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الفصل االول
فلسفة التدريب
التدريب بحد ذاته هو عملية تنموية مستدامة،وهو تطوير للعقل والفكر من خالل المشاركة فكل إنسان خبرة وتجربة .ولكن هناك ثقافة ما تحد من
هذه الخبرة وتقف عائقاً وعقبة أمام تطوير اإلنسان هناك الءات وخوف من القمع واالضطهاد .لذا فإن الفلسفة األساسية للتدريب تنطلق أساساً من
خالل كسر ثقافة الصمت والخوف ليؤدي في نهاية المطاف إلى تعليم حواري مبني على المشاركة  .إن هذا يتأتى ً
أوال من المزج ما بين الجانب
النظري والعملي .أي أن هناك مساهمة في العملية التثقيفية التوعوية ،بما يساعد على القضاء على الفلسفة القديمة التقليدية والتي تقوم على أساس
التعليم البنكي واالستماع واإلنصات فقط .وعليه فإن الدورات لن تعتمد على األسلوب التلقيني للمحاضرة بل ستعتمد أفضل الوسائل وأنجعها
باستخدام وسائل غير تقليدية باستخدام الممارسة والتجربة كآلية  .باعتبار التدريب آلية من آليات التغيير المجتمعي .وتنطلق فلسفة التدريب من
التالي:
1 .1طرح األسئلة ذات الصلة بالموضوع ،فتح نقاش ،عصف ذهني ,وتقديم مداخالت والقيام بحوار حولها .
2 .2تمارين خاصة عن موضوعات الدورة .
3 .3تقسيم المتدربين/ات إلى مجموعات عمل.
4 .4اعتماد أسلوب الحوار والعمل الجماعي .
5 .5خلق وحدة داخلية بين المتدربين/ات.
6 .6إكساب مهارات ومعارف جديدة (كهدف وفلسفة) .
7 .7خلق روح التساؤل لدى المتدربين/ات وتعزيز قدرتهم/هن على إثارة األسئلة وأسئلة جديدة باستمرار.
8 .8تعزيز التفكير النقدي (كهدف وفلسفة).
9 .9التفكير اإلبداعي.
وأخيراً ال بد من تقيم الدورة شفوياً وأيضاً من خالل نموذج خاص.

تقنيات التدريب

برنامجنا التدريبي والذي يستند على برنامج بريدج يشمل عدة تقنيات،لكن عليك أنت كمدرب بأن تختار ما تراه مناسباً عند إجراءك للتدريب.
وهذا ملخص لتقنيات التدريب الشائعة االستخدام:

•كاسرات الجليد.
•العصف الذهني.
•المنظمون التصويريون.
•استعارات مجازية ..الخ.
•الحركة والموسيقى.
•التفكير المستقبلي.
•مهارات التفكير.
•لعب األدوار.
•تمارين الكتابة والقراءة.
•استخدام المرئيات.
•استخدام االستمارات.
•امتحانات قصيرة ،نشاطات ترفيهية ،ألعاب.
•المنشطات.
•مناظرات.
•توضيح القيم.
•طرح األسئلة
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كاسرات الجليد:
هي تقنيات ووسائل تستعمل بغرض التنشيط وكسر حواجز الخجل بين المشاركين وأن تشعرهم باالسترخاء والراحة والثقة وأيضاً تستخدم
للتعارف ولإلحماء ولالختبار المشاركين ،ويتم استخدامها في فترات الصباح وعند بداية خطوة جديدة من خطوات التدريب وبعد تناول الغداء،
وإذا كان الوقت ال يسمح بذلك نستخدمها على األقل مرة في الصباح ومرة أخرى بعد تناول الغذاء:..
وهي طريقة سريعة تهدف إلى:
تعريف المشاركين على بعضهم.
بناء مهارات الفريق.
خلق األلفة بين المشاركين.
إيجاد تجارب تشاركية بين المتدربين.
خلق توقعات ايجابية عن التدريب.
تفعيل المشاركين وتنشيطهم.

نلفت نظرك أيها المدرب ...بأن بعض الناس قد تجذبهم األنشطة ويتصرفون بتفاعل جيد معها وبعضهم األخر قد ال يتفاعلون معها ويتصرفون
بتحفظ تجاهها ،ولكن هذا ال يعني بأن ال تتعامل مع هذه الفئة « المتحفظة « بل عليك اختيارها بدقة وفي الوقت المناسب عليك أن تشعر بمشاعرهم
وتتفهم سلوكهم  ..وتدفعهم لألمام.
واآلن نستعرض معك بعض األمثلة الحسية لكاسرات الجليد والمنشطات:

تمارين لتشجيع التعارف بين المشاركين:
بعض األمثلة

 1 .1ثالث حقائق وكذبة واحدة
اطلب من المشاركين تشكيل مجموعات صغيرة ،وتطلب من كل شخص أن يكتب  4معلومات عن نفسه على أن تكون أحدى هذه االمعلومات
غير صحيح.بعد ذلك يقوم كل مشارك وبالتتالي باستعراض الئحته التي كتبها عن نفسه أمام كافة المشاركين  ،وعلى المشاركين المستمعين أن
يعرفوا المعلومة الغير صحيحة عن هذا المشارك.
تنويع في العرض :يسير المشاركين داخل قاعة التدريب بشكل دائري ثم يتوقف أحدهم قبالة مشارك أخر ويستعرض الئحته أمام هذا الشريك
وعلى هذا الشريك أن يتعرف على المعلومة الغير الصحيحة ،وبعدها يتبادلوا األدوار فيسير الشريك الذي أعطى اإلجابة ليقدم الئحته لشريك
جديد وهكذا....

2 .2التحية دائرية:
اطلب من المشاركين أن يشكلوا دائرتين ،دائرة صغيرة تكون داخل دائرة أكبر .وتبدأ الدائرتان بالدوران في اتجاهان متعاكسان ويقوم المشاركون
بإلقاء التحية على بعضهم البعض من دائرة إلى األخرى خالل الدوران.

3 .3من أنت؟
اطلب من المشاركين أن يكتبوا  3أسئلة يودون أن يسألوها لشخص ما ...يمكنك اإلشارة لهم أن يكونوا مبدعين في طرح األسئلة أي أن ال يطرحوا
أسئلة مباشرة مثل( :االسم ،المؤسسة التي تعمل فيها ،الوظيفة) .بعد  5-3دقائق ،اطلب من المشاركين أن يبدءوا بالتنقل من مكان إلى آخر لتبادل
األسئلة واإلجابات.
قم بتشجيع المشاركين أن يبذلوا قدر المستطاع للتعرف على أكبر عدد من األفراد في المجموعة،ثم اجمع المجموعة مرة أخرى واطلب من
أفرادها أن يعرفوا عن أنفسهم بشكل منفرد ،فكلما عرف فرد عن نفسه يتشجع أفراد المجموعة أن يذكروا معلومة أخرى عن زميلهم كانوا قد
عرفوها عنه أثناء النشاط.وفي نهاية المطاف ،سيتم تجميع مجموعة كبيرة من المعلومات عن كل فرد في المجموعة ويمكن أن يستعرضوا
المعلومات بأغنية.
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تمارين لبناء روح الفريق
بعض األمثلة

1 .1تبادل التصفيق
اطلب من المشاركين بأن يقفوا في دائرة واسعة ،ثم تتطلب من أحدهم بأن يقوم بالتصفيق مواجها الشخص الذي يقف على يمينه .ويقوم هذا
الشخص الذي على اليمين بالتصفيق مع زميله الذي على يمينه أيضاَ وهكذا ....تتطلب منهم القيام بالحركة والتصفيق بأسرع طريقة ممكنة وبنفس
الوقت.
تنويع للعرض :تتطلب من شخص بأن يقوم بأداء حركة إيقاعية (مثال يمكن التصفيق باألذرع ،أو التصفيق بالفخذين…) ،ثم تطلب منه أن يشارك
الزميل الذي على يمينه بنفس اإليقاع  ،والثاني يقوم بأداء نفس اإليقاع مع الزميل الذي على يمينه ..وهكذا.

2 .2لعبة التمرير
اطلب من المشاركين أن يشكلوا تشكيل ,أعط الكرة إلى أحدهم ،من ثم اطلب من المجموعة أن تمرر الكرة حول الدائرة بأسرع ما يمكن .قم بتوقيت
النشاط واطلب منهم أن يقوموا بذلك في أقل من  10ثوان...
هذه اللعبة تشجع على التفكير اإلبداعي وحل المشاكل.
(الحل :يجب على المشاركين أن يقفوا بالقرب من بعضهم البعض حيث يستطيعوا أن يمسكوا بالكرة كلهم في نفس الوقت).

3 .3جد شريكك:
اطلب من المشاركين أن يشكلوا أزواجاً ،يتم عصب عينين أحد األفراد في كل زوج .ويقوم الشركاء الغير معصوبي العينين بالسير في الغرفة..
وتبدأ أنت أيها المدرب بالتصفيق ..عندما تبدأ أنت بالتصفيق ..يتوقف األفراد غير معصوبي العينين عن الحركة .ويبدءوا بالغناء وهم واقفون في
أماكنهم ...لجذب شريكهم معصوب العينين نحوهم ..وهكذا حتى ينجح بعضهم في الوصول إلى شركائهم...

4 .4جد شريكك وقرفص
اطلب من المشاركين أن يشكلوا أزواجاً  ،ومن ثم يشكلون دائرتين متداخلتين على أن يكون كل زوج في دائرة مختلفة .ويبدءوا بالغناء وتدور
الدوائر في اتجاهات متعاكسة .وعندما تصرخ أنت أيها المدرب «توقف» ...يجب على كل فرد أن يجد شريكه وأن يجلسوا القرفصاء ماسكين
أيدي بعضهم .الزوج الذي يقرفص أخيرا يتم استبعاده من اللعبة ..وتستمر اللعبة حتى يبقى زوج واحد وهو الفائز...

5 .5اجلس  /قف
ً
جاعال أخمص قدميه يالمس األرض ،واطلب منه أن يحاول الوقوف دون أن
اطلب من أحد المشاركين أو من بعضهم بالجلوس على األرض
ً
ً
يضع يديه على األرض  ..أطلب منه بأن يحاول مرة أخرى لكن هذه المرة يكون جالسا مقابل شريك له يجلس أيضا في نفس الوضعية ..ويحاولوا
معاً بأن ينهضوا وبنفس الوقت بمساعدة بعضهم البعض...

6 .6العقدة:
اطلب من المشاركين أن يشكلوا مجموعات كل مجموعة مكونة من  8أشخاص .اطلب من كل مجموعة أن تقف في دائرة ضيقة وتتطلب من كل
شخص بمحاولة الوصول إلى يدي شخصين آخرين في المجموعة» لكن ليس األشخاص الذين يقفون إلى الجانبين األيمن واأليسر منه « وممنوع
أن يتم مسك يدين ممسوكة من أحد من قبل ....يخلق هذا الوضع «عقدة» .الهدف منها هنا أن يتم فك العقدة بدون ترك األيدي لحين يستطيع أعضاء
المجموعة أن يقفوا معا في دائرة.

7 .7خمسة ُج ُزر:
قم برسم  5دوائر على األرض ( جزيرة )  ...بطبشورة ً
مثال ..على أن تكون الدائرة واسعة بدرجة كافية لتتسع كافة المشاركين .أعط كل جزيرة
اسم ،واطلب من المشاركين أن يشكلوا  5مجموعات متساوية وأن ينضموا إلى إحدى الجزر ...بعد ذلك قم بتحذير المشاركين بأن إحدى الجزر
ستغرق في البحر..
سيضطر المشاركون لالنتقال بسرعة إلى جزيرة أخرى ...عند ذلك سيزيد التوتر والتفاعل داخل المجموعات ...أعط ً
قليال من الوقت لتصعيد
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التوتر ومن ثم ناد على أسم الجزيرة التي سوف تغرق .عندها ترى المشاركين ينتقلون بسرعة إلى الجزر األخرى ،وتستمر اللعبة لحين يتم حشر
كل المشاركين في جزيرة واحدة.
قم باستخالص الدروس من اللعبة ،بفحص درجة التعاون بين المشاركين داخل المجموعة.

8 .8لعبة التخمين (بارد/سخن):
أطلب من أحد المشاركين بأن يترك الغرفة .من ثم يقوم أعضاء المجموعة باختيار نشاط/عمل ،ويطلب من الشخص الذي غادر الغرفة بأن يخمنه
عندما يعود  ....من خالل استخدام أسلوب التصفيق ( بارد/سخن ) (سخن = الكثير من التصفيق العالي والسريع عندما يقترب من الحل ،بارد =
عدد قليل من التصفيق البطيء عندما يبتعد عن الحل) .يمنع أي شخص من التكلم .مثال على هذا النشاط أن يكون البحث عن شخص محدد داخل
المجموعة ومصافحته.

9 .9اصطفاف تاريخ الميالد:
ال تسمح للمشاركين بالتحدث ،وتطلب منهم استخدام أيديهم وأرجلهم ورأسهم فقط...
اطلب  ..من مواليد األول من كانون ثاني الوقوف في طرف في الغرفة ومن  ..مواليد الحادي والثالثين من كانون األول الوقوف في الطرف
المقابل ...وتتطلب بعد ذلك من بقية المشاركين بالوقوف تباعيه وبتسلسل حسب تاريخ أعياد ميالدهم ...أعطهم  5دقائق .بعد ذلك ،يقف كل في
موقعه ..ويذكر تاريخ ميالده بدا ًء بالتاريخ األقرب لألول من كانون ثاني...

1010الكراسي الموسيقية:
ضع كراسي على شكل دائري »...يجب أن يكون عدد الكراسي أقل بواحد من عدد المشاركين» وعندما تبدأ بتشغيل الموسيقى أو الصفير أو
التصفيق ،يجب على المشاركين أن يبدأن بالركض بشكل بطئ حول الدائرة ...وعندما تتوقف عن تشغيل الموسيقى أو التصفيق ،يجب على كل
مشارك أن يجد كرسي له .ويتم استبعاد المشارك األبطئ الذي لم يستطيع أن يجد كرسي له ...ومن ثم تقوم باستبعاد كرسي آخر وتعيد اللعبة لغاية
أن تصل إلى وضع يتبقى فيه شخص واحد جالس وهو الشخص الفائز في اللعبة.

1111البرغي والصمولة:
قم بتقسيم المجموعة إلى مجموعتين .تعطى مجموعة براغي من عدة أحجام ،وتعطى المجموعة األخرى الصموالت الخاصة بالبراغي .أعط
المشاركين  5دقائق لكي يقوموا بمالئمة البراغي مع صموالتها.

1212األوركسترا:
قم بتقسيم المجموعة إلى مجموعتين وأعط كل مجموعة اإليقاع والصوت الخاص بها .قم بذلك مع كل مجموعة على حدى ...أطلب من
المجموعتين بأن يقفوا أمامك (قف على كرسي) ...وقم بقيادة المجموعات من خالل التأشير بيديك ورأسك وأعط إشارة لكل مجموعة متى تبدأ
ومتى تتوقف.

1313العاصفة الممطرة:
يبدأ المطر بالهطول ببطء عندما يقوم القائد بفرك يديه بعضهما ببعض ...ويقوم األشخاص على الجانبين األيسر واأليمن بفرك أيديهم ..ومن ثم
الشخص الذي يليه لحين يصدر كافة المشاركين نفس الصوت» فرك اليدين « ...وعندما يقوم جميع المشاركين بذلك ...يزيد القائد من صوت
المطر من خالل طقطقة األصابع  ..ويتبعه الجميع ...وبعدها ..يقوم القائد بالتصفيق ..ويتبعه الجميع أيضاً ...ثم يقوم القائد باالنتقال إلى التصفيق
على الفخذين ..وعندما تأتي العاصفة  ..يبدأ بضرب األرجل على األرض ..حتى يصبح المطر فيضان ...وعند انخفاض حدة العاصفة ..يقوم
القائد بعكس الترتيب  -التصفيق بالفخذين ،التصفيق باأليدي ،الطقطقة باألصابع ،وفرك األيدي ،واإلنهاء ..بالصمت التام ....وعلى الجميع أن
يتبعوه..

1414امتحان المدربين الوطني:
أخبر المجموعة بأنك تود أن تجري امتحان وطني للمدربين.. .أطلب من كافة األشخاص أن يضعوا يدهم اليمنى على سطح مستوي على أن
تكون األصابع ممدودة ...واآلن قم بإبالغ المجموعة بأنك سوف تسألهم  4أسئلة بسيطة ...إذا ما كانت اإلجابة «بنعم»  ،اطلب منهم رفع اإلصبع
الذي ستشير إليه.
 -1ابدأ باإلبهام ...هل تتعامل في قضايا التدريب؟ (إذا ما كانت اإلجابة نعم،اطلب رفع اإلبهام عاليا).
 -2حسنا ،اإلبهام إلى األسفل ،واآلن إلى اإلصبع الخنصر ..هل لديك وظيفة ممتعة ومثيرة لالهتمام؟ (إذا كانت اإلجابة نعم ،اطلب رفع الخنصر
عالياً).
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 -3حسنا ،اآلن للسبابة ،هل تستمتع بما تقوم به؟ (إذا كانت اإلجابة نعم ،ارفع السبابة).
 -4شكرا ،واآلن لنرجع إلى السبابة والخنصر على السطح المستوي،
واآلن إلى السؤال األخير .باستخدام اإلصبع البنصر ..وأرجو أن تكون صريحا معنا ...هل أنت كفء في عملك؟ (إذا كانت اإلجابة نعم ،ارفع
االبنصر عالياً).
سيضحك ..المشاركون لدى محاوالت رفع األصابع الفاشلة  ..أو الناجحة..

1515تقييم القيم:
قم بتزويد المشاركين بقائمة لبعض القيم االجتماعية ،كأن تضم القائمة  10قيم اجتماعية ،ثم اسنمزج ارائهم والقيم الخاصة بهم فتلك طريقة
جيدة إلنجاز تفاعل فوري بينك وبين المشاركون.
أمثلة على هذه القيم:
•حياة عائلية مقنعة ومرضية
•نجاح في العمل
•أهمية المرح والإثارة والمغامرة في الحياة
•صداقة مقنعة ومقبولة
•نمو شخصي

•أن تكون جار جيد
•إنجاز مالي
•مساهمة مجتمعية
•الصحة
•إنجاز مهني

 ..أعط المشاركين  5دقائق لوحدهم لشطب  3قيم...ال يعتبرونها مهمة وذات قيمة ..ومن ثم أطلب من المشاركين بتشكيل مجموعات صغيرة
لمدة  10دقائق لالتفاق فيما بين كل مجموعة على أهم سبع قيم.
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تمارين إلجراء بعض االختبارات للمشاركين:
بعض األمثلة

1 .1كذبة رياضية:
ضع نسخة من االختبار الذي يظهر على الصفحة التالية على جهاز ( overhead projectorسؤال رقم )  1أخبر المشاركين أن لديهم دقيقتين
إلنهاء االختبار واطلب منهم أن ال يكشفوا إجاباتهم إلى اآلخرين حتى انتهاء الوقت المخصص .من ثم اطلب من كل مشارك أن يعطي إجاباته
وقم بتسجيلها على اللوح األبيض.
أخبرهم بأنه يوجد  3إجابات خاطئة....
بعد ذلك إذا غترض على ذلك أحد المشاركين وقال :بأن األخطاء هم خطأين فقط وليس ثالث أخطاء واألخطاء هي اإلجابات رقم  2ورقم3 ،...
اجر حوار بينك وبين هذا المشارك  ..ثم أخبر البقية الصامتة والتي اقتنعت بقولك لهم بوجود ثالث أخطاء  ،أخبرهم ..بأن االفتراض هذا غير
صحيح ..وكان يجب عليهم أن يعرفوا ذلك ويدافعوا عن إجاباتهم ..وال يستسلموا لما قلته لهم « بوجود  3أخطاء« ...
يجب لفت انتباههم إلى حقيقة بأنه يجب أن يكونوا يقظين نحو ما يسمعون وان ال يسلموا بكل ما يسمعون.

2 .2المدن المبعثرة:
قم بتوزيع نسخ من اختبار المدن المبعثرة ( سؤال رقم  ) 2لكل مشارك .واطلب منهم ترتيب المدن حسب األقدمية أو المساحة أو القرب من
البحر ....يمكن ترتيب كل بند ليدل على مدينة.
امنح جائزة رمزية ألول شخص يكمل االختبار بشكل صحيح.

3 .3أحجية النقاط:
ارسم الشكل ( رقم  ) 3على اللوح األبيض .قل للمشاركين أنه يتوجب عليهم أن يربطوا بين كل النقاط عن طريق أربعة خطوط بدون رفع القلم
من الورقة .بعد عدة دقائق ،اسأل إذا وجد أي شخص الحل وأطلب منه أن يأتي لرسم الحل على اللوح.

4 .4أحجية تقطيع الكعكة:
ارسم صورة مقطعية أخذت من الجو لكعكة على اللوح األبيض .أخبر المجموعة « بأن امرأة أعدت هذه الكعكة لحفلتها التي سيضرها ثماني
أشخاص ويجب أن تكفي هذه الكعكة هؤالء األشخاص الثمانية « أي أن المطلوب بأن يقوم احد المشاركين بالمحاولة لتقطيع الكعكة لثمانية قطع
باستخدام  3تقطيعات بالسكين فقط.
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الـعصف الذهـني:
هي واحدة من أكثر التقنيات انتشاراً لتعليم المتدربين حل المشاكل عبر العمل الجماعي ،والقدرة على الفصل بين» الفكرة « وبين «التقييم
المسبق لهذه الفكرة».
ويمكن تحقيق هذا الهدف باستخدام تشكيالت جديدة في المناهج وطرق جديدة في عمليات التعليم األساسية والغير أساسية وبتشكيل مجموعات
صغيرة أو كبيرة لننجح في الوصول إلى تغيير أنماط التفكير التي ال تستطيع الفصل بين الفكرة والتقييم المسبق عنها والتي تعتمد أيضاً على
األسلوب الفردي في حل المشكالت.
يتم العصف الذهني عند تشكيل مجموعات صغيرة أو كبيرة ،حيث تقترح هده المجموعات أفكاراً ووجهات نظرها حول موضوع البحث ،ويجب
تشجيع كل مشارك على المساهمة في إبداء رأيه أو وجهة نظره من خالل الطلب منه إعطاء فكرته ،وقد يتم استمزاج وجهات النظر لكافة
المشاركين عشوائياً أو بالتسلسل الفردي.
تتميز هذه التقنية في كونها إجراءا منظماً يشجع كل مشارك في المجموعة على المساهمة والتفاعل في النقاش ( إال أنه قد يقول بعض المشاركين
«ال يوجد لدي ما أقوله» وهنا ال تستطيع أن تجبره على شيء ال يرغبه) .

عند استخدامك لتقنية العصف الذهني تذكر دائماً :
الهدف األساسي هو الحصول على اكبر قدر ممكن من أفكار المشاركين .
يوجد حاجة لتسجيل جميع األفكار المطروحة .
يجب تسجيل جمع األفكار بنفس الطريقة بما يعطي قيمة متساوية لجميع األفكار وبنفس التحفيز ألصحابها.
حافظ على درجة من النشاط والحركة خالل استمزاج أراء المجموعة .
سجل األفكار على لوح ابيض واستخدم األلوان للتمييز بين المفاهيم المتباينة في وجهات النظر المختلفة .
استخدم أسلوب الثناء فيما يخص حجم األفكار المقترحة من المشاركين بما يحافظ على انسياب أفكار المشاركين .
أقبل جميع األفكار وال ترفض أية منها وأعطي تعليقاتك عليها جميعاً.

كيف تقدم هذه التقنية ؟:
الخطوة األولى :قدم الموضوع « مشكلة البحث «.
الخطوة الثانية :حدد كيف سيتم تسجيل األفكار ( فردياً ،جماعياً  ..الخ )
الخطوة الثالثة :أطلب من أحد المشاركين أن يقوم بتسجيل جميع األفكار لكافة المشاركين.
الخطوة الرابعة :أشرح للمشاركين ما هي تفنية العصف الذهني ولماذا نستخدمها.
الخطوة الخامسة :اعمل قائمة لكافة األفكار» قائمة العصف الذهني «.
الخطوة السادسة :المتابعة لقائمة العصف الذهني – حيث يمكن تصنيف القائمة وترتيبها بتسلسل حسب االلويات ومناقشتها جميعها ثم استخدامها
لنشاطات متنوعة في المستقبل.

