برنامج إعــداد المدربــين
طريقك لتكون مدرب ًا ناجح ًا

إهداء

إهداء إىل قادة العامل ،إىل صانعي األجيال ،ا ُملربني ،ا ُملعلمني،

اآلباء واألمهات،إهداء إىل أصحاب الرشكات ومدراء املؤسسات.
إهداء إىل كل شخص مهتم بفكرة التغيري والقيادة واإلرشاد.
إهداء إىل هؤالء احلاملني عىل أعناقهم مهوم القيادة ومتاعب

الرتبية وقضية األمة.

إهداء إىل الباحثني عن مفهوم القيادة احلق ،والرتبية الصحيحة،

واإلدارة املاهرة الذكية.

إهداء إىل كل شخص يريد أن يصبح قائدا ،ويريد أن يتعلم

فكرة.

إهداء إىل قادة  ...املستقبل

فريق عمل الكتاب

كل الشكر الى فريق العمل الذى شارك بمجهوداته
الكبيرة فى إخراج هذا الكتاب الى النور
فريق البحث
واإلعداد الكتابى

أ /أيمن مصباح

أ /حسام عالم

أ /ناتاليا زيد

تدقيق لغوى

أ /هشام مصطفى أ /محمد كمال عبداهلل أ/علي كامل
فريق التصميم
والجرافيكس

أ /شيماء سيد				

أ /صالح حاهين
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متهيد

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،سيدنا حممد صىل اهلل عليه

وسلم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم ،اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا،
نافعا يا أرحم الرامحني ،اللهم آمني.
وأنفعنا بام علمتنا ،وزدنا علماً ً

إن فكرة "التعلم " بل وجمال التعلم يف مكان العمل بشكل عام ينمو باستمرار وبشكل

كبري ومتسارع  ،ولذا فمن الطبيعي ازدياد الطلب عىل املدربني األكفاء يف كافة املجاالت.
وقد يظن البعض أن التدريب عملية تقترص فقط عىل جمال التنمية البرشية فقط ،إال

أن هذا االعتقاد يجُ انبه الصواب ،فالتدريب ال يقترص عىل جمال بعينه ،وإنام هو عبارة عن
جمموعة أساليب للتعليم وإكساب املهارات يمكن استخدامها يف شتى املجاالت.

"مدرب" دائام ما تُشري إىل أي شخص مسئول عن
وهنا جيب علينا أن نذكر أن كلمة ُ

تعليم مهارات معينة للمدربني وتدريبهم عليها بصورة عملية.

وبالتايل قد يكون ا ُملدرب خبري ًا متخصص ًا تم توظيفه مثال ليكون ُمدرب احرتايف

بدوام كامل ،أو حتى أحد متخصيص تنمية املوارد البرشية الذي تم تعيينه من قبل منظمة
ما ،والذي يكون مسئو ً
ال عن توفري التدريب ملوظفي تلك املنظمة.
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وهناك فئة أخرى من املدربني وهم الذين يكون التدريب جزء من واجباهتم

الوظيفية ويقومون به بشكل منتظم ،وينطبق هذا املصطلح أيض ًا عىل املدربني
اخلارجيني الذين تتعاقد معهم املنظامت لتصميم أو تقديم برامج التدريب.

وحيتاج املدربون إىل تصميم وتطوير وتقديم التدريب الذي يشجع الناس يف
مجيع مستويات املنظمة عىل حتمل املسؤولية.
ومشع ًا بالطاقة اإلجيابية واحلامس ،كام جيب
وجيب أن يكون املدرب حمفزا ُ

عليه أن يرشد املتدربني إىل استكشاف طبيعة عملهم ،ويكون للمدرب ً
دور ا
أيضا ً

فعالاً يف فهم احتياجات العمل وحتديد كيفية ارتباط هذه االحتياجات بالتعلم
واألداء املطلوب.
وحتى تستطيع أن تفيد غريك من البرش واألشخاص من حولك وتساعدهم يف
فهم حياهتم ،بل وتستطيع أن تضع أرجلهم عىل أوىل سالمل النجاح يف عاملهم ،فأنت
تريد أن تغري من حولك وجتعلهم يف أفضل حال.
ولكن عليك أن تعرف أنت الطريق أو ً
ال حتى تستطيع أن تدل غريك عليه ،ثم
إذا كنت عىل ثقة من خطواتك ورأيت من نفسك منارة تنري ملن حولك عليك أن
تعرف مبادئ كيف متسك بأيدهيم ،وجتعلهم خيطون أوىل خطواهتم.
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إذن فأنت حتتاج يف البدء إىل تدريب نفسك عىل كيفية جعلها مستعدة لتدريب
اآلخرين ،وهذا هو هدف الكتاب الرئييس ،فالكتاب حيتوى بني طياته عىل برنامج شامل
إلعداد املدرب يتكون من أربع مراحل وهى:
املرحلة األوىل :ما قبل البدء بالتدريب.
املرحلة الثانية :البدء بالتدريب واحلقائب التدريبية.
املرحلة الثالثة:ما بعد التدريب (التقييم واملتابعة).
املرحلة الرابعة :التسويق.

