
 إّن التدريب القائم عىل الكفاية هو نهج تدريب
 وتقييم منظم يسمح لألفراد باكتساب املهارات

واملعارف واالتجاهات ألداء مهام بسيطة أو
معقدة وفًقا ملعاي� محددة

 إّن نهج التدريب القائم عىل الكفاية يف
 التعليم والتدريب التقني واملهني فعال
للغاية لض�ن بقاء برامج التدريب ذات

صلة بسوق العمل

ما هو نهج التدريب القائم عىل الكفاية؟

دليل التدريب القائم عىل الكفاية وأهدافه

تصميم وتنفيذ وتقييم
 برامج التدريب القائم
 عىل أساس الكفايات
 للمهن التي تتطلب

 مهارات دنيا أو
متوسطة املستوى

 تقديم التوجيه
ملطوري برامج

 التعليم والتدريب 
 التقني واملهني

واإلداري¡ واملدرب¡

 إ¥ام الربنامج مبني
 عىل إتقان املتدرب/

 املتدربة لجميع
الكفايات بشكل

 مرٍض وفقاً ملعاي� بيئة
العمل الحقيقية

 يتم تشكيل الدورات
 التدريبية النظرية

 والعملية حول قا¬ة
 املعارف واملهارات

واملواقف واالتجاهات
املتفق عليها

 الكفايات مستمدة
 من التحليل

املهني

أداء املهام والواجبات من قبل املتدرب¡
املتدربات

/
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 الظروف التي يتع¡ عىل املتدرب¡/
املتدربات أداء هذه املهام والواجبات؛

 املعاي� التي يجب أن يؤدي بها املتدربون/
املتدربات املهام والواجبات

 يركز التدريب
 القائم عىل
الكفاية عىل

(CBT)التدريب القائم عىل الكفايات 
دليل ¥هيدي للم�رس¡ يف الدول العربية

ماهي فوائد التدريب القائم عىل الكفاية؟

الخطوات الرئيسية يف تطوير التدريب القائم عىل الكفاية

*كيفية التعرف عىل برنامج التدريب القائم عىل الكفاية الناجح

*

من أجل

.

.

. .

.يعترب الربنامج التدريبي قا¬اَ عىل الكفاية ¥اماً إذا كان يحتوي عىل الخصائص املذكورة أعاله

.

لدعم املتدرب�/املتدربات إلتقان مهارات محددة ذات صلة بسوق
العمل

لتحديد املهارات القابلة للتحويل التي �كن استخدامها يف أماكن العمل
 املختلفة، وتحس¡ القابلية للتوظيف وتسهيل االنتقال من التدريب إىل

العمل، والتنقل يف سوق العمل

لتسهيل االعت¤د الدويل واإلقليمي لربامج التدريب

لتزويد املشارك� بخيارات تعلم أك¥ مرونة. Áكن أيضاً منح
 املتدرب¡/املتدربات فرصة التقييم الذاÃ وتصحيح أدائهم/أدائهن أثناء

تطورهم

لتسهيل التشغيل من خالل تحديد الكفايات واملعاي� املطلوبة

لتصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب

 لتوفª قدر أكرب من املرونة يف إسناد مهام العمل للموظف¡ القا¬ة عىل
الكفاية، والس�ح بتجميع الوظائف التي تتطلب كفايات م�ثلة مًعا

 لبناء القدرات التنظيمية وتسهيل تطوير املوظف¡ من خالل تحديد
املهارات الدقيقة التي تتطلب التحس¡

للمتدرب�/للمتدربات ألصحاب العمل
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تحديد الكفايات
٣. تحديد الكفايات باستخدام التحليل املهني

٤. التحقق من امللف املهني
٥. تطوير معاي� الكفاية

تطوير برنامج التدريب القائم عىل الكفاية
٦. تحديد املنهج

٧. تطوير أدوات التعلم
 ٨. تصميم تدريب قائم عىل الكفاية للتعلم يف

مكان العمل

إبقاء التدريب القائم عىل الكفاية ذا صلة
 ١٤. رصد وتقييم للتدريب القائم عىل الكفاية

١٥. إجراء دراسة التحقق
١٦. إجراء دراسات تتبع الخريج¡

واستطالعات الرىض  

 تقديم برنامج التدريب القائم عىل الكفايات وتقييم املتدرب�
ومنح الشهادات املهنية

٩. إدارة الجوانب اإلدارية الخاصة بالتدريب القائم عىل الكفاية
١٠. تنفيذ التعلم الفعال للتدريب القائم عىل الكفاية 

١١. إدارة عملية التعلم 
١٢. فهم وتصميم التقيي�ت 

١٣. إجراء التقيي�ت النهائية ومنح الشهادات املهنية للمتدرب¡/ املتدربات 

ماذا نتمنى؟
من خالل هذا الدليل، نأمل أن يصبح مطورو برامج التعليم والتدريب التقني واملهني واملدربون أكÒ دراية بأساسيات تنفيذ التدريب القائم عىل

.الكفاية يف مؤسساتهم، مع إدراك ملزايا التوجه نحو تدريب قائم عىل الكفايات، أو أكÒ اعت�داً عىل النتاجات، كنهج تعلم
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تحديد املهن ذات األولوية
١. تقييم االحتياجات من مهارات

٢. تحليل االحتياجات التدريبية
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