تنويه:
نستطيع استخدام تقنية العصف الذهني كمنهج عكسي،
ماذا نعني بالمنهج العكسي ؟:
عند استخدام العصف الذهني بغرض التأكيد على التفكير االيجابي فإننا نستخدم « مقولة مباشرة لعنوان مشكلة البحث « أما إذا أردنا استخدام هذه
التقنية بغرض تعزيز قدرات المشاركين على اكتشاف المقوالت أو المعلومات الخاطئة ،وأن يتعلموا بأنهم إذا أرادوا أن يعملوا الصواب عليهم
قبل ذلك أن يعرفوا ما هو الخطأ،
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فإننا عند ذلك نستخدم هذه التقنية بطريقة عكسية أي أن تكون « مقولة عنوان البحث غير صحيحة « والهدف بأن يبحث المشاركين ويتوصلوا
بأنفسهم إلى أن هذه المقولة غير صحيحة ،وهذا يسمى المنهج العكسي
أي أن هذه الطريقة تعكس اتجاه عملية البحث ،بهدف وضع قوائم بالمشاكل والنواقص للوصول إلى أفكار مبدعة إليجاد الحلول المناسبة.
مثال :يقدم المدرب المقولة التالية بغرض البحث واستخدام تقنية العصف الذهني
« كيف يمكن لهيئة إدارة االنتخابات أن تقلل حجم المسجلين لالقتراع »
هدف المدرب هو :أن يتوصل المشاركون من خالل بحثهم إلى الطرق واآلليات التي يجب استخدامها ِل
« تسجيل أكبر عدد ممكن من الذين لديهم حق االقتراع ».
واآلن نستعرض معك بعض األمثلة الحسية الستخدامات نموذجية لتقنية العصف الذهني:

بعض التمارين:

جولة روبن :
تمرين حيوي يستخدم عند البدء في أي نشاط للمجموعة التدريبية حيث يعطي فرصة جيدة للمدرب لتقييم المستوى العام للمعرفة لدى المشاركين
 ،ويمكن استخدامه أيضا عند إجراء مراجعة وتنقيح لألفكار المختلفة ،ويستخدم مع المجموعات الصغيرة حيث يتم استخدام األوراق ومواد
الكتابة.
كيف يتم تنفيذ جولة روبن:
الخطوة األولى :يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة.
الخطوة الثانية :تعطي كافة المجموعات البحث في نفس المشكلة أو نفس المهمة.
الخطوة الثالثة :توزع على كل مجموعة قصاصات من الورق.
الخطوة الرابعة :تعطي إشارة لتبدأ جميع المجموعات بإعطاء أفكارها عن موضوع البحث،
عند إعطاءك اإلشارة يبدأ كل شخص بكتابة أفكاره على قطعة الورق ،وتمنعهم حينها من الحديث فيما بينهم.
بعد دقيقة أو اثنتين أعط إشارة لتغيير األوراق بين المشاركين داخل كل مجموعة والمطلوب بأن يمرر كل شخص ورقته للشخص الذي على
يمينه ،حيث يقرأ الورقة الجديدة بعدها يكمل في كتابة أفكاره اإلضافية على نفس الورقة لكن دون تكرار لألفكار بل إضافة الجديد.
الخطوة الخامسة :أطلب من المجموعات تكرار العملية حتى يتم إرجاع األوراق أو حتى تجفف األفكار.
الخطوة السادسة :تقوم كل مجموعة بتلخيص كافة أفكار أعضائها على ورقة واحدة.
الخطوة الثامنة :تناقش كل مجموعة أفكارها ثم تستخلص أفضل فكرتين أو ثالثة أو حتى أربعة أفكار.

البطاطا الساخنة:
تمرين شبيه “بجولة روبن “ لكن الفرق بينهما هو :اختالف عدد القضايا المبحوثة حيث أنه في جولة روبن يطلب من كافة المشاركين في كافة
المجموعات الصغيرة البحث في نفس القضية أو نفس المهمة بينما في تمرين البطاطا الساخنة يطلب من كل مجموعة أن تبحث وتعطي أرائها
في قضية أو مهمة مختلفة عن القضايا المطلوبة للنقاش مع المجموعات األخرى فكل مجموعة يكون لديها مهمة أو مشكلة خاصة بها أو
موضوع فرعي يكون جزءاً من الموضوع األساسي لموضوع التدريب.
يستخدم هذا التمرين مع المجموعات الصغيرة حيث يكون مع كل مجموعة لوازمها من األوراق وأغراض الكتابة ويجب أن يسير هذا التمرين
بسرعة وبوقت قصير.
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كيف يتم تنفيذ البطاطا الساخنة:
الخطوة األولى :يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة.
الخطوة الثانية :تعطي كل مجموعة مشكلة البحث أو المهمة المطلوب منها أن تبحثها.
الخطوة الثالثة :توزع على كل مجموعة قصاصات من الورق ،أكتب عنوان موضوع النقاش على رأس مجموعة األوراق الخاصة بكل
مجموعة.
الخطوة الرابعة :تعطي إشارة لتبدأ كل مجموعة بإعطاء أفكارها عن موضوع البحث أو المهمة الخاصة بها.
الخطوة الخامسة :تعطي إشارة جديدة تعني انتهاء وقت الحوار وعلى أن يبدأ كل شخص داخل المجموعة بكتابة أفكاره على قطعة الورق،
وتمنعهم حينها من الحديث فيما بينهم.
الخطوة السادسة :بعد دقيقة أو اثنتين تعطي إشارة جديدة لتغيير األوراق بين المشاركين داخل المجموعة الواحدة والمطلوب بأن يمرر كل
شخص ورقته للشخص الذي على يمينه داخل مجموعته ،حيث يقرأ الورقة الجديدة بعدها يكمل في كتابة أفكاره اإلضافية على نفس الورقة لكن
دون تكرار لألفكار بل إضافة الجديد.
الخطوة السابعة :اطلب من المجموعات تكرار العملية حتى يتم إرجاع األوراق أو جفاف األفكار .
الخطوة الثامنة :تقوم كل مجموعة بتلخيص كافة أفكار أعضائها على ورقة واحدة.
الخطوة التاسعة :تناقش كل مجموعة أفكارها ثم تستخلص أفضل األفكار ثم يقوم أحد أعضاء المجموعة بصياغة تقرير عن خالصة نقاش
مجموعته.

البطاقات:
تمرين على استخدام تقنية العصف الذهني لكن باستخدام الورق فقط ،لهذا التمرين عدة مزايا:
–يشجع على بناء الفريق.
–ينقل النشاط بسرعة لألمام نحو حل المشكلة.
–ـ يتطلب تنظيم عالي لألفكار ( التقديم ،التفسير والتحليل ،التقييم )
–يضمن إخفاء الشخصية.

كيف يتم تنفيذ طريقة البطاقات:
الخطوة األولى :تطرح قضية أو مجموعة قضايا للبحث.
الخطوة الثانية :يكتب كافة المشاركون أفكارهم على قصاصات ورقيه.
الخطوة الثالثة :بعد أن ينتهي المشاركون من الكتابة ،تجمع األوراق.
الخطوة الرابعة :يتم تقسيم األوراق إلى مجموعات وفق ترتيب منطقي ويتم استثناء األفكار المكررة أو

الغامضة.

الخطوة الخامسة :يتم تحليل ونقاش « عصف ذهني « كافة المعلومات التي دونت في مجموعات األوراق.
الخطوة السادسة :يتم استخالص أفضل األفكار وتدون هذه األفكار على ورق ملون ومقوى وتعلق على الحائط.
الخطوة السابعة :تستطيع إلصاق البطاقات التي كتبها المشاركون على الورق الملون والمقوى لتعزيز آراء المشاركين.
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المنظمات البيانية
هذه التقنية هي طريقة الستخدام الرسوم البيانية « ال الخطية « حيث يأخذ المخ األيمن المعلومات المرئية « والتي تشمل المنظمات البيانية
السالسل ،تصميم المخططات التمثيلية ،خرائط المفاهيم  ،مخططات االسترجاع ،الشبكات الداللية ....وهكذا.
تستخدم هذه التقنية لتوضيح العالقات ضمن النص الواحد .فهي تساعد القارئ على تنظيم ودمج المفاهيم داخل النص ،وبالتالي فهي تعمل على
تطوير القدرة االستيعابية لدى المتدرب ،على أن يكون منخرطاً بقوة في عملية القراءة من اجل القدرة على بناء الشبكة الداللية.
فهي تساعد في تطوير مهارات حاسمة في التفكير وتساعد القارئ في استذكار المعلومات النصية.

كيف تعمل؟:
يتم تدوين كلمة أو فكرة رئيسية في مركز الصفحة أو مركز اللوح.
يتم إضافة بعض األفكار والمفاهيم الجديدة على الفكرة الرئيسية كأغصان مصدرها الفكرة الرئيسية.
يتم أيضاً إضافة مزيداً من األفكار كأغصان فرعية.
يمكن تشجيع المشاركين على بناء الخرائط الخاصة بمفاهيمهم.

تساعد المتدربين على:
اكتساب واستعارة المعرفة.
المساعدة في تطوير المفاهيم .
نقل التعلم وحل المشاكل .
تتعامل مع مفاهيم وتظهر العالقات الداخلية لألفكار ضمن موضوع عام.
تشجع التفكير المتشعب.
أمثلة ( صورة خارطة العقل  ،خارطة المفهوم  ،خارطة الكلمة  ،أو الشبكة الداللية ) .

=Mind Map or concept map or word mapping or webbing or semantic map/ web
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االستعارات المجازية ،التصوير الداللي ،رواية القصة والتخيل:
رواية قصة أو حكاية :هي طريقة مباشرة وعملية للتشارك في المعلومات والفهم بين المدرب والمشاركون والضيوف جميعهم ينبغي تشجيعهم
للتشارك في قصصهم.
محامي الشيطان :وهو دور يتصف بالتحدي واالستفزاز يتقمصه المدرب .والهدف من ذلك هي تشجيع التفكر العميق والحوار والدفاع عن
وجهات النظر.
سيناريو أسوأ حاله :طريقة تستخدم الستعمال الخيال ،والستكشاف أسوء االحتماالت التي قد تحدث إضافة إلى تخيل المشاعر ضمن ذات الموقف
وذلك يكون من خالل سيناريو معين .والهدف هو إخراج جميع المخاوف والقلق من داخل الشخص عند توقع حادث محتمل.
“ ما هو االحتمال األسوأ الممكن حدوثه إذا حدث …؟”.
التشبيه :هي طريقة تستخدم في مقارنة شيء مع شيء آخر أي مقارنة األفكار بالمواد المادية المحسوسة.
االستعارة المجازية :طريقة تستخدم لحل المشاكل حيث يتم فيها استخدام كلمة أو جملة لإلشارة إلى وجود تشابه مع شيء آخر .فهي إشارة لشيء
معين للقول انه يشبه شيئاً آخر.
والهدف من استخدامها أثناء الحديث أو الكتابة اليومية هو مساعدنا لمشاهدة المواقف والمفاهيم والسلوك في طرق قد تكون جديدة تتسم بأنها أكثر
مادية وأكثر حيوية .فهي تعزز القدرة على االستعارة والتشبيه.

الخيال والتصوير (العقلي ) الموجه :طريقة تستخدم بوضع سيناريو على أساس عدد من المدخالت يقدمها المدرب (أسئلة ،مسارات ،تشجيع)،
يعتمد هذا السيناريو على صورة محددة يقدمها المدرب ويطلب من كل مشارك بأن يقدم صورة ذهنية خاصة به تعقيباً على الصورة أو على
السيناريو المقترح.
مثال :قد يطلب المدرب من المشاركين تخيل كهف أو بيت أو مكان انتخاب … الخ ،ثم يطلب من المشاركين محاولة الدخول فيه ،عند استجابة
المشاركين في الدخول للفكرة أو في الموضوع يبدأ الخيال في تشكيل صورة ذهنية عن ما طلب منهم تخيلهن هنا الخيال يزج الناس في الحلم
نهاراً وبالتالي جعل المستحيل ممكنا ً.
« أثناء قيامي بعمل  ....فاني أستطيع تخيل نفسي … »

التخيل :طريقة تستخدم لجعل المشاركون يستذكرون ويفسرون أحداثا واقعية وعالقات … حدثت في الماضي أو في الوقت الحاضر.
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التفكير المستقبلي:
تستخدم هذه التقنية لتمكين المشاركين بالتفكير في عدة بدائل بخصوص المستقبل تسمح لهم باالختيار بين هذه البدائل ً
بدال من االقتناع بأن ما
سيكون هو مصيراً مقدراً مسبقاً .
الهدف من استخدام هذه التقنية هو التعزيز النفسي كعامل أساسي في بناء القدرات.
بإمكانك أن تحفز المشاركين على عمل خرائط أو مخططات للمستقبل أو استخدام تقنيات التفكير لخلق الفكر المبدع.

الحركة والموسيقى :
تستخدم هذه التقنية لدى احتياج المدرب للخروج من حالة الجمود والرتابة والملل والدخول في حالة من الحركة والحيوية خالل اليوم التدريبي.
فالحركة تساعد على إبقاء المجموعة نشطه متيقظة ،مفعمة بالطاقة ومبدعة .ويمكن أن تتمثل في تقنيات بسيطة كتغيير عضوية المجموعات
الصغيرة وأخذ استراحات قصيرة ألداء التمارين.
وبالمثل فإن الموسيقى يمكن أن تعزز خبرات التعلم .فهي تخفض القلق داخل الصف وتبني الشعور بروح الفريق  ،توفر االسترخاء  .يمكن
استخدامها قبل بداية الجلسة وخالل االستراحات ألغراض التحفيز وتستخدم أيضاً كخلفية أثناء التخيل والتصور الموجه.
مثال :قذف كرة صغيرة على المشاركين ( عندما يكون دورهم لإلجابة ) هي طريقة بسيطة تتضمن مشاركة نشطه وحيوية للمشاركين.

مهارات التفكير:
تستخدم تقنية مهارات التفكير بهدف-:
إثارة التفكير المبدع والتفكير النقدي.
تشجيع تفكير « الترتيب المرتفع « وهو التفكير غير التقليدي وغير التلقائي.
قبول تنوع واختالف وغموض األفكار داخل غرفة التدريب.
تعليق وتأجيل الحكم النهائي حتى يتم تطبيق بعض اإلجراءات الواضحة للتفكير.
تشجيع المشاركين على تحقيق اختراقات ألنماط التفكير العادي.
إن استخدام هذه التقنيات بشكل دائم تساعد المشاركين على تغيير طريقة التفكير النمطي وبنفس الوقت ال تنتج بالضرورة دائما أفكارا جديرة
بالتبني ،بل إنها تستطيع إنتاج نتائج مدهشة مع المشاركين.

•تشجيع التفكير الجانبي – االختالفات – في التفكير بين المخ األيمن والمخ األيسر:
الجلسات الرسمية الطويلة ،ترهق المشاركين الضطرارهم االستخدام المكثف للمخ األيسر ،لماذا ؟ ألن التفكير الخاص بالمخ األيسر يميل أكثر
نحو التحليل والمنطق و البحث عن التفاصيل و التحديق والتحديد « وهذا يرهق المشاركون « إذاً عليك نقل المشاركين نحو إطار التفكير الخاص
بالمخ األيمن لماذا ؟ ألن التفكير الخاص بالمخ األيمن يتسم باالعتماد على المرئيات والصورة ،حيث يخلق األفكار باستخدام الصور واأللوان ال
الكلمات أي أنه تفكير جانبي « وهذا غير مرهق للمشاركين «
ماذا تفعل؟ عليك كمدرب عندما تحس بدرجة إرهاق المشاركين  ...عليك فوراً تغيير النشاط...
16

•تشجيع التفكير المشترك:
بعض التمارين لتشجيع وتحفز التفكير الجماعي:

تمرين قبعات التفكير الستة:
القبعة البيضاء:
تعني نظرة موضوعية على البيانات والمعلومات ( كحقائق وأرقام )
مثال « :ما هي الحقائق التي بحوزتنا وتبين لنا أن الحل المقترح سينجح ؟ «

القبعة الحمراء :
تعني نظرة تتسم بالمشاعر والحدس والبديهة– الرؤية العاطفية ( تظهر حمراء )
مثال « :كيف اشعر تجاه هذا الحل ؟ «

القبعة الصفراء :
تعني نظرة تتسم بالمنطق وااليجابية  ،وتفكير يبرز الجدوى والمنافع – متفائلة  /أمل ( مشمسة – مثل الشمس الصفراء )
مثال « :لماذا سينجح هذا الحل ؟ «

القبعة السوداء :
تعني نظرة تتسم بالمنطق والتقييم والحذر  ،عابس – ( مزاج اسود )
مثال « :ما الذي لن ينجح في هذا الحل ؟ «

القبعة الخضراء :
تعني نظرة أفكار بالجدية والتفكير المبدع ( األخضر هو العشب – النبات)
مثال « :ما هي الحلول األخرى ؟ «

القبعة الزرقاء :
تعني التحكم بعملية التفكير ( األزرق – لون السماء – وهو فوق كل شيء )
وتتحكم في القبعات األخريات مثل المايسترو في االوركسترا  ،وهي مسؤولة عن الملخصات والمراجعات واالستنتاجات
مثال :ماذا فعلنا حتى اآلن؟
« ماذا نفعل اآلن للوصول إلى حل وللحصول على نتيجة ؟ »
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كيف يتم تنفيذها:
1 .1شرح كيف تعمل اإلستراتيجية.
2 .2تقديم عرض بالشفافيات للوظائف الستة.
3 .3تقديم نسخ للوظائف الستة.
4 .4تقديم قضية  /موضوع  /مشكلة /حيث يتم مناقشتها.
5 .5تقسيم المجموعة إلى ستة فرق ،كل فرقة تمثل قبعة واحدة ملونة.
6 .6تقديم المجموعات بقبعاتهم ( قد يختارون لبس أو عدم لبس القبعات)
7 .7توفير وقت للنقاش والعصف الذهني للمجموعة.
8 .8عمل نقاش لكامل المجموعة بالتداول بين المجموعات الستة.
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لعب األدوار:
تقنية تستخدم لتعليم التمثيل بهدف رفع درجة الفهم وبناء مهارات المشاركين وتتطلب االستجابة العفوية للموقف التصويري الذي يتم تقديمه،
ً
والموقف ينبغي أن يكون مطابقاً للواقع أي حدث ً
مستقبال ،على أن يتم تمثيل الدور في بيئة خالية من
فعال في الماضي أو في الحاضر أو سيحدث
ً
المخاطر .ويضم المشهد عادة شخصين أو أكثر ويتم تداول األفكار خالل المشهد ،وأخيرا يتم تحليل األفكار واألداء واألحاسيس.

فوائد لعب األدوار:
تقديم معلومات جديدة.
ً
حاصال بالفعل
مساعدة المشاركين في الحصول على الرؤية من خالل ما قد يكون
إعداد المشاركين ألنفسهم لألحداث التي قد تحدث الحقاً.
تعلم مبادئ محددة.
تغير المواقف أو  /والسلوك.
تطوير المهارات العملية.
فحص الواقع
تعلم التقمص العاطفي .
تعلم اإلعداد الواقعي .
هناك نوعين لتقنيات لعب األدوار والمهارات:
	-عفوي ( غير مكتوب ).
	-مكتوب ( بشكل كامل أو جزئي ).

مالحظة:
	-ينبغي على بعض المشاركين أن يقوموا بدور المراقب مع تقديم قائمة بمعايير التقييم للمشهد والتي يمكن رفع التقارير عنها لباقي
المجموعة.
	-هناك ثالثة مراحل رئيسية ألي لعب دور أو مهارة :قبل اللعب  ،أثناء اللعب  ،بعد اللعب.
	-لعب األدوار يحتاج إلى الحذر في المعالجة بسبب األحاسيس التي قد تدخل إلى األدوار.
	 -يكون النجاح كبيراً عندما يكون السيناريو قريباً من الواقع وعندما يستطيع توسيع خيال الالعبين.

•إيجاد اللعب:
1حدد الموقف الذي ترغب توضيحه من خالل لعب األدوار.
.1
 2صف المشهد للممثلين ،أو أعطهم نسخة مكتوبة.
.2
3لخص لهم شفويا األدوار التي سيلعبوها.
.3
4أعط الممثلين وقتاً لالنخراط في األدوار.
.4
5حدد زمناً للدور.
.5
6من المهم في النهاية استخالص المعلومات بعمق من المشهد إلخراج الممثلين من أية مشاعر أو مواقف أثرت عليهم أثناء لعب الدور.
.6
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•استخالصات تخص العبي األدوار:
يمكن أن يؤثر الدور على الممثلين بأن يتجولوا عدة ساعات وهم في حالة سلبية أو منزعجين ،وذلك إذا لم يتم استخالص المعلومات لهم بشكل
صحيح ،وهذه الخطوة ضرورية خاصة إذا تم عرض أحاسيس قوية من الحزن أو الغضب خالل لعب الدور ،لذلك:
ً
فمثال إلى غرفة أخرى أو في الهواء الطلق .
 .1اطلب من الممثلين االنتقال بعيداً عن منطقة التمثيل ،
4اطلب منهم إعادة تقديم أنفسهم للمجموعة بأسمائهم الحقيقية وباستخدام حقيقة جميلة عن أنفسهم.

.4

مثال »:أنا اسمي فيصل وأحب لعب التنس «
« أنا اسمي يزن ولدي طفالن لطيفان «.

•اختتام أداء األدوار:
اسأل المجموعة أسئلة تتعلق بأداء الدور:
بماذا شعرت الشخصيات ولماذا ؟ ماذا تعملوا ؟
ماذا يعلمنا أداء الدور ؟
ما المشهد الذي يتوقعون بأنهم سيتذكرونه من الدور في المستقبل ؟
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قراءة وكتابة النشاطات:
بعض تقنيات التدريب تتطلب من المشاركين العمل بشكل مستقل ،كالقراءة والكتابة والوقت المستقطع الذي تطلبه هذه التقنية للقراءة والكتابة
بهدف انعكاس عملية التعلم هو مهم ألي جلسة تدريب ،خاصة أن البعض يفضلون هذه الطريقة في التعلم (قد ال يفضلها كثيرون آخرون لكنهم
متمرسون فيها ألنها الطريقة السائدة في التعلم في المدارس والجامعات ).
عند استخدام تقنية القراءة والكتابة يجب مراعاة التالي:
	-ينبغي أن ال يأخذ النشاط وقتاً
ً
طويال ،أي ال تتطلبوا قراءة المقاالت الطويلة.
	-ضرورة استخدام طرق جديدة تختلف عن الطرق الكالسيكية في عمليات القراءة والكتابة.
أمثلة:
* نشاط أغلق« :اإلغالق» هو مصطلح يستخدم من قبل علماء النفس لإلشارة إلى ميل عقولنا لتعبئة المعلومات الناقصة.
ومن هنا فان” نشاط أغلق” يجهز من خالل حذف بعض الكلمات من أحد النصوص” بحيث يبقى النص بعد الحذف ذو معنى” .يقرأ المشاركون
النص “ المغلق “ ويطلب منهم المدرب تعبئة الفراغات بكلمات مناسبة بحيث ال تخرج النص عن المعنى العام له بل تغلق الفراغ الذي حدث على
معنى النص .بعد االنتهاء من تعبئة الفراغات يقرأ المشاركون نصوصهم ويدافعون عنها خالل النقاش الجماعي .
* نشاط إيجاد األخطاء :طريقة بسيطة أخرى الهدف من استخدامها مساعدة المتعلمين على فهم النصوص المقروءة .بحيث يقوم المدرب بإعداد
أو تجهيز نص يشمل معلومات غير صحيحة .يقرأ المشاركون النص والهدف أن يستطيع القارئ فهم معنى النص واكتشاف المعلومة الخاطئة،
بعد ذلك يناقش المشاركون داخل المجموعة النص حسب ما فهموه ويوضحون أين توجد األخطاء ويدافعون عن البدائل التي اختاروها ،بعد انتهاء
النقاش الجماعي يقومون بتصحيح األخطاء.
* نشاط إعادة الكتابة واإليجاز :وهي طرق شائعة وبسيطة وفعالة يتم استخدامها بعد قيام المشاركين بقراءة قطعة من النص .يطلب المدرب من
المشاركين إعادة كتابة النص الذي فرأوه بعدد محدد من الكلمات وعلى أن ال يخل بالمعنى للنص األصلي أو تلخيص النص على شكل نقاط وذلك
بهدف تعميق مهارات استيعاب النصوص المقروءة.
*نشاط التصنيف و تحديد األولويات و الترتيب وفق الدرجة :يطلب المدرب من المشاركين تصنيف وترتيب البنود للنص و لإلجابات حسب
أولوية يختارها المدرب وتخدم معنى النص .والهدف من ذلك تعميق درجة فهم واستيعاب الموضوع.
الترتيب :إستراتيجية وأداة هامة لتحديد أولويات األفكار و اآلراء والعبارات من «األكثر أهمية « إلى « األقل أهمية « .ويتم استخدامها داخل
المجموعات الصغيرة بهدف تشجع النقاش والتعاون واإلجماع.