الفصل األول
مـرحــــلةما قبل
البدء بالتدريــــب
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يف البداية علينا أن نستعد أولاً الستقبال تلك املعلومات التي نحن بصدد تناوهلا ،ففي
أي علم يوجد مبادئ أولية جيب أن تعرفها حتى يتسنى لك الدخول يف عامل التدريب،
وهذه بالضبط هي مرحلة ما قبل البدء يف التدريب.
وهذه املرحلة هي التي ستتعلم خالهلا الفرق بني التدريس والتدريب ،وكيفية تعريف
نفسك وتقدميها للحضور ،والكلامت التي ختتارها حتى تعرف نفسك لآلخرين ،ثم
بعد ذلك تتعلم كيفية كرس اجلليد الذي بينك وبني احلضور حتى يشاركوا معك ويزول
اخلوف والتوتر الذي يكون بينك وبينهم.
وهنا نناقش أمهية التفرد يف ختصصك ،وأنك كلام ختصصت يف جمالك وأصبحت
متفرد يف جمالك كلام كنت من املدربني الناجحني ،فنجاح املدرب يعتمد بشكل أسايس
عىل قوته يف جمال ختصصه.
ريا كيف تقوم بتحضري املادة العلمية وعرضها عىل احلضور ،وكيف تقوم
وأخ ً

بإلقائها عىل احلضور.
		
 -1التعريف.

			
 -2كرس اجلليد

 -3التخصص

		
 -4التحضري

		
 -5الشجاعة والتدريب

 -6التخطيط
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ً
أوال :التعريف

الفرق بين التدريس والتدريب

دائام ما خيلط الناس بني مفهومي "التدريس والتدريب" ،فعدد قليل منهم يعرف
أن هناك فرق ًا دقيق ًا بينهام ،ولكنهم أيضا ال يعرفون ما هو بالتحديد ،وعندما ننظر
إىل تعريف كل من التعليم والتدريب التي وردت يف قاموس مرييام وبسرت عىل
االنرتنت نجد التايل:
تعريفات للتعليم هي" :التسبب يف تعلم شيئا ما"" ،توجيه دراسات أمرا ما"،
"نقل املعرفة"" ،اإلرشاد عن طريق النصيحة مثال أو اخلربة" ،عىل العكس تعريفات
التدريب وهي" :تكوين فكرة من خالل التوجيه واالنضباط ،أو التمرين" " ،جتهيز
الشخص الختبار مهارة معينة".
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املقارنة

التدريس

األهداف

حاجة الفرد واملجتمع

إعطاء معلومات – تغري

املحتوى

حمتوى عام

حمتوى الربنامج التدريبي

املدة

طويلة

قصرية

التلقني

تعدد أساليب األداء

األسلوب

التدريب
قناعات – إعطاء مهارات
حمدد

واملشاركة

فالتدريس هنا نجده عبارة عن تلقني حمتوى عام ،أما التدريب فهو يتكلم عن مهارة
أو أسلوب أو معلومة بعينها ،وهذا هو الفرق بني االثنني وهو ختصص التدريب عن

التدريس ،فمحتوى التدريس يكون عام ًا ،أما التدريب فهو متخصص جدً ا.

كذلك فالدورات مدهتا قصرية أما التدريس فيستمر ملدد طويلة ،ويعترب أهم
فارق بينهام أن التدريس يعتمد عىل أسلوب التلقني أما التدريب فيعتمد عىل
أسلوب املشاركة.
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ويمكن تلخيص الفرق بني كال من التدريس والتدريب يف عدة نقاط يمكن أن نجمل

أمهها يف اآليت:

