد يكون جيًد

 ل أن تءأل هذا الءؤال ق إًذا أنك جيب أن   معنى هذاآخر. 

به الزميل  علوَّ وهذا أيرًا ما أاار. برنامج تدرييب تذهب إىل أ ِّ

يف تنمية القيادات يف عمر وهو متخصص   (سليمان اهلويءو)

حتديد التخصص بـ )ى وأيرًا متخصص  يما ُيءمَّالش اع  

خرج بالتخصص اجلامعو إىل اوء أوسع إنه حيث (  اياتوا

)يعين( يه التخصص ااياتو  حيث يقول: مءل نقاونوًعا ما  

اليت عصا الءحرية الهو إىل أن التدريب ليس أودُّ أن أاري 

 اليو  جند بعض املنظمات إذا عندها  تحل لك أ  مشكلة؛س

بعد انتهاء برنامج تدرييب  و (على طول)؟( وش تءو )مشكلة 

 ثمأو كلهم   املوظفني  نص)ميكن( ويدربون عليه الربنامج  

إذًا  هذه هو القاعدة األساسية. ون وا  ما استفدنا ايًئا. يقول

جليد  الءؤال عن التدريب اجليد أو األكل اجليد أو العالج ا

 .؟يرجع إىل ما هو احتياجك أنم

ا هو الوسائل اليت وم ؟م التدريبقيُِّأــ أنا ــ كي  طيب  

  عة عاملًياتَّإىل املنهجيات امُل م بها التدريب؟ نأتوقيَُّأأن أستطيع 
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  يف هذا قدِّات اليت ُتمن أاهر املنظمييم الربامج التدري ية. لتق

 (ASTD)تخصصة يف التدريب هو منظمة امسها اجملال وامل

 American Society Forوكانوا يءمونها سابقًا 

Training And Devolopment    اليو  غريوا امسها إىل

Association for Talent Development ATD حيث ؛

إىل سعة التعليم التدريب ى يف ي  املءمَّنهم خرجوا من ِضإ

 لم.والع

والءنة عن كلمة تدريب  لم أجدها  بل  حبثم يف القرآن

وما عنة ل وس لكم(  )مناه َص)وعلَّ: (تعليم)كل ما وجدته 

ُأعلِّمه الرماية كل  والشاعر يقول:علمناه الشعر وما ين غو له(. 

 ما وجدت كلمة تدريب    ساعده رمانو  لما ااتد ...يو  

و املظلة م هالتعلُّ  من الكلمات اليت اسُتحدثم.  إًذا وهو

عن طري  هو التعلم سواًء كان األمشل اليت نتكلم عنها  

 اعملم حبًثــ  ASTDــ هذه املنظمة  التدريب أو غري التدريب.

وجدت منهجية    ؟ما هو أاهر وأكثر األنظمة رواًجا عن

)كريك  متخصص يف تقييم التدريب امسها اخص يت عه

ق ل أن أذكر هذه وجاء بأربعة مءتويات. الذ  ذاك باتريك(  

)يف األربعة  دعونا نطرح سؤااًل للنقاش بيننا  ءتوياتامل

 ؟مماذا سُتقيِّبرنامج تدرييب    م أ َّقيِّأن ُت لو أردَت  طاولتنا(
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أو َمن  الطاولة جالءون على ممع زمالئك وأنتتناقش أن أريدك 

)تكفى   ِمَمن هم جالءون يف املقدمة على ميينك أو يءارك

. إذا أردت أن ُتقيِّم أ  برنامج تدرييب  ُطِلَب منك تءول  معهم(

تريد أن  أو أنم اخصًيا أن تءاعدنا يف تقييم برنامج تدرييب

ونءمع منكم مع زمالئكم ُتقيِّم  ماذا ستقيِّم؟. بءم ا   

نعم  برنامج تدرييب ومطلوع منك أن أيمسحتم.  املشاركات إذا

   ماذا تقيِّمه  أنم اآلن إذا ُطِلَب منك أن تقيِّم أ  برنامج

ستقيِّم  يه؟. تفرل: )أحد اارور جييب(: تطور أداء املتدرع  

هل طوَّر عمله  هل طوَّر أسلوبه يف العمل؟. ثم )ا اضر 

  يل ُترى أنك إًذا ستقيس األثر  يل  يءتأن  وُيعلِّ (: 

لكن ما    سابقنا عليك )حاجتني( ما ااء ا يا عمَّ ذكرَت 

أنم .. إىل أن نءمع منهم ثم نرجع هلا  ..... بودِّ  أن يغشوها منك

ني من اليت يت عها )كريك باتريك(  وسنشري ذكرَت نقطت

 إلعالن عنهما نريد أن نءمع منهم.بإذن ا   لكن ق ل اإليها  

ان  تفرل: )أحد اارور يءتفءر نءمع من اإلخو

؟  أ   قط ق ل الدورة بعد الدورة: تقييم األثر  سؤالك وجييب(

برنامج تدريب  أنم : الذ  تريده  وُيعلِّ ( ا اضر يءتأن )

نم ماذا ستفعل أ وسعها  ال تريِّ  واسًعا  ال حتّجر واسًعا اآلن 

ور يءتأن  حد اار)أ. ؟  أعطنا رأيكبرنامج تدرييبأ َّ لتقيِّم 
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ا توى  إملا  املدرع با توى  يأتيك ق ل الدورة  مداخلته(: 

مهندس ويدربك يف االقتصاد واسرتاتيجية التخطيط .........  أو 

يأتيك اخص ختصصه تربية ويعطيك دورة يف اهلندسة أو إدارة 

املشاريع  هذا تقييمه مشكوك  يه  واكًرا. )ا اضر 

 )أحد الريوفغريه  تفرل: يءتأن (: حلو  جيد. طيب  

حو: من  يع النوا   أقيِّمهاتدري ًي ابرناجًمأنا ملَّا أقيُّم : جييب(

املدرع  ااقي ة التدري ية  ا توى أو  الزمان  املكان أواًل 

  ملةمكت ااملة...... املكان نفءه  إمكانياتها   إمكانيات

و ربنامج متكامل ال نركز  قط على املادة أمو لهذه تقي

. طيب الذ  حلو  جيد   يلا اضر يءتأن (: )(. ثم املدرع

طريقة عرض  وراء الشاع  تفرل: )أحد اارور جييب(:

ثم )ا اضر يءتأن  ويشرح(: طريقة عرض  التدريب 

 .جيد االستفادة  حلو  ومدى  وكي  ُقدِّ  التدريب  التدريب

 ييمالتقهل تفرل: )أحد اارور جييب(: التقييم من جهتني  

   فو هذه ااالة ؟من منشأ أسئلة املتدربني عند هذا املدرع

املنشأ أخذت رؤوس أقال  .............................. أتوقع أن يءتفاد 

  ... التقييم............. منه ثم ملَّا يأتو املتدربون ي دؤون يف العمل

.................... ........................هو أنين أنا كمتدرع التقييم اآلخر 

......  )يعين( من .......... وغالً ا إًذا التقييم يف هذه ااالة أنه ال بدَّ
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. ثم )ا اضر يءتأن (: ..................... يكون املءؤول  يها

 .  طيبجيد يل  

أنا أاوف أن املدرع  : جييب( )أحد اارورطيب  تفرل: 

اقرتح الدورة التدري ية أو   إما أن املدرع هو الذأحد أمرين  

ما هو الفئة املءتهد ة ُطِلَب منه   الدور على املدرع  أنه 

أنم )يعين( : وُيعلِّ ( ا اضر يءتأن ). ثم ؟مع ا توى للتدريب

 املداخل)ثم . على املدرع هو الذ  ُيقيم )اِاممل(رع اآلن ت

درع  املدرع أن ُيال  )يعين( جهة طل م من : اإلجابة( يءتأن 

   هو على اختالف مءتواهم وأحررت له  يع املوظفني

من ااقي ة التدري ية هذه. ثم املءتهد ة  حيدد الفئة أناملفروض 

جيد  إًذا سُتقيِّم التدريب من حتديده : وُيعلِّ ( )ا اضر يءتأن 

  ؟للمءتهد ني وا توى  هل ا توى مناسب للمءتهد ني أ  ال

 جيد.

بني املدرع جييب(: ......................  رتفرل  )أحد اارو

ا ااهدت إذاخلط اء  يقول ابن مءعود: وبني املتدرع .......... 

. ...... قصر خط تك   أالناس يءندون ظهورهم على األسطوانة

مءندين ظهورهم.  ثري: وا  أنا أرى الك(يءتأن  )ا اضرثم 

ًدا بني املدرع التواصل مهم ج: اإلجابة( يءتأن )املداخل ثم 

اعر بامللل  إًذا  املدرع لديه ................... وبني املتدرع  .............
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مثقفني أ  ك ار أ  صغار     ............................................نقص

:  يل  ()ا اضر يءتأن ثم  (......جهلة؛ حتى ال حيصل .

 تفرل يا دكتور ع دالعزيز. جيد 

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : واملضيف لندوةا مدير

 الُعمري:إبراهيم 

دورة تغطية متطل ات موضوع الدورة  موضوع الأنا أرى أن 

متطل اتها واحتياجات املشاركني يف تدري ية  وأهم اوء تغطية 

 الدورة.