•مثال على تمرين الترتيب:

الموضوع :ما هي اإلستراتيجية األكثر فاعلية للوصول للجمهور ؟
عدد الصناديق =1 (10 - 1 :األقل فاعلية = 10 ،األكثر فاعلية ).
الترتيب الفردي
1

التلفزيون

2

الراديو

3

الخطوط الساخنة للمعلومات

4

الجرائد

5

الفنون  /الحرف الشعبية

6

مواد مطبوعة

7

الفنون البالستيكية

8

فنون األداء

9

وجها لوجه

10

الحمالت في الشوارع/المناطق

ترتيب المجموع الصغيرة

ترتيب اإلجماع
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استخدام المرئيات ( الشفافيات و :) Overhead
« الكلمة المحكية تشغل فقط نصف مخ المتعلم – النصف األيسر والمخ األيمن  -يأخذ المعلومات المرئية »
أن استخدامنا لتقنية المرئيات بالترابط مع الكلمات فإننا بذلك نوفر العنصر المرئي إضافة إلى العنصر السمعي لعمليات التدريب.
لذلك عند استخدام لتقنية بسيطة مثل جهاز عرض  Overheadفأننا نشغل ً
كال من نصفي المخ – الجانب األيمن من المخ يأخذ الصورة واأليسر
يأخذ الكلمة ،واستخدام ً
قليال من التخيل يساعد في تحويل الكلمات إلى صور.
عند تصميمك لشفافيات  ،Overheadتذكر المبدأ التالي:
األقل هو األفضل:
استخدم كلمات رئيسية.
ال تستخدم أكثر من ستة أسطر للشفافية الواحدة.
 ال تستخدم أكثر من ُ
ست كلمات للسطر الواحد.
استخدم الرسومات البيانية.
 استخدم األلوان.

تذكر :أن الهدف من استخدام الشفافيات هو للتأكيد على نقاط محددة ورئيسية وليس لشرح أو عرض مجموعة كبيرة من المعلومات ،وفي حال
احتياجك لعرض مقدار كبير من المعلومات على الشفافية فالحل األفضل هو بناء المرئية باستخدام شفافيات إضافية – بحيث توضع فوق بعضها
عند طرح موضوع البحث.
« تظهر أرقام الجدول التالي النسب المئوية لطرق تفسير المعلومات والرسائل لدى أنماط المتعلمين »
حسب بحث تم إعداده في جامعة كولومبيا األمريكية.
		
% 1.5

باللمس

		
% 1.5

بالذوق

		
%6.0

بالشم

		
%10

بالسمع

		
%81

بالبصر

نرى أن أعلى نسبة لتفسير المعلومة والرسالة هي عبر « البصر « ومن هنا نستنتج أهمية استخدام المرئيات كتقنيه هامة للتعلم.

أجهزة مرئية أخرى نستخدمها خالل التدريب:
 .1الفيديو :ينبغي اختيار ما يعرض عليه بعناية شديدة أي أن تكون في جوهر المادة التدريبية.
 .2التلفزيون :يستخدم للتحفيز وإثارة أفكار المتدربين على أن ال يحل استخدامه مكان الممارسة العملية.
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استخدام االستمارات:
الهدف من استخدام هذه التقنية هو عملية التقييم والتواصل وكذلك تعزيز وتكثيف درجة التعليم خالل التفاعالت المختلفة لعملية التعلم .
يجب تصميم االستمارة بطريقة جيدة ويجب أن يخدم محتواها موضوع البحث .إن لم يتم تصميمها بطريقة مواصفات االستمارة الجيدة:
أن تكون أسئلتها بسيطة وليست مركبة
أن تخدم أسئلتها موضوع البحث.
أن تكون ذات تأثير مرئي عالي وذلك باستخدام األلوان.ويكنك إضافة الرسوم البيانية.
يجب إشعار المتدربين قبل توزيع االستمارة عليهم.

امتحانات قصيرة ،أنشطة للتسلية ،وألعاب
تقنية هدفها استخدام أنشطة التسلية ألهميتها في برامج تعليم وتدريب الكبار على أن ال تكون عامل في إلهاء المتدربين ،فهي تساعد في توجيه
المتدربين إلى مركز موضوع التدريب وتجديد طاقة المتدربين وتوضيح درجة فهم المتدربين المسبق عن موضوع التدريب.
أمثلة:
.1مكثفات االنتباه :تستخدم من اجل إثارة اهتمام وتنشيط مزاج المشاركين المنهكين ،كاستخدام المغلفات عند بداية أي نشاط جديد خالل التدريب(
يمكن أن يحتوي على رسائل مشفرة  /رموز  /بعض الفوازير ).
 .2فوازير وامتحانات قصيرة :وهي أنشطة للتسلية تستثير الفضول واإلبداع وتساعد على حل المشاكل أثناء التدريب.

المنشطات:
استخدام المنشطات ووسائل اإلحماء تقنيات هامة لتنشيط وتفعيل المشاركين في التدريب فهي وسائل سريعة ومسلية وتسر القلب ألنها تعزز جو
من الترفيه ولمدة قصيرة وتخرج ً
قليال عن موضوع التدريب فهي:
1 .1متنفس مادي وتبعث الشباب في الروح والجسد.
2 .2لها تأثير عظيم في إعادة تجديد طاقة المتدربين.
3 .3تساهم في تجهز المتعلمين لالنخراط في نشاط جديد.

أمثلة:
1 .1تقديم بعض السكريات والنعناع.
 2 .2سرد نكتة أو قصة قصيرة
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المناظرات:
نستخدم هذه التقنية بهدف خلق آراء معارضة حول موضوع معين.
يمكن أن تتشكل الفرق من بعض أو نصف المشاركين ويمكن أن يتم التحكيم بين المتناظرين بنقاط أو عالمات تعطى لمحتوى التقديم وطريقة
العرض و تماسك األفكار.......
خالل المناظرات بين المتدربين ننوه ألهمية مراعاة ما يلي:
1 -1تحديد موضوع المناظرة وطريقة عرضها وعدد المشاركين والمراقبين.
2 -2تحديد وقت المناظرة لكال الفريقين.
3 -3تداول أدوار الفرق.
4 -4يستطيع قائد كل فريق االختتام بتقديم ملخص عن مناظرته.

توضيح القـيم:
نحن نحتاج إلى استخدام مجال في استراتيجيات التعلم كي يساعد كافة المتعلمين في التعرف على دور وأهمية القيم في حياة اإلنسان وعلى سياق
هذه القيم بهدف مساعدة الناس في التعرف علي قيمهم وعلى قيم اآلخرين.
ألجل ذلك فإننا نركز على استخدام تقنية « توضيح القيم » في استراتيجيات التعليم والتعلم ،ألنها باإلضافة إلى ما ذكر فهي أيضاً ترفد المتدربين
بمهارات التفاوض ،الذي يمكنهم استخدام هذه المهارة على القدرة في « بحث إجماع المجموعة » لذلك فهم في أمس الحاجة للتفكير ملياً في قيمهم
وفي قيم اآلخرين.

القيم المهمة التي تؤثر بشكل كبير على فاعلية أداء المجتمع تشمل ما يلي:
•قبول حق اآلخرين في حمل أفكار مختلفة.
•تطوير االهتمام بالعدالة وااللتزام بمبادئ المساواة والحق في الوصول إلى كافة المصادر والفرص باعتبارها أساساً للتنظيم االجتماعي.
•قبول العمليات الديمقراطية واحترام العدالة في صنع القرار واألخذ بعين االعتبار مصالح جميع األطراف.
•الدفاع عن الحقوق الفردية وحقوق اآلخرين وتنفيذ المسؤوليات مثل حق الملكية.
•مناصرة حق التفاوض وحل النزاعات.
•تطوير الفهم حول وجود اختالفات بين الناس والثقافات واآلراء .
•االهتمام بحاجات وسالمة اآلخرين والحساسية تجاه اآلثار المحتملة على اآلخرين .
•تطوير صورة ايجابية عن الذات والشعور بالجدارة كفرد .

يمكن استكشاف القيم عبر تمارين “توضيح القيم» ،كتمارين السلسلة المتصلة أو الرؤيا :
حيث ينتقل المشاركون فيزيائيا داخل غرفة التدريب ويستجيبون من خالل أنشطة مكتوبة إلى توضيح موقفهم من قيمة معينة أو إبداء رأيهم في
قيمة أخرى.
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نقدم فيما يلي بعض هذه التمارين:
•تواصل القيم:
تستخدم هذه الطريقة لفحص اآلراء والقيم والخيارات المقترحة عبر عدة تمارين كتمرين السلسلة المتصلة:

كيف تقدم العملية:
1 )1ضع إشارتين في الجانبين المتقابلين للغرفة مثال ً «( :أوافق بقوة « أو « أرفض بقوة»).
2 )2اقرأ بياناً أو نصاً للمشاركين.
3 )3أطلب من المشاركين التعبير عن موقفهم حيال ما سمعوه ،إما بالوقوف عند أشارة « أوافق بقوة « أو عند إشارة « أرفض بقوة « أي يقفون
كسلسلة متواصلة وفق وجهات نظرهم الشخصية.
4 )4تستطيع أن تطلب من المشاركين توضيح وتبرير مواقفهم ووجهات نظرهم.

							
رافض بقوة

موافق بقوة

•زوايا القيم :
كيف تقدم العملية:
 .1رتب  4إشارات وضعها في الزوايا األربعة للغرفة ( انظر المثال أدناه ) .
 .2اقرأ بياناً أو نصاً للمشاركين.
 .3أطلب من المشاركين التعبير عن موقفهم حيال ما سمعوه ،إما بالوقوف عند اإلشارة التي تتفق مع وجهة نظرهم حيال ما سمعوه
 .4تستطيع أن تطلب من المشاركين توضيح وتبرير مواقفهم ووجهات نظره

موافق

غير موافق

موافق بقوة

رافض بقوة

موافق بقوة

رافض بقوة

ال أدري

محايد
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طرح األسئلة:
إن استخدام تقنية طرح األسئلة خالل الجلسات التدريبية يهدف إلى إشراك كافة المشاركين في موضوع البحث.
وأسلوب طرح األسئلة أثناء التدريب يحتاج إلى تقنيات يجب أن يتقنها المدرب ،ومن هذه التقنيات ما يلي:
األسئلة المغلقة :تتطلب إجابات قصيرة،
مثال ،المدرب :ما هو السن المسموح به باالقتراع في فلسطين؟
األسئلة المفتوحة :تتطلب شرح عند اإلجابة،
مثال ،المدرب :هل تعتقد بضرورة تخفيض سن االقتراع في فلسطين ،ولماذا ؟

يمكن تصنيف األسئلة المفتوحة ،وفق التصنيف التالي:

األسئلة االفتراضية:
هي األسئلة التي تتطلب اإلجابة عليها درجة معينة من االفتراض بأن « يفترض المجيب بأنه في وضع معين أو في حالة معينة ،كي يستطيع
اإلجابة على السؤال »  ،وهذا النوع من األسئلة يعمل على جذب انتباه وعواطف المشاركين.
أمثلة :المدرب « :فكر كم ستوفر من الوقت إذا قمت بـ ……؟ »
« هل سبق لك وفكرت كم هو مفيد لك أن تعمل على …..؟ »

األسئلة التوقعية:
هي األسئلة التي ال تتطلب إجابة عليها من قبل المشاركين ،والهدف من طرحها هو زيادة درجة التشويق والمفاجئة لدى المشاركين.
أمثلة :المدرب « :أعتقد أنك قد بدأت اآلن في االهتمام بأن تعرف لماذا يتبع في فرنسا التعددية األغلبية كنظام
انتخابي ؟»....
« أتوقع بأنك قد بدأت بمالحظة بروز ظاهرة« ....

األسئلة االستكشافية أو التأملية:
هي األسئلة التي تتطلب اإلجابة عليها رجوع المشاركين بذاكرتهم إلى خبراتهم الخاصة في الحياة »،أي أن استيفاء اإلجابة يكون من الخبرات
الخاصة لكل منهم” وهذا يساعد المشاركين في تخيل اإلجابة.
أمثلة :المدرب “ :كم مرة سبق لك وأن واجهتك...؟
“ كم مرة عانيت من.....؟
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تذكر دائماً عند طرح أسئلتك وعند سماع أسئلة المشاركين:

عليك كمدرب أن تتجنب األسئلة التي تكون إجاباتها بنعم  /أو بال فقط.
عليك أن تتقبل وترحب بجميع أسئلة المشاركين حتى التي ال تبعث الراحة في نفسك.
ال تخف وال ُتحرج من القول أمام المشاركين بأنك ال تعرف اإلجابة عن السؤال الذي ال تعرف اإلجابة عليه ،فعدم الجواب أفضل من
الجواب الخطأ.
يمكنك دائماً البحث عن اإلجابة التي ال تعرفها ومتابعتها الحقاً.
شارك المجموعة في اإلجابة عن بعض األسئلة ،وذلك بأن تعيد طرح السؤال لتحاول المجموعة اإلجابة عليه ً
بدال منك.
المجموعة لديها اإلجابة بغض النظر عن درجة دقتها.
ً
سؤاال واحداً فقط في المرة الواحدة.
اسأل
ُ
اطرح السؤال ..توقف لبرهة..ثم أذكر اسم الشخص الذي ترغب بأن يجاوب.
أعط الشخص وقته كي يُجب على السؤال.
ً
إن لم تحصل على اإلجابة لسوء فهم السؤال ،أعد صياغة السؤال بطريقة أخرى واسأل مشاركا آخر.
إياك بأن تحصر اإلجابات على مشاركين محددين بل حاول إشراك الجميع.
استمع بانتباه لجميع اإلجابات.
لتكن تغذيتك الراجعة ايجابية دائما وأكد خاللها على أهمية كافة وجهات النظر والتعليقات واألسئلة المطروحة من كافة المشاركين.
أحياناً اطرح أسئلة تأمليةً ،
مثال “ :أفكر ماذا سيحصل إذا حدث....برأيكم ماذا سيحصل؟
اطرح أسئلة وتعليقات استفزازية.
ال تستخدم أسلوب طرح األسئلة بشكل متواصل بهدف التحكم بسلوك المجموعة.
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نموذج استمارة تقييم المشاركين في التدريب :

التاريخ :ــــــــــــ
المكان :ــــــــــــ
االسم ( اختياري) :ــــــــــ
ً
أوال :يرجى وضع دائرة حول رقم إجابتك حول النشاطات التالية.
المقياس التالي مصمم لقياس ما إذا تم تحقيق مخرجات التعليم ،و  /أو إلى أي مدى كان النشاط ممتعاً ومفيداً.
ً -2
قليال

-1ال مطلقا

 -3جزئياً
		

 -4غالباً
		

الموضوع ( يتم تعبئته)

 -5تماماً
التقديم /العرض

المحتوى

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

		
ثانياً  -هل تم توضيح مخرجات التعلم لكل نشاط  /جلسة ؟

		
نعم

ال

ثالثاً -هل تم تلبية مخرجات التعلم خالل كل نشاط  /جلسة ؟

		
نعم

ال

رابعاً :ماذا تعلمت أنا:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خامساً :ما هي التحسينات التي أريدها؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سادساً :أين أصبت باالرتباك ؟ احتجت مساعدة اكبر .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سابعاً :تعليقات أخرى:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثامناً :يرجى وضع دائرة حول إجابتك:
		
المكان:
المواد المنعشة:

غير مرضي		
		
غير مرضيه

مرضي
مرضيه

شكراً لك
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نموذج تقييم
أسم المدرب/ة.......................................:
عنوان الدورة ........................................:
التاريخ / :

/

/

أخي /أختي  :المشارك  /المشاركة  :يهدف هذا النموذج إلى التعرف على مدى االستفادة من الدورة ،وهو أداة تقيمية للدورات الالحقة  ،لذا نأمل
تعبئة النموذج التالي حسب الدرجات :
-1

1ممتاز

-2

2جيد جداً

-3

3جيد

-4

4مقبول

الرقم
ً
أوال
1
2
3
4
ثانياً
5
6
7
ثالثاً
8
9
10
11
أربعاً
12
13

محتوى
منهاج التدريب
استخدم المدرب منهج المشاركة في التدريب
استخدم المدرب أمثلة واقية وكافية
ساعد أسلوب المدرب المشاركين/ات على تبادل الخبرات
استخدم المدرب وسائل مساعدة في التدريب
محتوى التدريب
محتوى اللقاءات التدريبية مطابقة لموضوع الدورة
موضوعات الدورة تطابقت مع توقعاتي
محتوى التدريب أضاف لي معلومات جديدة
المدرب
المدرب كان ملتزماً بالمواعيد
المدرب يمتلك مهارات وكفاءة تدريبية
المدرب يجهز ما كان يطلب منه
أسلوب المدرب واضح وبسيط
مكان التدريب
حجم المكان مناسب لعدد المشاركين
احتوى مكان التدريب على التسهيالت الكافية كالتهوية والتدفئة

1

2

3

4

أي مالحظات أخرى ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

29

نموذج استمارة تقييم المدرب

 .1معلومات عامة
مكان عقد التدريب ................................
المسمى الوظيفي للمدرب........................ :

التاريخ................................................:
اسم المدرب/ين..................................... :
عنوان المادة التدريبية............................ :
أهداف التدريب............................................................................................................................................... :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

 .2المواد التدريبية

 .1المراجع المستخدمة من قبل المدرب/ين:
عنوان المرجع/المراجع................................................................. :
تقيمك لتقييم المشاركون للمراجع....................................................... :
تقييمك أنت للمراجع التي استخدمتها................................................... :
 .2األدلة التدريبية المستخدمة من قبل المدرب/ين:
عنوان الدليل/األدلة..................................................................... :
تقييمك أنت لألدلة التي استخدمتها..................................................... :
 .3المواد المساعدة التي استخدمتها في التدريب:

OHP

TV/DVD

Flipchart

اللوح األبيض

اللوح القالب

الزمر

غير ذلك
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 .3منهجية التدريب
.1التقنيات التي استخدمتها:
أذكر التقنيات التي استخدمتها في التدريب.................................................................................................... :
.....................................................................................................
.....................................................................................................
باعتقادك ما هي التقنية/ات التي يفضلها المشاركين......................................................................................... :
.....................................................................................................
 .2أسلوب التعلم الجماعي:
أذكر أساليب التعلم الجماعي التي استخدمتها في التدريب.................................................................................. :
....................................................................................................
باعتقادك ما هي األساليب التي يفضلها المشاركين.......................................................................................... :
.....................................................................................................
 .3هل تعتقد بأنه تم تحقيق األهداف المتوقعة من التدريب؟...................................................................................
 .4ما هي المشكالت التي واجهتك أثناء التدريب؟ .............................................................................................
كيف تمكنت من حلها؟ ...........................................................................................................................
....................................................................................................
 .5اشرح كيف يمكنك االرتقاء بمستوى التدريب؟ ..............................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

 .4تقييم المدرب ألداء المتدربين
1 .1تقييم محتوى المادة التدريبية:
في أي اللقاءات كان األداء األفضل للمشاركين؟ .................................................................................................
في أي اللقاءات كان األداء األضعف للمشاركين؟ ................................................................................................
 2 .تقييم عرض المادة:
في أي اللقاءات كان األداء األفضل للمشاركين؟ .................................................................................................
في أي اللقاءات كان األداء األضعف للمشاركين؟ ................................................................................................
.3
.4
.5
.6

3ما هي األسئلة الرئيسية التي طرحها المشاركون؟ ........................................................................................
.......................................................................................................................................................
4ما هي انتقادات المشاركون؟ ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5ما هي مقترحات المشاركون لالرتقاء بمستوى التدريب؟ ................................................................................
.......................................................................................................................................................
6ما هو مستوى حضور المشاركين؟ ..........................................................................................................

شكراً لكم
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الفصل الثاني
مهارات المدرب الناجح
تتطلب إدارة الجلسة التدريبية بفعالية مهارات خاصة من قبل المدرب  ،فال يكفي أن يكون المدرب ملما بالمبادئ واألساس التربوية التي تفسر
عملية التعليم والتعلم  ،وكذلك بالمواصفات الخاصة والمميزة للمتعلم الكبير أو البالغ  .بل ينبغي للمدرب الناجح وباإلضافة إلى اإللمام بما تقدم
أن يتقن مجموعة من المهارات األخرى أهمها :
مهارات إدارة الوقت .
مهارات االتصال والتواصل .
مهارات إدارة المجموعات .
وسنستعرض في هذا الفصل هذه المجموعات من المهارات ارتباطا باألسس النظرية لعملية تعلم وتدريب الكبار وبفلسفة لجنة االنتخابات
المركزية الفلسطينية في عملية التدريب  .كما سنستعرض بعض اإلرشادات العامة التي يجب على كل مدرب إتباعها إلدارة جلسات تدريب
فعالة ولتوفير البيئة المثالية لتدريب الكبار والبالغين .

إدارة الوقت:
ً
أوال :يوم التدريب النموذجي :
أن يوم التدريب النموذجي يبدأ الساعة  9.00صباحاً وينتهي الساعة  4.00عصراً .والتقسيم النموذجي ليوم التدريب هو كما يلي:

وصف الجلسة

الوقت
9.00-8.30

التسجيل للمشاركين

10.30-9.00

جلسة الصباح الباكر

11.00-10.30

استراحة مع تقديم بعض المواد المنعشة

12.30-11.00

جلسة قبل الظهر

1.30-12.30

استراحة (تناول الغداء )

3.00-1.30

جلسة بعد الظهر

3.15-3.00

استراحة مع تقديم بعض المواد المنعشة

4.00-3.15

جلسة العصر

يتوجب على المدرب مالئمة أوقات التدريب مع الظروف المالئمة للمجموعة التدريبية من جهة ومن جهة أخرى مع مستوى وطبيعة المادة
التدريبية.
واليوم التدريبي إذا كان مدته أطول من  6-5ساعات فأنه يؤدي إلى إنهاك الطاقات وتشتت انتباه المشاركين والمدربين وقد ال يؤدي إلى استيفاء
أهداف التدريب.
وبشكل عام يجب أن يمتلك المدرب القدرة على “ قراءة “ مزاج المشاركين ،فإذا ظهر اإلرهاق عليهم فعلى المدرب أن يمتلك القدرة والديناميكية
ً
فمثال يغير النشاط وبنفس موضوع البحث من نشاط فاعل ( كأداء األدوار ) إلى نشاط أقل فعالية ( كمشاهدة الفيديو ) أو
في تغيير نوع النشاط،
العكس.
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إذن:
تغيير النشاطات لمالئمة مزاج المشاركين هو أمر حيوي – شريطة أن ال يتهاون المدرب مع أهداف النشاط.
الترابط بين النشاطات المختلفة خالل التدريب هو أمر أساسي وهام إلتمام الدورة التدريبية بشكل حيوي وسلس.
امتالك المدرب لمهارات التخطيط الواعي وإدارة الوقت وإدارة األفراد هي عوامل حاسمة من اجل التدريب الناجح.
امتالك المدرب لمهارات التخطيط الواعي وإدارة الوقت وإدارة األفراد هي عوامل حاسمة من أجل التدريب الناجح.

ثانياً :الجلسة التدريبية النموذجية :
عادة ما تكون مدة الجلسة الواحدة ساعة ونصف – ومن األفضل برمجة الجلسات الطويلة في فترة الصباح (حيث تكون درجة االنتباه للمشاركين
اكبر ) .ويوجد عدة عوامل تلعب دوراً في تحديد مدة الجلسة ،ومن هذه العوامل:
1 .1درجة تعقيد الموضوع الذي يتم مناقشته.
2 .2مستوى المهارات والخبرات السابقة للمشاركين.
3 .3قدرات المشاركين في استيعاب المعلومات.
ولكن إذا استغرقت الجلسات وقتاً أطول من المخطط لها ،يمكن تخفيض أوقات االستراحات ولكن بعد موافقة المشاركينً ،
مثال يمكن أن تصبح
مدة االستراحة من  20 _ 15دقيقة ً
بدال من  30دقيقة.وكقاعدة عامة ،على المدرب أن يحافظ على أن تكون مدة الجلسة التدريبية الواحدة لمدة
ساعة ونصف ،وكلما طالت مدة الجلسة كلما اضطر المدرب إلى استخدام التنوع في أسلوب العرض.

ثالثاً :بنية الجلسة التدريبية :
الخطوات الكالسيكية لجلسة التدريب هي:

المقدمة		

الشرح

التطبيق

التلخيص.