• يعتمد التدريس بشكل أسايس عىل التعليم النظري بينام يعتمد التدريب عىل
التعليم العميل.
• يوفر التدريس كذلك املعارف اجلديدة للطالب يف حني أن التدريب يساعد الناس
املتعلمة بالفعل عىل معرفة األدوات والتقنيات الالزمة لتطبيق ما تعلموه.
• التدريب هو جزء فرعي من التدريس ( فالتدريس أعم من التدريب ).
• التدريس يمأل العقل بينام يقوم التدريب بتشكيل العادات.
• يركز التدريب عىل املهارات والقدرات يف فرتة زمنية أقرص بينام يركز التدريس عىل
التعليم واملعرفة واحلكمة يف فرتة زمنية أطول.
• يعطي التدريب معلومات مكثفة حول جمال حمدود بينام يعطي التدريس جماالت
واسعة مع املعرفة املحدودة بشكل عام ،وبعبارة أخرى يوفر التدريب املعرفة
العميقة يف جمال معني بينام يوفر التدريس املعرفة املتسعة يف مجيع املجاالت.
• هيتم التدريب بموضوع معني بينام يكون التدريس ملواضيع خمتلفة وبشكل أوسع.
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• يوفر املعلم املعلومات واملعرفة واخلربة بينام املدرب يسهل التعلم.
• خيلق املعلم عادة "احلاجة للمعرفة" املعرفة للطالب ،بينام يف التدريب يأيت الطالب
ألنه يدرك بالفعل حاجته للمعرفة ،ويف هذا السياق ذكر الكاتب كالي ترامبل:
"لقد قيل أن جوهر التدريس هو أن نتسبب يف تعليم اآلخرين ،ويمكننا باملثل
القول أن جوهر التدريب هو التسبب يف عمل اآلخرين" .
• يتعلق التدريس باجلانب املوضوعي ،بينام يتعلق التدريب باجلانب الوظيفي.
• ُيشري التدريس عادة إىل التعليم يف املدارس ،عىل عكس التدريب الذي يشري إىل
ورش العمل والندوات التي تتضمن لعب األدوار وأساليب املحاكاة وغريها.

ويمكن أن نجمل أخريا أن التدريب خيتلف عن التدريس ،فالتدريب يجُ هزك عقلي ًا
ويمدك باملهارات واألدوات ،وهو ُيمثل منطقة نشطة ألنه يتضمن التفاعل والتشكيك،
والتعلم عن طريق العمل ولعب األدوار واأللعاب اجلامعية واألنشطة العملية أيضا.

وللتدريب الكثري من التأثري كذلك يف جتهيز املتدربني بأدوات وتقنيات جديدة
ليصبحوا متخصصني يف جمال عملهم ،ويساعد يف كشف املواهب اخلفية للناس ،وجيعل
الناس أكثر إبداعا وأكثر كفاءة.
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وحتى نقوم بتعريف التدريب كام ينبغي علينا بأن نعرف أن هناك أربعة أمور يف

التدريب ،ثالثة أساسية وواحدة إضافية ،حتى نعرف ما هو التدريب وهى:

	•املعلومات :واملقصود هبا كيفية توصيل املعلومات عند التكلم عن أي يشء،
فاملعلومات هي التي متدك باألمور التي تستطيع أن تتكلم عنها.
	•املهارات :وهي إما أن تكون مهارة مكتسبة أو مهارة متعلمة كمهارة التدريب،
ومهارة الرماية ،والسباحة ،والصيد.
	•القناعات :وهي القناعات التي متتلكها وتريد أن تعرب عنها سواء كانت يف أفعالك
أو أقوالك ،وتريد أن تقنع هبا الناس من حولك.
	•السلوك :وهو تغيري سلوك البعض (مثل األمن والسالمة).

كيف تعرف نفسك ،وتقدمها لآلخرين؟
لكي تدخل إىل عامل التدريب بشكل رسيع وسلس عليك أن تتميز بمقدمة مميزة،
تذكر فيها اسمك وجمالك ومبادئك وما تريد أن توصله للناس ،املدرب الناجح هو الذي
ُيعرف من خالل تقديمه لنفسه وما سيتكلم عنه ،وهلذا سندخل سو ًيا إىل كيفية تعريف

نفسك ،وتقدمها لآلخرين.
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فن حديث المصعد ،تعريف الـ 30ثانية

إن معظم الناجحني يف احلياة دائام ما يستخدمون هذه العبارة عند احلديث الرسيع،

وهي كيف تعرف نفسك يف وقت قصري جدً ا خللق احلاجة عند الناس ملا تقدمة ،فمثلاً

إذا جاءك شخص صاحب قرار فكيف يف أقل من ثالثني ثانية تُعرف نفسك وتقنعه
بمرشوعك؟ من أنت؟.
هذا األمر مهم جدا ،فعندما

