اٍبسْاَج ايتدزٜيب
سالسل من ذهب Gold Chains
َكدَ:١

إن عممية التدريب ال يمكن أن تخمق اإلنسان الواعي  ،المتفتح  ،ولكنيا فرصة ذىبية

تتاح لألفراد لالنتقال بيم من مستواىم الحالي إلى مستوى أفضل  ،وترجع أىمية التدريب
إلى المزايا العديدة التي نحصل عمييا من ورائو ويكتسب التدريب أىمية بالغة في اإلدارة

المعاصرة  ،استجابة لمتغيرات في بيئة المنظمة الداخمية والخارجية  0فمع التقدم التكنولوجي
ستظير وظائف واحتياجات تدريبية جديدة  ،تبرز معيا أىمية التدريب.
كما يعد التدريب في عالم المجتمعات والمؤسسات المعاصرة ىو أداة التنمية ووسيمتيا

كما أنو األداة التي إذا أحسن استثمارىا وتوظيفيا تمكنت من تحقيق الكفاءة والكفاية في

األداء واإلنتاج .وعن طريق التدريب يستمر اإلعداد لممينة طالما أن متطمباتيا متغيرة بتأثير
عوامل عدة كاالنفجار المعرفي المتمثل في التقدم التقني في جميع مجاالت الحياة وكذلك

سيولة تدفق المعمومات من مجتمع إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى  .فالتدريب يقدم معرفة

جديدة  ،ويضيف معمومات متنوعة  ،ويعطي ميارات وقدرات ويؤثر عمى االتجاىات ،
ويعدل األفكار ويغير السموك ويطور العادات واألساليب .

وبصرف النظر عن كفاءة خبراء التدريب المسئولين عن تنفيذ البرنامج  ،فإن

موضوع البرنامج نفسو يمثل تحدياً كبي اًر لممشاركين فيو كونو ليس برنامجاً تقميدياً في شكل
محاضرات أكثر تقميدية ،بل ورشة عمل بمثابة خمية النحل ..يفتح فيو

البشرية عالمو اإلنساني التدريبي حتى ُيشعر المشارك بحيوية المدربين .
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ديناميك لمتنمية

هيكلية برنامج سالسل من ذهب

ٖدف ايربْاَج ايعاّ:
إن اليدف من برنامج سالسل من ذهب  ، Gold Chainsما ىو إال مساعدتكم الستعادة
ُّ
التدرب األكثر تكاممية واألقوى استم اررية في كل مكان.
التعمم و ّ
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األٖداف ايتفص ١ًٝٝيٌبسْاَج :
إٕ حضٛزى ايربْاَج ٖرا سُٝهّٓو َٔ:

 oالمشاركة في تجربة التدريب المستمر من خالل حمقات مترابطة متكاممة كسمسمة
من ذىب.

 oرفع مستوى اإلنتاج وتحسينو من الناحيتين الكمية و النوعية.
 oتخفيض تكاليف العمل والمحافظة عمى األجيزة وصيانتيا.

 oزيادة مستوى الرضا الوظيفي لدى العاممين  ،بتمبية احتياجاتيم المادية وتقميل
الضغوط النفسية عمييم.

 oتنمية شعور الموظف باالنتماء لممنظمة.
 oتحقيق الذات لمموظفين الذين يمتمكون عنصر الطموح.

 oالتكيف مع المتغيرات التقنية في مجال اإلدارة  ،حتى تحافظ المنظمة عمى مستوى
من األداء يحقق رضا المستفيدين من خدماتيا.

 oتحقيق احتياجات المنظمة من القوى البشرية  ،واختصار الوقت الالزم ألداء العمل
بفعالية.

 oاستخدام التدريب كأسموب من أساليب التحفيز والترقية والجدارة.

 oتوعية الموظفين بأىمية التدريب  ،واكسابيم القدرة عمى البحث عن الجديد  ،وعدم
الركون لمرقابة.