ننوه هنا بأن على المدرب أن يعيد تناول هذه الخطوات وبالترتيب أتناء التدريب عند كل مرة يتم فيها تقديم معلومات جديدة أو إعطاء مهمة جديدة
للمجموعة التدريبية.
كي يكون دور المدرب ناجحاً في كافة خطوات الجلسة التدريبية فعليه أن:
يقيس ويقيم مدى تطور التركيز ومدى انسجام المتدربين مع المعلومات والمهام الجديدة التي تعطى أثناء التدريب ،كما يوضح الشكل
رقم ( .) 1
يوضح النموذج رقم (  ) 1بأن دور المدرب يجب أن يكون أكثر فاعلية وحيوية في جذب انتباه المشاركين خالل التدريب أثناء المقدمة
لطرح وتوضيح المعلومة أو المهمة الجديدة وأثناء التقييم.
يجب على المدرب أن يربط وبشكل ديناميكي بين الخطوات األربعة للجلسة التدريبية.
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“ مشاركة وتركيز المشاركين تعتمد على كيفية إدارة الجلسة التدريبية حيث أن مرحلة التقديم تحتاج لجهود عالية من قبل المدرب أما في مرحلتي
الشرح والتطبيق فالمدرب يدير نشاطات المشاركون أما مرحلة التلخيص فهي تماثل التقديم وتحتاج لجهود عالية من قبل المدرب “

أ .في خطوة المقدمة:
يبدأ المدرب بطرح سؤال يتناول جوهر موضوع التدريب وذلك لجلب انتباه المشاركين ،والسؤال يجب أن يساعد المشاركين على تحديد
القضية األساسية في موضوع التدريب للجلسة.
على المدرب أن يأخذ بعض األفكار من المشاركين وبشكل سريع ويسجلها على اللوح األبيض دون إعطاء أي تعليق عن أية فكرة
دونت على اللوح.

ب .في خطوة الشرح:
يبدأ المدرب بالربط بين السؤال الذي طرح خالل المقدمة وبين موضوع التدريب.
يلخص المدرب معلومات المشاركين حول أهداف موضوع التدريب « أهداف التعلم «.
يقوم المدرب بتعريف أية مصطلحات جديدة أو مفاهيم ،أدوات ،إجراءات … الخ .
يستخدم المدرب عدة أدوات للتوضيح والشرح كاستخدام :الكالم ،اللوح األبيض ،جهاز العرض ،عروض عملية … الخ.

يقوم المدرب باستخدام الجملة االستهاللية التالية عند بدء عرض مهام ونشاطات موضوع التدريب “ كما أوضحت لكم سابقاُ فإن
النشاطات المطلوبة منكم اآلن هي . “ .......

ج .في خطوة التطبيق:
على المدرب أن يعمل على التطبيق العملي للمعلومات الجديدة وذلك بأن يجعل المشاركون يقومون بالتطبيق العملي للمعلومات الجديدة
من خالل التمارين العملية:مثل العصف الذهني ،تشكيل مجموعات ،دراسة حالة ،لعب األدوار...الخ.
على المدرب أن يفحص وبشكل منتظم بأن كل مشارك فهم المعلومة الجديدة أو المهمة الجديدة ويستطيع استخدام هذه المعلومات بشكل
دقيق.

د .في خطوة التلخيص:
يقوم المدرب بمراجعة المعلومات للجلسة التدريبية بشكل سريع ثم يوجزها بملخص.
يقوم المدرب بإدارة نقاشاً
ً
مطوال ألفكار متعددة مع كافة المشاركين ليخلصوا بالخروج إلى نقاط رئيسية في موضوع البحث « يجب
أن ال يتجاوز الثالث نقاط «.
يمكن للمجموعة التدريبية أن تقدم مختصر توضيحي عن ما قد تعلموه “ تغذية راجعة «.
على المدرب أن يُشعر ويؤكد للمشاركين عل أهمية الخبرات التي تعرضوا لها أثناء التدريب وأنهم يستطيعون نقل خبراتهم ليس
كمشاركين بل كمدربين.
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يجب على المدرب أن ينهي الجلسة التدريبية بجملة أو بسؤال وذلك لربط ما قد تم تغطيته وانتهى منه بما سيتم طرحه في الجلسة
التدريبية الالحقة.

مثال لبنية جلسة تدريبية
موضوع الجلسة التدريبية :مقدمة في تسجيل الناخبين.
في خطوة مقدمة الجلسة:
•المدرب :يبدأ بسؤال ،هل تستطيعوا أن تعطوني ً
مثاال من الحياة يدل على حالة يحتاج فيها الناس لتسجيل أسمائهم ولماذا ؟
•يأخذ المدرب تعليقات وإجابات من المجموعة التدريبية.
•يقوم المدرب بتدوين كافة اإلجابات على اللوح األبيض.
في خطوة الشرح:
•المدرب :شكراً على أفكاركم ،وفي الحقيقة سنطرح ونناقش معاً في هذه الجلسة التدريبية موضوعين ،األول :أهداف تسجيل الناخبين
والثاني :عملية تسجيل الناخبين.
•المدرب« :لكنني أعتقد بأنه قبل أن نبدأ بالنقاش والشرح علينا توضيح معاني بعض المصلحات الغير مألوفة لديكم ،مثل:مصطلح
سجل الناخبين /اإلجراءات /عملية العرض والطعن /معايير حق االنتخاب...إلخ»
•المدرب :يشرح المدرب إمكانيات تنظيم انتخابات بوجود قوائم الناخبين ويشرح أيضاً إمكانيات تنظيم انتخابات بعدم وجود قوائم
الناخبين ،ويوضح كيف أن ذلك يضع عملية االنتخاب نفسها تحت تداعيات جدية.
ثم يفصل عن الطريقة األمثل إلجراء االنتخابات الفلسطينية ،ويستعرض بشكل سريع كيف ستجري هذه االنتخابات.
•المدرب :حتى يوضح لنا بشكل تام ماذا يعني حديثنا هذا ،سوف نقوم اآلن بالنشاط التالي»....
في خطوة التطبيق:
•المدرب :يقوم المدرب بتشكيل أربع مجموعات من كافة المشاركين
_ المجموعة األولى تناقش ايجابيات تسجل الناخبين
_ المجموعة الثانية تناقش سلبيات تسجل الناخبين
_ المجموعة الثالثة تناقش أهداف تسجيل الناخبين
_ المجموعة الرابعة تناقش كيف ننظم انتخابات دون تسجيل الناخبين
•بعد ذلك تقوم كل مجموعة بفرز مقرر عنها حيث يقوم هذا المقرر بطرح نتائج نقاش مجموعته أمام المجموعة التدريبية.
في خطوة التلخيص:
•المدرب :يقوم المدرب بقراءة تقارير المجموعات األربعة ،ويمكن له أن يبدي مالحظاته إذا احتاج األمر.
•المدرب :يأخذ من كل مجموعة نقطة رئيسية واحدة من خالصة نقاشها ويقوم بتدوين النقاط الرئيسية األربعة على اللوح األبيض.
•يسأل المدرب كافة أعضاء المجموعة إذا كانوا يوافقوه على النقاط الرئيسية التي دونها وإن كان لديهم أية تعليقات أو إضافات.
•بقول المدرب بأن النقاش كان مثمراً جداً وأن المشاركين بأنفسهم استطاعوا الوصول ليس فقط إلى بعض المعلومات اللذين هم بحاجة
لمعرفتها بل إلى معظمها.
•المدرب :ينهي الجلسة التدريبية بسؤال يجب أن يرتبط بالنشاط القادم للمجموعة ،حيث يقول :حسب رأيكم كيف نستطيع أن نعرف
وأن نقرر من يستطيع أو ال يستطيع التسجيل؟
هذا سيكون موضوع نقاشنا الرئيسي في الجلسة التدريبية القادمة ،أشكركم وإلى اللقاء.
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ثانياً :االتـصـال والـتواصـل :
إن امتالك المدرب لمهارات االتصال والتواصل بشكل جيد هو أساس التدريب الناجح والفعال  ،ويستطيع المدرب تعزيز مهارات االتصال عبر
عدة طرق منها:
الحديث والتواصل الحواري مع المجموعة .
اإلصغاء الجيد لنقاشات وأراء وحوار المجموعة .
اإللقاء الجيد .
الحركة الدائمة والتواصل القريب من المتدربين .
ومن مهارات االتصال والتواصل التي يجب على المدرب أن يمتلكها ويمارسها بإتقان ما يلي:

■

اإلصـغـاء:

♦ اإلصغاء الفاعل :
يعني ذلك أن «تستمع بكامل جسدك» وتستمع بإصغاء شديد وباهتمام بالغ وبكافة حواسك  ،أي أن :

تنظر باهتمام إلى الشخص المتحدث.
تراقب الشخص المتحدث.
تنتبه لكل ما يقوله المتحدث.
تعبر عن اهتمامك بحركات إيمائية وتصدر إشارات مشجعة» مثل:نعم ،اَه ،حدثني بالمزيد»...

♦ االسـتـقراء :
يعني ذلك أن تركز على ما تسمعه حتى تستطيع أن تستنبط ما لم يقله المتحدث بفعل الخجل أو التردد أو اإلحراج أو أي سبب أخر...

♦ اإلصغاء المنعكس :
يعني ذلك بأن تُعيد ما قاله الشخص المتحدث بغاية الدقة « حسب الكلمات التي استخدمها الشخص المتحدث « ،فهذا يساعد على فحص دقة ما
سمعته وأيضاً يؤكد للشخص المتحدث بأنك تسمعه جيداً.

■

التواصل العاطفي:

يعني أنك كمدرب عليك أن تمتلك القدرة على التواصل العاطفي مع المتحدث ،وتستطيع أن تفهم وتحس ليس فقط ما يقوله  ،بل ما يحس به
أيضاً.

■ إدارة وقيادة النقاش:
يحتاج المدرب إلى أن يقدم مداخلة قصيرة قبل البدء بالنقاش أو القيام بالنشاط.وهنا عليك كالمدرب أن تنتبه بأن ال تأخذ دور « المعلم « وأن ال
تشجع المجموعة على أن تعاملك كخبير وأن تجعلك مركزاً للنقاش،
وأن حدث ذلك عليك بطرح األسئلة مجدداً وأن تشجع المجموعة على نقاش الموضوع فبما بينهم ليتحول النقاش ضمن المجموعة وليس فقط
معك ،أي مع المدرب.
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■

إعادة الصياغة:

يعني ذلك بأن تُعيد ما قاله الشخص المتحدث» بنفس المعنى لكن ليس بنفس الكلمات التي استخدمها المتحدث،أي بصياغتك أنت «بكلماتك» ،فهذا
يعزز:
 الشعور االيجابي لدى المتحدث إذ يشعر بأن المدرب قد فهم ما يعنيه وأيضاً بأنه يتعامل مع ما قاله بجدية. يعزز االتصال الجيد بين المدرب والمجموعة. تساعد في حصول المدرب على معلومات صحيحة من قبل المجموعة.يجب على المدرب بأن ينهي أية نقاش يخص موضوع التدريب بأسئلة موجزة يستطيع جميع المشاركون اإلجابة عليها ،وبعد ذلك يقول» دعونا
نلخص مجمل اآلراء في نقاشنا هذا »...بهذه الطريقة ينهي المدرب النقاش بطريقة حيوية وسلسة.

■ عرض الموضوع:
قبل بدء خطوة عرض موضوع البحث للجلسة التدريبية ،على المدرب أن يقوم بتحديد نقاط البحث الرئيسية لموضوع البحث ،والمدرب الماهر هو
الذي يستطيع تغطية بحث كافة النقاط الرئيسية واالنتقال من نقطة إلى أخرى بالطريقة التي يستطيع أن يستوعبها كافة المشاركين وأيضاً بسرعة
ودقة .بعد ذلك ينتقل المدرب لعرض موضوع البحث ،ومن أفضل أساليب عرض الموضوع:
♦ أسلوب طرح األسئلة القصيرة  :لبدء عرض الموضوع على المدرب أن يقوم بطرح بعض األسئلة الشفوية وبعض االستبيانات المكتوبة التي
تتطلب إجابات قصيرة وسريعة من قبل المشاركين ،هذا األسلوب يساعد المدرب في التحديد الدقيق لما يعرفه المشاركون عن موضوع
البحث وتحديد الفجوات في مدى معرفة المشاركين في موضوع البحث.
♦ أسلوب طرح األسئلة المفتوحة  :أثناء العرض يستطيع المدرب أن يطرح األسئلة المفتوحة أي األسئلة التي تتطلب إجابات طويلة من قبل
المشاركين.

■ اإليجاز و التوضيح:
تحتاج كمدرب دائماً إلى إيجاز لمجمل المفاهيم و القضايا التي طرحت وتم نقاشها أثناء الجلسات التدريبية ،كي يخرج المتدربون بصورة شمولية
لقضية البحث  .ومن الضروري هنا توضيح الخطوات التالية:
♦ من أجل أن تتأكد من أن كافة المعلومات التي طرحت أثناء نقاش قضية البحث قد وصلت إلى كل مشارك في المجموعة وبطريقة صحيحة،
عليك أن:
تطلب من المشاركين تلخيص ما تعلموه عند انتهاء طرح القضية أو مشكلة البحث عندما تصل إلى خطوة “ التلخيص “
للجلسة التدريبية أو لقضية النقاش ،وهذا يكون بشكل منتظم.
أو وبطريقة أخرى ومن أجل وضع إطار عام لعملية المراجعة ،يكنك أن تسأل بعض األسئلة مثل:
 “ - ما هي أهم النقاط التي تم بحثها خالل نقاش موضوع...؟ ”
 “ - من يتذكر لماذا تم تغيير النظام االنتخابي في...؟ ”
♦ يمكن أن ال تقوم أنت كمدرب بعملية اإليجاز بل تقوم المجموعة باإليجاز ً
بدال عنك وهذا ممكن وصحيح ،وهنا تستطيع كمدرب أن تعرف
مدى استفادة ومدى فهم المتدربين.
♦ قم بكتابة نقاط البحث الرئيسية على اللوح األبيض أو على ورق بغرض تأكيد المعلومات ومساعدة المشاركين بواسطة “ وسيلة مرئية
” للحصول على الصورة الشمولية لموضوع البحث.
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ثالثاً :إدارة المـجـموعات :
كما ذكر سابقا فان مواصفات بيئة التعلم المثالية للكبار والبالغين تتميز بكونها:
توفر جو مريح للمتدربين .
تشجع مبادرات المشاركين ومشاركاتهم الفاعلة .
تشعر المشاركين ببعض السيطرة على مجريات التدريب .
تتيح اتصال ودي ومفتوح بين المدرب والمشاركون .
تمكن المشاركين من التعلم بشكل جماعي .
و التعلم الجماعي هو التعلم عن طريق العمل المشترك وبشكل جماعي  ،حيث يعمل المدرب والمشاركون معاً للوصول للمخرجات ولتحقيق
األهداف  .ويتسم هذا األسلوب بكونه :
1 .1أسلوب تعلم يعتمد على تشكيل المجموعات من المتدربين عند النشاطات وتطبيق المهارات وحتى أحياناً خالل الشرح والتوضيح.
2 .2أسلوب تعلم يعتمد عل العمل الجماعي التعاوني.
3 .3أسلوب تعلم يعزز المهارات االجتماعية.
4 .4أسلوب تعلم يعزز المسؤولية الفردية لكافة المشاركين.
5 .5أسلوب تعلم يعتمد على تبادل األدوار بين المدرب والمشاركين من جهة وبين المشاركين أنفسهم من جهة أخرى.

أشكال المجموعات التدريبية :
1 .1المجموعات الكبيرة:
هي المجموعة التي يزيد عدد أعضائها عن» خمسة « مشاركون وتتشكل عند ضيق الوقت المتاح للتدريب.

2 .2المجموعات الصغيرة:
العدد النموذجي لعدد أعضاءها يتراوح ما بين  5 -3مشاركين  ،و تتميز بالنشاطات المشتركة ألعضاء المجموعة وتعمل على تفعيل مشاركة
أعضائها  ،وهي أنجع أداة لبحث قضايا وتحديات ونشاطات التدريب مثل:
اكتشاف أعراض مشكلة البحث.
مسح جميع الحقائق المتعلقة بمشكلة البحث.
تحديد مشكلة البحث.
تحديد مجاالت حل المشكلة.
تحليل أسباب المشكلة.
إيجاد الحلول.

 .3المجموعات الثنائية:
يتم االختيار بشكل عشوائي أو متعمد  ،وتعمل على بناء الثقة بين الشريكين  ،و تسمح لمزيد من االنفتاح والمشاركة بين الشريكين .وهي أداة
سريعة للبحث في القضايا والنشاطات التدريبية .
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طرق اختيار وتغيير الشركاء داخل المجموعة التدريبية :
يجب أن تحوي المجموعة تشكيلة متنوعة ومتكاملة من الشخصيات والمهارات  ،وعليه فان أفضل الطرق الختيار المشاركين في المجموعة
التدريبية هي طريقة االختيار العشوائي  .ويمكن اختيار المشاركين في مجموعة ما عشوائيا بعدة طرق منها :
الشخص الذي يجلس جنبك أو أمامك أو وراءك .
شخص من الجنس األخر.
شخص ال تعرفه سابقاً.
الشخص األقرب إلى طولك.
أشخاص أصحاب تواريخ ميالد قريبة متقاربة.
أشخاص يرتدون ً
مثال نفس اللون.
وهكذا.........................
يجب أن تكون المجموعات التدريبية متحركة وان تتفادى الثبات  ،بحيث يتم تغيير وتنويع تشكيلة المجموعات التدريبية بشكل دائم  ،بحيث يتم:
تنويع حجم المجموعة وفق طبيعة المهمة أو النشاط أو الزمن المتاح.
تنويع أعضاء المجموعة وفقاً لتنوع المهارات والقيم والجنس والشخصية.
تنويع عضوية المجموعة الواحدة .
تبادل أدوار المجموعات .
وحتى تحافظ على هذا التنوع داخل المجموعة ،عليك أنت كمدرب أن تتطلب من األشخاص الذين أدو دوراً معيناً في نشاط معين أن ينتقل ً
مثال
كل منهم إلى الطاولة التي على يساره ...ماذا يعني ذلك؟
إن ذلك يعني أنك قمت بالتجديد داخل المجموعة وحافظت علة التنوع داخلها بواسطة عملية التحريك التي تمت .ويمكن إجراء التحريك داخل
المجموعات التدريبية بإتباع عدة تقنيات منها :

■ تقنية القطـع المـتنـاثـرة:
في بداية الجلسة التدريبية يقوم المدرب بتقسيم المجموعة التدريبية إلى مجموعات صغيرة تسمى « المجموعة اليومية «
مثال :يتم التقسيم إلى عدد من المجموعات اليومية ،كل مجموعة مكونة من ثالث مشاركين:
مجموعة ﺃ  :تتكون من ( أ  ،ب ،ج ).
مجموعة ﺏ  :تتكون من ( أ  ،ب ،ج ).
مجموعة ﺝ  :تتكون من ( أ  ،ب ،ج ).
عند نقاش قضية أو مشكلة جيدة يحتاج المدرب أحياناً إلى إعادة تشكيل المجموعات بطريقة جديدة ألهمية التغيير عند طرح قضية جديدة،
وتسمى المجموعات أو التشكيالت الجديدة « مجموعات الخبرة « .
ويتم تشكيلها بأن ينتقل» أ « من المجموعات اليومية ليشكلوا مجموعة خبرة خاصة بهم ،وكذلك « ب « وكذلك « ج «  ،فيصبح تشكيل
مجموعات الخبرة كالتالي:
مجموعة ﺃ  :تتكون من ( أ ،أ ،أ ).
مجموعة ﺏ  :تتكون من ( ب ،ب ،ب ).
مجموعة ﺝ  :تتكون من ( ج ،ج ،ج ).
حيث يتم نقاش مشكلة البحث الجديدة داخل مجموعات الخبرة ولكن بعد انتهاء النقاش يعود كل شخص بمالحظاته وخبراته الجديدة إلى مجموعته
اليومية ،حيث ينقل هذه الخبرات إلى المجموعة ويتم نقاشها ويمكن إضافة الجديد عليها من باقي أعضاء المجموعة ،ثم تصيغ المجموعة التقرير
الخاص بها ،وأخيراً يناقش مقرر المجموعة التقرير أمام كافة المشاركين ،وهكذا يكون مع بقية المجموعات...
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مميزات تشكيل هذه المجموعات:
 .1يتم استثمار كافة أعضاء المجموعة بنقاشات جديدة مع مجموعة مختلفة.
 .2يتم مناقشة عدة موضوعات بحسب عدد المجموعاتً ،
مثال :أربع مجموعات تناقش أربعة مواضيع.
 .3يتم مناقشة عدة موضوعات وبنفس الوقت الزمني.

■ تقنية الدائـرة المـحوريـة:
كل منها بشكل دائري ومركزهما واحد ،بغرض تطوير مهارات النقاش
يطلب المدرب من كافة المشاركين أن يقوموا بتشكيل مجموعتين ٍ
والمناظرات داخل المجموعة التدريبية.
مثال:
1 .1يتم تشكيل الدائرة األولى « الدائرة الداخلية »  ،وتتكون من  8مشاركين ً
مثال.
2 .2يتم تشكيل الدائرة الثانية « الدائرة الخارجية »  ،بحيث تتكون من نفس عدد أعضاء الدائرة األولى.
3 .3الدائرة الداخلية تتبنى نقاش موضوع “ ايجابيات تبني نظام التعددية األغلبية ” ً
مثال...
4 .4الدائرة الخارجية تتبنى نقاش موضوع “ سلبيات تبني نظام التعددية األغلبية ” ً
مثال...
5 .5كل مشارك في الدائرة الداخلية يناقش “ االيجابيات ” مع الشخص المقابل له في الدائرة الخارجية الذي يناقشه بـ “ السلبيات ” وبنفس
الوقت.
6 .6بعد  8-5دقائق من النقاش ،يطلب المدرب من المشاركون يتحركوا بإزاحة مقدارها ثالث مقاعد ً
مثال على أن تتحرك الدائرة الداخلية بعكس
عقارب الساعة والدائرة الخارجية باتجاه عقارب الساعة.
7 .7يصبح كل شخص في كال الدائرتين أمامه شخص جديد ،وتعاد المناظرة من جديد ...وهكذا.
8 .8يمكن للمدرب بأن يطلب عكس األدوار بين الدائرتين أي تبادل المواقف.
Outer Circle
)(facing inwards

B

A
Inner Circle
)(facing outwards
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■ تقنية الشراكة الثنائية
يطلب المدرب من كافة المشاركين أن يقوموا بتشكيل مجموعات ثنائية ،بغرض تطوير مهارات التفكير داخل المجموعة التدريبية.
1 .1يقوم المدرب بتقسيم كافة المشاركين إلى أزواج « تقسيم ثنائي » ،حيث يراعي تنوع الجنس واالهتمامات ً
مثال.
2 .2يطرح المدرب السؤال « مشكلة البحث » على المجموعات الثنائية ،ممكن أن يطرح سؤال واحد أو مجموعة من األسئلة.
3 .3كل مجموعة ثنائية تأخذ سؤالها.
4 .4على كل مجموعة أن تفكر وتفكر بعمق دون أي حديث بين أعضائها لمدة عشرين دقيقة ،على أن ينتج كل مشارك وبمفرده مجموعة من
اإلجابات أو وجهات النظر.
5 .5يبدأ عضوي كل مجموعة بنقاش أفكاره مع شريكه ،ويستمع كل منهما لألخر لمدة “ خمس ” دقائق.
6 .6يطلب المدرب من كل مجموعة “ زوج ” محاولة االتفاق على اإلجابة.
7 .7يطلب المدرب من بعض أو حتى من كافة “ المجموعات بشريكيها ” بأن يشرحوا لباقي المجموعات وجهات نظرهم وإجاباتهم.

دور المدرب أثناء عمل المجموعات الصغيرة :
أثناء تشكيل المجموعات التدريبية ،وأثناء النشاط العملي للمجموعات ،وللتحقق من أداء المهام وسير النشاطات عليك كمدرب أن تعمل التالي:
1 .1قيم وافحص مع المجموعة التدريبية وضعها للتأكد من مدى هضمها للمهام ومن مدى فهم الدور المنوط بها.
2 .2إن سمح لك الوقت ،قم باالنضمام إلى إحدى المجموعات أو أكثر « فهذه الطريقة ترسل مذكرة للمتدربين بأنك شريكهم في عملية التعلم».
3 .3أدعوا أعضاء المجموعة الصغيرة الجتماع عاجل بهدف التنشيط والتفعيل وذلك عندما ينخفض صوت الحوار داخل تلك المجموعة.
4 .4قم بتذكير أعضاء المجموعات خالل الوقت المحدد للنقاش والحوار الداخلي وأثناء تجوالك بينهم بالوقت المتبقي من زمن الحوار ،يجب أن
ال يتعدى أية نشاط الوقت المحدد له.

مرجع سريع للمدربين في إدارة عمل المجموعات التدريبية:

جذب انتباه المشاركين

الحفاظ على الوقت

االستراتيجيات

كتابة التقارير

1 .1الصفير.