 عادة األستاذ املهندس/ عادل بن صاحل اجلهيماي:احملاضر: س 

ومنهجيته  نرى )كريك باتريك(   يل  طيب  دعونا

أنها هو األكثر   تقول (ATDالـ ) منظمةواليت هو حءب 

)كريك باتريك( ومط قة يف أغلب الشركات.  رواًجا يف العامل

إىل أربعة مراحل. املرحلة األوىل  هو: قءَّم مراحل التقييم 

هل انط اع املتدربني  وهو مثل ما تفرل بعض اإلخوان وقالوا 

هل الطريقة اليت قدَّ    ؟  هل املوضوع مناسب؟باساملكان من

   قط هو جمرد ما يءمونه )رد  عل املتدرع(  ؟بها جيدة

وطاملا  اليت توزع علينا بعد كل دورة.وعادًة هو تلك االستمارة 

أننا مءتعجلون  نرع )صح  صح  ممتاز  ممتاز  ممتاز  
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ممتاز ممتاز  ممتاز(  وإن كان قد أخرجنا باكًرا  نرع  وق 

إًذا رد الفعل أو )جد  ومنشو. هذا أول تقييم يقول: إن ُو

 .(االنط اع

جيب أن نقيِّم هل تعلَّم الناس أ  ال؟ : يقولالتقييم الثانو  

وقلم سأعلمكم ايًئا عن مهارات اإللقاء  اليو   جئمأنم 

وكت م يف أهدا ك أنك ستعلمين طريقة إلعداد خط ة قصرية 

هو هذا  هل تعلَّمتها؟. ؟ لطريقةهل علَّمك هذه ا بءرعة 

 .(التعلُّم)وهو مقياس املقياس الثانو  

هل ط قوا ما : مثل ما تفرَّل العمُّاملقياس الثالث  وهو 

لكن ملا رجعَم املكتب    حنن تعلَّمنا يف الدورة ايًئا ؟موهتعلَّ

ما ط قم!  )يعين( مثاًل لدينا سكرتري يط ع بإص ع واحد  ما 

تعطيه دورة يتعلم  يها اإلص ع هذا اغال!  ا  عليه  ااء 

الط اعة حبروف االرتكاز وكي  يءتخد  كل أصابعه  

ماذا  عل؟! عاد الستخدا  إص ع إىل املكتب   ا رجعلكن ملَّ

  هنا !إًذا هل هذا ط َّ  ما تعلمه أ  مل يط قه؟. !واحد  قط

هل حدث تغيُّر يف املقياس الثالث يقول: جيب أن ترى  

 الءلوك؟.

األصعب قياسه  طيب اآلن حنن الرابع  وهو املقياس 

املتدربون  وِقءمنا  عاًل ووجدنا  راضون عن الربنامج  وتعلََّم
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يف  واخت ار َبعد ٍّ باخت ار َق لوٍُّيقاس التعلم تعلًما  وهذا 

يط قونه يف العمل  أنهم  عاًل الغالب  ثم اكتشفنا يف ما بعد 

ما زال رضا العمالء كما   لكن املشكلة أنه مل يتغري اوء 

  أخذنا عندك دورة خدمة العمالء !هو مل يزداد ومل يتحءن

املتميزة  وقلم لنا أن من مهارات اخلدمة املتميزة أنك إذا أج م 

ووا  أن تقول: )سم  كي  أقدر أخدمك(  على اهلات  

)سم  كي  أقدر أخدمك(  وقلم هلم يف ما اعة يقولون: اجلم

أبشر )ما يصري  قل له: م العميل غاضً ا  أنك إذا رأيبعد 

ما يصري خاطرك إال قوهلم: (  )إيش معنى اخاطرك إال طيً 

إذا لكن ما زال رضا العمالء    وقالوا كل ما قلته  (؟!!اطيً 

 .إىل ااني أعطيناهم االست انة  ما زالوا غري راضني

يب إًذا ما حدث تغري يف املنظمة  إًذا هو يقول أن تقييم التدر

وىل؟. )أحد َمن يقول ما هو املرحلة األ  بهذه املراحل األربعة ميرُّ

 (:وُيعلِّ  اارور جييب(: انط اع املتدربني. ثم )ا اضر يءتأن 

  وهذه متى تتم؟. )أحد اارور جييب(: نعم  انط اع املتدربني

 ثم )ا اضر يءتأن (: والثانية؟م اارًة بعد الدورة التدري ية. 

 رور جييب(: التغري يف التعلم. ثم )ا اضر يءتأن )أحد اا

ق ل التغري هناك اوء. )أحد اارور جييب(: التعلُّم. ثم (: وُيعلِّ 

ما    تعلموا؟هل تعلموا أ  النعم: )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: 
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)أحد اارور  ة؟   هموه أ  ما  هموه؟. الثالث؟أعطيتهم إياه أ  ال

: نعم  هل )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (. ثم هل ط َّقوهجييب(: 

؟ الرابعطيب  وم إىل العمل أ  مل ينتقل؟. هل انتقل التعلُّط َّقوه  

هل حصل رضا؟. ثم )ا اضر يءتأن  )أحد اارور جييب(: 

غري يف هل حدث ت: الرضا هذا يف االنط اع يف األول  وُيعلِّ (

لتدريب هو أن أن اقلنا )بوع( يقول: النتائج عند  يف املنظمة؟  

ليت تريدها أنم أو تريدها منظمة. طيب  حتصل على النتائج ا

هتهم لدورة خدمة أنا أريد أن يرتفع رضا العمالء  وا   أنا وجَّ

عمالء  لكن ما ارتفع رضا العمالء  هنا يرجع وي دأ اآلن 

أ  أن نم املشكلة يف الدورة التدري ية؟!  حيلل  هل كا

أ  لد َّ  ! املعنيني خبدمة العمالء؟اارور هم أصاًل ليءوا 

 مشكلة يف األنظمة مل ُتحل وليءم املشكلة يف طريقة ردِّ

عند  النظا  أصاًل كال  حلو لكن   ؟!موظ  خدمة العمالء

مل ُتحل  !ثم ماذا بعد؟ و)أبشر وما يصري خاطرك إال طيً ا( 

لذلك  .!يزال غري راٍض ـ )ي تل زعالن(   ال ة العميل  مشكل

التدريب اجليد جيب أن يء قه تشخيص جيد  ونقول أن نرجع

وقوف على مل يكن التشخيص والإن ظمة  ولالحتياج يف املن

 لن يكون التدريب جيًدا   أس اع القصور يف األداء يف املنظمة

 .نتوقعهابالطريقة اليت   عَّااًل
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حترره   ال حترره برنامج تدرييب تريد أن  أ َّإن  ولذلك

حترره بل ن أجل ا توى  وال حترره م  من أجل العنوان

إذا اذا تريد أن تتطور بشأنه؟   قط من أجل احتياجك أنم  م

كان التطور الذ  سيحدث لك من هذا الربنامج لن تءتفيد منه 

 وأيف حياتك العملية   أنا أعتقد أنك ُتريع من وقتك ساعات 

 أياًما يف حرور اوء تطورت  يه ولكنك لن تط قه يف حياتك 

مكن ِيامءك مصحًفا واحفظ آيتني  ما الفائدة؟! )يعين( 

 .من وقتك الذ  تريعه يف هذه الدورة ( لكأحءن)

من قاعة )انتقال التعلم(  اليت هواملرحلة الثالثة  و طيب 

رنو بها التدريب إىل العمل  هذه مرحلة حءاسة  وقد ذكَّ

 الرئيس التنفيذ   أخو )حممد إلياس( وهو زميل من الزمالء

  وكنم أتكلم معه؛ ألنو كلما (تنمية القيادات)لشركة 

   هناك طريقان يا إخوانجئم مللتقى كهذا  أسأل أهل اخلربة

ا أن تتعلمها إم  وهما: اخلربةاملعر ة وكتءب املهارة ولكو ت

أو الطريقة وهذه قد تأخذ منك عمرك كله. بنفءك  

ند  املختصرة  ما هو؟ تفعل مثلو تتصل بفالن وتقول له ع

  ؟  أعطونو جمموعة.ملتقى   ماذا ُأقدِّ

دراسة قا  هو رنو بها أخو حممد  ومن األاياء اليت ذكَّ

مار (  هذين )جون( و )بها اثنان من املتخصصني  هما: 
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ال احثني قاما بعمل مءح على مخءة ومثانني اركة من 

ط عًا أعلى اركة اخلمءمائة اركة األعلى رحبية يف العامل  

هو األعلى  هم  (Mart-alW)ما هو؟ العامل  رحبية يف 

واكتشفوا أعلى الشركات رحبية  وط ًعا الشركات ما جاؤوا 

خدمات اجملتمع ــ ما هو  اركاتهو أهدا ها أصاًل ــ غري 

.  جاؤوا إىل اخلمءمائة اركة  (الرحبية)أهدا ها ! أهدا ها؟

وا على مخءة ومثانني اركة  وسألوهم وعملوا حبًثا ومرُّ

م يف انتقال التعلُّ أنهم وبشأن َمن هم األاخاص األكثر تأثرًيابش

أاخاص  كم  ةثالث   وجدوا أنهم؟من قاعة التدريب إىل العمل

طيب  أريد منكم وأنتم على الطاولة عمل واحد؟ ثالثة  

لتقولوا لو َمن هم الثالثة الذين تتوقعون أن هلم  (عص  ذهين)