تقابل مسئو ً
ال وتتكلم معه جتد أن
أكثر من شخص جلس معه ،فمن
الذي سيتذكره؟ جيب أن تتعلم
كيف تُعرف عن نفسك يف أقل من
نصف دقيقة
إليكم مثال عىل نفيس ،فإذا
أردت أن أقوم بتعريف نفيس مثال
فامذا جيب عيل أن أقول؟.
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"أنا حممد اجلفريي ماجستري يف التخطيط االسرتاتيجي ،استشاري يف جمالني مها
االبتكارات والقيادة وأعطي دورات يف كل مكان يف هذين املجالني".
هذا جمرد تقديم شخيص بسيط ،أليس كذلك؟ بىل ،لكن ،وبالرغم من بساطته ،فهو

جذاب ومؤثر ،فأنا خالل هذا التقديم القصري نجحت يف حتقيق ما ييل:
 -1ذكرت اسمي للمستمعني
 -2خلقت عندهم احلاجة.
 -3أعطيتهم املعلومة التي أريد أن أوصلها إليهم .

لماذا يجب أن يكون التعريف  30ثانية؟
هل سألت نفسك ملاذا جيب أن يكون التعريف  30ثانية؟ ملاذا ال يتحدث شخص عن

وخمترصا ،فأول سبع ٍ
ثوان
نفسه ثالث أو أربع دقائق؟ املقصود أن يكون التعريف مركزً ا
ً
من التعريف هي التي تساهم إىل حد كبري يف إهبار املستمع ،فاملستمع يكون عنك انطباع ًا

بعد سامع أول سبع ٍ
ثوان من التقديم املخترص.

لذا فالتعريف القوى يعطيك شخصية قوية ،ويرتك انطباع ًا إجيابي ًا لدى املستمع،
لذا جيب استغالل السبع ثواين األوىل لعمل انطباع جيد ثم تكمل التعريف عىل نفس
املسار والوترية.
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ولكي تُتقن التعريف املخترص جيب أن متارسه وتتمرن عليه باستمرار ،وجيب أن
تقوم بتعديله باستمرار ليناسب املوقف الذي تواجهه ،أو اجلهة التي تقدم نفسك لدهيا،
أو املرشوع الذي تقوم بعرضه ،لذا فمحتوى الثالثني ثانية جيب أن يتغري طبقا للرسالة
التي تريد أن توصلها.
أهمية التحضير للتقديم المختصر

وودرو ويلسون ،الرئيس الثامن والعرشون للواليات املتحدة األمريكية ،قال ذات
مرة( :إذا أردتني التحدث ملدة ساعة يمكنني البدء اآلن  ،فإذا أردتني التحدث ملدة عرش
دقائق احتاج أسبوع من التحضري).
ريا ،كلام تطلب وقت ًا وجهدً ا كبريين إلعداده بإتقان ،فالكالم
فكلام كان التعريف قص ً
القليل أصعب بمراحل من الكالم الكثري ،وإنتاج تقديم شخيص خمترص وقوى يف ذات
الوقت يتطلب حتضري ًا طوي ً
ال ،ألنه جيب عىل الشخص أن خيتار بعناية شديدة الكلامت
املستخدمة يف التقديم الشخيص املخترص.
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هل أنت جاهز للتقديم المختصر ؟
حتى تتمكن من كتابة تقديم خمترص قوى ومؤثر عن نفسك ،إذن جيب أن حيتوى هذا

التقديم عىل إجابة لألسئلة التالية:
	•ما اسمك؟
	•ما ختصصك؟
	•أين تعمل؟
	•ماذا تقدم – تريد -للبيع؟

اختصارا جيب أن تتبع تلك املقولة املهمة "خري الكالم ما قل ودل" ،كلام قل كالمك

وأنت تقدم نفسك ،كلام علق الكالم يف ذهن املخاطب ،بل سيتذكرك كلام رآك ،فيجب

أن ختتار الكلامت التي تقدم هبا نفسك بعناية شديدة.

