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مختصر معايير إعداد الحقيبة التدريبية 1440هـ 2018-م
حرصا من عمادة التطوير وتنمية المهارات على تحقيق أهداف

رؤية المملكة العرب ّية السعود ّية ()20٣0

باالستثمار في ال ّتعليم ،وال ّتدريب ،ومن منطلق اهتمامنا بالتدريب وايمانا منا بأهمية الحقيبة التدريبية وأنها أحد أهم
أجزاء التدريب التي ال يمكن أن يحقق التدريب أهدافة بدونها  ،سعت عمادة التطوير أن تكون الحقيبة التدريبية
المستخدمة مستوفية لعدد من المعايير والشروط التي يفرضها الواقع التدريبي شكال ومضمونا على النحو التالي:
 -1توفر االهداف العامة للحقيبة التدريبية :يتناول هذا المعيار وجود أهداف عامة ومحددة في الخطة التدريبية تبين ماا
تسعى الحقيبة التدريبية إلى تحقيقه ،وما هو المتوقع معرفته من هذه الحقيبة.
 .2تحدياد األهاداف التفصايلية ل لحقيباة التدريبياة :حيان أن الهادف العاام يعطاي صاورة عاماة عماا تساعى الحقيباة إلاى
تحقيقه ،فأن االهداف التفصيلية تعطي تصورا عما تهدف إليه هذه الحقيبة في ضوء المواضيع التي تم التطرق لها.
 .٣تحديد قائمة محتويات الحقيبة :تمثل قائمة المحتويات أحد عناصر الحقيبة التدريبية الجيدة نظراً لما تقدمه للمتدرب
من نظرة أكثر شمولية لعناصر الحقيبة التدريبية.
 .4وجود خطة للتوزيع الزمني لموضوعات الحقيبة  :ال بد من وجود جدول زمني يتم فيه توزيع مواضايع الحقيباة فاي
ضوء الجدول الزمني المتاح ،وأن يكون ذلك موضوعا ً بشكل مفهوم للجميع..
 .5تكامل المادة العلمية وشموليتها لألهداف  :يعتبر تكامل المادة العلمية من جميع جوانبها هو أحد المعايير التي يجب
أخذها في االعتبار لتقييم الحقيبة التدريبية ،وعليه فإنه ال بد أن يؤخذ باالعتبار شامولية الماادة العلمياة لجمياع أهاداف
الحقيبة.
 .6تقسيم المادة العلمية بشكل مناسب :تشتمل الحقائب التدريبية على العدياد مان الموضاوعات  ،ولاذلك فمان المهام أن
يتم توزيعها وتقسيمها بشكل مناسب ،وهذا ما يجب أن تعكسه الحقيبة التدريبية في جوانبها لتحقيق اهدافها التدريبية.
 .7وضوح المادة العلمياة  :تتاداخل كثيار مان مواضايع التادريب نظاراً لترابطهاا ،ولاذلك فاإن مان ضامن معاايير تقيايم
الحقيبة وضوح المادة العلمية وعدم تداخلها مع موضوعات أخرى ال يمكن إيجاد رابط بينها.
 - 8توزيع المحتوى بشكل مناسب على الوقت المتاح :ولذا فإنه يجب تكون هذه الموضوعات التدريبياة موزعاة بشاكل
مناسب حسب الوقت المتاح للتدريب.
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 .9عرض األفكار بوضوح :ال يكفي فقط تجميع األفكار أو الموضوعات التي تحتوي عليها الحقيبة التدريبية إنما من المهام أيضاا ً
أن يتم عرضها بشكل مناسب وواضح ،بحين ال يكون بينها تداخل يخل باستقالليه االفكار المطروحة ووضوحها للمتادرب بالشاكل
الذي يسهل له فهمها واستيعابها.