قاعة التدريب إىل العمل  أكرب تأثري يف انتقال التعلُّم من 

  يف كل اخاص هؤالء موجودون يف كل منظمةوالثالثة أ

يوجد ثالثة مءميات  )يعين( أريد مءمياتهم  وليس تدريب  

مءمياتهم  مثاًل تقول مءمى األع  ال  أاخاًصا بأمسائهم بل

تقل عادل اجلهيمان ألنه أبو  هد  )يعين( تقول مءمى األع ثم 

نريد ثالثة أاخاص مبءمياتهم  هكذا   نريداأل  ثم االبن  

َمن معك  تءمع منهم ويءمعون منك. مع  منك أن )تءول (

انتهيتم؟ طيب  )او ( للزمالء  َمن هم الثالثة أاخاص 
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دريب إىل املنظمة؟ األكثر تأثرًيا يف انتقال التعلُّم من قاعة الت

 أن ينتقل التعلُّم.وهذا هو اهلدف  

أن ارور جييب(: أتوقع اأحد )نءمع إجابات.  طيب 

. ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: املدرعأنم الشخص األول هو 

. ثم )أحد اارور جييب(: ألن له واحد منهمهو يقول املدرع 

أو الرئيس امل اار   املدير امل اارالتأثري امل اار  والثانو هو 

وهو الذ  والثالث أتوقع أنه رئيس الشركة أو رئيس املنظمة؛ 

:   همثالثةَت ذكرإًذا ثم )ا اضر يءتأن (: . بالتغيري يءمح

املتدرع ومديره ورئيس الشركة. طيب  أحد عنده كال  غري 

جهة )أحد اارور جييب(: الثالث هو الزمالء يف  هذا؟ تفرل 

أضاف الزمالء يف العمل  العمل. ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: 

ا ومن هنا  هل هنا من هن نأخذنريد أن ُنّنوِّع  طيب. الثالث. 

)أحد اارور جييب(: اإلدارة تفرل  أحد لديه اوء؟  

الوسطى  والتنفيذيني  واإلدارة العليا. ثم )ا اضر يءتأن  

ث إدارات  )وسطى  تنفيذية  عليا(. وُيعلِّ (: هو قءَّمها إىل ثال

)أحد اارور جييب(: املوظفون الذين لديهم والء. ثم تفرل  

مءتوى الوالء  املوظ  الذ  لديه  ءتأن  وُيعلِّ (:)ا اضر ي

)أحد اارور جييب(:  تفرل والء هو الذ  سينقل التعلم. 

أو ما يءّمونه عامة  واملدير امل اار ت الأعتقد أنه رجل العالقا
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ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: للعاملني   (supervisor)بالـ 

ثم )أحد اارور . واملدير امل اارالعالقات العامة  نعم  

اآلخر وهو ........ أ  الثالث  أقول املدير العا  يءتأن  وجييب(: 

ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: طيب. )أحد اارور  .........

مدير التءوي  ................. ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: جييب(: 

يًئا أ  قالوه؟. يب. كنَم تقوَل ا. ط..................مدير التءوي   

)أحد اارور جييب(: مدير املوارد ال شرية. ثم )ا اضر 

هذا طيب  هذا إضا ة. مدير املوارد ال شرية  يءتأن  وُيعلِّ (: 

صاحب الشركة. ثم  . )أحد اارور جييب(:الشاع زميلنا؟

 صاحب الشركة.)ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: 

: املوظ  همة الثالثطيب  سأقول لكم َمن هم الثالثة؟ 

هو واآلن  وأنا أتكلم عن الشركاتيعين(  ورئيءه  )املتدرع 

املوظ  الذ    إًذا: أغلب من يءتخد  التدريب هذه األيا 

وا َنع  هؤالء هم الثالثة. وط ًعا هم َبواملدرِّورئيءه    سيتدرع

  واملصفو ة هو ع ارة عن: (مصفو ة)وصمموا دراستهم  

ر  املوظ  أو املتدرع  املدرع  ثم وضعوا: )ق ل  أثناء  املدي

وأنتم جلوٌس )َربمِعك( وأريد منك مع زمالء والءؤال اآلن  بعد(. 

  هل هو املدير ؟ومتى ؟لة  َمن هو أكثر الثالثة تأثرًياعلى الطاو

أ  هو املوظ  ق ل أو أثناء أو بعد؟ هل ق ل أو أثناء أو بعد؟ أ  
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)يعين( إذا رمسم مصفو ة أو بعد؟  أثناء  هل هو املدرع ق ل أو

سيصري لديك تءعة مربعات  قم بتوزيع األرقا   يها من )واحد 

إىل تءع(  َمن هو الذ  سيأخذ رقم واحد يف هذا؟ هيا  مع 

 ك(  مع َمن حولك  نريد أن مسع.ِع)َربم

)أحد اارور جييب(: املتدرع هو أساس العملية. ثم 

(: ممكن يكون. طيب  نءمع ضر يءتأن  وٌيعلِّ )ا ا

مشاركات  َمن ومتى؟. )أحد اارور جييب(: املتدرع. ثم 

)ا اضر يءتأن  وٌيعلِّ (: متى؟. )أحد اارور جييب(: بعد 

أكثر واحد إًذا يرون أن التدريب. ثم )ا اضر يءتأن  وٌيعلِّ (: 

 ن أنه املتدرع بعدرويأثري على عملية انتقال التعلُّم  )يعين( له ت

طيب  )معلش  معلش(. نءمع آراًء  التدريب  طيب. )خلونا( 

)أحد اارور جييب(: املدير. ثم )ا اضر يءتأن  تفرل  

له أكرب  ق ل وأثناء وبعد  متى ترى أنقلنا: متى؟  وٌيعلِّ (: 

ثم بعد التدريب. أثر؟. )أحد اارور يءتأن  وجييب(: 

اارور  )أحدتفرل  طيب  )ا اضر يءتأن  وٌيعلِّ (: 

اصرب   اصربثم )ا اضر يءتأن  وٌيعلِّ (: جييب(: ......... 

األول والثانو والثالث هو )يعين( أنم ترى أن   )واحدة واحدة(

)أحد اارور   وجهة نظر. تفرل  ؟املدير ق ل وأثناء وبعد

. ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: جييب(: املدير ق ل الرتايح و......
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  ؟(ق ل)املؤثر األول ترى أن املدير هو العامل أنم إًذا حلو  

  ؟؟ َمنثم َمن يأتو يف املرت ة الثانية)بعدين(  طيب  حلو  

)املوظ  أو املدرع أثناء  و)أحد اارور يءتأن  اإلجابة(: 

إًذا أنم ترى أن: بعد. ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: املتدرع( 

هذا طرح ثاٍن  ع )بعد(  املدير )ق ل(  واملدرع )أثناء(  واملتدر

 ما ااء ا .

هو  كثر تأثرًيااألأنهم وجدوا أن الدراسة تقول طيب  

؟!. )أحد اارور   هنا الءؤال  ملاذا(ق ل)  ؟املدير  متى

 حلو راح. ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: جييب(: هو الذ  ي

صحيح  لكن ما هو تأثريه يف انتقال طيب  هو الذ  يراح  

. )أحد اارور جييب(: هو الذ  يعزز أهمية التدريب ؟التعلُّم

. ثم )ا اضر يءتأن (: الذ  يذهب للتدرع عند هذا املوظ 

املوظ   عند هذايعزز أهمية التدريب )يعين( هو الذ  حلو  

)أحد اارور جييب(: .   هذه واحدة  حلويذهب للتدرعالذ  

 (: ممكن ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّتيار املدرع اجليد. اخ

تفرل: )أحد اارور جييب(: هو اختيار املدرع اجليد. طيب  

الذ  اخَّص  هو الذ  اعر باملشكلة  نفس اإلجابة. ثم 

)ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: هو الذ  حدد الفجوة اليت نريد أن 

 هذا املوظ   هو الذ  الفراغ الذ  جيده يفمنألها بالتدريب  
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قلتموه صحيح  ما ااء ا .  اوماذا بعد؟ كل م حدده  حلو 

لية التدريب هو الذ  سيدير عمتفرل: )أحد اارور جييب(: 

من أوهلا إىل آخرها. ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: هو الذ  

  يل.سيدير عملية التدريب من أوهلا إىل آخرها  

  هو الذ  حيفز  هو (ق ل)إًذا وضحم أهمية أو دور املدير 

هو الذ  يقرر هو الذ  حيدد االحتياج  ج  الذ  يءوق للربنام

َمن حيرر وَمن ال حيرر  كل هذه العملية ُتجهز املتدرع أن 

جيوء ولديه استعداد لتق ل املادة ونقلها للعمل. طيب  َمن يأتو 

ثم )ا اضر املدرع. يف املركز الثانو؟. )أحد اارور جييب(: 

د اارور   تفرل  )أحرأ  آخريءتأن  وُيعلِّ (: املدرع  

  )أحد اارور جييب(: طيب  رأ  آخرجييب(: املوظ . 

 املركز الثانو يأتو يف الذ ما ااء ا . طيب  املتدرع ........ 