فأنت حينام تقدم نفسك ختترص سنوات حياتك وكل ما دار فيها من إنجازات

ومعتقدات وأفراح وأتراح يف ثوان معدودة ،ولكن ما هي الطريقة الصحيحة التي جتعل
الشخص الذي تعرفه بنفسك يتذكرك دو ًما وال ينساك؟
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أول أمر عليك أن تفكر يف قصة حدثت لك ،فإن األشخاص يربطون الشخص
بقصة وقعت له سواء كانت قصة حمزنة أو مفرحة ،موقف عارض أو مبدأ يف احلياة،
فتحكي وتقص أي قصة وقعت لك ،ولكن هناك رشوط لتلك القصة وهي:
 -1خمترصة.
 -2حتكيها يف مدة ال تزيد عن مخس عرشة ثانية.
فكلام حافظت عىل هذين الرشطني املهمني تذكرك الشخص وربط املوقف الذي

حدث لك يف القصة بذهنه ،فمثلاً كانت هناك امرأة حتكي قصتها وتقدم نفسها للناس،
وكلام تقدم نفسها ألحد يتذكرها ،فامذا كانت تقول( :أنا املرأة احلديدية ،مات زوجي
وترك يل ثالثة أطفال ،استطعت أن أجتاوز حمنتي ،اسمي فالنة الفوالنية ،وهذا ما
أفعله ،).فبعد هذه املقدمة املوجزة من املستحيل أن تنسى هذه املرأة.
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ثان ًيا :كسر اجلليد

هل تعاملت يو ًما ما مع قالب ثلج وأردت أن تقسمه إىل نصفني مثال؟ هل ستقوم

بمحاولة كرسه أم سترتكه حتى يذوب وحده وتأخذ ما تريد منه؟ بمعنى.الفرق ما بني
الناس ،فهناك من املدربني من حياول أن يكرس اجلليد بينه وبني الناس حتى يزيل القلق
والتوتر الذي بينه وبني الناس ،وهناك بعض آخر يرتك اجلليد حتى يذوب وحده ،ولكن

من يعتمد عىل ذلك يفقد جزء كبري من تفاعل احلضور معه.
فحينام يقف املدرب أمام احلضور

جيد أن هناك رهبة وقلق وتوتر ،وحتى

يزيل املدرب هذه األمور جيب أن يكرس
احلاجز بينه وبني املوجودين ،فيقوم

بتعريف نفسه والتعرف عىل احلضور ،أو
من املمكن أن يقوم بعمل لعبة ،أو أي أمر

يساعد عىل اندماج احلضور ،ولكن ما هو

الدافع لكرس اجلليد بينك وبني احلضور؟
بمعنى ملاذا نحتاج إىل كرس اجلليد ؟.
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لماذا نحتاج إلى كسر الجليد؟
•العمل عىل تقليل التوتر بني احلضور :فحينام يصعد املدرب أمام احلضور ،تدور
أسئلة كثرية يف أذهان احلضور( :من أين جاء هذا املدرب؟ ،من هم أولئك
احلضور؟).
فحتى جييب املدرب عىل هذه األسئلة جيب أن ُيعرف نفسه ويتعرف اجلمهور

بعضهم عىل بعض ،ويكرس اجلليد بينه وبني احلضور وبينهم وبني بعضهم.

•تشجيعهم للمشاركة وإزالة الرهبة من احلضور :فمسألة مشاركة احلضور هامة
جدً ا ،فإذا مل تقم هبذه اخلطوة فربام ال يشارك معك يف تلك الدورة ،فيجب أن هتتم
بمشاركة احلضور إلزالة اخلوف لدهيم ،وخلق مناخ تشاركي للجميع.
•إزالة اخلوف من املدرب وهتيئة املتدربني :حينام يبدأ املدرب يف الكالم عن نفسه
ويتحدث مع اجلمهور يزول اخلوف منه و ُيفتح له املجال يف التعامل مع املدرب،

فاإلنسان عدو ما جيهل ،ولكن حينام ُيعرف املدرب نفسه ويتعرف احلضور

بعضهم عىل بعض يزول ذلك اخلوف.
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•معرفة مقدمة كاملة عن مجيع املتدربني وليس فقط أسامئهم واجلهات التي
يعملون هبا ،ومراقبة املجموعة للتعرف عىل شخصيات املتدربني ،والتعرف عىل

شخصيات األفراد يف املجموعة.
•تأكد أن اجلميع يتحدث مرة واحدة عىل األقل يف املجموعة الكبرية.
•مشاركة معلومات كافية حتى يتسنى للجميع معرفة شيئا ما عن كل متدرب.
•إنشاء نقطة انطالق للدورة أو انتقال إىل املحتوى.
بعدما عرفنا أمهية كرس اجلليد بينك وبني احلضور ،عليك أن تتعرف عىل أساليب
وأفكار تقوم هبا مع احلضور تساعدك عىل كرس اجلليد بينك وبينهم.
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أساليب وأفكار لكسر الجليد

•قصة مفرحة :أن حتكي هلم قصة طريفة أو موقف مضحك أو جتعل أحد احلضور
حيكي أطرف املواقف التي حدثت له.