تظهر الساعة العد التنازلي
للزمن.

إجمال لكافة النشاطات.

كل مجموعة تكتب تقريرها من
خالل مقرر المجموعة.

2 .2العد التنازلي:
العد( .)... 2 ، 3، 4

دائماً ذكر المجموعات بالوقت
المتبقي.

أعمل باستمرار على تغيير
األدوار.

ترويج األفكار :تداول تقارير
المجموعات بين بعضهم.

3 .3إغالق العينين.

أعد برنامج النشاطات مع
تحديد الوقت لكل نشاط.

تفعيل معنويات المشاركين
باستمرار :استخدم التشويق
واإلثارة.

اكتب على البطاقات ثم أرسلها.

4 .4الحديث بنبرة أعلى من
المعتاد.

ْ
عب الرموز.

سجل مالحظاتك على الورق.

استخدم الورق أو اللوح.

5 .5ضرب اليدين بتسارع.

استخدم الجرس.

6 .6القراءة بهدوء وبصوت
مرتفع.

ضرب ملعقة على كأس فارغ.
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رابعاً :إرشادات عـامـة :
كما ذكر سابقا فان مواصفات بيئة التعلم المثالية للكبار والبالغين تتميز بكونها:
توفر جو مريح للمتدربين .
تشجع مبادرات المشاركين ومشاركاتهم الفاعلة .
تشعر المشاركين ببعض السيطرة على مجريات التدريب .
تتيح اتصال ودي ومفتوح بين المدرب والمشاركون .
تمكن المشاركين من التعلم بشكل جماعي .
ولكي يتمكن المدرب من تحقيق بيئة تدريب تتسم بالمواصفات أعاله  ،فال بد له باإلضافة إلى إتقان المهارات المذكورة أعاله من إتباع اإلرشادات
العامة التالية :

مراعاة أسس السلوك االجتماعي المناسب:
يجب على المدرب ان يراعي أحاسيس اآلخرين وخصائصهم النفسية واالجتماعية والثقافية وأن يكون ملما باآلداب الثقافية وعادات المجتمع
المضيف.
فالمطلوب منك كمدرب:
ً
أوال :التخطيط المسبق والجيد للتدريب.
ثانياً :أن تكون ذو سلوك يراعي حقوق االخرين.
ثالثاً:أن تكون صاحب بديهه وفطنة عالية.
ً
إضافة إلى تقليل حدة الضغوطات أثناء التدريب وبالتالي نجاح التدريب.
بذلك تستطيع ضمان وجود التفاعل ما بينك والمشاركين

السلوك االجتماعي واالتصال:
إن التفاعل بين المدرب والمشاركين المنحدرين من أصول ثقافية متنوعة تحتاج ألن يكون المدرب يتمتع بمهارات عالية في االتصال
والتواصل تتسم بالديناميكية والمرونة العالية وتقبل كل جديد.

وكمدرب عليك مراعاة اإلرشادات العامة التالية لمراعاة أسس السلوك االجتماعي المناسب لبيئة المشاركين :
األسماء  -اسأل المشاركين بأسمائهم الذين يودون مخاطبتهم بها ،وإياك أن تنساها.
التحيات – راعي طريقة التحية والتحيات المتداولة والمقبولة في المجتمع الذي تقدم تدريبك فيه.
األدب واالحترام – يجب أن تراعي استخدام عبارات األدب واالحترام التي يتداولها المجتمع المحلي لمكان انعقاد التدريب.
اإليماءات  -يجب أن تراعي استخدام اإليماءات المناسبة مع مجتمع التدريب « تطويق االيدي ،وضع األيدي على الفخذين ،الجلوس،
الوقوف ،طريقة والضحك ».....
االتصال بالعين – راعي طريقة التواصل بالعيون فقد تكون مرفوضة في بعض المجتمعات.
القيم – يجب مراعاة القيم السائدة في المجتمع المحلي لبيئة التدريب .
االلتزام بالمواعيد – ضرورة التزامك الصارم بأوقات التدريب وفي برنامج التدريب اليومي واألقات المخصصة لكل نشاط.
السعال ،العطس والقيام بالمخاط – يجب أن تكون ذو شفافية عالية في السلوكيات الشخصية البحتة فالعادات الفردية للشخص قد تسبب
اإلشمئزاز لآلخرين.
الفضاء الشخصي  -يجب أن تراعي حيز الفضاء الشخصي بينك وبين المشاركون من الجنسين وبين المشاركون أنفسهم وذلك في مواقع
جلوسهم والمسافة فيما بينهم ،فالفضاء الذي عادة ما يعتمده الناس ما بينهم واألشخاص اآلخرين هو جانب من ثقافتهم الفردية فالبعض
يرغب بمسافة قريبة بينه وبين االخرين والبعض يرغب باإلبقاء على مسافة مع االخرين.
الضيافة  -يجب أن تكون واعيا آلداب الضيافة في المجتمع المحلي لمكان التدريب ،فالكثير من المجتمعات لها عادات مترسخة بعرض
الضيافة على الغرباء .فالكثير سيدعونك إلى منازلهم ليعرضوا عليك الغذاء والشراب وقد يكون من غير األدب رفض الدعوة.
احترام األساتذة  -االحترام للمعلمين هي قيمة قوية في الكثير من المجتمعات ،والفكرة السائدة في تلك المجتمعات بأن األستاذ ال يخطىء
ال يناقش وال يتم االعتراض على ارائه وغير ذلك يكون مرفوضاً ،لذلك عليك أن تكون لبقاً وديناميكياً في تشجيع المتدربين في هذه
المجتمعات على النقاش واالختالف في وجهات النظر وأن المدرب من الممكن أن يقول «ال أعرف».
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دليل سريع لبعض المشاكل التي قد تواجهها أثناء التدريب:
عند تلقيك سؤال ال تعرف إجابته:
ً
ً
كن صادقاً مع نفسك ومع اآلخرين ،قل :سأبحث الحقا عن اإلجابة أو سنبحث سويا عن اإلجابة ،ألنني اآلن ال أعرف اإلجابة الصحيحة.
عند تعليقيك أسئلة أو تعليقات سلبية وذات تحدي:
	-أشكر صاحب السؤال أو التعليق.
	-أعد الصياغة بكلماتك الخاصة.
	-شجع المشاركين على التعقيب.
	-أعطي إجابتك أو تعليقك.
	-تأكد من أنك أرضيت صاحب التعلق أو السؤال.
	-كن نزيهاً.
الحضور المتأخر لبعض المشاركين:
	-تذكر بأن معايير الدقة في المواعيد تختلف ما بين األفراد وما بين الثقافات.
	-قم بالترحيب بالمتأخرين دون اهتمام زائد.
	-قدم إطاراً سريعاً للمهمة مثل “ :نحن اآلن نتحدث عن”.....
	-أطلب من أحد المشاركين تلخيص أهم وأصعب األفكار للمتأخرين.
	-تحدث في نهاية خطوة الجلسة التدريبية عن أهمية االلتزام بمواعيد التدريب.
بروز حب السيطرة والسعي الدائم لجلب االهتمام لدى البعض:
	-تذكر بأن تحافظ على احترام جميع المشاركين بغض النظر عن مدى الصعوبة في ذلكز
	-أشكر المشاركين المهيمنين على مشاركاتهم ولكن عليك وبسرعة الرجوع لبقية المجموعة ألخذ اراءه أخرى.
	-وجه طاقات أصحاب سلوك حب السيطرة في اتجاهات ايجابية.
	-استعمل عبارات مثل ”:أرغب في سماع مداخالت أخرى “ أو “ أود سماع وجهات نظر أخرى من هذه القضية “.
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نشرة للمدربين

1

عزيزي/تي
المدرب/ة
كي تكون مدرباً ناجحاً وكي يحقق التدريب الذي تقوم به أهدافه المرجوة فإننا ..نعرض عليك هذه القائمة السريعة
باإلرشادات والنصائح لبعض النقاط الرئيسية والهامة لإلجراءات الخاصة بتدريب الكبار والبالغين:
1 .1قبل إجراء التدريب:
1 )1حاول أن يكون لديك فكرة وتقييم مسبق عن المشاركين في التدريب:
o oافحص قائمة المشاركين.

o oافحص في أي الوظائف يعملون.

o oافحص طريقة المشاركة في التدريب ( طوعية أو غير طوعية ).
o oاستبط المخرجات المتوقعة من التدريب.

o oاستنبط توقعات المشاركين لمخرجات التدريب.
2 )2افحص البيئة التدريبية:

يُحقق التدريب أهدافه بشكل فعال عندما يشعر المتدربون بالراحة واألمان أثناء التدريب ،وعندما تتعامل مع متدربين بالغين
(ربما تكون قد تولدت لديهم القناعات المسبقة من خالل تجاربهم المختلفة بأنهم متعلمون غير جيدون) ،هنا تلعب بيئة التدريب
دوراً مهماً في تشكيل قناعات جديدة لدى المتدربون الكبار حول استعداداتهم للتعلم وعليه فعليك أن توفر بيئة التدريب تتسم
بالمواصفات التالية:
إجعل بيئة التدريب بيئة مُريحة وتساهم في زيادة الحافزية لدى المشاركين.
اجعل بيئة التدريب ذات مخاطر اقل من حيث جو المنافسة الحاد بين المشاركين( ،تجنب إعطاء العالمات لالختبارات
ودع المشاركين يصححون إجاباتهم بأنفسهم).
استخدم المهارات التي تتناسب مع طبيعة المتدريبن وطرق التعلم لديهم.
3 )3عند إعداد المادة التدريبية ،يجب أن تأخذ بعين االعتبار مايلي:
.1

1موضوع مادة التدريب.

.2

2الفئة المستهدفة من التدريب.

.3

3مُراعاة تنوع طرق التعلم لدى المتدربين.

.4

4استخدام تقنيات تتناسب مع موضوع التدريب ومع خلفية وطبيعة المتدربين.

2 .2أثناء التدريب:
أثناء تقديم التدريب عليك أن ُتراعي ما يلي:
.1
.2
.3

1مظهرك يجب أن يكون جيد ومالبسك مريحة.
2كن واثقاً من نفسك ،باسماً ،قف بانتصاب وشموخ وحيي المشاركين بحرارة.
3انتبه لالنطباع األولي الذي سيأخذه المشاركون عنك فهو هام جداً في تشكيل االنطباع النهائي.

 1المدربة ليلى مرعي.
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قدم لمحة عامة عن:
.1

1المواضيع التي سيتم تغطيتها خالل الجلسة التدريبية.

.2

2درجة مقاربة المواضيع الفرعية مع الموضوع الرئيسي للتدريب.

.3

3توقعاتك لنتائج الجلسة.

صـوتـك:
.1

1استخدم صوتك بطريقة جيدة وارفع وتيرته عند التشديد على بعض النقاط.

.2

2استخدم المعدل الطبيعي لطبقة صوتك.

.3

3ال ترفع صوتك وال تستعمل الصراخ.

.4

4دع نبرة صوتك توصل مواقفك ومشاعرك للمشاركين.

.5
.6
.7

5تذكر بأن ُيسمع صوتك من قبل الجميع.
6يجب أن يكون إلقائك جيداً طوال فترة التدريب.
7تحدث بسرعة مقبولة ،فالحديث السريع غير مفهوم والحديث البطيء يخلق الضجر لدى المتدربين.

عـيونـك:
.1
.2
.3

1حافظ على التواصل بينك وبين جميع المشاركين عبر العيون.
2عندما يسألك أحد المشاركين حافظ على التواصل معه عبر العيون »،حتى يرى بأنك تسمعه جيداً «.
ً
3أثناء شرحك للمواضيع وعندما تطرح
سؤاال يجب أن توجه أنظارك نحو الجميع وإياك أن تخص أحد بنظراتك.

إيماءاتك:
.1

1حافظ على اعتدال وانسياب حركة جسمك وحركات يديك أثناء التدريب» ال تكن جامداً وال تتحرك كثيراً وتستطيع ً
مثال
أن تحمل بيديك قلماً.»..

.2

2استخدم اإليماءات الغير لفظية التي تعكس استمتاعك بنفسك.

.3

3استخدم اإليماءات المناسبة للتعبير عما تقوله.

.4

4راعي الفضاء الجسدي بينك وبين المتدربين.

حكـمتك وخـبراتك:
.1
.2

1استخدم حكمتك وخبراتك لدى التخطيط واإلعداد للتدريب.
2حافظ دائماً على جذب اهتمام المشاركين ورفع درجة تركيزهم وانخراطهم في التدريب بدرجة عالية.

.3

3استخدم قدر اإلمكان المفاجآت والمحفزات خالل الشرح.

.4

4اجعل التدريب تجربة ممتعة لك وللمشاركين.
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استخدام تقنيات التدريب:
استخدم التقنيات التي تتناسب مع موضوع التدريب ومع طبيعة المتدربين « خلفياتهم  ،وظائفهم  ،طرق التعلم لديهم «:
.1

1اإلحماء.

.2

2كسر جليد.

.3

3محاضرات قصيرة .

.4

4استمارات.

.5

5توجيه األسئلة .

.6

6نقاش مع المجموعة التدريبية .

.7

7تشكيل مجموعات صغيرة .

.8

8لعب أدوار.

.9

9المنشطات .

1010استخدام شفافيات العرض .
1111مناظرات وامتحانات قصيرة وألعاب
1212استخدام أدوات سمعية وبصرية .
1313االختتام – التقييم .
الحفاظ على بقاؤك مركزياً في قلب الهدف:
استخدم التقنيات التي تبقيك كمدرب دائماً داخل الهدف « محور التدريب « خالل جميع الجلسات التدريبية ،واسأل نفسك
األسئلة التالية :
1 -1أسئلة ما قبل البرنامج :
.1

 1هل أهداف التدريب واضحة .؟

.2

 2هل تخدم النشاطات المستخدمة أهداف التدريب .؟

.3

 3هل التقنيات المُستخدمة /مُساعدات التعلم متنوعة ومتناسبة مع موضوع التدريب.

.4

4هل استطعت تغطية جميع المواضيع الفرعية وتم ربطها بطريقة جيدة مع الموضوع الرئيسي للتدريب.؟

2 -2أسئلة عند بدء التدريب :
1 .1هل أحتاج لوضع قائمه “ بقواعد السلوك أثناء التدريب “؟
2 .2هل احتاج إلى نشاط للتحمية أو كسر للجليد ؟
3 .3هل أعطيت صورة واضحة لما هو متوقع ولمخرجات التدريب التي ينبغي الوصول إليها ؟
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3 -3أسئلة خالل التدريب:
الوصول إلى الهدف المرجو من التدريب :
 1 .1هل استطعت إدخال التنوع في النشاطات خالل التدريب بدرجة .؟
 2 .2هل استطيع التجديد وجذب انتباه المشاركين في الوقت المناسب.؟
 3 .3هل أستطيع إنهاء الموضوع في الوقت المناسب .؟
 4 .4هل قمت بتحفيز وتشجيع المشاركين بدرجة جيدة.؟
 5 .5هل شكرت المشاركين على مساهماتهم خالل التدريب ؟
البقاء على اتصال مع المشاركين :
.1

 1هل أنا مدرب جيد.؟

.2

 2هل أنا مراقب جيد.؟

.3

 3هل حافظت على االتصال والتواصل مع جميع المتدربين.؟

.4

 4هل يوجد مشاركة وتفاعل جيد من الجميع .؟

.5

 5هل أحتاج الستخدام المنشطات .؟

.6

 6هل األسئلة التي وجهتها تخدم بطريقة جيدة التحقيق من درجة فهم واستيعاب المشاركين لموضوع التدريب ؟

.7

 7هل أنهكت المشاركين .؟

.8

 8هل طلبت التغذية الراجعة من المشاركين.؟

 9 .9هل أتواصل مع المشاركين باحترام وتقدير كافيين .؟
 1010هل أوفر وقتاً كافيا للمشاركين من اجل استيعاب المادة والمشاركة الفاعلة ؟
 1111هل سرعة تقدم فهم واستيعاب المشاركين لموضوع التدريب مناسبة .؟
 – 4أسئلة عند االختتام وإنهاء التدريب :
.1

 1هل أجبت على جميع األسئلة وأوجزت مواضيع التدريب بطريقة بسيطة.ظ

.2

 2هل استطعت من إزالة مصادر القلق لدى المشاركين .؟

.3

علي أن أتابعها خارج وقت التدريب .؟
 3هل يوجد مواضيع أو مهام ً

.4

4هل أنا آخر من غادر قاعة التدريب عند انتهاء التدريب ؟

.5

 5هل المشاركون يعرفون موضوع الجلسة القادمة للتدريب ومتى تبدأ الجلسة.؟

.6

 6هل فحصت درجة استيعاب المشاركين لمواضيع التدريب .؟

.7

 7هل أشعرتهم بطريقة مناسبة واستخدمت عبارات مناسبة تشير النتهاء وقت الجلسة .؟
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نصائحنا للمدربين
•كن مستعداً للتدريب :راجع وأعد قراءة المادة التدريبية وقم بواجبات التحضير البيتي وتجهيز كافة مصادر ومساعدات
التدريب وتأكد من سالمتها.
•كن إنسانياً :أنشئ عالقة ودية مع المجموعة التدريبية وتعامل مع المشاركين بحرية وانفتاح ،وأحياناً استخدم األسلوب
الفكاهي للخروج عن الروتين ولكن يجب أن تبقى مُحافظاً على الفضاء الشخصي بينك وبين المشاركين.
•كن أميناً :عندما تحس بالتعب واإلرهاق فال بأس من إشعار المشاركين بذلك،وعندما ال تستطيع اإلجابة عن سؤال يجب
أن تقر بذلك أمام المشاركين بكل رحابة صدر وتوعد بتقصي اإلجابة الصحيحة الحقاً.
•كن كما أنت :أبقى كما أنت وعلى طبيعتك واستمتع بذاتك ولكن عليك باالستعداد العالي للتدريب.
•كن مراقباً جيداً :يجب أن تحفظ أسماء المشاركين وتخاطبهم بأسمائهم ،وقم بمراقبتهم جيداً والحديث معهم لتتعرف على
احتياجاتهم.
•كن مرناً و واقعياً :يجب أن تكون مرناً ومتجدداً وتراعي المتغيرات فلكل مكان ولكل دورة تدريبية الظروف الخاصة
بها.
•كن مهنياً  :يجب أن تعمل لتحقيق األهداف المتوقعة من التدريب وتعزيز أهداف التعلم ،ويجب أن تشكل المجموعات
التدريبية وتزودها باالستمارات وتتابع التغذية الراجعة والتلخيص والتقييم.
•كن مفعماً بالطاقة :استخدم اإليماءات وتعابير الوجه ولغة العينين والجسد بشكل طبيعي ،واستثمر طاقات المشاركين
عبر النشاطات المختلفة التي تخدم أهداف التدريب.
•أخبرهم بما ستقدم لهم الحقاً.
•اشرح لهم بإسهاب.
 ...مراعاة اإلرشادات العامة التالية لمراعاة أسس السلوك االجتماعي المناسب لبيئة التدريب :
االلتزام بالمواعيد – ضرورة التزامك الصارم بأوقات التدريب وفي برنامج التدريب اليومي وكذلك باألوقات المخصصة
لكل نشاط.
•األسماء  -ت َعرف على أسماء المشاركين وخاطبهم بها وإياك أن تنساها.
•التحيات – راعي نوعية التحية التي تطرحها والتحيات المتداولة والمقبولة في البيئة الذي تقدم تدريبك فيه.
•األدب واالحترام – يجب أن تراعي استخدام عبارات المجاملة واالحترام التي يتداولها المجتمع المحلي الذي تقدم
التدريب فيه.
•اإليماءات  -يجب أن تراعي استخدام اإليماءات المناسبة مع المجتمع المحلي لمكان عقد التدريب « كتطويق االيدي..
طريقة الجلوس ..طريقة الضحك ».....
•التواصل عبر العيون – راعي طريقة التواصل بالعيون فقد تكون مرفوضة في بعض المجتمعات المحافظة.
•القيم – يجب مراعاة القيم السائدة في المجتمع المحلي لبيئة التدريب .
•السعال ،العطس والقيام بالمخاط – يجب أن تكون ذو شفافية عالية في السلوكيات الشخصية البحتة الخاصة بك،
فالعادات الفردية للشخص قد تسبب اإلشمئزاز لآلخرين.
•الفضاء الشخصي  -يجب أن تراعي حيز الفضاء الشخصي بينك وبين المشاركين من الجنسين من جهة وبين المشاركون
أنفسهم من جهة أخرى وذلك في مواقع جلوسهم والمسافات فيما بينهم.
•الضيافة  -يجب أن تُراعي آداب الضيافة في المجتمع المحلي لبيئة التدريب.احترام األساتذة  -االحترام للمعلمين هي
قيمة اجتماعية عالية في الكثير من المجتمعات ،والفكرة السائدة بشكل عام بأن األستاذ ال يُخطىء ال يُناقش وال يتم
ً
مقبوال ...لذلك عليك أن تكون لبقاً وديناميكياً في تشجيع المتدربين على
االعتراض على ارائه وغير ذلك يكون غير
النقاش واالختالف في وجهات النظر وأن المدرب من الممكن أن يقول عبارة «ال أعرف».
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دليل سريع لبعض المشاكل التي قد تتعرض لها وتواجهها أثناء التدريب:

•

عند تلقيك سؤال ال تعرف إجابته:
كن صادقاً مع نفسك ومع اآلخرين ،قل :سأبحث الحقاً عن اإلجابة أو سنبحث سوياً عن اإلجابة،
ألنني اآلن ال أعرف اإلجابة الصحيحة.
عند تلقيك أسئلة أو تعليقات سلبية وذات تحدي:
.1

1أشكر صاحب السؤال أو التعليق.

.2

2أعد صياغة السؤال أو التعليق بكلماتك الخاصة.

.3

3أعطي إجابتك أو تعليقك المحدد.

.4

4شجع المشاركين على التعقيب.

.5

5تأكد من أنك أرضيت صاحب التعلق أو السؤال.

.6

6كن سمحاً ونزيهاً.

الحضور المتأخر لبعض المشاركين عن الوقت المحدد للتدريب:
1 .1تذكر بأن معايير الدقة وااللتزام في المواعيد تختلف ما بين األفراد وما بين الثقافات.
2 .2قم بالترحيب بالمتأخرين دون غطاء اهتمام زائد.
3 .3قدم لمحة سريعة عن موضوع التدريب الذي تقدمه وقل « :نحن اآلن نتحدث عن».....
4 .4أطلب من أحد المشاركين أن يقوم بتلخيص أهم وأصعب األفكار للمتأخرين.
5 .5تحدث في نهاية الجلسة التدريبية عن أهمية االلتزام بمواعيد التدريب ،وأشر إلى قواعد السلوك للدورة التدريبية التي
تم االتفاق عليها في اليوم األول وفي بداية الجلسة األولى للتدريب.
بروز حب السيطرة والسعي الدائم لجلب االهتمام لدى بعض المشاركين:
1 .1تذكر بأن تحافظ على احترام جميع المشاركين بغض النظر عن صفاتهم الشخصية وعن ايجابيات وسلبيات
كل واحد منهم.
2 .2أشكر «المشاركين المهيمنين» على مشاركاتهم ولكن عليك الرجوع وبسرعة لبقية أعضاء المجموعة وقل..
أرغب في سماع مداخالت أخرى أو ..أود سماع وجهات نظر أخرى من هذه القضية ..
3 .3وجه طاقات أصحاب سلوك حب السيطرة في اتجاهات ايجابية.