آراء تقول: ق ل. ثم متى؟ ق ل أ  أثناء أ  بعد؟ هو املدرع  طيب  

أنا كنم مثلكم أعتقد أنه أثناء  )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: 

  ق ل الربنامج التدرييب  وقد ال يكون ق ل إال أنه ظهر له دور

كون جهة التدريب نقصد يا إخوانو  املدرع بشخصه  بل قد ت

بدَّ أن هو الذ  ال املدرع الذ  ُكلِّ  بالدورة ملَّا نقول ال نقصد  

عادًة مشاريع التدريب ُتطرح وترسو على بل يذهب  ال  

هلا  هذه الشركة التدري يةواركات متخصصة يف التدريب  
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وهلا دور ق ل الربنامج ؛ ألن هو اليت لديها املدربون  دور

التعلُّم  طيب  َمن يقول يف انتقال  مهٌمدوٌر التدرييب  وهو 

إلعداد ا توى. ثم )ا اضر )ليش؟(. )أحد اارور جييب(: 

ا توى بناًء على االحتياج   هذا جزء  ُيعدُّيءتأن  وُيعلِّ (: 

)أحد اارور جييب(: تفرل  ور مهم؟.   غريه  ملاذا له دحلو

)وا  املدرع نفءه  ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: .... .............

قول أبشر ويدق على صدره  ما يف مدرع يقول ما أعرف  بل ي

اجلهة ما عليك  أدرع(. طيب  تفرل  )أحد اارور جييب(: 

ر يءتأن  ................ ثم )ا اضالتدري ية ختتار الشخص 

يتأكد من أن إنه حيث له دور مهم؛  (ق ل)املدرع وُيعلِّ (: 

لصحيح  وجير  مقابالت مع ملدراء قد حددوا االحتياج اا

نا قلنا أن املدير ألن  هم بأهداف الربنامج التدرييب؛عرِّوُياملدراء  

ير ال يعرف ما هو أهداف طيب إذا كان املد. له دور )ق ل(

)راح( ه الذ  سيصري على املنظمة  كي  وما هو أثرالربنامج  

جيلس مع املوظ ؟!   هنا يأتو حيفز املوظ ؟!  كي  )راح( 

وذلك الربنامج التدرييب يف عالقته مع املدراء؛  (ق ل)دور املدرع 

 الذين ااركوا يف إعداد االحتياج.أنهم هم من ليتأكد 

أيًرا أن تقو  اجلهة التدري ية باختيار جلنة أو جمموعة 

ء ا رتمني يف املنظمة  من املدراون مشر ة على الربنامج تك



 

 
 

 الدورات التدري ية وتقييمها 11

ملاذا؟!. )أحد اارور جييب(: التقييم. ثم )ا اضر يءتأن  

 ( اآلن  ق لق لقلنا )  ولكن حنن وُيعلِّ (: التقييم واحد

)أحد اارور جييب(: . الربنامج  هذا يعطو مسعة للربنامج

ل ختيَّ: التحفيز  )يعين( (وُيعلِّ  التحفيز. ثم )ا اضر يءتأن 

هو   املشرف عليه التدرييب هذامثاًل إذا قيل لك أن الربنامج 

أنم بأهميته؟!  الرئيس التنفيذ    ماذا سيكون إحءاسك 

)أحد اارور جييب(: ......... ثم )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (: 

ما ااء ا  عليك. طيب  تفرل: )أحد )او م إيش لون( 

.................................. ثم )ا اضر يءتأن  اارور جييب(: 

طيب  حددنا اآلن اثنني: أكيد اختيار املدربني  نعم   وُيعلِّ (:

بني ا اضر  شااا)نقا  والثانو؟ املدرع. (ق ل)قلنا املدير األول 

: ال عض يرى أن املدير ق ل  وال عض يرى أن وأحد اارور

ثم (  يف اإلعدادكذلك "ق ل" و "ءأثنا"املركز الثالث للمدير 

 )ا اضر يءتأن  وُيعلِّ (:  يل  املدير له دور يف كل املراحل

 أكثر تأثرًيا يف انتقال أيهانتكلم  نوحن  )ق ل  أثناء  بعد(يف 

  (ق ل)املدير هو قلنا أول واحدة . ؟التعلُّم من التدريب إىل العمل

التدريب  حنن  (عدب)املتدرع    الثالث(ق ل)الثانية املدرع 

حد )أومتدرع. أاخاص: مدير  ومدرع   نتكلم عن ثالثة

ألن  ق ول..... قابل أن يءتوعب وعنده جييب(: .......رور اا
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  هذه وجهة نظر حلو)ا اضر يءتأن (: ثم وإمكانيات. ُيط   

  طيب الءؤال: (بعد)الثالث يا إخوانو هو املدير   غريه. مق ولة

ُيمكِّن اارور جييب(: التمكني     )أحد  تفرلملاذا؟

أحءنم  )ا اضر يءتأن (: ثم . املوظ  من تط ي  ما تعلَّمه

أن املتدرع بعض الشركات  هو  قع  يهات أحد األخطاء اليت 

هنا يأتو و؛ نه من تط ي  ما تعلَّمهمكِّيذهب إىل الدورة ثم ال ُن

صة ألن دور املدير  مبعنى أنه ال بدَّ من أن نعطو املوظ  الفر

الدورة لن جتعلك تتقن ألن  يتقنه؛؛ لويتمرَّن عليه يط ِّ  ما تعلَّمه

لن   (مهارات اإللقاء)إذا حررت دورة يف . مثاًل  ايًئا أبًدا

ستخرج مبفاتيح تدلك على الطري     قط خترج خطيً ا مفوًها

ا مفوًها  خطيً ا مؤثًرا  ولكن ال بدَّ من لكو تص ح خطيً 

إىل أندية  بأن تذهبن. طيب  إن مل يءمح لك املمارسة والتمري

تتعلم عندهم  إن مل يءمح لك بإعداد ؛ لوحترر اخلطابة

  إن مل يعطك  رصة لتقد  أنم حماضرات وتلقيها على زمالئك

 ؟العرض الذ  تقدمه اإلدارة بداًل منه   متى جتيئك الفرصة

ا لن يكون لديك  رصة!. إًذ  ؟!ومتى تط   املهارة اليت تعلمتها

  الحظوا  )بعد( (املدير)هنا يأتو الشخص الثالث  أال وهو 

كلها  حتى اآلن مل نصل للمتدرع   هذه خالفم التوقعات

 أخذ املرت ة اخلامءة.املتدرع 
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منا عن ثالثة حنن تكلَّالرابعة َمن أخذها؟   طيب 

)أحد حرور . واملدرع    هم: املدير  واملتدرعأاخاص

ما ااء ا  م )ا اضر يءتأن (: املدرع )أثناء(. ثجييب(: 

أخذ املرت ة الرابعة. بعدها  جاء املتدرع يف املدرع أثناء عليك  

املرت ة اخلامءة  دوره وتفاعله وحرصه وقدراته ورغ ته 

)أحد فرل  الصادقة يف نقل ما تعلمه إىل العمل. طيب  ت

)ا اضر يءتأن (: ثم تطوير عمله وأدائه. اارور ُيعلِّ (: 

ن يتطور أًعا هذا هو اهلدف األساسو  اهلدف األساسو هو وط 

نرجع ونءأل سؤااًل  طيب   .هيف اوء معني أرسلناه من أجل

  طيب. َمن ؟!وهذا سنعطو عليه جائزة  ما رأيك يا أبا عاصم

أول َمن ر ع ؟  نعم  يذكر لنا األربع مراحل لتقييم التدريب

)أحد ليك. تقل إيده  ثم أنم  إن مل جيب صوابًا   ءنن

.....  رابًعا  :التعلُّم  ثالًثاأول اوء: ....  ثانًيا: اارور جييب(: 

هذا )ا اضر يءتأن (: ما ااء ا  عليك  ثم النتيجة أو األثر. 

ه  وهو تأخذه إن ااء ا   ال تذهب وترتك  الكتاع هدية لك

هو كتاع اهري  عنوانه: )كي  كتاع له عالقة بالتدريب  

قاء وتؤثر يف اآلخرين(  وقد يكون الكثريون تكءب األصد

ال مدرع    أ ُّ؟!قرأ هذا الكتاع  ولكن ما عالقته بالتدريب
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تقن مهارة العالقات حيءن العالقات ويقرأ هذا الكتاع  لن ُي

 مع املتدربني  وهذا حنتاجه يف حياتنا كلها.

طيب  َمن يذكر لنا الثالثة أاخاص الذين هلم أكرب األثر 

الشاع الذ  التعلُّم من القاعة إىل العمل؟. نعم   ليف انتقا

املدير. اش: أحد اارور جييب: نق)وراءك  )معلش(  

ق ل. املدير متى؟. أحد اارور جييب: متى ــ اصرب ــ ا اضر: 

هذه ا اضر: . ا اضر: حلو. أحد اارور جييب: املتدرع بعد

ملدير ا: جييب رورغريه  تفرل: أحد اا )ما ض ط معك(.