•عرف زميلك :وهو أسلوب سهل جدا ومجيل وجيعل الناس يعرفون أنفسهم،
ولكن من خالل جتربتي الشخصية ،أنه أسلوب فاشل وليس منه فائدة ،فأنت لن

تستطيع أن تتذكر يف أول مرة أسامء احلضور ،وتتذكر أحواهلم.
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•األلعاب :من املمكن أن جتعل احلضور يشاركون يف لعبة ،جتعلهم يشرتكون مع
بعضهم حيث ينكرس اجلليد بينهم أثناء اللعب.

•قواعد الدورة :ضع قواعد للدورة واحرص عىل أن احلضور يلتزمون هبا،
ومن أمثلة عىل هذه القواعد( :مواعيد االسرتاحات ،وقت البدء واالنتهاء من
الدورة ،التعامل مع اهلاتف والشبكات االجتامعية املختلفة).

•سؤال غري مبارش.
•جتربة شخصية :احكي جتربة شخصية حدثت لك أثناء التدريب أو يف حياتك
العامة.

•طرفة خفيفة :قل طرفة ظريفة جتعل االبتسامة عىل وجه احلضور ،ولكن عليك
أن جتعل يف حسبانك سن املتدربني ،فيجب أن تكون الطرفة مناسبة لسن
احلضور سواء كانوا أطفالاً أم شبا ًبا أم كبار السن.

•عدد احتياجاهتم :اجعل هناك هدف يسعون إليه وهم يف الدورة ،ومن حني
لآلخر قل هلم( :ملاذا جئتم؟ ماذا تتوقعون من املحارضة؟) وهكذا.

هذه من أفضل األساليب لكرس اجلليد ،ولكن عليك أيضا أن تضع يف ذهنك أن
أفضل التامرين املستخدمة يف كرس اجلليد هي التي تكون متعلقة بمحتوى الدورة ،والتي
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يكون هلا هدف داخل الدورة ،فال تضع متارين ليس هلا هدف بل جيب أن تكون التامرين
متعلقة بموضوع الدورة ،ويكون مدته قصرية وبسيط وتم جتربته مسب ًقا.

تدريب كرس اجلليد (ممتع ،سهل ،خفيف ،حلو ،حيوي ،قصري ،بسيط ،هادف).

(مترين لكرس اجلليد)
ولنقم اآلن بتدريب مع بعضنا لكرس اجلليد :أطلب من احلضور أن يقوموا من عىل
مقاعدهم ،ثم أطلب منهم أن يمد كل واحد منهم يده أمامه ويصفق عند العد لرقم
ثالثة ،ثم قم بالعد واحد اثنان وتصفق ثم تقول ثالثة ،فمن احلضور من سيصفق معك،
ومنهم من يصفق عند رقم ثالثة ،وهذه التامرين تقوم هبا حينام يكون العدد كبري أمامك
فتختار أسهلها وأقرصها يف الوقت.

متارين أخرى لكرس اجلليد
•أطلب منهم كتابة يشء ما
يمكنك كطريقة لكرس اجلليد أن تطلب من املتدربني كتابة يشء ما ،كأن تطلب
منهم كتابة إعالن عن سلعة أو خدمة معينة كإعالن عن البيتزا عىل سبيل املثال ،حيث
تساعد مثل هذا التامرين عىل ختفيف حدة التوتر يف البداية ومساعدة املتدربني عىل
االندماج والرتكيز.
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•التوقعات:
يف طريقة التوقعات حيدد املتدربون ما يريدون أن يتعلموه بالفعل يف الدورة التدريبية
جلعل اليوم (-ورشة العمل أو التدريب أو األسبوع) -قيم ومفيد بالنسبة إليهم ،بعد أن
ختربهم ما هي أهداف الدورة ،اطلب منهم تشكيل جمموعات من فردين إىل أربعة أفراد،
وأعط كل جمموعة مخس دقائق إلدراج اثنني أو ثالثة من توقعاهتم للدورة عىل ورقة.
عليك أنت كمدرب أن حتاول االستفادة من أفكارهم األولية ،وإذا كنت سمحت
بأكثر من مخس دقائق ،سوف تبدأ يف جتاوز نطاق التدريب ،فعليك أيضا كمدرب أن
تكون مستعدا لضبط الدورة التدريبية اخلاصة بك الستيعاب توقعات املتدربني بقدر
اإلمكان ،وقد ُتفاجأ أن معظم توقعات املتدربني تم تغطيتها بالفعل.
•اآلمال واملخاوف:
قم بتوزيع ورق عىل املتدربني ليكون عبارة عن مساحة للتعبري عن آماهلم
وخماوفهم خالل الدورة التدريبية ،فاآلمال واملخاوف تتصل مبارشة بمشاعر
املتدربني حول التدريب.
وهلذا عليك أن ختربهم أنه من الطبيعي عندما جيد الشخص نفسه يف وضع جديد أن
يبدأ يف التفكري يف األشياء التي يأمل أن حتدث واألشياء التي ال يريدها أن حتدث ،وتعترب
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هذه العملية فرصة ملعرفة مدى التشابه بني اجلميع ،واسمح هلم بحوايل ثالث إىل أربع
دقائق إلكامل قائمة اآلمال واملخاوف.
معا عن القوائم التي وضعاها،
ُقم بإقران كل متدرب مع آخر ال يعرفه جيدً ا ليتناقشا ً