نتمنى لك النجاح في التدريب
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الفصل الثالث
مدخل أساسي لمفهوم التدريب

o oاالتصال
o oاالتصال والتدريب
o oالتدريب والتعليم
o oأهداف وفوائد وأنواع وأشكال التدريب
  

مدخل أساسي لمفهوم التدريب
الموضوع :االتصال وعالقته بالتدريب.
الهدف :أن يكون المتدرب بنهاية الجلسة قادراً على:
o oمعرفة مفهوم ومكونات دائرة االتصال.
o oمعرفة أنواع وعوامل نجاح االتصال.
o oمعرفة أهمية ومعوقات االتصال.
o oمعرفة مفهوم االتصال في التدريب.
االتصال :يعرف االتصال بأنه نقل رسالة من شخص (المرسل) إلى شخص آخر (المستقبل) بحيث يتم فهمهما بشكل صحيح من قبل المستقبل.
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مكونات دائرة االتصال :وهي ثمانية مكونات على النحو التالي.
o oالهدف :المقصود به الغرض من االتصال أو الغرض من نقل الرسالة للمستقبل ،ويجب أن يكون الهدف واضح ومصاغاً بأسلوب يجعل
المرسل يوفر كافة الوسائل لتحقيقه.
o oالمرسل :هو الشخص الذي يحدد الهدف من االتصال وله حاجة لالتصال من أجل التأثير على اآلخرين .وهناك مهارات يجب أن يتصف
بها المرسل وهي:
•بساطة ووضوح اللغة.
•التعبير عن األهداف بدقة.
•اختيار أسلوب العرض المناسب.
•التحضير الجيد واإللمام بالموضوع.
•االنتباه إلى ردود الفعل ومالحظة ما يطرأ على المستقبل من تغيرات.
•إظهار االهتمام بالمستقبل وتشجيعه وخلق الثقة بالنفس.
o oالمستقبل :هو الشخص الذي يستقبل الرسالة من المرسل.
o oالرسالة :هي الناتج المادي والفعلي للمرسل ،ولضمان وصول الرسالة بشكل جيد إلى المستقبل يفضل أن تتصف باآلتي:
•أن تكون الرسالة بسيطة وواضحة ومختصرة.
•ال تحمل أكثر من معنى.
•مرتبة ترتيباً منطقياً.
o oقناة االتصال :هي حلقة الوصل بين المرسل والمستقبل والتي ترسل عبرها الرسالة ،لذا يجب أن تكون قناة االتصال خالية من التشويش
ومناسبة لطرفي االتصال.
o oالتغذية الراجعة :هي المعلومات الراجعة من المستقبل والتي تسمح للمرسل بتكوين حكم نوعي حول فاعلية االتصال.
o oاالستجابة :هو ما يقرر أن يفعله المستقبل تجاه الرسالة إما سلباً أو إيجاباً ،الحد األعلى لالستجابة هو أن يقوم المستقبل بما هدف المرسل،
كما أن الحد األدنى لالستجابة هو قرار بتجاهل الرسالة أو أنه ال يفعل أي شيء حول الرسالة...
o oبيئة االتصال :نقصد ببيئة االتصال هو الوسط الذي يتم فيه حدوث االتصال بكل عناصره المختلفة

بيئة
اإلتصال

قناة اإلتصال
استجابة

الهدف

املرسل
ِ

الرسالة

املستقبل

تغذية راجعة
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أنواع االتصال :وهما نوعان لفظي وغير لفظي
(أ) االتصال اللفظي :هو االتصال الذي يتم عبر الكلمات واأللفاظ ،بحيث يتم نقل الرسالة الصوتية من فم المرسل إلى أذن المستقبل .االتصال
اللفظي له مدة واسع من المدلوالت ،حيث تلعب اللغة المستخدمة ودرجة الصوت ومخارج األلفاظ دوراً كبيراً في إضافة معاني أخرى للرسالة.
في الواقع ال تظهر فواصل بين نوعي االتصال ،إذ أنهما يستخدمان معاً لدعم كل منهما اآلخر في توصيل القيم واألحاسيس ،إال أننا عاد ًة نركز
على االتصال اللفظي وهذا األمر قد يؤدي إلى عدم فاعلية وكفاءة االتصال عند حدوث أي نوع من التوافق أو التعارض بين اتصالنا اللفظي وغير
اللفظي .ولالتصال اللفظي ( )4مقومات أساسية هي:
o oوضوح الصوت.
o oالتكرار.
o oالمجاملة والتشجيع والتجاوب.
o oالتغذية الراجحة.

(ب) االتصال غير اللفظي :هو االتصال الذي ال تستخدم فيه األلفاظ أو الكلمات ،ويتم نقل الرسالة غير اللفظية عبر نوعين من االتصال هما:
لغة الجسد :مثل:
o oتعبيرات الوجه.
o oحركة العينين والحاجبين.
o oاتجاه وطريقة النظر.
o oحركة ووضع اليدين والكفين.
o oحركة ووضع الرأس.
o oحركة ووضع األرجل.
o oحركة ووضع الشفاه والفم واللسان.
o oوضع الجسم ...إلخ.
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االتصال الرمزي :لتوصيل القيم واألحاسيس للمتلقي مثال على ذلك:
o oالشعر :اللحية ،الشارب ،الحالقة ،التسريحة.
o oالعالمات :مثل الوشم ...وغيره.
o oالجواهر والحلي.
o oنوع وألوان المالبس.
o oنوع وموديل السيارة.
o oنوع المنزل وموقعه.
o oالمقتنيات (هاتف محمول ،بيجر ،الخ.)...
o oمكان الجلوس.
o oالمسافة بينك وبين اآلخرين.
o oمستحضرات التجميل ...إلخ.
ولالتصال غير اللفظي خمسة مقومات هي:
o oتواصل العينين.
o oاالبتسام.
o oإظهار االهتمام.
o oاالسترخاء.
o oالتجاوب.
مميزات االتصال الفعّال:
o oتقوية العالقات.
o oيساعد في لبناء الثقة والتعاون.
o oبساعد على إزالة اللبس وسوء الفهم ويقلل المشاكل والخالفات.
معوقات االتصال:
o oاالضطراب والسرعة في العرض.
o oعدم االهتمام بردود فعل اآلخرين.
o oالتعالي والفوقية.
o oالتناقض بين االتصالين اللفظي وغير اللفظي.
o oالتقديم الخاطئ.
o oالشرود وعدم االنتباه.
االتصال في التدريب:
بنا ًء على تعريف االتصال فإنه يمكننا أن نُعرف التدريب بأنه نقل محتوى تدريبي أو مهارة تدريبية من شخص (المدرب) إلى شخص /أشخاص
آخرين (متدربين) بحيث يتم فهم محتوى أو اكتساب المهارة بشكل صحيح من قبل المتدربين.
وبالرجوع إلى مكونات دائرة االتصال الثمانية وربطها بالتدريب يمكن الوصول إلى اآلتي:
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 -1الهدف:
من الضروري أن يكون الهدف من االتصال في التدريب معروفاً قبل البدء فيه ،وبشكل عام فإن هدف التدريب يجب أن يكون:
o oمحدداً.
o oمُصاغاً بأسلوب واضح.
o oيتناسب مع قدرات المدرب.
o oيتناسب مع احتياجات المتدرب.
o oيمكن تحقيقه في اإلطار العام للتدريب.
 -2ال ُمرسل (المدرب):
هو الذي يقوم بنقل الرسالة (المحتوى التدريبي) من خالل قناة اتصال (أساليب التدريب) إلى المتلقين (المتدربين) .ويعتبر المدرب محور عملية
االتصال التدريبي.
 -3الرسالة (المحتوى التدريبي):
يجب أن يتم إعدادها ومراجعتها مسبقاً قبل عرضها على المتدربين ،ويجب أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق بواسطة المتدرب؛ ولذلك
يجب مراعاة اختيار المعينات التدريبية وأساليب التدريب المناسبة لتوصيل المحتوى أو المهارة للمتدربين بصورة بسيطة وسهلة.
 -4قناة االتصال (أسلوب التدريب):
عبارة عن األداة /المعينات التدريبية أو أساليب التدريب التي ت ّم استخدامها من قبل المدرب في توصيل المحتوى التدريبي أو المهارة للمتدربين،
ويجب على المدرب أن يراعي الفروق الفردية بين المتدربين وذلك عند اختياره قناة االتصال /أساليب التدريب /والمعينات التدريبية في توصيل
المحتوى التدريبي أو المهارة المحددة.
 -5المتلقين (المتدربين):
هم األفراد الذين يتلقون المحتوى التدريبي أو المهارة أو االتجاه المحدد والذين يُتوقع منهم استيعاب ذلك وإظهار ما ّ
يدل على الفهم (التغذية
الراجحة) ث ّم تطبيق ما يتم التدريب عليه.
 -6التغذية الراجحة:
وهي ما يصدر عن المتلقي (المتدرب) والذي يفيد بأنه تلقى المحتوى التدريبي واستوعبه تماماً.
 -7االستجابة:
هي ما سيقوم المتدرب بأدائه من مهام /مهارات /أعمال /اتجاهات نتيجة لما اكتسبه من خالل التدريب.
 -8بيئة االتصال (بيئة التدريب):
وهي كل المؤثرات المحيطة بالمكان واألفراد المرتبطين بالتدريب من تجهيزات القاعة ،األجهزة والمعدات ،حالة الجو ،الخدمات ،والتسهيالت
المتوفرة ...إلخ.
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معينات التدريب

o oالمعينات المطبوعة.
o oالسبورات.
o oالمعينات المعروضة.
o oأجهزة العرض.

المعيــنات التدريبية
الموضوع :المعينات التدريبية:
الهـدف :أن يكون المتدرب بنهاية الجلسة قادراً على:
•تعريف المقصود بالمعينات التدريبية واستعراض أنواعها الثالثة (المعينات المطبوعة ،السبورات ،المعينات المعروضة) وكيفية
استخدامها.
•كيفية استخدام الملصقات وإجراء تطبيقات عليها.

المعينات التدريبية:
هي مجموعة من الوسائل والمعدات التي تستخدم لتسهيل عملية التدريب
وذلك بتدعيمها للكلمات المنطوقة ،باإلضافة إلى ذلك فهي تزيد االهتمام
والتنوع عالوة على أنها تظهر كيف تبدو األشياء في الواقع.

 -1األوضاع التي تتطلب معينات تدريبية:
بصورة عامة هناك ( )5أوضاع تتطلب استخدام معينات التدريب هي:
o oعندما تكون المعلومات معقدة جداً.
o oعندما يتطلب األمر تذكر المعلومات.
o oعندما تعطي الكلمات معاني مختلفة لألشخاص المختلفين.
o oلش ّد انتباه المتدرب.
o oلتلخيص عدد من النقاط.
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 -2العوامل التي توضع في االعتبار عند اختيار المعينات التدريبية:
•من هم المتدربون؟
•مكان تنفيذ التدريب.
•عدد مرات تقديم المادة.
•المادة المراد تقديمها.
•المقدرة على استخدام األجهزة والمعدات التدريبية.
•إمكانية إعداد المعينات التدريبية.
•أسلوب التدريب المستخدم.
•التكلفة.

مبادئ اختيار المعينات التدريبية:
•تناسبها مع الموضوع.
•مالءمتها للوضع العام.
•الحاجة إليها.
•توفرها وتكلفتها.
•سهولة إعدادها واستخدامها.
تذكر اآلتي!!:
•أفضل المعينات التدريبية هي األشياء الحقيقية.
•ال تستخدم المعينات التدريبية فقط ألنها موجودة.
•المعينات األكثر تعقيداً ليست بالضرورة هي األحسن في توصيل المادة.

أنواع المعينات التدريبية:
•المطبوعة ومنها :الكتب ،األدبيات ،الصور الفوتوغرافية ،والملصقات وغيرها.
•السبورات ومنها :الطباشيرية ،البيضاء ،الورقية ،الوبرية ،الالصقة وغيرها.
•المعروضة ومنها :الشرائح واألشرطة الفيلمية ،شرائط الفيديو ،الشفافيات وأجهزة الكمبيوتر وجهاز عرض المعلومات وغيرها.

وفيما يلي استعراض لهذه األنواع الثالثة:
ً
أوال :المعينات المطبوعة:
وحيث أن الكتب واألدبيات والصور الفوتوغرافية معروفة لدى المتدرب ،لذا
سوف يتم التركيز على الملصقات.
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الملصـق:
•هو عبارة عن تصميم إيضاحي (وسيلة إيضاحية) لتوصيل فكرة محددة أو مفهوم معين باستخدام وسائط عديدة منها:
o oالصورة.
o oالكتابة.

o oالرسوم.
وهناك نوعان من الملصقات:
أ) الملصق الداخلي :يستعمل عاد ًة داخل المباني أو القاعات أو داخل الفصول الدراسية وهو يحتوي على عدد كبير من المعلومات المكتوبة وقليل
من الصور مثل (جدول وملصقات تحصين األطفال ،مكافحة المالريا ،دورة حياة البلهارسيا ...إلخ).
ب) الملصق الخارجي :وهو على النقيض من الملصق الداخلي حيث يعتمد بشكل رئيسي على الصورة ويستعمل خارج المباني وعلى الطرقات،
ويشترط فيه الوضوح والبساطة واستعمال األحرف الكبيرة .مثال ذلك الملصقات اإلعالنية.
وهناك عدد من العوامل التي توضع في االعتبار عند تصميم الملصق:
•األلوان ،تأثير األلوان ،فصائل األلوان ،توظيف اللون حسب الموضوع.
•توزيع وتناسق المساحات.
•استعمال الصور والرسوم.
•الفئة أو الجماعة المستهدفة بالرسالة .وهذه من النقاط الهامة التي تراعى عند تصميم الملصق ،حيث يوضع في االعتبار الجماعة أو الفئة
التي توجه لها الرسالة المعينة المنقولة عبر الملصق.
خطوات التنفيذ:
يتم تنفيذ الملصق على أربع خطوات هي:
•النقاش العام.
•الرسوم المبدئية.
•التنفيذ شبه النهائي.
•التنفيذ النهائي.
االستفادة من الموارد والرسومات الجاهزة:
•استخدامها كما هي.
•عمل معالجة لها (إضافة -حذف -تلوين).
•استخدامها بحجم أكبر (استخدام طريقة المربعات).
األخطاء الشائعة في عمل الملصقات:
•كثرة التفاصيل تؤدي إلى عدم وضوح الرسالة.
•مراعاة األحجام النسبية لألشياء.
•زاوية الصورة أو الرسمية غير المألوفة.
•مظهر ومالمح وتقاطيع األشخاص في الصورة.
•تعدد األلوان ودرجاتها.
•تعارض بعض المعطيات في الصورة.
•عدم مطابقة محتويات الصورة مع البيئة المحلية.
•تعارض محتويات الصورة مع ثقافة و عادات و تقاليد البلد
•تضمن الصورة أي شكل من أشكال التحيز لمبدأ أو مجموعة معينة.
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ثانياً :السبورات  +المعينات المعروضة
الهــدف  :أن يكون المتدرب بنهاية الجلسة قادراً على:
•كيفية استخدام السبورات والمعينات المعروضة وإجراء تطبيقات عليها.
•التعرف على مزايا ومحددات السبورة  +المعينات المعروضة.
ً
أوال :السبورات
أنواع السبورات:
( )1السبورات (الطباشيرية /البيضاء):
وهي من الوسائل التقليدية للتعلم وتتوفر في معظم أماكن التدريب ،والسبورات الطباشيرية مفيدة فقط ألنها كبيرة ولكنها قد تتسم بالفوضى وعدم
النظافة .أما السبورة البيضاء فإنها قد تكون أنظف لكن األقالم الخاصة بها تشتهر بأنها قد تجف عندما نكون محتاجين إليها.
ما يراعى عند استخدام السبورات (الطباشيرية /البيضاء):
ّ
•خطط لرسم أو كتابة أي شيء أثناء الجلسة.
•اكتب وارسم بالحجم الذي ّ
يمكن أي شخص من الحاضرين من الرؤية بوضوح.
•ال تمأل السبورة بالرسومات والكتابة (أترك أكبر مساحة فارغة ما أمكن).
•قف على أحد جانبي السبورة والتفت لتتحدث مع المتدربين.
مميزات السبورات (الطباشيرية /البيضاء):
•كليهما سهلة االستعمال.
•عرض حي وبناء تدريجي للموضوعات.
ّ
•يمكن من المتابعة وتسجيل النقاط.
•سهولة تصحيح األخطاء
•أرخص معينات بصرية متاحة.
محددات السبورات (الطباشيرية /البيضاء):
•السبورة الطباشيرية تسبب االتساخ.
•ال يمكن استعادة ما كتب عليها واالستفادة منه مرة أخرى.
•ال خيار للمدرب إال أن يعطي ظهره للمتدربين.
•محدودية االستخدام خاصة في الغرف الكبيرة والقاعات.
( )2السبورة الورقية:
بينما تعيد السبورة الطباشيرية الذاكرة أليام الدراسة ،فإن السبورة الورقية تؤمّن صورة مميزة ،وهي تُ ّ
مكن العدد المحدود من المتابعة لشكلها غير
الرسمي الذي يشجع على المداخالت من المشاركين والحوار مع المدرب.
•استخدام السبورة الورقية:
o oتأكد من أن الكل يتمكن من الرؤية.
o oاكتب عنواناً واضحاً لكل ورقة.

سجل باختصار  7 – 5جمل على الورقة.
ّ oo
o oكن متقناً َ
وخ َّطك مقروءاً.
o oإذا كنت ستعيد استخدامها رقم األوراق.
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مميزات السبورة الورقية:
تخدم نفس أغراض السبورة الطباشيرية باإلضافة إلى:
•توفر الوقت إذا تم إعداد المحتوى مسبقاً.
•سهلة الحمل والتنقل.
•مفيدة في تلخيص النقاط.
•جذابة في األنشطة الجماعية.
•يمكن االحتفاظ بها وإعادة عرضها.
•مفيدة في توثيق أنشطة التدريب فيما بعد.
•محددات السبورة الورقية:
•تكلفتها أكبر مقارنة بالسبورة الطباشيرية.
•المسافة محدودة في كل ورقة.
ً
طويال.
•ال تعيش
ثانياً :المعينات المعروضة
 .1الشفافيات:
•إرشادات هامة الستخدام الشفافيات:
o oتأكد من أن القاعة مظلمة بشكل يمكن رؤية ما يعرض بوضوح.
o oاختبر تشغيل الجهاز قبل بدء العرض.

o oتأكد من أن كل فرد يرى ما يعرض بسهولة.
o oاستخدم قلماً عندما تريد أن تشير على الشفافية (ال تستخدم إصبعك).
o oاستخدم عصا إشارة إن كنت تشير إلى الشاشة.
o oضع الشفافة األولى على الجهاز قبل إضاءته.

o oال تدع الجهاز مضا ًء إال في حالة مناقشة النقاط المعروضة على الشفافية.
o oضع ورقة على المعلومات التي ال تريد أن يراها المشاركون.
o oقف لحظة عندما تبدل الشفافيات.

o oتحدث إلى المشاركين وليس إلى الشاشة.
إعداد الشفافيات:
•تقتصر كل شفافية على فكرة واحدة [يفضل ( )7أسطر على الورقة وأيضاً من ( )4-6كلمات للسطر الواحد].
•بساطة المحتوى.
•كن ذو خيال خصب.
•ال تستخدم الخطوط المعقدة.
•ال تستخدم أكثر من نوعين من الخطوط في الشفافية الواحدة.
•ال تستخدم أكثر من ثالثة ألوان في الشفافية الواحدة.
•استخدم كلمات فعالة في عبارات قصيرة (األول في العالم).
•تجنب الكتابة رأسياً.
•استخدم العالمات في حالة النقاط غير المتسلسلة.
•استخدم حروف بأحجام متناسقة ومناسبة.
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 .2الشرائح المصورة:
واحدة من األساليب التي ازداد استخدامها في الوقت الراهن في كثير من المجاالت وللعديد من األغراض واستخدام الشرائح المصورة يكون أكثر
فاعلية في توصيل الرسالة عندما تستخدم صور من الواقع مثل (مظاهر الفقر -األعراض المرضية -آثار اإلصابة على المحصول).
استخدام الشرائح المصورة:
•تأكد من أن الشرائح المصورة ت ّم وضعها بشكل سليم داخل جهاز عرض الشرائح ،خاصة فيما يتعلق بالترتيب والوضع المعتدل ،ومن
األفضل ترقيم الشرائح حسب ترتيب عرضها.
•اختبر الجهاز مسبقاً وبالتحديد في وضوح الصورة وحجمها .إذا كان الجهاز يعمل بنظام التحكم عن بعد اختبر جهاز التحكم وعرف كيفية
نظام تشغيله.
•قم بعمل تشغيل تجريبي للعرض قبل بداية التدريب ّ
ألن ذلك يحقق النقطتين السابقتين باإلضافة إلى أنه يساعد في بناء الثقة للمدرب.
•للحصول على نتائج جيدة يجب أن يتم عرض الشرائح المصورة في غرفة مظلمة ولكن ذلك يؤدي إلى تبعات أخرى غير مرغوبة مثل فقدان
اتصال النظر بين المدرب والمتدربين.
•للحيلولة دون حدوث تشويش يتم استخدام الشرائح المصورة دفعة واحدة.
•من الصعوبة تحديد بعض األجزاء على شاشة العرض كما هو الحال مع الشفافيات.
•تشغيل الجهاز في الظالم قد يكون صعباً أحياناً.
•أبدأ بعرض الشرائح المصورة.
•أدع المشاركين إلى التركيز على مالحظة بعض األشياء حتى يتم إثراء المناقشة التي تلي العرض.
•إذا استدعت الضرورة يمكن اإلعداد للعودة إلى بعض الشرائح السابقة أثناء النقاش الذي يلي العرض.
•ال بد من التفكير جيداً في طول فترة عرض الشرائح المصورة قبل العرض ،والقاعدة هي اختصار العروض ألقل عدد ممكن من الشرائح
المصورة التي تعطي المعلومات الضرورية التي يحتاج المشاركون إلى معرفتها.

مميزات الشرائح المصورة:
•تشجيع المشاركين للمناقشة.
•تعطي إحساساً باالحتراف.
•الشرائح المصورة سهلة الحمل والتجديد والنسخ.
محددات الشرائح المصورة:
•تتطلب غرفة مظلمة.
•ال تستطيع تسجيل المالحظات أثناء المشاهدة.
•ال يمكن إعادة ترتيب الشرائح أثناء العض.
•أكثر رسمية وأقل مداخالت ومشاركة.
•يمكن تلف أو عدم إمكانية تشغيل الجهاز.
•غير مناسب للمجموعات الصغيرة.

 .3أشرطة الفيديو:
في السنوات األخيرة زادت عملية استخدام الفيديو كوسيلة لتوفير معينات بصيرة في التدريب ،والفيديو سهل اإليقاف وإعادة التشغيل ،كما أنه
األسهل واألنسب في االستخدام المتواصل.
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أهمية استخدام أشرطة الفيديو:
•يدخل عنصر التنوع في التدريب ويوفر فترة راحة من المحاضرات الطويلة المتعبة.
•يوفر مواد تدريب قياسية للمدربين والمتدربين في عدة أماكن مما يجعلها أحد الوسائل الهامة في التعلم عن بعد.
•تعرض المعلومات بسرعة ووضوح وتشويق.
•تساعد بشكل خاص في التدريب الفني.
•توضح المشكالت وأوضاع العمل بتحويلها إلى دراما.
•تمكن المتدربين من الوصول بالرؤية إلى أماكن بعيدة وصعبة بل وخطرة أحياناً مما يساعد على خفض التكلفة.
أفالم الفيديو ألغراض التدريب:
هناك الكثير من المؤسسات التي توفر أفالم فيديو ألغراض التدريب ،باإلضافة إلى ذلك فإنه يمكن ألي مؤسسة إنتاج أفالمها التدريبية ذاتياً.
خطوات العرض:
•أعط المتدرب خلفية عن الشريط قبل بداية العرض مع التوجيه إلى التركيز على النقاط الهامة.
•يجب أن يتم تهيئة المشاركين بمحتوى مادة العرض مما يساعدهم على التركيز لتحقيق ذلك الغرض.
•تجنب التشويش (التلفونات واألماكن المزعجة) ،والحجرات المغلقة تساعد على المشاهدة لكن يجب التوفيق بين ذلك وتوفير إضاءة كافية
لتسجيل المشاهدات.
•أحياناً قد يكون من الضروري إيقاف العرض مؤقتاً لتوضيح نقطة معينة أو دعم رسال ٍة ما.
•من الصعوبة تحديد الطول المناسب لفترة عرض شريط الفيديو لكن من األفضل أال يتخطى الوقت المخصص للعرض  25دقيقة ،ومن
الضروري أيضاً أن يعرف المتدرب طول فترة العرض مقدماً.
االحتماالت الممكنة بعد العرض هي:
•مناقشة موجهة.
•لعب أدوار مبني على ما ورد بالشريط.
•مناقشة عامة.
مميزات عروض الفيديو:
•تقدم الكثير من المعلومات.
•وسيلة فعّالة لدعم عملية التعلم.
•إدخال عنصر التنوع والمتعة.
•تقدم رؤى من خارج البيئة.
•تشكل نوعا ًمن المواد التدريبية القياسية للمدربين والمتدربين في مواقع مختلفة.
•تساعد في التدريب على أشياء فنية.
محددات عروض الفيديو:
•ليست مناسبة دائماً.
•قد يكون إعدادها أو استئجارها مكلفاً.
•المعدات قد ال تكون متوفرة دائماً.
•قد تستخدم فقط كوسيلة لملء الفراغ.
•تحتاج إلى وقت لتجهيزات ما قبل العرض وضمان استمرار التيار الكهربائي.
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التغذية الراجحة بالفيديو:
يمكن استخدام الفيديو في تسجيل بعض المواقف ثم إعادة عرضها ليتم تحليلها ومناقشتها وهي مفيدة في اآلتي:
•تحسين ثقة المتدرب بنفسه من خالل خلق فرصة للتعلم بالتجربة والخطأ أو التعلم بالممارسة خالل التدريب.
ً
قبوال بتنشيط دور المتدرب كناقد لذاته في عملية التقييم.
•تجعل التقييم أكثر
ً
مستقبال.
•تخزين المعلومات الستعراضها
 .4األشرطة الصوتية:
استخدام األشرطة الصوتية (الكاسيت) في التدريب ليست من األمور الشائعة .ولكنها تستخدم بشكل واسع في التعلم الفردي (خاصة في حالة
التعلم عن بعد).