خالص  خالص  . ا اضر: واملدرع أثناءواملدير بعد  ق ل  

 أحد اارور) تفرل:غريه  . طيب  (الفرصة عليك)راحم 

 ا اضر)ثم املدير ق ل  واملتدرع ق ل  واملدرع أثناء. : (جييب

أحد ). تفرل:   ماج م واحدةخالص  : وُيعلِّ ( يءتأن 

املدرع )بعدين(   ودرع ق لامل: املدير ق ل  وجييب( اارور

تفرل   رقم معك الثالثة. : يءتأن  وُيعلِّ ( ا اضرثم ). أثناء

املدير ق ل  املدرع ق ل  املدير بعد. ثم (: جييب )أحد اارور

 موجودةما ااء ا  عليك  وهذه نءختك )ا اضر يءتأن (: 

 أبو مشعل  أعر هم االثنني.املهندس هنا  و

ما  ناه  ما هو التدريب اجليد؟طيب  أعود للءؤال الذ  سأل

: ................. ثم (أحد اارور جييب. تفرل  )؟اإلجابةهو 
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ال  اإلجابة عند منرية  ماذا قالم : وُيعلِّ ( ا اضر يءتأن )

و تدريً ا ليس هناك اوء امسه أكاًل جيًدا أمنرية؟ قالم: )

   تذهب حترر ؟امسه أنم ماذا حتتاج جيًدا  هناك اوء

ًذا بعد اليو  إذا ااهدت إعالًنا  ماذا   إرة اليت حتتاجهاالدو

قد هل أحتاجه أ  ال أحتاجه؟  هذه أول نقطة. طيب  تفعل؟  س

  طيب .يأتو اخص ويقول طيب اآلن أنا أحتاج هذا العنوان

 دحمم)اتصلم باألخ  الربنامج التدرييب م هذا قيِّن ُأأريد أ

ُيشار إليهم اء ا  ــ ــ ما ا  وهو املدربني الذين (الزبيد 

ن طيب  إن كنم أريد اآل  وقلم له: )يا أخو حممد  بال نان

ا الءؤال  )ويش رأيك  ويش وسألونو هذأن أحرر دورة  

 (جنادة طارق بو)قال لو أنه يذكر أنه اتصل باملدرع  نءو ؟(. 

وأ رل من درَّع على العادات الء ع  مسعتم عن وهو من أاهر 

ط ًعا هو توق  بء ب ظروف صحية مرَّ بها.  ! العادات الء ع؟

ما ا توى   العنوان ما اترح لو ل أنه ملا رأيمقا ب. يقلم له ط

  ويعين كان العنوان جذاًبا  ؟وهل  عاًل سأستفيد منها أ  ال

 التفاصيل أن يرسلوا له اتصل جبهة التدريب  وطلب منهم 

أكلم   قال ممكنا ما نرسل لك التفاصيل.    قالووا توى

األخ حممد اتصل  قالوا نءأله   إن وا    لتكلمه.   ؟املدرع

شرح له عن الدورة  ويقول أنه ما اقتنع ما  باملدرع  الزبيد  
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ول يو    إذا رأيم أنك لن احرر أاملدرع ا توى   قال له 

 مل باقو الربنامج. ال تْكتءتفيد  

ك نَّ تغرال ــ إذا أردت أن تقيم الدورة ــ إًذا أحد الوسائل

تتواصل مع أن   حاول ؟اسأل ما هو ا توىبل  العناوين 

لنا؟؛ ألنك قد تكون حاضًرا نفس  املدرع  وتءأله ماذا ستقد 

الدورة ولكن تغيَّر املءمى  وهذه قد صارت لو أكثر من 

أ  وا   قال مرة  أذهب وأحرر الدورة  وأجد املءمى  ثم 

يف الءاب   يف األول   كنم أذهب وألن  اسم الدورةغيَّرنا 

حلو  يا سال  اع وجذَّ  العنوان العنوانأذهب على  كنُم

 ! تفاجئ أنك. خالص  أحرر 

عن:  ل من حرر الدورة عند هذا املدرعاسأالشوء الثانو  

إذا كان هذا عليه؟    م؟ وما األثر الذ  حصلتدماذا استف

  إًذا  هذه الدورة قد تكون حتتاجهأنم األثر هو الذ  

أنا أتكلم على صعيد األ راد وليس على صعيد وناس ة  م

 املنظمات.

تقييم التدريب  هو ل أيًرا من ضمن األاياء اليت نلجأ إليها

املءتشفيات  مثل اآلن نظمة نفءها  هل هو منظمة معتربة  امل

هناك أمساء أن تذهب للعالج   أين ستذهب؟  إذا أردت 

 الغالب أط اؤها حمددة  تعرف أنه وا  هذه املءتشفى يف
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معرو ون  حتا ظ على مسعتها  ومسعتها عند الناس أن 

أط اءها جيدون  قد يكون لديها ط يب غري جيد  وارد  

ة لكن الءمعة الطي ة هلذه املءتشفى واإلجراءات املوجود

ومتابعة املرضى وكل  األط اء عندها يف مراق ة اجلودة ومتابعة

هو اليت جتعلك تذهب إليها. عتها   مساألاياء اليت لديها جيدة

ء بالنء ة للتدريب  أوقات تلجأ إىل املنظمة كذلك نفس الشو

ونرجع ونقول حءب وتأخذ الدورة عندها   يدةاجل ذات الءمعة

 .(حءب احتياجك)احتياجك  دائًما املرجع هو 

 عيَدإذا أردُت أن ُأوذا على الءريع عن تقييم التدريب. ه

 أ  دورة نرُّ ؛!(إجابة منرية)وا تذكر :ايًئا وأؤكد عليه  هو

دورة جيدة   اامسهليس هناك دورة عليك  جاوع على نفءك  

ث يف حمتوى َح  وابم؟هل هذه الدورة ستليب احتياجوبل: 

 ال وكي  قيَّمه الناس؛ واسأل عن املدرع  الربنامج هذا  

ميكن أن    والميكن أن جيتمع الناس على مدرع غري جيد

وجزاكم ا  خرًيا على على دورة غري جيدة  مع رأ  الناس جيت

   وعوًدا إليك يا أبا عاصم.حءن إنصاتكم
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 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

وق ل أن أنطل  إىل التعقي ات  ااقيقة لو جزاك ا  خرًيا  

ة سوق الدورات   ااقيقم اارة استفءار ...........ــ أنا ــ 

التدري ية وخصوًصا ما .......... بتدريب الذات ............  أنا يومًيا 

يصلين يف بريد  ما ال يقل عن ثالث دعوات للمشاركة يف 

أحس أن اهلدف منها ليس الدورات بل الءفر  لكن دورات  

ة  دورة يف ماليزيا  دورة يف دورة يف بريوت  دورة يف القاهر

ااركم يف بعض الدورات يف معهد التدريب قد وأنا  كذا.

حوالو بية  وتأتيين دعوات تصل إىل جلامعة الدول العرالتابع 

ثالثني دعوة لدورة تدري ية متخصصة من هذا املعهد حبد ذاته  

ا  خرًيا أخينا  مجزاههم ط ًعا هو ألهل االختصاص  و

من اارور جملرد    أبو  هد أن هناك نوع.................................

الءفر أو ....... أحياًنا من بعض املنظمات  اارور أو لغرض

االنتداع للءفر  وأكنوع من املكا أة  موظفيهال عض 

 والتذاكر دون النظر إىل اااجة اليت مسيتها .............
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 عادة األستاذ املهندس/ عادل بن صاحل اجلهيماي:احملاضر: س 

ثرًيا يف بعض الدورات  بل بعض نعم  هذا وارد  ونراه ك

َمن يرغب يف   ثم قال: !ى الشهادات يف أول يو لدورات أعطا

وَمن ال يرغب يف اارور  ـ )الشهادة  ! اارور )ا  حيييه(

جلهات تريد من املوظ  أن . لكن باملقابل   إن بعض ا!معه(

ويتدرع على هذه املادة التدري ية   الثقا ات األخرى ينفتح على

  هذه الدورة يف هذا اجملتمع  جمتمع آخر؛ لريى كي  ُتقدَّ يف

موظفها إىل   ت عثل اجلنءيات املختلفة معه؛ وكيفية تفاع

منها أنه )يتمشى( وهذا هدف  يريدونه أن دورة خارج اململكة  

 هو مقصودة ال يم واألسرة ويأخذ راحة )او (   خيرج عن جو

ال تكن  قط للـ  يف بعض اجلهات ُترى  )يروح يتمشى( لكن

تياًجا هم يريدونه أن ال  بل يرسلونه لدورة تليب اح(  )التمشية

  إخصائو تدريب  هناك دورة عن التدريبمثاًل: يتطور  يه. 

مثل تلك اليت يعقدها وختصص التدريب  وتقييم التدريب  

)كريك باتريك(   له دورة مدتها ثالثة أيا   يعقدها أوقاًتا يف 

تريفونه  وأوقاًتا ُتقا  خارج الءعودية. الءعودية حيث يء

  أنا : وا  أريد أن يرتاح موظفو )او ( يجوء مدير ويقول

تعال يا عادل اجلهيمان  أنا وا  ضاغط عليه يف العمل؛ مثاًل: 

ثم   التدريب تقييمتحرر الدورة هذه يف تذهب لأريدك أن 
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وجود . نعم  موجود هذا  ومترجع وتنقل الفائدة هذه لزمالئك

 قط جملرد الءفر  بال هدف  أنهم يذه ون وهو اخللل الثانو 

إدارة وأيًرا يف أنا أعتربه يف الرئيس امل اار   ولكن هذا اخللل

ا جييئها االسم ــ    لمَّيف ذلك اهلا دوًراملوارد ال شرية؛ حيث إن 

ا ير ع املدير اسم ملَّوــ  يف كثري من املنظمات االحرتا يةاآلن 

هيمان للذهاع ارور دورة تدريب مدربني   يقول له عادل اجل

ادل اجلهيمان مهندس كهرباء )ليش أبغاه )ليش؟!( عتعال  

يتدرع تدريب مدربني؟!( أعطين مربراتك   إن ردَّ عليهم 

أج م  هل مبربرات مق ولة وإال ير رون إعطاءه الدورة  

 تفرل.