َتطًبات احلضٛز :

ال يوجد متطمب تخصصي لحضور ليذا البرنامج .

املصازن ٕٛاملشتٗدف:ٕٛ
إن من أىم أىداف ىذا البرنامج ىو تأىيل واعداد المشاركين فييا بشكل عممي وعممي

( ميارى ) وانساني  ،حتى يصبحوا مدربين قادرين عمى إدارة البرامج التدريبية بشكل فعمي
داخل القاعات التدريبية و خارجيا .
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ملٔ ٖرا اٍبسْاَج :
يكد زٚع ٢ف ٢تصُٖ ِٝرا ايربْاَج إٔ ْٟاسب املدزبني ٚاملعًُني ٚنٌ َٔ ي٘ اٖتُاّ بايتدزٜب
َٔ األفساد :
 oأي شخص يريد تعمّم التدريب ومتابعة مستجداتو.
 oالطالب وأولياء األمور.

 oالمرشحون لمتدريب في المؤسسات والشركات.

 oالمدربون الجدد الباحثون عن تطوير أنفسيم وأساليبيم العممية والعممية .
 oالمدربين المحترفين الميتمون بإحداث نقمة نوعية فى حياتيم المينية.
 oمدراء الموارد البشرية.

 oمديرو واداريو المؤسسات التعميمية.
 oالمعممون والمشرفون.

 oكل من ييتم بالتعميم والتربية والتدريب.

 oالخطباء والدعاة والراغبين في التأثير عمى اآلخرين.
 oأخصائيو الجودة في التدريب.

األْصطٚ ١األسايٝب ايتدزٜب ١ٝاملشتخدَ ١يف ايربْاَج :
 oأْصط ١نشس اجلًٝد.
 oايعسض اإلٜضاح : ٞأسموب يتم استخدامو لتقديم طريقة أو ميارة معينة تحت ظروف
حقيقية مماثمة لمواقع.

 oأسايٝب املصازن : ١المناقشة  ،دراسة الحالة  ،لعب األدوار  ،العصف الذىني  ،التعّمم
التعاوني.

 oايدزاَا االجتُاع : ١ٝالدراما االجتماعية ىي أحد األساليب ذات األىمية الكبيرة في
التدريب في مجال االتجاىات والسموك.
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 oايكص ١غري ايهاًَ : ١نقوم بسرد قصة غير مكتممة ونترك المتدربين يتصورون الحل ،
وىي من األساليب المحببة في التدريب  ،وترسخ المفاىيم واألفكار بشكل قوي في

أذىان المتدرب وتقوي ممكة االبتكار والخيال لديو.

 oأيعاب ٚمتاز : ٜٔاأللعاب واحدة من األساليب ذات السمات الخاصة في التدريب حيث
أنيا تختمف عن كل األساليب األخرى من حيث أنيا ال تتطمب الكثير من الموارد،

إضافة إلى خمق أو إيداع فكرة من خالل المعبة.
 oاملشابكات ايرتف ١ٝٗٝايتعً ١ُٝٝايتدزٜب١ٝ

 :المسابقات واحدة من األساليب ذات البعد

التعميمي  /التدريبي  /الترفييي  ،التي تضفي البيجة والسرور والنشاط عمى المتدرب

خالل تطبيقيا بحنكة وبراعة.
 oتطبٝكات عًُ ١ٝحاسٛب.١ٝ

 oاألْصط ١خازج قاع ١ايتدزٜب  :التكميفات  /المشروعات  /الرحالت والزيارات الميدانية.

ايٛسائٌ ٚايتكٓٝات ايتدزٜب ١ٝاملشتخدَ ١يف ايربْاَج :
 oجياز عرض لمـ .( Data Show ) ppt.
 oحواسيب آلية.

 oبوسترات جدارية.

 oأقالم ممونة  /ورق  /ممصقات.
 oتقنيات  /آليات التعمّم السريع.

 oالسمات المبتكرة والمصممة بشكل احترافي خاصة بحمقات سالسل من ذىب
التي تش ّكل البرنامج.