خطوات استخدام األشرطة الصوتية:
•المحتوى يجب أن يكون مناسباً ومشوقاً.
•مستوى الجودة الفنية يجب أن تكون عالية حيث أن التسجيل غير الجيد ال يشجع على االستماع.
•تكون األشرطة هي األنسب عندما تستخدم في تسجيل األنواع التالية من المواد التدريبية:
•المواد الفنية.
•المقابالت.
•المناقشات حول موضوع ما.
•يجب تجنب العبارات الطويلة.
ً
طوال محدداً للشريط الصوتي من األفضل أال يتجاوز طول الشريط  12دقيقة ومن األفضل إخطار المتدربين بطول الشريط.
•ليس هناك
مميزات األشرطة الصوتية:
•التعلم في وضع مريح.
•األجهزة المطلوبة بسيطة وسهل الحصول عليها.
•أكثر فاعلية كوسيلة تعلم ذاتي إضافة إلى التغذية الراجعة.

محددات األشرطة الصوتية:
•الجودة العالية من أهم شروط نجاحها.
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أجهزة العرض في التدريب
الموضوع :أجهزة العرض.
الهــدف :أن يكون المتدرب بنهاية الجلسة التدريبية قادراً على:
•التعرف على بعض األجهزة التي تستخدم في التدريب.
•كيفية استخدام هذه األجهزة.

استخدام أجهزة العرض في التدريب عملية متكاملة ذات ثالثة عناصر رئيسية ال يمكن نجاحها في غياب أحد هذه العناصر الثالثة وهي:
•اآللة أو الجهاز.
•المعينة التدريبية (مكتوبة ،مرسومة ،مسجلة على شريط فيديو أو فيلم سينمائي).
•الطريقة (يُقصد بها األسلوب العلمي والفني في استخدام اآللة /الجهاز والمادة التدريبية من قبل المدرب).

األسس الفنية العامة في استخدام أجهزة العرض:
•مراعاة نوعية التيار الكهربائي وفرق الجهد الذي يعمل عليه الجهاز (تيار ثابت /تيار متردد 120/220 -فولت).
•نوعية فيشة توصيل الجهاز
•أجهزة العرض جميعها دقيقة وحساسة وتحتاج إلى عناية فائقة ولطف ومهارة معينة ،وال مجال الستخدام القوة والخشونة في التعامل
معها.
•تحتاج هذه األجهزة إلى وضعها على سطح مستوي وثابت حتى ال يعرضها للسقوط والتهشم.
•مراعاة أن يتم تجريب الجهاز قبل بداية الدورة التدريبية وقبل استخدامه أثناء الدورة التدريبية.
•مراعاة أن ال يكون التيار الكهربائي سارياً في الجهاز عند عدم الحاجة إليه (توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي قبل استخدامه بقليل وفصل
التيار الكهربائي مباشرة بعد االنتهاء من ذلك).
•مراعاة نظافة العدسات والمرايا واألجزاء ذات الصلة باإلضاءة قبل تشغيل الجهاز.
•الحرص على إعادة الجهاز إلى الحاوية الخاصة به مع التأكد من إرجاع كل التوصيالت والملحقات األخرى وحفظ الحاوية في مكان أمين
لحين استخدامها مرة أخرى.
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أهم أجهزة العرض وأكثرها استخداماً:
 -1جهاز إسقاط الصورة الرأسية : Over Head Projector
يعتبر من أكثر األجهزة شيوعاً وطواعية لالستخدام في التدريب لما فيه من قدرات في
عملية عرض المواد المكتوبة والمرسومة والمصورة ،الملونة منها وغير الملونة .وتوجد
عدة أنواع من هذا الجهاز؛ منه الثابت والمتحرك والذي يعمل على شفافيات والذي يعمل
على أوراق عادية.
ويمتاز بأنه يساعد المدرب على تحديد هيكل وترتيب العرض وتنظيم الوقت ،كما أن
عرض المعينات على الجهاز يجعل العرض جذاباً ،ويضفي الحيوية والتفاعل من قبل
الملتقي.

 -2جهاز عرض الشرائح : Slide Projector
هو عبارة عن جهاز يستخدم لعرض الشرائح المصورة والموضوعة داخل إطار خاص
لهذا الغرض .الجهاز يستخدم شرائح مصورة على أفالم خاصة يتم تظهيرها بطريقة
تختلف عن طرق تجهيز األفالم العادية .توجد عدة أشكال من هذا الجهاز وذلك حسب
سعة الجهاز من الشرائح (بسيط /متوسط /كبير) أو مرافقة الصوت للصورة (ناطق /غير
ناطق) .تمتاز الشرائح المصورة بأنها تضيف درجة عالية من المصداقية للمادة التدريبية،
عالو ًة على أنها تنقل األشياء كما هي في الطبيعة إلى داخل القاعة.

 3وحدة المشاهدة التلفزيونية (الفيديو +التلفزيون) : T.V. Video Unitوتتكون وحدة المشاهدة التلفزيونية من جهاز فيديو وجهاز تلفزيون متصل به وذلك لعرض
شرائط الفيديو على شاشة جهاز التلفزيون .وتتميز هذه الوحدة بعرض الصورة المتحركة
والتي لها أثر أكبر على المشاهد.
عروض وحدة المشاهدة التلفزيونية تتسم بالحيوية والواقعية ،كما أنها تمثل أحياناً نوعاً من
الترفيه للمتدربين .كما يمكن الفيديو من تصوير المشاهد وعرضها مباشرة على المتلقين
مما يترك لديهم أثراً كبيراً وقوياً.

 4جهاز عرض األشرطة السينمائية : Film Projectorهو جهاز لعرض األشرطة السينمائية (الفيلمية) والتي تجمع بين الصورة والصوت وما
يرافقهما من مؤثرات متعددة .وتتميز األشرطة السينمائية بالجاذبية والتشويق وإمكانية نقل
الواقع إلى داخل قاعة التدريب.
لهذه العوامل مجتمعة فإن األشرطة السينمائية توفر قدراً أكبر من التركيز والمتابعة وتثبيت
عملية اإلدراك.
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 5جهاز عرض الوسائط المتعددة : Multimedia Projectorهو أحد أحدث االبتكارات التكنولوجية في أجهزة العرض حيث يمكن من عرض المواد
الموجودة على أشرطة فيديو أو األقراص المدمجة أو على جهاز الكمبيوتر بصورة مكبرة
(على شاشة عرض أو على شاشة تلفزيونية) على الرغم من التعقيدات التقنية لهذا الجهاز
إال أنه يعتبر بمثابة كل األجهزة السابقة في جهاز واحد.

 6شاشات العرض:تعتبر شاشات العض مكملة لكل أجهزة العرض السابقة عدا وحدة المشاهدة التلفزيونية ،حيث أنها تمثل السطح الذي يتم العرض عليه .وتوجد
الشاشات في أشكال متعددة ثابتة /نقالة أو معلقة على الجدار كما أنها تتفاوت في المساحات وتختلف في اللون وفي كثير من األحيان يستعاض
عنها بإجراء العرض على الجدران إذا كانت مسطحة وذات لون غير غامق (أبيض ً
مثال).
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الفصل الرابع
أساليـب التــدريب

•أساليب العرض.
•أساليب المشاركة.
•األنشطة خارج قاعة التدريب.

أساليب التدريب
الموضوع :أساليب العرض (المحاضرة +العرض اإليضاحي)
الهــدف :أن يكون المتدرب بنهاية الجلسة قادراً على:
التعرف على أساليب العرض (المحاضرة +العرض اإليضاحي) وإجراء تطبيقات عليها.

أساليب التدريب
يقصد بأساليب التدريب هي الطريقة (الكيفية) التي يتم من خاللها عرض المادة التدريبية.
العوامل التي تحدد أسلوب التدريب:
•المتدربين :يجب مراعاة أعمار وجنس والمستوى التعليمي وخبرات المتدربين.
•ظروف التدريب :زمن التدريب ،مكان التدريب ،التسهيالت والمواد المتاحة ،عدد المتدربين.
•موضوع التدريب.
•الميزات النسبية للمدرب.
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وتنقسم أساليب التدريب إلى ثالثة أنواع:
•أساليب العرض :المحاضرة ،التطبيق العلمي /اإليضاحي.
•أساليب المشاركة :المناقشات ،دراسة الحالة ،لعب األدوار ،العصف الذهني ،مجموعات المناقشة ،الدراما االجتماعية ،األلعاب والقصة
غير الكاملة.
•األنشطة خارج قاعة التدريب :التكليفات ،المشروعات ،الزيارات الميدانية /الرحالت.
وفيما يلي عرضاًَ لألنواع الثالثة:

ً
أوال :أساليب العرض:
من األساليب الشائعة في كل الدورات التدريبية والتي يتم من خاللها نقل المعارف والمعلومات للمتدربين ،تقديم أهداف الدورة وبرنامجها هو أحد
األمثلة العامة لذلك ،تدريس كيفية اختيار العينات البحثية هو نمط آخر .أساليب العرض هي موعظة في معظم أجزائها وهي وسيلة اتصال في
اتجاه واحد بين المدرب والمتدرب .وهي اقتصادية من حيث المساحة والوقت باعتبار قدرتها على تقديم قدر كبير من المحتوى المعرفي إلى عدد
كبير من الحضور في فترة زمنية قصيرة .وعيوب أساليب العرض يتمثل في طبيعة أسلوبها السلبي ومحدودية نجاحها في جذب انتباه المتدربين
واستمرار تركيزهم لتحقيق معدل مرضي من التذكر واالسترجاع.

 .1المحاضرة:
هي أحد أكثر األساليب شيوعاً في عرض المعلومات في المجموعات الكبيرة .االتصال غالباً يكون في اتجاه واحد :عند تقديم المحاضرة ينصت
الحضور ويسجلون النقاط وعادة ما يتم طرح األسئلة بعد نهاية المحاضرة.
المحاضرة ّ
تمكن من عرض قدر كبير من المعلومات في فترات قصيرة من الوقت.
هذا يوضح مالءمة المحاضرة لألوضاع التي يكون فيها الوقت محدوداً .ويمكن زيادة وتحسين فعالية المحاضرة من خالل استخدام المعينات
البصرية المناسبة من أدبيات تساعد المتلقي في تكوين صورة ذهنية حول الموضوع المقدم وتجعله أكثر تركيزاً.

ما يراعى عند استخدام أسلوب المحاضرة:
مستوى جودة المحاضرة يمكن التحكم فيه عبر مستوى جودة الكلمات المنطوقة:
اجعل صوتك مسموعاً للكل.
تجنب الكلمات الغامضة.
تجنب النغمات الصوتية غير المألوفة.
تجنب الحديث السريع أو البطيء على حد سواء.
استخدام قائمة في تقديم المحاضرة يساعد على ترتيب األفكار.
ً
اتصاال غير لفظي مناسب:
الكلمة الملفوظة تتطلب
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•تأكد من أن الكل يراك بوضوح.
•تجنب الحركات والعادات التي تشوش على الحضور.
•ال تكرر نفس األلفاظ الكالمية.
•تجنب التطويل واالختصار الشديد:
•االختصار الشديد قد يخل بالمحاضرة.
•التطويل يقلل الفاعلية.
•اختيار المعينات التدريبية المناسبة.
•حدد متى سيتم طرح األسئلة (يفضل طرح األسئلة عند انتهاء المحاضرة إال إذا كان هناك ضرورة لذلك).
•استخدم أساليب تدريب أخرى خالل المحاضرة (العصف الذهني أو مجموعات المناقشة) لتزيد من فاعلية المحاضرة
مميزات المحاضرة:
•تختصر الكثير من الوقت.
•تناسب مختلف أحجام المجموعات.
•ال تحتاج إلى الكثير من المعدات.
•يمكن تعديلها لتناسب احتياج المتدربين.
محددات المحاضرة:
•االتصال في اتجاه واحد يقلل من التغذية الراجعة والمداخالت.
•االنتباه يقل كلما طالت المحاضرة.
•معدل ُّ
التذكر واالستعادة يكون منخفضاً.
•غير مناسبة للتدريب على المهارات.

 .2العرض اإليضـاحـي:
العرض اإليضاحي هو أسلوب يتم استخدامه لتقديم طريقة أو مهارة معينة تحت ظروف حقيقية مماثلة للواقع .والعرض اإليضاحي شأنه شأن
المحاضرة يهدف إلى تزويد المتدربين بمعارف ومهارات معينة ،لكن في حالة العرض اإليضاحي فإن المتدربين تتاح لهم الفرصة لرؤية النتائج
المباشرة للمهارة المحددة.
العرض اإليضاحي يمكن أن يكون حياً بأن يقوم المدرب بأداء المهمة المطلوبة أمام المتدربين أو يمكن أن يتم باستخدام معينات بصرية (شرائح
مصورة -فيديو -فيلم ...إلخ) .توضح كيفية القيام بالمهمة المعينة تحت ظروف محددة.
أحد أهم نقاط القوة في العرض اإليضاحي هي أنّه يوضح كيفية القيام بمهمة ما بشكل حقيقي ،وهو بذلك يكون أكثر إقناعاً إذ يرفع من درجة ثقة
المتدرب في قدرات المدرب عالوة على إضفاء البعد التطبيقي العملي على التدريب ،لذلك فهو يمتاز عن المحاضرة في التمكين من التطبيق
وارتفاع معدل االسترجاع والتذكر.
مميزات العرض اإليضاحي:
•يرفع من مستوى تركيز وانتباه المتدرب.
•دعم عملي تطبيقي للمحاضرات والنظريات.
•المشاهدة المباشرة ترفع من درجة المصداقية والثقة.
•التغذية الراجحة المباشرة والفورية.
محددات العرض اإليضاحي:
•التكاليف والفترة الزمنية الالزمة للتحضير قد تكون كبيرة.
•قد يؤدي إلى فقدان الثقة إذا لم َيؤ َّ
َد بالمستوى المطلوب.
•يفضل للمجموعات الصغيرة.
•يحتاج إلى مواصلة التطبيق والتدريب للحصول على أفضل النتائج.
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ثانياً :أساليب المشاركة:
الموضوع :أساليب المشاركة.
(المناقشة ،دراسة الحالة ،لعب األدوار ،العصف الذهني).
الهــدف :أن يكون المتدرب بنهاية الجلسة قادراً على:
o

oالتعرف على بعض أساليب التدريب بالمشاركة وإجراء تطبيقات عليها.

أساليب التدريب بالمشاركة تؤمن مشاركة المتدربين في عملية التعلم وتمكنهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتشجعهم على االستفادة من خبراتهم
في فعاليات التدريب .هذا باإلضافة إلى أنه بينما تقتصر أساليب العرض على مشاركة المتدرب بالسماع كما هو في المحاضرة أو بالرؤية كما
هو بالعرض اإليضاحي ،فإن أساليب المشاركة تؤدي إلى اشتراك المتدربين بشكل نشط في عملية التعليم.
العيوب المحتملة ألساليب المشاركة في أنها تتطلب الكثير من الوقت وضعف إمكانية تحكم المدرب في عملية تنفيذ األنشطة.

 .1المنـــاقشات:
هو أسلوب تدريبي حيث يتم فيه طرح موضوع ما من قبل المدرب ،وتتم مناقشته بشكل تشاركي مع المشاركين والوصول إلى استنتاجات
ومقترحات تغني هذا الموضوع.
عند إجراء المناقشات يتم استخدام نوعين من األسئلة:
األسئلة المفتوحة:
وهي األسئلة التي يمكن استخدامها في تشجيع العفوية والتلقائية ،وهي
تسمح للمتدربين باستخدام لغتهم وتعبيراتهم الخاصة ،عند االستجابة
لألسئلة ،وبذلك يعتبر هذا أسلوباًَ ناجحاً في استمرار النقاش واالهتمام
والتشجيع على المشاركة.
األسئلة المغلقة:
وهي األكثر جدوى في قيادة النقاش وتركيزه في نقاط محددة ،حيث أنها
تتطلب إجابات محددة ألسئلة محددة وهي بالتالي تذكر المتدربين بالنقاط
الرئيسة في المناقشة.
تلميحات عند استخدام المناقشات:
•المناقشات غير ذات جدوى في المجموعات التي تفوق  25مشاركاً .وكلما زاد العدد داخل هذه المجموعة كلما تطلب األمر مهارات وقدرات
أكبر من المدرب إدارة المناقشة.
•في حالة زيادة العدد عن هذا القدر يفضل تقسيم المتدربين إلى مجموعات صغيرة.
•ال بد من إعطاء توجيهات واضحة للمجموعات المشاركة في النقاش تحدد المهمة المطلوب منهم القيام بها.
•عندما تبدأ المجموعة في المناقشة يجب على المدرب متابعة الموقف للتأكد من وضوح الرؤية لدى المتدربين حول المهمة الموكلة إليهم.
•بعد عرض ومناقشة نتائج المجموعات يجب أن يقوم المدرب بتعزيز عملية التعلم باستعراض وتلخيص النتائج وإعطاء مالحظات نهائية.
المناقشات غير الرسمية:
أحياناً يكون من المفيد عقد مناقشات غير رسمية تسمح للمتدربين بالتعبير عن آرائهم في طلب المساعدة والنصح في بعض األمور التي تهمهم.
وهذه تختلف عن المناقشات الرسمية في كونها ليست متضمنة في أجندة التدريب وال تتطلب أي نوع من التحضير المسبق.
القيمة الحقيقية للمناقشات غير الرسمية هي أنها:
•توقر تغذية راجعة مفيدة حول رؤى وأحاسيس المتدربين.
•تُ ّ
مكن من متابعة التقدم الذي يتحقق.
•تشجع المتدربين على المشاركة.
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مميزات المناقشات:
•تشجع المتدربين على تطوير مهارات االتصال.
ُ•ت َم ِّكن من التوضيح والسؤال حول االفتراضات.
•توفر تغذية راجعة فورية وتولد نوع من التعاون.
ُ•ت َم ِّكن من تبادل اآلراء والخبرات.
•يمكن أن تكون مفيدة في إكمال أو تلخيص أنشطة تدريبية أخرى.
محددات المناقشات:
•قد تستهلك الكثير من الوقت.
•النجاح يعتمد على التفاعل بين أعضاء المجموعة.
•قد يسيطر عليها بعض الذين يجيدون النقاش (الجدال).
عال من المهارات في إدارة الوقت وتوجيه النقاش.
•ال بد من امتالك المدرب مستوى ٍ

 .2دراسة الحالة /الحالة الدراسية:
دراسة الحالة تتضمن اختباراً تفصيلياً لوضع محدد ،هذا الوضع قد يكون حقيقياً أو افتراضياً لكن بالضرورة أن يتم اختياره بعناية ليتضح ويرتبط
بشكل مباشر باإلطار العام للبرنامج التدريبي .في دراسة الحالة ينمي المتدربون مهاراتهم في التفكير والتحليل واالستنتاج حول المبادئ النظرية
والتطبيقية .وتتمثل نقاط القوة في أسلوب دراسة الحالة في أنه يمزج بين المناهج العملية لحل المشكالت مع التحليل العميق لحاالت محدودة .من
خالل إدخال الواقعية إلى قاعة التدريب ،فإنه من األفضل استخدام دراسة الحالة كتكملة ألساليب التدريب األخرى ،بينما تكون المحاضرة أكثر
فاعلية في توصيل المعلومات األساسية لموضوع ما ،فإن دراسة الحالة تكون األفضل عند استخدامها لتطبيق تلك المعارف حول الموضوع.
مميزات دراسة الحالة:
•تحسن مهارات حل المشكالت وتطبيق المفاهيم واألساليب.
ُ•تضفي لمسة من الواقعية على المناقشات النظرية.
•نشاط يركز على المتدرب.
ُ•ت َم ِّكن من التفاعل والتعلم الجماعي.
•تُ َم ِّكن من البناء التحليلي.

محددات دراسة الحالة:
•قد تستهلك الكثير من الوقت.
•صعوبات االختيار مع المواد الجاهزة المتاحة.
•إعداد حاالت دراسية جديدة يحتاج إلى وقت.
ً
خاصة عند اعتمادها على تصور افتراضي.
•خطورة التعامل معها كلعبة أو تمرين
•توقع أن تكون هناك إجابة صحيحة أو خطأ.
•تحد من إمكانية التعميم.

 .3لعب األدوار:
لعب األدوار هو أسلوب تدريبي يقوم المتدربون بأداء وضع افتراضي أو حقيقي أمام الحضور ويتم إعطاء المتدربين الخلفية الضرورية وبعض
األفكار حول كيفية تنظيم أدوارهم ولكن ليس هناك حواراً أو نصاً محدداً بل يتم توليد ذلك أثناء لعب األدوار .بعد نهاية العرض يقوم المشاهدون
والمشاركون معاً بمناقشة األمر لموضوع لعب األدوار .معظم الناس معتادين على فكرة لعب األدوار من موقع سلبي (مشاهدة العروض على
التلفزيون) ومن ثم فإن مشاركتهم في لعب األدوار خالل التدريب يستقرئ اهتماماتهم ،ويحث مشاركتهم الوجدانية وكذلك يطور تلقائيتهم
ومهاراتهم لحل المشكالت ،وبوجه خاص يمكن استخدام لعب األدوار في:
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•تغيير وتطوير االتجاهات.
•تطوير مهارات التفاوض.
•استكشاف العالقات اإلنسانية الضعيفة.
•إظهار الجوانب االجتماعية والسياسية لألوضاع.
•تعزيز التعلم من خالل العمل وارتكاب األخطاء.
خطوات عملية لعب األدوار:
•تحديد المشكلة وتهيئة الوضع.
•تحديد األدوار التي يتم القيام بتا.
•تحديد مواصفات وطبيعة كل دور.
•إعطاء خلفية للمشاركين حول الموضوع.
•أداء المشهد ،المناقشة والتحليل.
مميزات لعب األدوار:
•عرض الموضوعات بشكل درامي يساعد على ملء الفراغات في نظام التدريب التقليدي.
•يزيد من عالقة التدريب باألوضاع المحددة.
•يبني التلقائية ومهارات حل المشكالت.
•يشجع على المشاركة.
•مفيد في التعامل مع االتجاهات والسلوك.
•يمكن أن يساعد في بناء مهارات االتصال الشخصي وبناء الثقة بالنفس.
•التعلم من خالل العمل.
محددات لعب األدوار:
•النجاح يعتمد على قدرات األفراد وديناميكية المجموعة.
•قد يحتاج للكثير من الموارد.
•ليس كل المشاركين حريصين وجادين في لعب األدوار (خاصة في المواقع القيادية).
•قد ينجرف المشاركون إلى اتجاهات أخرى بعيدة عن الهدف التدريبي.
•غير مناسب للمجموعات الكبيرة.
الحساسين.
•قد يؤذي األشخاص ّ

 .4العصـف الذهني:
هذا األسلوب يستخدم بكثرة في توليد األفكار والتشجيع على االبتكار حيث يتم تقديم
موضوع أو مشكلة للمتدربين ويطلب منهم حلها ،ويتم تشجيعهم على طرح أفكارهم بكل
حرية للوصول إلى أفكار أو حلول مناسبة.
المبدأ األساسي للعصف الذهني هو تشجيع تقديم أفكار جديدة لذلك فإن التقييم والحكم
على األفكار ال يتم إال بعد الحصول على قدر جيد منها لذلك ال بد من تسجيل كل األفكار
المقدمة وإعدادها للنقاش فيما بعد.
والمبدأ الثاني هو تشجيع الكل على المشاركة دون تحديد أو تمييز.
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مميزات العصف الذهني:
•مستوى عالي من المشاركة.
•ليس فيه تقييم أو مناقشة.
•جو ابتكاري.
•تعاوني.
محددات العصف الذهني:
•يناسب المجموعات متوسطة الحجم.
•يتطلب مهارات عالية من المدرب.
•قد ال يكون من السهولة قياس التقدم والنتائج.
•النجاح يعتمد على فاعلية المجموعات.
الموضوع :أساليب المشاركة
مجموعة المناقشة ،الدراما االجتماعية ،األلعاب والتمارين ،القصة غير الكاملة
الهــدف :أن يكون المتدرب بنهاية الجلسة قادراً على:
التعرف على بعض أساليب التدريب بالمشاركة وإجراء تطبيقات عليها.