 .10توفر إرشادات كافيه للمدرب :من المعلوم أن هناك حقيبة تدريبية خاصة بالمدرب وأخرى خاصة بالمتدرب ،لاذا فاأن حقيباة
المدرب يجب أن تكون مكتملة بحين يتوفر فيهاا إرشاادات شااملة للمادرب ال تتارك مجااالً كبياراً لالجتهااد الخااط وإن كاان هنااك
بعض األمور البديهية التي تمثل نقاط مهمة في مسيرة البرنامج التدريبي والتي يجب أن يلفت نظر المدرب
 . -11توفر إرشادات كافيه للمتدرب :يجب أن يتم تزويد المتدرب بإرشادات كافية حول إعداد التمارين واألنشاطة لتحقياق أكبار
استفادة من البرنامج التدريبي ومادته العلمية.
 .12حداثة الطرح واالستشهاد :يجب أن يكون طرح موضوع الحقيبة التدريبية حديثا ً تمشيا مع مساتجدات العصار الحادين ،وأن
يستعين بمراجع حديثة في مجال موضوعه .
 - .1٣تقديم نماذج علمية :توفير نماذج علمية مرتبطة بالنظريات ضمن محتويات الحقيبة التدريبياة ،بحيان يكاون هنااك ارتبااط
علمي بموضوع الحقيبة  ،وبشكل مناسب لسياق الموضوع.
 14توفر أسئله عملية مناسبة  :يعتبر طرح األسائلة أحاد أهام الوساائل التاي تساتخدم فاي الحقيباة التدريبياة للتأكاد مان اساتيعاب
جميع المادة العلمية التي تم تقديمها.
 .15توفر التمارين التطبيقية :ال يمكن أن تكون الحقيبة التدريبية مكتملة دون توفر تمارين تطبيقية فيهاا ،ومان المهام أن تكاون
التمارين التطبيقياة موزعاة باين المواضايع حساب تسلسالها مترابطاة ،و ساهلة ومتضامنه فائادة محاددة أمثلاة (حااالت دراساية –
استخدام األشكال التوضيحية – توفير مهارات تعليم الكبار).
 - 16سالمة لغة الحقيبة ووضوحها وسهولتها :إن اللغة المستخدمة في التدريب في المملكة العربية السعودية غالبا هاي اللغاة
العربية وهي التي تكتب بها معظم الحقائب التدريبية ،ولذلك فإنه ال يمكن أن نتصور أن تكون الحقيبة مكتوبة بلغة ركيكة أو غير
سليمة من حين القواعد واإلمالء ،ومن حين دقة المعنى وما يعبر عنه .إن الحقيبة التدريبة يجب أن تكون لغتها واضحة وساهلة
يفهمها الجميع دون أي تكلف او غموض..
 .17جودة التنسيق واإلخراج (التصميم والشكل) :الحقيبة التدريبية وسيلة تعليمية مساعدة موجهاة للعااملين الكباار ،وهاي باذلك
تختلااف عاان الكتااب المنهجيااة والدراسااية التااي تسااتخدم فااي الجامعااات ،أو المااذكرات التعليميااة الشااائعة عنااد الطااالب .إن الحقيبااة
التدريبية كما نطلب أن تتوفر فيها االشكال التوضيحية نطلب أن تكون متميزة في إخراجها مشجعة لمستخدمها وممتعة له ،بحيان
ال تكون سرداً ممالً ومنفراً للمتدرب.
 .18تحقيق الحقيبة ألهداف الدورة :ال بد من أن تحقق الحقيبة التدريبية األهداف التي وضعت من أجلة ولذا فأنه يجب ان يكون
في نهاية الحقيبة طريقة لمراجعة ما تم تعلمة سواء في شكل تمارين أو مراجعة مختصرة تذكر المشاارك بماا تام التعارض لاه فاي
هذا البرنامج.
 .19وجود قائمة بالمراجع العلمية للحقيبة :الحقيبة التدريبية المتميزة هي التي يستعين فيهاا معادها باالمراجع العلمياة ويحاتفظ
بالحقوق الفكرية ألصحابها ،والبد أن توجد قائمة بأهم المراجع العلمية الحديثة سواء تلك التي تم الرجوع لها واالستعانة بها.