 لعزيز بن سعادة األستاذ الدكتور/ عبدا: مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

واآلن مع التعقي ات واملداخالت  املهندس صاحل بطيش  

  ليتفرل.

  :صاحل بطيش/ األستاذ املهندسسعادة مداخلة: 

والصالة  بركاته  اامد   سال  عليكم ورمحة ا  و

لراعو الندوة  أواًل الشكر لءال  على رسول ا  وَمن وااله. وا

س عادل على هذه ا اضرة الطي ة. والشكر موصول للمهند
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يف  يع ُأتيحم لو  رصة حرور دورات  بدون م الغة حقيقًة 

أالحظ أن الدورات وصلم إىل ...... جزيرة )......(    أحناء العامل

ااهلا؛ ال حمتوى  وال .........  هلا  ُيرثى عندنا يف اململكة ُيرثى 

 ةغري من ثالثمتهناك حاالت نادرة استثنائية. الدورة هو 

ا توى غائب متغريات: ا توى  واملدرع  واارور.  

حرتامو للمهندس عادل  مع االتخصص عنه   تجد مثاًل  و

دورات يف املوارد ال شرية  أو يعطون جند مهندسني يعطون 

دورات يف االقتصاد؛  التخصص غائب جًدا  إذا غاع 

الفائدة من التخصص  هزل ا توى  وإذا هزل ا توى انتفم 

  َمن يدرع الدورة. وخبصوص مصطلح تدريب املدربني

 ماذا؟ يدرع يف املوارد املدربني؟  واملدرع هذا يدرع يف

أ  يدرع يف مشاريع؟  الوضع ال شرية  أ  يدرع يف اهلندسة  

ولغياع تدريب اململكة ُيرثى له؛ لغياع التخصص   )يعين( يف

 املتدرع يف ختصص معني  واكًرا.

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : لندوة واملضيفمدير ا

 :إبراهيم الُعمري

 األخ الكريممداخلة اكًرا للمهندس صاحل. واآلن 

    ليتفرل.ع دا  رضوان اجلرفاألستاذ/ 
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 سعادة األستاذ/ عبداهلل رضواي اجلرف مم إخصائي تدريب  مداخلة

 :ومستشار تطوير القيادات

  الشكر ألبو عاصم وللمهندس بءم ا  الرمحن الرحيم

هندس عادل يرى التدريب يف عادل  .................................. امل

ع حكومو اطوأنا كقأو الشركات   ت االقتصاديةاملنشآ

......................... ال أرى أن نتطرق إىل هذا وخ ري حكومة 

..... كما التدريب يف اجلهات ااكومية  رمبا .......... األمر 

.............  تفرل أبو عاصم أنه أحياًنا الستمالة الشخص 

 بركاته.ووالءال  عليكم ورمحة ا  

 

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

وعليكم الءال  ورمحة ا  وبركاته  اكر ا  لكم  

 م التعقيب.وهناك بعض املداخالت املكتوبة  ولك

 عادة األستاذ املهندس/ عادل بن صاحل اجلهيماي:احملاضر: س 

ع دا  اجلرف  حفظه طيب  بالنءب ملا ذكر األستاذ/ 

يو  سألم عن التقييم  ا   وهو مءتشار تطوير القيادات  

ال ذهنك. )يعين( م الربنامج التدرييب والتقييم يف قال صمِّ
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وأنم ما أخذت يف اعت ارك  ميكن أن تصمم برناجًما تدري ًيا

لنا يف بالنء ة أثناء التصميم كي  ستقيس األثر   هذا مهم 

  أنه وأنا أصمم ااكومية أو اخلاصةسواء يف املنظمات 

سُأقيِّم هذا  كي التدرييب جيب أن أضع اسرتاتيجية: ) الربنامج

 كونن ت  وجيب أ؟(الربنامج يف املراحل األربعة اليت ذكرناها

  أن هذا ما درعوعند املتدرع  وعند املاملدير   معرو ة عند

اخلطوط  حتى ال يفاجأ املتدرع بذلك عند الرجوع.؛ سيحصل

حيصل على أ   اخص الءعودية مثاًل لديها نظا   وهو أن أ َّ

دورة تدري ية  يجب أن يقد  عرًضا تدري ًيا عن الربنامج 

ملتدرع ا يعرف ا لمَّالتدرييب الذ  حرره وماذا استفاد منه  

 بدَّ أن يرجع بفائدة من الدورة   إنه هذا الشوء وأنه ال

 ل ما حصل عليه.يءجتاارور ويحرص على س

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

)يعين( حنن هناك دورات  وحقيقًة  جزاك ا  خرًيا 

ت ختصص وذاات متخصصة  نتكلم عن حبر  هناك دور

دقي   ويف الغالب وحءب انط اعو ومشاركيت يف بعض هذه 

الدورات   إن اإلنءان خيرج منها بنتيجة ملموسة. وهناك 

 يءمح لو أستاذنا:ا  وْلليءم ختصًص لءفات  علىدورات تدور 
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  دورات يف تنظيم الوقمدورات يف تطوير الذات  دورات يف 

هذه ااقيقة   ةعام عموميات  وأحياًنا جوانب إداريةكذا  

.......   يربز  يها وي دع  يها بعض املدربني وخيف  ال عض اآلخر

ق أكثر ءوَّزبائن أكثر وُتيءمح لو أستاذنا  وأحياًنا نقول  وْل

 من غريها   ما أدر  ما تعليقكم على هذا األمر.

 عادة األستاذ املهندس/ عادل بن صاحل اجلهيماي:احملاضر: س 

هلا   للتعليم الفين والتدريب املهين ط ًعا املؤسءة العامة

)يعين( حتاول أن ُتقنِّن سوق التدريب يف    هو جهود طي ة

 يقولوا: )الش  أكرب من الرقعة(؛اململكة  لكن مثل ما 

دعونا نأخذ بهيئات أخرى  )يعين( أيًرا )يعين( نقارنها مثاًل 

    املواصفات واملقاييسيف اململكةمثاًل هيئة الغذاء والدواء 

وأنه  عاًل وا    جهاز بأجهزتها هل تءتطيع أن تفحص كَل

يصعب عليها هذا  !واختربته؟ هذا اجلهاز )طلع( من عند 

جبهود ما زالوا يف بداياتها  اآلن وضعوا الشوء   هم حاولوا 

اهادة تدريب. أنه جيب على املدرع أن حيصل على بارًطا 

ة من أن حيصل على اهادوضعوا ارًطا آخر وهو وكذا 

الءاب  مل يف ن التعليم الفين والتدريب املهين  املؤسءة العامة م

 كل هذه حماوالت لتقنني ما  يكن موجوًدا هذا الشوء.

ذكرت يا دكتور  لكن ي قى أنم أيها املتدرع  أنم املفتاح  
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ال حترر دورة إال إذا كانم حتق  احتياجك  وتكون قد 

ا إن استطعم أن وأيًرَمن س   وحررها عن املدرع.  سألَم

 املفاتيح  دعنا من ؟يف هذه الدورةأنم تقول للمدرع ماذا تقد  

اخص آخر اخلطوات يءّميها قد  املفاتيح الء عة  الء عة 

اليت  باسم آخر وأرجع وأجدها نفس الدورةها اأو مسَّاجلذابة 

 إًذا الدور علينا ق ل وبالتالو ال أستفيد أ  اوء.  نحررتها م

اص اخلقطاع يف ال سواًءربني أو كمءتفيدين  كمد حنن سواًء

 لنقو  بتمحيص هذه الدورات ق ل أن نءجل  يها. راد  األأو 

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

بعض تركز على سؤال يقول: نءمع كثرًيا عن دورات 

و )دورة تدريب العناوين  مثل دورة )املشاريع االعرتاضية( 

 .الدورتني؟............. مرمون هاتني هذين الُعنمَواَنيمناملدربني( 

 عادة األستاذ املهندس/ عادل بن صاحل اجلهيماي:احملاضر: س 

على بعض  لعُمطَّطيب  خبصوص تدريب املدربني  أنا ِا

  برناجًما سنجد به الدورات  وبها خري  )يعين( كل َمن ُيقدِّ

هناك . !ستجعلك مدرًبا؟ هو الفائدة اليت لكن هل ائدًة. 