 .1مجموعة المناقشة:
هذا األسلوب تم تحويره من أسلوب العصف الذهني وهو يهدف إلى توليد نقاشات تقود إلى أفكار جديدة وحلول على أساس نقاشات مجموعات
صغيرة .مجموعات المناقشة تضم في العادة ( )6 -5أشخاص وقد يطلب من المجموعة إنتاج أفكار حول موضوع محدد أو مفتوح باختيار شخص
منها ليقوم بعرض نتائج عملها على اآلخرين.
مميزات مجموعات المناقشة:
•مستوى عالي من المشاركة.
•نقاش مركز على األهداف واألفكار.
•ابتكاري.
•يعطي األفراد فرصة لقول أشياء دون مواجهة كل المجموعة.
•محددات المناقشة:
•مناسب فقط للمجموعات الصغيرة.
•قد ال يكون التفاعل جيداً داخل المجموعة.
•يحتاج إلى مهارات عالية من المدرب.

 .2الدراما االجتماعية:
الدراما االجتماعية هي أحد األساليب ذات األهمية الكبيرة في التدريب في مجال االتجاهات والسلوك ،إال أن هذا األسلوب يحتاج إلى الكثير من
العمل واإلعداد المسبق ،والستخدام هذا األسلوب يتطلب األمر القيام باآلتي:
•تحديد الهدف.
•إعداد النص المناسب لتحقيق الهدف والذي يتالءم مع المستهدفين مع إضافة بعض اللمسات الفنية الالزمة.
•إجراء عروض تجريبية (بروفات) إلتقان األداء والتأكد من وضوح الفكرة ومالءمة المعالجة.
•قد يكون من األفضل توزيع قائمة ضبط للمشاهدة.
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•إجراء العرض الدرامي بحيث يركز المتدربون على الجوانب المطلوبة.
•المناقشة بعد نهاية العرض.
مميزات الدراما االجتماعية:
•عرض حي مباشر أمام المتدربين.
•التشويق واإلثارة.
•إمكانية تقديم معالجة لالتجاهات والسلوك.
•يناسب كل الفئات.
•محددات الدراما االجتماعية:
•تحتاج إلى إعداد جيد.
•يتطلب مهارات خاصة في التمثيل.
•قد يتم التعامل معها كنشاط ترفيهي أكثر منها نشاطاً تدريبياً.

 .3األلعاب والتمارين:
األلعاب واحدة من األساليب ذات السمات الخاصة في التدريب حيث أنها تختلف عن كل األساليب األخرى من حيث أنها ال تتطلب الكثير من
الموارد ،إضافة إلى خلق أو إيداع فكرة من خالل اللعبة ،إال أنها تتطلب بعض العناصر الهامة والتي يجب مراعاتها:
•يجب أن ال تستخدم األلعاب فقط للمرح وملء الفراغات.
•لزيادة المصداقية ،يحتاج المدرب لإلعداد الجيد من حيث:
•التوجيهات والتعليمات المطلوبة.
•ما هي المشكالت التي يحتمل حدوثها.
•ما هو مقدار الزمن المطلوب.
•اإلعداد أللعاب وتمارين جديدة يجب أن يؤخذ من:
•التجربة المباشرة.
•اإلطالع.
•المالحظة أثناء التدريب.
•وضوح إطار اللعبة أو التمرين:
•أهداف اللعبة أو التمرين.
•الخطوات اإلجرائية.
•األدوار.
•التأكيد على أنه بالرغم من أن اللعبة ال تمثل وضعاً حقيقياً إال أنها تساعد المشاركين في
التركيز على مواضيع حقيقية.
كاف من الوقت بعد اللعبة لمناقشة النتائج.
•إعطاء قدر ٍ
مميزات األلعاب والتمارين:
•المناقشة تساعد على خلق الواقعية واالهتمام من قبل المتدربين.
•سهولة توصيل المفهوم أو المهارة من خالل اللعبة.
•قوة االسترجاع والتذكر.
•أسلوب تدريبي ترفيهي غير ممل.
•تصلح للتعامل مع االتجاهات.
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محددات األلعاب والتمارين:
•تستهلك الكثير من الوقت وتطويرها قد يكون مكلفاً.
• َت َح ُّكم أقل من قبل المدرب على العملية.
•عامل المنافسة قد يقلل من التركيز على الهدف التدريبي.
•يمكن التعامل معها على أنها ألعاب فقط.
•األلعاب والتمارين المعقدة قد تؤدي إلى اللبس والبسيطة قد تكون مضجرة وغير مفيدة.

 .4القصة غير الكاملة:
نقوم بسرد قصة غير مكتملة ونترك المتدربين يتصورون الحل ،وهي من األساليب المحببة في التدريب ،وترسخ المفاهيم واألفكار بشكل قوي
في أذهان المتدرب وتقوي ملكة االبتكار والخيال لديه ،إال أنها تتطلب إعداداً جيداً وإال صار هناك لبس وعدم فهم للمغزى الحقيقي منها.
مميزات القصة غير الكاملة:
•استنتاج الحلول من قبل المتدرب.
•اكتشاف القدرات.
•توضيح تعدد األفكار.
•الحصول على العديد من البدائل.
الشروط الواجب توفرها في أسلوب القصة غير الكاملة:
•أن تكون قصيرة وتحمل فكرة واحدة.
•أن تكون هادفة وواضحة.
•أن تكون نابعة من البيئة المحلية وواقعية.
•أن تراعي تقاليد وثقافات المجتمع المحلي.
•أن تناسب قطاع كبير من الفئات المستهدفة.
•أن تحتوي على عنصر التشويق واإلثارة.
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أساليب التدريب
الموضوع :األنشطة خارج قاعة التدريب
التكليفات +المشروعات +الزيارات الميدانية
الهــدف :أن يكون المتدرب بنهاية الجلسة قادراً على:
التعرف على األنشطة خارج قاعة التدريب.

 .1التكليفات:
هي النموذج األكثر شيوعاً من األنشطة خارج قاعة التدريب وتستخدم التكليفات لتحقيق اآلتي:
•تعزيز التعلم الفردي.
•إلثراء وتمديد التعلم إلى خارج إطار قاعة التدريب.
وقد تأخذ التكليفات أياً من األشكال التالية( :القراءة -الكتابة -التمارين).
مميزات التكليفات:
•تحسين األداء المهارة لدى المتدرب.
•تعزيز التعلم الفردي.
•تتيح زمناً إضافياً للتدريب.
•ال تتطلب الكثير من التحضير من قبل المدرب.
•يمكن أن تعمل كتعزيز معنوي.

 .2المشروع:
يضم المشروع كل الفوائد الصغيرة التي تحققها التكليفات وذلك بتوفير فرصة للمتدرب لبذل مجهول تدريبي بطول البرنامج التدريبي.
هناك أربع مجموعات رئيسة من المشروعات:
•المشروعات البحثية.
•مشروعات استعراض المعارف والوثائق.
•بحوث المعلومات.
•تصميم المشروعات.
مميزات المشروعات:
•التركيز على أداء العمل بواسطة المتدرب.
•يطور إحساس المتدرب بالمسئولية ،التخطيط والمبادرة.
•األفضل في احتواء عملية التعلم الذاتي.
•يوسع مدى التدريب ليشمل مجاالت اهتمام المتدرب وخبراته.
•ي ِّ
ُمكن من الدراسة التفصيلية للموضوعات والمشاكل.
•يُم ِكن أن ينتج عنه حاالت دراسية ناجحة.
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 .3الرحالت /الزيارات الميدانية:
الرحالت /الزيارات الميدانية ّ
تمكن المتدربين من رؤية أو تجربة بعض األشياء التي تدربوا عليها في الدورات التدريبية ،لتحقيق الفاعلية والنجاح
فإن الزيارات الميدانية التي نرغب في تضمينها في البرنامج التدريبي يجب أن يكون هدفها واضحاً ومحدداً وهذا يتطلب اآلتي:
•توضيح األهداف وإبالغها للمشاركين بشكل مسبق.
•وضع خطة للزيارة بشكل فاعل.
•توفير قدر مناسب من الفرص للمناقشة والحوار أثناء وبعد الزيارة.
في الكثير من األحيان تتحول الزيارات إلى أحداث اجتماعية وال تحقق الفائدة المطلوبة منها كنشاط تدريبي .والزيارات الميدانية تأخذ أحد
شكلين:
الزيارات:
الغرض األساسي منها إعطاء المتدربين الفرصة للمشاهدة ،وعلى الرغم من طبيعتها السلبية ،فإنها
تساعد على رؤية األنشطة على الطبيعة وفي بيئتها الحقيقية ،وتأخذ الزيارات األشكال التالية:
•االجتماعات (اجتماعات في المناطق -مجموعات مناقشة).
•المعارض.
•مواقع تنفيذ المشروع.
الجوالت الدراسية:
يمكن تحويل الزيارات الميدانية إلى خبرة تعليمية نشطة وذلك بأن تتضمن القيام ببعض المهام وليست المالحظة فقط .فقد يكون من المفيد إجراء
تطبيق عملي ألساليب المسح عند تنفيذ دورة تدريبية في أساليب البحث .وفي كال النوعين من الزيارات الميدانية يتطلب األمر إعداداً جيداً من
المدرب للزيارة من حيث:
•اختيار الموقع المناسب للزيارة.
•توفير مواد تحتوي معلومات أولية عن الموقع المزمع زيارته.
•توفير مواد تحتوي توجيهات خاصة بالزيارة.
•التجهيزات اإلدارية الالزمة.
•من األفضل مناقشة التفاصيل مع المتدربين قبل تنفيذ الزيارة.
•أن يعقب الزيارة مباشرة مناقشة حول نتائجها.
مميزات الزيارات:
•المشاهدة والممارسة أكثر إقناعاً ومعدل التذكر يكون عالياً.
•ثقة أكبر في ربط النظرية بالتطبيق.
•التوسع في عملية التعلم إلى خارج قاعة التدريب.

محددات الزيارات:
•مبدأ الترفيه قد يسيطر على المتدربين ويفقد الزيارة قيمتها التدريبية.
•الزمن قد يكون معوقاً خاصاً في الدورات القصيرة.
•اإلعداد المسبق يتطلب الكثير من الجهد.
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خالصـة وإرشادات عامـة :

كن مستعداً للتدريب :أقرأ مادة التدريب ،قم بواجبات التحضير البيتي ،جهز كافة مصادر ومساعدات التدريب وتأكد من سالمتها.
كن إنسانياً :أنشى عالقة ودية مع المجموعة ،وتعامل مع المشاركين بحرية وانفتاح  ،وأحياناً استخدم األسلوب الفكاهي.
كن أميناً :عندما تحس بالتعب واإلرهاق فال بأس من إشعار المشاركين بذلك،وعندما ال تستطيع اإلجابة عن سؤال يجب أن تعترف بذلك
بكل مصداقية للمشاركين وتوعدهم بالتقصي والمتابعة الحقاً.
كن كما أنت :أبقى كما أنت وعلى طبيعتك واستمتع بذاتك ولكن عليك باالستعداد العالي للتدريب.
كن مراقباً جيداً :يجب أن تتعرف على المشاركين بأسمائهم ،قم بمراقبتهم جيداً والحديث معهم لتتعرف على احتياجاتهم.
كن مرناً و واقعياً :يجب أن تكون مرناً ومتجدداً وتراعي المتغيرات فلكل مكان ولكل دورة الظروف الخاصة بها.
كن عميقاً :يجب أن تعمل لتحقيق األهداف المتوقعة وتعزيز أهداف التعلم ،فيجب أن تشكل المجموعات التدريبية وتزودها باالستمارات
وتتابع التغذية الراجعة والتلخيص والتقييم.
كن مفعماً بالطاقة :استخدم اإليماءات وتعابير الوجه ولغة العينين والجسد بشكل طبيعي ،واستثمر طاقات المشاركين عبر النشاطات
المختلفة التي تخدم أهداف التدريب.
أخبرهم بما ستقدم لهم.
اشرح لهم.
ثم ذكرهم بما أخبرتهم به.
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التدريب والتعليم
الموضوع :التدريب والتعليم
الهدف :أن يكون المتدرب بنهاية الجلسة قادراً على:
o oالتعرف على مفهوم التدريب.
o oالتعرف على مفهوم ونماذج التعلم.
o oمعرفة الفرق بين التدريب والتعليم.
o oالتعرف على أهداف وفوائد التدريب.
o oالتعرف على مراحل وأنواع التدريب.
مفهوم التدريب:
يعرف التدريب بأنه “النشاط المستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات واالتجاهات التي تجعله قادرا ًعلى مزاولة عمل ما بهدف الزيادة
اإلنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ،أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد ألداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بتا”.
مفهوم التعليم:
هو عملية تنمية معرفية للفرد ال تحتاج إلى هدف وظيفي محدد ومن خاللها
يتم تنمية القدرات الفكية والتطبيقية بشكل عام.
نموذج تعليم الصغار:
تعليم الصغار هو ذلك النشاط الذي يتم فيه وضع المسئولية كاملة في أيدي
المعلم ليقرر من يتعلم؟ وماذا ومتى يجب أن يتعلم؟ يكون دور التالميذ في
نموذج تعليم الصغار هو دور المستقبل الخاضع لتوجيهات المعلم وما يتلقاه
من معلومات.
لقد أفترض هذا النموذج أن الصغار شخصيات اعتمادية وأنهم يمتلكون خبرات قليلة تؤهلهم الستخدامهم كموارد في التعليم وأنهم أصبحوا على
استعداد لتعلم ما يقال لهم لكي يستطيعوا التقدم إلى مراحل تالية وأن وعيهم بالتعلم يجعلهم يتمركزون ويجتمعون حول المحتوى الذي تقدمه
الدروس ،فهم مدفوعون تحت تأثير الضغوط الخارجية عليهم أو المكافآت التي تمنح لهم ،إن الوسيلة األساسية في تعليم الصغار تعتمد على تقنيات
نقل المعلومات.
نموذج تعلم الكبار:
تعلم الكبار هو ذلك النشاط المخصص للكبار ،أو المجهود الذي يبذله الفرد من أجل النمو الذاتي والهادف ،وهو يمارس دون ضغوط رسمية وال
يكون مرتبطاً بشكل مباشر بوظيفة .عندما بدأ تعلم الكبار بصورة منظمة في الربع األول من القرن العشرين كان النموذج الوحيد أمام معلمي
الكبار هو نموذج تعليم الصغار ،وكانت النتيجة أنه حتى وقت قريب كان يتم تعليم الكبار كما لو أنهم أطفال .هذا هو ما يبرر المتاعب العديدة التي
القاها معلمي الكبار مثل النسبة العالية للتخلف الدراسي وقلة الحافز واألداء السيئ لذلك بدأ الجدال حول نموذج تعليم الصغار على أنه ربما ال
يكون مناسباً للكبار .أقترح احدهم أن الكبار يتعلمون بشكل أفضل إذا اشتركوا بأنفسهم في تحديد متى وكيف وماذا يتعلمون .ولكن حتى الخمسينات
لم يكن قد بدأ بعد البحث التجريبي على تعليم الكبار ولم تكن االختالفات بين الصغار والكبار في مجال التعليم قد ظهرت بصورة جادة .وكانت
دراسة أخرى قد أظهرت أن الكبار في الحقيقة يندمجون في التعلم بإرادتهم خارج نطاق التعلم الرسمي أكثر من اندماجهم في البرنامج التوجيهية
وأنهم في الحقيقة أيضاً يوجهون أنفسهم بأنفسهم كمتعلمين.
ماذا نعرف عن الكبار كمتعلمين:
أ) يحتاج الكبار إلى معرفة لماذا يتعين عليهم تعلم شيئاً معيناً.
ولذلك فإن من المهام األولى لمعلم الكبار هو تنمية “الحاجة إلى المعرفة” عند المتعلمين بأن يوضح قيمة ما يتعرضون له في حياتهم وأدائهم،
على المعلم على األقل أن يثبت هذا بواسطة االستشهاد من خبرته أو خبرة أحد الناجحين في هذا المجال واألفضل من ذلك أن يقدم خبرات حقيقية
أو مشابهة تمكن المتعلمين من معرفة فوائد أن يعرفوا وما يمكن أن يفقدوه إذا لم يعرفوا.
ب) لدى الكبار حاجة عميقة ألن يوجهوا أنفسهم بأنفسهم.
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تعريف علم النفس “للراشد” هو ذلك الذي حقق مفهوم الذات بحيث أنه مسؤول عن حياته واتخاذ قراراته وتحمل نتائجها .عندما نصل إلى هذه
النقطة من امتالكنا “مفهوم الذات” فإن الحاجة إلى أن نُعامل كراشدين من قبل اآلخرين ،تنمو داخلنا ونحتاج إلى أن نُعامل على أننا قادرين على
تحمل مسؤولية أنفسنا.
ج) الكبار لديهم حجم أكبر ونوعية مختلفة من الخبرة عما يمتلكه الصغار:
كلما عشنا أطول كلما كانت خبرتنا أكثر وكلما تراكمت خبرات متنوعة لدينا ،وهذا المخزون الكبير من الخبرة يؤثر في التعلم بطرق متعددة
أهمها:
o oيأتي الكبار إلى الموقف التعليمي بخلفية من الخبرة التي في ذاتها مورد غني لتعلمهم هم أنفسهم ولتعلم اآلخرين ،لهذا ففي تعلم الكبار تأكيد
أكثر على استخدام طرق التعلم المستندة على الخبرة مثل المناقشات وتمارين حل المشكالت أو الخبرات الحقلية.
o oلدى الكبار قاعدة أوسع من الخبرة التي يربطون بها األفكار الجديدة والمهارات ويعطونها معنى أكثر غنى وخصوبة.
o oمن المتوقع أن مجموعة من ا لكبار ،خاصة إذا كانوا في أعمار مخالفة سيكون لديهم اختالفات كثيرة في االهتمامات والقدرات وأنماط التعلم
بدرجة أكبر من الصغار.
مجموعات الكبار هي إذاً مجموعات غير متجانسة مما يتطلب اهتماماً أكبر بالتعلم والتوجيه الفردي.

نظرية تعليم الصغار:
ترتكز نظرية تعليم الصغار على المبادئ اآلتية:
•الصغار يتقبلون ما يقال لهم من معلومات دون تردد.
•الصغار لديهم المقدرة على التعلم باإلنصات السلبي.
•الصغار ال يحتاجون لربط خبراتهم السابقة بمعارف ومهارات جديدة.
•الصغار ال يحتاجون أن يكون لهم دور في إدارة العملية والتحكم في بيئة التعلم.
•الصغار لهم المقدرة على تعلم أشياء قد ال يستخدمونها البتّة.

نظرية تعليم الكبار:
ترتكز نظرية تعليم الكبار على المبادئ اآلتية:
•الكبار يتعلمون بالتطبيق والمشاركة.
•الكبار يملون عند الجلوس بشكل سلبي بفترات طويلة.
•الكبار ليس لهم المقدرة على اإلنصات السلبي لفترة طويلة.
•الكبار ال يقبلون أفكار وخبرات اآلخرين بسهولة فهم يميلون ألن يكونوا شكاكين.
•الكبار يتعلمون بسهولة األشياء التي تفيدهم.
•الكبار يتعلمون بشكل أحسن عندما يكون لهم بعض التحكم في بيئة التدريب.
•الكبار يتعلمون األشياء الجديدة التي يمكن ربطها بخبراتهم السابقة.
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الفوارق بين تعليم الصغار والكبار:
هناك مفاهيم أساسية لتوضيح الفوارق بين تعليم الصغار والكبار كما هو موضح بالجدول التالي:
الفوارق بين تعليم الصغار والكبار
وجه المقارنة
شخصية المتعلم
الخبرة
التركيز
الحافز /الدافع
جو التعليم
تحديد االحتياجات
تحديد األهداف والتخطيط
األساليب التعليمية
التقييم
الفترة الزمنية

) التعليم اعتماداً على معلم(

منهج تعليم الصغار
منهج تعليم الكبار ) التعليم الذاتي(
تابعة
مستقلة
مرحلة بناء الخبرة
أحد مصادر المعرفة
على المادة الدراسية
على المشكلة أو القضية
خارجي (ثواب /عقاب)
داخلي  /ذاتي
غير رسمي ،تقدير واحترام ،مشاركة وتعاون رسمي ،سلطة المعلم ،جو تنافسي
بواسطة المعلم
بالمشاركة
بواسطة المعلم
بالمشاركة
تعتمد على نقل المعرفة
تعتمد على الخبرة
بواسطة المعلم
بالمشاركة
ينتهي بمرحلة معينة
يستمر مدى الحياة

الفرق بين التدريب والتعليم:
هناك فوارق بين التدريب والتعليم يمكن توضيحها فيما يلي:
وجه المقارنة

التعليم
تتالءم األهداف مع حاجة الفرد والمجتمع
بصفة عامة.
محتوى عام.

التدريـب
أهداف سلوكية محددة لتجعل العاملين أكثر كفاءة وفاعلية
في وظائفهم.
ً
محتوى البرنامج التدريبي محدد تبعا لحاجة العمل الفعلية

المدة

طويلة.

قصيرة.

األسلوب

أسلوب التلقي للمعارف الجديدة.

أسلوب األداء والمشاركة.

المكاسب

معارف ومعلومات.

معلومات ومعارات.

األهداف
المحتوى
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أهداف التدريب:
تشمل أهداف التدريب وال تقتصر على اآلتي:
•اكتساب األفراد المعارف المهنية والوظيفية وصقل المهارات والقدرات إلنجاز العمل على أكمل وجه.
•تطوير أساليب األداء لضمان أداء لضمان أداء العمل بفعالية.
•رفع الكفاءة اإلنتاجية للفرد.
•تخفيف العبء على المشرفين والرؤساء.
•المساهمة في معالجة أسباب االنقطاع عن العمل.
•توفير احتياجات المؤسسة من القوى العاملة.
•الحد من األخطاء والفاقد واالستفادة من القوى العاملة واألدوات واألجهزة واآلالت المستعملة إلى أقصى حد ممكن.
•مساعدة كل موظف على فهم وإدراك العالقة بين عمله وعمل اآلخرين وبين أهداف الجهة التي يعمل بتا.

فوائد التدريب لألفراد والمؤسسات:
التدريب الجيد يؤدي إلى فوائد لألفراد الذين يتلقون التدريب وللمؤسسات التي يعمل بها هؤالء األفراد على حد سواء .فمن الفوائد التي تعود على
األفراد المتدربين ما يلي:
•تحسين األداء.
•زيادة المقابل المادي.
•زيادة فرص الترقي إلى وظائف أعلى أو الحصول على وظيفية أحسن في مؤسسة أخرى.

أما بالنسبة للمؤسسات فمن الفوائد المتحققة من التدريب ما يلي:
•يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والمخرجات من خالل تحسين المهارات واألداء الوظيفي.
•زيادة جودة المنتجات مما يزيد من إشباع حاجات العمالء.
•تحسين صورة المؤسسة مما يؤدي إلى جذب المزيد من العمالء والموظفين المحتملين.
•تقليل التكاليف وبالتالي زيادة األرباح من خالل تحسين وتحديد األدوار والصالحيات للعاملين بالمؤسسة.
•للتدريب أثر تطبيقي إذ أن التدريب الناجح يشجع اآلخرين بالمؤسسة على اكتساب معارف ومهارات وأفكار وتقنيات جديدة.
•وجود وحدة تدريب بالمؤسسة يحسن من قدراتها على إدخال دعم أو تغيير السياسات ونظم العمل عندما يتطلب األمر ذلك.

أنماط التدريب:
تصنيف التدريب :هناك عدة أسس لتصنيف التدريب منها:
(أ) التصنيف حسب مكان التدريب:
o oالتدريب الداخلي :هو تدريب الشخص داخل المؤسسة التي يعمل بتا.
o oالتدريب الخارجي :يتم بواسطة مؤسسة أو شخص من خارج المؤسسة التي يعمل بها الموظف.
(ب) التصنيف حسب المرحلة.
•تدريب ما قبل الخدمة :وهو التدريب الذي يخضع له الملتحقون حديثاً بمؤسسة ما ،أو لتأهيل أشخاص تمت ترقيتهم لوظيفة أعلى داخل
المؤسسة أو إسناد مهام جديدة إليهم.
•التدريب أثناء الخدمة :وهو التدريب الذي يقدم لألشخاص أثناء الخدمة والذين يؤدون مهام محددة.
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(ج) التصنيف حسب مستوى التدريب:
•تدريب تنويري
•تدريب تشغيلي
•تدريب تطبيقي
(د) التصنيف حسب مجال التدريب.
•تدريب تنموي
•تدريب مهني
•تدريب إداري
•تدريب فني
األنشطة التدريبية:
هناك العديد من األنشطة التدريبية إال أن أكثرها شيوعاً هي:
•الدورات التدريبية.
•ورش العمل
•الزيارات الميدانية.
•تبادل الخبرات.
التدريب الذاتي.
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