إزشادات يًُتدزبني :
 oثمار المعرفة يجنييا فكرك البد وأن تقطفيا أنت بنفسك وتأكد َّأنو ال يمكن أن ينوب
أقرب قريب.
َ
عنك ٌ
أحد في ذلك بأي حال من األحوال وان كان ُ
 oكن منتبياً لمتفريق بين الحقائق و اآلراء.
 oكن مشاركاً في جميع األنشطة .

 oتقبل الدور الذي يسند إليك في المجموعة .
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 oحفز أفراد مجموعتك في المشاركة في النشاطات .

 oاحرص عمى بناء عالقات طيبة مع المدرب والزمالء أثناء البرنامج
التدريبي .

ٍ
القتناص الفوائد بما فييا من
أساليب وعتاد
لديك من
العدة بكل ما
أعد ّ
ّ o
أو ار ٍ
ق وأقالم ووسائط تخزين إليكترونية وان كانت لديك أفكا ارً أخرى ف ُكمُّنا
إنصات القتراحاتك تفضل واطرح ماعندك.

 oبعد كل جزئية من

الدورة حاول أن تشرح ما

يساعدك كثي ارً في تثبيت

تعمّمتو لشخص معك فيذا

المعمومات وفتح اتجاىات جديدة لمتفكير تكتسبيا

من ذلك الشخص ىذا فضالً عن نشرك لمعمم والفائدة.

 oالرغبة في المعرفة

ىي أولى مفاتيح النجاح

واحرص عمى تغذيتيا بحرصك

مع االىتمام.

 oحاول تطبيق

الجيد
فاستغميا االستغالل ّ

المستمر وال تنسى أيضاً أنيا توَلد وتنمو

ما تعمّمتو بجعمو جزء من أحداثك اليومية

وأن تخمق أنت

بنفسك الفرصة لذلك  ،و احرص عمى ما تعممتو في البرنامج وطبقو في

ميدان العمل.

 oساىم في بناء

البرنامج المطروحة وذلك بإضافة ما

سابقة عن موضوعيا فيناك من يحتاج

لديك من معمومات

لمعرفتيا ال تكتفي بالمتابعة

تُطبِق شفاه السكوت عمى معموماتك
ٍ
ٍ
مناسب
مدخل
بإدراجيا مع سياق الحديث أو بإيجاد

وال تنتظر أن يطمبيا أحد منك بادر

المعمومات متعة فكرية وروحية ونفسية تغمرك حتما ً .

وال

إلحضارىا ففي مشاركة

وتعود أن
 oضع انطباعاتك عن
األشخاص وآراءك الشخصية فييم جانباً ّ
النظر عن صاحبيا فذلك أجدى منفع ًة وأرقى
تناقش الفكرة والمعمومة بغض
تعامال.

ك لمجميع "تحترم كل اآلراء
 oالمعرفة تقف دائما في صف الحياد " فيي ُمم ٌ
ِّ
وتؤكد وتُبرىن الصواب "فيما يتعمَّق
تصوب الخطأ
ووجيات النظر غير َّأنيا "
ِّ
الثقافية.
بيا من معمومات لنجسِّدىا في اجتماعاتنا الفكرّية ولقاءاتنا
ّ
 oاحترم أفكار المدرب والزمالء .
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 oأنقد أفكار المدرب والزمالء بأدب إن كانت ىناك حاجة .
 oاحرص عمى استثمار الوقت .

 oاحرص عمى تطبيق ميثاق الدورة فيو منك  ،واليك.

املدزب املكدّ يًربْاَج  :الدكتورة هناء الميث
اجلٗات املستبط ١باٍبسْاَج :
 .1إيالف ترين البريطانية.