هناك دورة تعطيك اهادة تدريب املدربني: دورات نوعان من 
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وهناك دورة تعطيك . هذه ال تؤهلك ألن تكون مدرًباوحرور  

 يجب أن وهذا إن كان صادًقا  ص حم مدرًبا. اهادة بأنك أ

خيتربك أثناء الدورة التدري ية على تقديم جزء من برنامج 

تربك أيًرا بعد الدورة جيب أن خيكذلك و)قدَّامه(  ييب تدر

  جماًنا عوهميدعلى جمموعة من املتدربني التدري ية  وذلك 

  ويطلب منك أنم وزمالئك الذين حرروا الدورة التدري ية

بينكم  وسأقءمهادربوا  لديكم الدورة الفالنية ويقول هيا  

 .رة متدربني أو مخءة عشر متدرًبا()عش

ال تق ل اليت تأهلم بها  أنها لشركة ربيت يف اومن جت

إذا كان ؛  !تدرًبا يف دورة تدريب املدربنيمأكثر من اثنى عشر 

جزًءا  ثالثون متدرًبا  كي  سأارف عليهم وهم يقدمون عند 

  وكي  ؟!يكفو هلذا  ما الوقم الذ  ؟!من الربنامج

   هذا ال بدَّ من وضعه يف ؟!هذا ممارسة سيتمكنون من

أ  اعتمادك أنك مدرع؟ عت ار  هل الشهادة هو اهادة اال

وهلا يعطون اهادة اعتماد مدرع هم قلة   الذيناهادة حرور؟؛ 

اروط و)يعين( اروط قوية  وجيب أن تكون اجلهة اليت 

حتى لو عادل )يعين(  وليءم أ  جهة تعطيك إياها جهة معتربة 

أريد ا  له: ال  اكًر قللك سأعطيك الدورة    قالاجلهيمان 

أنك لو تقول ودورة التعطيين  يا عادل اجلهيمانجهة غريك 



 

 
 

 الدورات التدري ية وتقييمها 11

  يف الءوق ألنه ال بدَّ أن يكون هلا اسٌم!؛ ملاذا؟صرت مدرًبا؛ 

 الءوق يأتو من خربة هذه الشركة  يعين مثل االسم الذ  يف

تعطو اآلن اهادات  وهناك اركات كربى  (ASTDالـ )

ُيقال أنو أتيم ألسوق  ق هلا حتى السوِّأخرى ال أريد أن ُأ

 .لشركة معينة

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

   اارارة اإلسالمية رمبا ُأ  جزاك ا  خرًيا يا أبا  هد

طروحات املعاصرة  وما دا  أن أبا  هد هو س ب لكثري من األ

من الدن الزرنوجو  لربهانكتاع  هذا ذكر تدريب املدربني  

)تعليم وعنوانه: جر  إن مل ختين الذاكرة  القرن الءابع اهل

له أكثر من مخءة عشر ط عة الكتاع املتعلم كيفية التعلم( و

كما ها )تعليم املتعلم طرائ  التعلم(  ويف بعر  اطلعم عليها

تدريب املتدرع طرق التدريب أو اوء من هذا الق يل  وهو من 

ال ........... يف اارارة اإلسالمية  وكذلك أهم الكتب يف جم

... باستئثار عدد من ......................... )أدع العامل واملتعلم(

 ت ..................آاملوظفني يف بعض املنش
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 عادة األستاذ املهندس/ عادل بن صاحل اجلهيماي:احملاضر: س 

ميكن يكون  عندنا مءؤول يف اجلهات ااكومية  

ن حيرر أن غالب َم   وأعيدها  األس   مع األسومع 

)عنده اغل(  أما ما الدورات التدري ية هو )الفاضو( الذ  

املوظ  اجليد الذ  هو )مكروف( وال أريد أن أقول كلمة 

) راغ أبو خريه( إذا جاء ليحرر دورة قالوا له )ال نءتغين 

 أن أتدرع أنا أيًرا   هذا خلل يف ويا أخو حقطيب    !عنه(

خلل يف الرئيس امل اار   املنظمة  خلل يف املوارد ال شرية 

  والفاضو )خليه ترك عليه املعامالتأوا   هذا موظ  جيد  

  نعم (  يروح يتدرعا من اره هذاَنّكيروح يوسع صدره  ُ 

موجود هذا اخللل  واآلن بدأت املوارد ال شرية تعاجله  )يعين( 

 رباء  املوظ  ملا يدخلمثاًل أذكر جتربيت يف اركة الكه

حيث يعرف  عنده خطة تطويرية؛ الكهرباء   يف اركة اليو 

 (يف)األربع دورات الفالنية  ما  أنه خالل هذه الءنة سيأخذ

عليه إن مل يأخذها  الحظ كي   ب مديره حاَسجمال  وسُي

حتى ال يصري مح له مديره بأخذ الدورة  ءيحاسب؛ إن مل يء

دورات  وال عض بعض املوظفني يأخذ   هناك نوع من االستئثار

 ال.
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 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

جزاك ا  خرًيا  حنن أما  نوعني من الدورات  دورات 

ت إليها  وهناك دورات رمَاَأ  ملوظفني أو تابعني ملنظمات

رار غري أ راد أح (يعين)  ألاخاص خيتارونهم بذواتهم

ولذلك   من أمور   غري ذلكموظفني  رجال أعمال  متقاعدين

عدد من املتقاعدين وممن مل مالحظيت ...... الشخصو أن هناك 

لديهم وقم ك ري يقرونه   وظيفةوليءوا حباجة إىل ال يتوظفوا

يف ........ دورات مفيدة  وأقول مفيدة  أعتقد أن هذا رمبا 

  )يعين( يقرو ثالثة أيا  يف أت اع املنظماتوضع خيتل  عن 

و عاًل يءتفيد منها يف تطوير الذات وغري ذلك من األمور  دورة 

وهو ليس حباجة هلا حبكم عمل  لكن حاجات اخصية 

 قائمة  ما تعليقكم على ذلك.

 عادة األستاذ املهندس/ عادل بن صاحل اجلهيماي:احملاضر: س 

اج؟(  ش حتت  أنم )وش تيب؟ ونريةنرجع لكال  موجيد  

ووا  سأحرر هذه الدورة   وا   إذا كان لديك وقم  راغ

أرى أستخدمها   أنا اخصًيا  قط لكو أتطور يف مهارة لن 

وقتك يف اوء غري هذا  ءيكون أ رل.  أنك إذا استثمرت
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)يعين( واحد دة أن أتعلم مهارة لن أستخدمها؟!  )يعين( ما  ائ

دورة الط اعة يذهب ارور   ثم يط ع على الكم يوتر ما

  ترى خالل اهر ورة إن مل نارس الط اعةهذه الد   الءريعة

وقتك  ستفقد املهارة  إًذا ماذا استفدت من بالكثري أو اهرين

اذا استفدت من املقعد الذ  أضعته وأنم تتعلم هذه املهارة؟!  م

تغله اخص آخر يءوالذ  كان من املمكن أن الذ  أخذته  

؟!  اًء كانم جمانية أو غري جمانيةسوغريك يف هذه الدورة  

ولكن ُنقنَِّنه يف ما خيدمك وما  م جيٌد أقول )يعين( أن التعلَّ

 ينفعك يف حياتك الدنيا ويف اآلخرة إن ااء ا .

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

د من هل من تعقيب من أح  أبا  هد جزاك ا  خرًيا

 أو سؤال  تفرل. اإلخوان

 تعقيب وسؤال من أحد احلضور: 

تعقيب  )يعين(  استفءار معهناك استفءاران   يف ااقيقة

أواًل يف ما يتعل  باملدرع  يف كثري من  املوضوع ذو اجون.

سواء منظمة ملن نربة  يف بعض األحيان  الأن اااالت جتد 

يف الذ  يتدرع   صيف دورات  أو الشخ( CVيتقد  هلا مع الـ )
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ويكون كما ُيقال ....... ااو   قرية أن يكون املدرع أجن ًيا

باملدرع األجنيب أكثر من اقتناعه مثاًل  ال .......  )يعين( يقتنع

يف هذا    هذا جانب رمبا لو حتدث عنه أبو  هدباملدرع ا لو

يف قرية بعض املتدربني الشخصيني . اجلانب اآلخر املوضوع

لتقدميه. ( اخلاص به CVرض  قط أن ميأل الـ )...... لغ

أحد أن الءل   حيث ُذكر وحيررنو يف هذا ما ذكره 

ألحاديث رسول ا  صلى ا  عليه وسلم  يقول ماذا الوضَّاعني 

بأنه سيتصدى هلا    ُردَّ عليه ؟!تعملون ملائة أل  حديث وضعته

ا ( رمبCVحييى بن معني وأمحد بن حن ل وميحصونها   الـ )

اجلزئية األخرية  . عواهنهيؤخذ على من املناسب أن ُيفحص وال 

إذا مسحتم لو  يعانو ال عض ممن يتوىل التوظي  مثاًل ضرورة 

وقد خصية مع املتعلمني اجلدد كموظفني  املقابالت الش إجياد

تدريب هذه  يف بداية الندوة عن قرية الأو تكملنا ق ل قليل 

ت املوجودة ولألس  أن املخرجا. وأنها تدخل حتم مظلة التعليم

و املنظمات التعليمية داخل ءب اجلامعات أاآلن عندنا ختتل  ح

تراكمو عاٍل   ٍلصل على معد تجد أن هذا مثاًل حي؛ ال لد

  معه يف املقابلة الشخصية ا جتلسملَّبينما ــ حقيقًة ــ كفاءته 

ختتل  عن خمرجات جامعة أخرى أو جهة تدري ية أخرى  
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ويوضع له وزن يف   ال بدَّ أن يوجد معيارفاوت  هناك ت يكون 

 ذا األمر.هلاملقابلة الشخصية 

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

 هل لك تعقيب؟.