وقم باختيار عنرص من كل قائمة للزوجني وكتابته عىل اللوحة التخطيطية وناقش تلك
البنود معهم ،واخربهم ما هي اآلمال التي سوف حتدث وما الذي يمكنك فعله حيال
اآلمال التي مل ختطط هلا.
•قدمني أنت للحضور وسأقدمك أنا هلم:
أحيانا يكون تقديم اآلخرين أسهل من تقديم نفسك ،ويف هذه الطريقة من طرق
كرس اجلليد ستقوم بتقسيم املتدربني إىل أزواج ثم سيتعرف كل واحد منهم عىل اآلخر
و ُي َعرف عنه ما يكفي لتقديمه للمجموعة بأكملها.
من املمكن أيضا أن تقرتح نوع املعلومات التي تود احلصول عليها ،عىل سبيل
املثال أسامئهم ،منذ متى يعملون يف جمال ختصصهم ،يف أي مدرسة ثانوية التحقوا هبا ،
ويشء مثري لالهتامم حوهلم وخمتلف بعض اليشء عن أي شخص آخر يف الغرفة ،أو ما
يأملون يف حتسينه كنتيجة هلذه الدورة التدريبية.
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ُقم بتوفري ورق للمتدربني إلجراء املقابالت اخلاصة هبم ،وبعد مخس إىل عرش

دقائق من إجراء املقابالت جيب أن يبدأ املتدربون بتقديم بعضهم البعض ،ويف هذه

الطريقة غال ًبا ما ُيطلب من أحد املتدربني التطوع والبدء يف تقديم زميله.
•اذهب إىل الزاوية اخلاصة بك:

هذه إحدى طرق كرس اجلمود الشائعة ،وتستخدم الكتشاف االهتاممات املشرتكة بني

املتدربني ،ضع أربعة خمططات توضيحية يف زوايا الغرفة األربعة وعىل الصفحة األوىل
من كل خمطط أكتب واحدة من أربع كلامت أو مجل ،وينبغي أن تكون املوضوعات مثرية

للفضول أو مثرية الهتامم بالنسبة للمجموعة ،ويمكنك استخدام السفر أو القراءة أو

اجلري أو الطبخ.

اطلب من املتدربني اختيار موضوع واحد ،وبعد أن خيتاروا زاوية معينة ناقش معهم

سبب اختيار تلك الزاوية ،واطلب من شخص ما قلب الصفحة األوىل يف كل خمطط

توضيحي للكشف عن اجلولة الثانية.

ويمكن أن تشمل الصفحات األربعة هذه املرة شيئا حول األحداث احلالية ،وقم

مرة أخرى بطلب من املتدربني قراءة اجلمل املوجودة عىل املخططات التوضيحية ثم

اختيار زاوية جديدة ثم كرر هذه العملية ،وغالبا ما تكون الصفحة الثالثة والرابعة
متعلقة بمحتوى الدورة.
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قد تركز اجلولة الثالثة عىل احتياجات املتدربني ومن املمكن أن تكتب "آمل أن