 .2مركز دبي لمتعمم السريع.

ايكشِ األ / ٍٚايتعً ِٝايشسٜع :
تطبٝل تكٓٝات ٚآيٝات ايتعًِّ ايشسٜع يف تكد ِٜحًكات سالسٌ َٔ ذٖب
ْكٌ ايتعًِ إىل أزض ايٛاقع:

 تطبيق طرق التعميم السريع عمى موادك الخاصة.

حيز التطبيق.
 طرق لمتأكد من ثبات التعمم وانتقالو إلى ّ

ايكشِ ايجاْ: ٞ
املاد ٠ايعًُ ١ٝاخلاص ١بايدٚزات اييت تصّهٌ احلًكات ايرٖب ١ٝيهٌ
سًشً ١تدزٜبَ ١ٝتهاًَ....١
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تك ِٝٝايربْاَج :
قبــٌ ايربْاَج  :ايكٝاس ايكبً ( ٞماذا تعرف ؟ ..وماذا تتوقع ؟) ..
أثٓاء ايربْاَج  :ايكٝاس ايًخظ ( ٞمن يوافق معي ؟) ..
ْٗا ١ٜايربْاَج  :ايكٝاس ايبعد ( ٟاستبيانات المشاركين )
عكب ايربْاَج  :دٜٓاَٝو يًتُٓ ١ٝايبصسَ ١ٜعهِ عً ٢تٛاصٌ ( ٚملد ٠شٗس َٔ ْٗا ١ٜايربْاَج )  ،بتقديم
خدمة دعم ما بعد البرنامج عن طريق خدمة البريد االلكتروني.

اختباز ايفعاي : ١ٝتفع ٌٝجاْب ايتدزٜب ايعًُٞ

في نياية البرنامج يعقد اختبار لمتأكد من فعالية البرنامج لدى المشاركين ،وتعمن نتيجة

االختبار لكل مشارك عمى حدة (مع مراعاة البعد اإلنساني واألخالقي ) ،وتكون درجات
االختبار كما عمى النحو التالي :
 احلضٛز =  20دزج.١
 االيـتزاّ =  20دزج.١
 ايتفاعٌ َع فسم ايعٌُ =  20دزج.١
 االختباز ايٓٗائ( ٞايتطبٝل ايعًُ 40 = )ٞدزج.١
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ىذا  ،وتجدر اإلشارة إلى أن شيادة ديناميك لمتنمية البشرية لن تُمنح إال لممشاركين الذين
الرار نيائيا في الدرجات.
يتجاوزون  75درجة عمى األقل  ،ويعتبر ق

زس ّٛاالشرتاى :
 1000دوالر امريكى فقط ال غير لممشارك الواحد.

حاي ١اإليغاء :

في حالة ما إذا قرر أحد المشاركين االنسحاب من البرنامج :

 قبٌ بدء ايربْاَج  :تخصم  300دوالر فقط من التكمفة ويرد لممشارك باقي المبمغ
المدفوع.

 بعد بدء ايربْاَج  :تخصم كافة تكاليف البرنامج  ،وال يحق لممشارك أن يطالب بيا.

َد ٙايدٚزٙ

:

ثالثة أيام  /سبع سااات يومياًا

ايتٓفٝر تازٜخ ............................. :
َٛقع ايتٓفٝر ..............................:

املزاٜا املُٓٛح:١
- 1يحصل المشارك عمى شيادة ممارس لمتعّمم السريع من مركز دبي لمتعمم السريع.
- 2يحصل المشارك عمى شياد ة " دبموم فيك لممدرب المتم ّكن " من ديناميك لمتنمية
البشرية.
- 3يحصل المشارك عمى نسخة من المادة العممية المطروحة في البرنامج .
- 4البرنامج معتمد من إيالف ترين البريطانية ومركز دبي لمتعمم السريع .

ايتشج: ٌٝ
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