 عادة األستاذ املهندس/ عادل بن صاحل اجلهيماي:احملاضر: س 

ثقا ة  )يعين(  ا  هذالمدرع األجنيب وا لو  وبالنء ة ل

وهو ما زالم قائمة  وقد يكون ال عض غري يف يو  وليلة  وال ُت

اركات اترح أن الرئيس حيث   ا مسع ب عض الفرائحمنَّ

اترح أن اهادته مزورة    اواوا( معهبعد أن )ته  هلا التنفيذ 

ومع األس   والط يب الفالنو اترح أن اهادته مزورة  

له حييى بشري  حيث وص األستاذ/ مثااًل خبص وسأعطيكم

وزير التعليم أو وزير الرتبية  يءمعهالو أننى )يعين( جتربة 

مركًزا امسه مركز )مسا(  أنشأاألستاذ حييى املعين بالتعليم  

إذا تعدى يأخذ الطفل ق ل مرحلة الدراسة  يعين سن كم؟ 

ويعطيك يأخذه    الءادسةكمل أن ُيق ل وثالث سنوات ال

اًل  شكَّإذا أعطيم ولدك كتاًبا ُمأنك ه خالل سنة  أنتعهًدا 

من املمكن أن )يعين( حظ  الوال بدَّ أن يكون مشكاًل  
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األستاذ    يقولالقرآن الكريم وهو أصعب الكتب قراءًةه يتعط

إذا مل يقرأ لك قراءًة صحيحة   ءأرجع لك )الفلوس( حييى 

ما !  لنا يف اارانة  ما رأيكم يا إخوانو؟اليت د عتها 

  هذا الربنامج )عجزنا( أن نءوقه يف اململكة رأيكم؟!

إىل ريجع ل( حقائ ه ّ ُر)َيــ األستاذ حييى ــ وهو اآلن نا(  )عجز

وأتوسع يف مدرسيت اليت )ديرتو(؛ ويقول سأرجع إىل مصر  

يقرأ  اليو  بها طفل )يطلع( منها نا  هل حرانات! تحتها هناك

أحد )بدون أخطاء؟!. ل كََّشمن القرآن أو من أ  كتاع ُم

يف حفر ال اطن. جتربة : موجود  أنا وقفم على جييب( اارور

لكن  طيب  ممتاز  موجودة : وُيعلِّ ( ا اضر يءتأن )ثم 

: قليل. يءتأن  وجييب( أحد اارور). الءؤال كم عددها؟!

و أن الذ  جاء قليل   مع األس  ل: قائاًل( ا اضر يءتأن )ثم 

 نلندية  وأحءن مدارس أجن ية ومدرسة أجنيب  بهذه اخلربة 

   تح هذه ااراناتلوجدنا العامل يتءاب  إىل تعليم وكذا  

 هذه ثقا ة وال نءتطيع أن نتدخل  يها.

  هناك ؟!وكيفية نحيصها ا بالنء ة للءرية الذاتيةأمَّ

وكذلك املدرع إذا جاء ر جتربة لكل موظ . ثالثة أاه

مك  قيِّو)أبو أاو ك( وُأدورة  لو   له تعال قدَّ ُقلم  كيدرب

  ال يوجد هناك حل آخر. ال أوللتدريب وبعد ذلك إما أعتمدك 
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( copyجعلوها )........( ......حتى الشركات العاملية كشركة )

دائًما  يعتمد مدربني يف جهات خاصة يكونونوهو الذ  

املنظمة اليت )يعين( نفس املءتوى؟ ال  وبمدين  هل كلهم معَت

( %95مدرع حيصل على ) هناك؛ جتد تفاوًتابها أنا   تأهَّلُم

  إنه من حقكوهلذا الفارق  ؛ (%77ومدرع آخر حيصل على )

   هذا من التمحيص أن تقول )أبغى( هذا املدرع )جب لو إياه(

.... امليدان(  جتربه وحترر وأوقات كما يقولون )امليدان 

 ثم تعتمده.عنده  

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

جزاك ا  خرًيا  تعقيب بءيط إذا مسحم لو  .......... من 

ليس ارًطا ....... دورة تدري ية ............ اآلن .............................. 

 ة............................... ومءجل على أوراق   نحن يف زمن التقنية

وهذا ميءر اآلن يف ما  وتطلع على أدائه و.......صوت وصورة 

الكثري ورمبا وي دو لو مَلن يتخذ القرار يف الرتايح  كذلك 

هناك بعض   كلنا بدون استثناء قد حررنا دورات تدري ية

املدربني يشدك بالتقنية  بال اوربوينم  بالعروض الصوتية  

وهناك   مع ااروربااركات بالتفاعل بالصورة املختلفة  

 الءاعة )بس( متى (تنفض)من يلقو عليك درًسا مماًل  )يعين( 
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درع ااقيقة له دور يف التشوي  ملادته ؟   املخترج من القاعة

 .تابعة املتدربني واألخذ منهوم

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

 هل لك تعقيب  تفرل.

 قيب وسؤال من أحد احلضورتع: 

والءؤال للمهندس عادل ولك أيًرا يا أبا ...................... 

أليس التدريب ال بدَّ أن يكون له أثر على ال يم   ما عاصم. 

هو أثر هذا التدريب على ال يم  على الزوجة  على األوالد؟  

ء ُيصبَّ على يف هذا اللقااآلن إًذا كل الكال  الذ  قيل 

ة  على الوظيفة  على املدير  طيب ؤسءة  على الشركامل

  أين األوالد؟ هل  عاًل ........... أن يكون ؟أين الزوجة !ال يم؟و

   واكًرا.؟هناك أثر على ال يم و .......

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

 هل لك تعقيب يا أبا  هد.
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 عادة األستاذ املهندس/ عادل بن صاحل اجلهيماي:ر: ساحملاض 

وا   بودِّنا يا أبا ع دا   لكن كي  أدخل ال يم 

 عموًماونعم  جيد  زوجك ُيط   أ  ال؟ وأقول هلا وأسأل زوجته 

 إن األثر  إذا مل يتغري املتدرع يف بيته  لن يتغري يف عمله؛ ألن 

 إذا تغري يف بيته  ه على ط يعته  الذ  سيكون  يال يم هو 

وليس العكس. أوىل أنه سيكون متغرًيا يف عمله    من باع

 164  ودَّنا وا  أن يكون هناك تقييم كالذ  يءمونه )

يكم يف ما رأنءأهلم: و  درجة( نرع ضمنه الزوجة واألوالد

 والتدريب هل يصلح أ  ال؟. ؟أبيكم

 لعزيز بن سعادة األستاذ الدكتور/ عبدا: مدير الندوة واملضيف

 :إبراهيم الُعمري

 البدَّ إذا كان التدريب اخصًيا   نعم 

نتكلم عن مهارات التعامل ....  و................................................

وإنتاجية واألمور هذه  نعم  الشخصية  واالستفادة من الوقم  

املتدرع ال اك أنها تري  لل يئة اليت هو  يها وهو جزء من 

 سرة.األ
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نشكر ألبو  هد  ونرحب بكم  يًعا مرة أخرى  

هناك هذه الليلة  يف ونشكركم على تشريفنا باارور 

 وخنتم بك.    تفرل................تعقيب  

 تعقيب وسؤال من أحد احلضور: 

يف  ومشكلة الفءاد املالو...... منظمات ...... أنا أسال عن 

.....  قرآن  حاسب آلو وقدمناه ........................... الدورات

وملا جاء وا قوا لكن دربوا هذا ...... قال ال  أنم منظمة معينة  

 رنءا.................... )علشان .....................(  قلم لو يف باريس يف

جيعل املدير يرتاجع عن تقييم هذه الدورة  الفءاد املالو ......... 

  أو عن عرضها.

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن : واملضيف مدير الندوة

 :إبراهيم الُعمري

أبو  هد ........... باألسئلة  أنه أحياًنا  ....... جزاك ا  خرًيا 

شان يءا ر بعض هذه الدورات تكون باختصار ........... عل

واألصل يف اإلنءان األمانة   وكذا  وكذا  .....................

 أو يف املال اخلاصلمنءان ل العا  وهو أقرع ........ سواء يف املا

 بعض اجلهات تريد أن تكا أأيًرا. وإن كان  رمبا  رمبا  

 الًنا وهو يءتح  املكا أة  وال جند له أحياًنا إال مثل هذه 



 

 

 أ. د. عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري 11

  ويدخل  يها أيًرا قرية األمانة  واخلوف من ا   .......

ة أو اجلهة املؤسءومصلحة ومصلحة املنظمة  مصلحة املوظ   

 اليت هو مؤنن عليها.

نشكر سعادة املهندس/ عادل بن صاحل اجلهيمان ملا تفرل 

     به يف هذا اللقاء  ونكرر الرتحيب بكم والشكر لكم.    
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 صور خمتارة من الندوة
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https://twitter.com/KNews0202/status/ 

http://www.arkan-news.com/?p=300331 
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