نتعلم " متبوعة بأربعة أشياء قد يرغب املتدربون يف تعلمها ،و ُقم بإجراء استجواب
وأطلب من شخص ما يف املجموعة تلخيص اختياره هلذه الزاوية.
من املمكن أن تتصل اجلولة الرابعة أيضا باملحتوى ،يمكنك استخدام "لدي شعور
جيد حول " . .أو أعتقد أنني جيد جدا يف  ، " . . .حيث تُظهر هذه اجلولة للمشرتكني من
هم أصحاب اخلربة يف املجموعة.
•كذبة بيضاء صغرية:
أعط املتدربني بضع دقائق للتفكري يف هذا قبل تقسيمهم إىل جمموعات مكونة من
ثالثة أفراد ،يف كل جمموعة صغرية سيخرب كل شخص باقي املتدربني بثالث معلومات
عن نفسه :معلومتني صحيحتني والثالثة مكذوبة.
فعىل سبيل املثال قد تكون املعلومات التي سأذكرها عن نفيس :أنا أحب القيادة عىل
الطرق اجلليدية ،هوايتي هي البستنة ،وأعتقد أن النوم هو مضيعة للوقت وال أنام عىل
األقل ليلة واحدة كل أسبوع.
ثم يقوم الشخصان اآلخران يف املجموعة بتخمني البيانات الصحيحة من الكاذبة ثم
بعد بضع دقائق يقدم الثالثي أنفسهم بشكل طبيعي بعيدً ا عن هذا النشاط.
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استخدم هذه الطريقة لكرس اجلمود لتقديم ورشة عمل أساليب التواصل ،والعالقة
بينهم هو أنه إذا كنت تعرف بعض األمور عن أساليب الناس سوف تكون بالتايل قادرا
عىل معرفة ما يفضلون.
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•تصميم شعارك الشخيص:
خلق شعار شخيص هو إحدى طرق كرس اجلليد الكالسيكية ،فعىل الرغم من أهنا
كانت موجودة منذ سنوات عديدة ،إال أهنا فعالة حتى اآلن مثل أول مرة تم استخدامها،
وطريقة ابتكار شعار شخيص أكثر جدية من طرق كرس اجلمود األخرى.
يف هذه الطريقة يطلب مدرب من املتدربني رسم شعار يمثلهم ،وقد يرغب املتدربون
يف استخدام كلامت أو رسم رموز أو صور ،فاطلب منهم رسم الشعار عىل شكل أربعة
رموز خمتلفة تعرب عنهم.
عىل سبيل املثال يمكن للمتدربني تعريف أنفسهم من خالل شعار عن كيف يكونون
يف العمل ويف املنزل ويف اللعب ويف املستقبل.
ومن املمكن أن يكون شعارهم أيضا حول ما يرغبون يف القيام به يف العمل ويف املنزل
وخالل اللعب ويف املجتمع ،فيمكنك طلب أربعة جوانب حمددة ،أو تطلب منهم رسم
الشعار بشكل عاما
"ارسم شعارا يقول لنا من أنت" ،يف هذه الطريقة من طرق كرس اجلمود عليك أن
تقوم برسم الشعار اخلاص بك وأن تُريه للمتدربني وترشح هلم معناه ،وترشحه هلم قائال
أنني شخص متفائل ،أحب الكتابة ،وأتعلم لعب التنس.
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•ربط االسم بصفة ما:
ربط االسم هي طريقة فريدة من نوعها تساعد املتدربون عىل تذكر أسامء بعضهم
البعض ،وقد تكون هذه واحدة من أقدم طرق كرس اجلمود ،ويوجد لدينا اختيارين:
األول هو أن تطلب من املتدربني تقديم أنفسهم باستخدام سمة تساعد يف التعرف
عليهم ،وقد تتعلق السمة بقافية مع اسم املتدرب مثل :فالن الطويل ،أو قد تبدأ السمة
بنفس احلرف األول يف اسم املتدرب مثل :فالنة اهلادئة.
االختيار الثاين يمكن أن يكون متص ً
ال بحدث ومهي ،و ُيقدم املتدربون أنفسهم

وحيددون اليشء الذي سيسامهون به يف احلدث بحيث يكون متناسق ًا مع قافية اسمهم،
وعىل سبيل املثال إذا كان احلدث هو حفلة يمكن للمتدربني تقديم أنفسهم كالتايل:
"اسمي فالن وسوف أحرض العصري".
"اسمي فالنة وسوف أحرض الزينة".
"اسمي فالن وسأقوم بالرتتيب".
الحظ أن األسامء ال حتتاج إىل قافية مثالية ،كام أن مجل املسامهة ليس من املهم أن
تكون ذات معنى قوي ،فالسبب احلقيقي الستخدام طريقة رابط االسم هو مساعدة
املتدربني يف تذكر أسامء اآلخرين يف الدورة.
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ً
سؤاال
•اطرح
يف بعض األوقات قد تبحث عن طريقة رسيعة وسهلة ،وربام ليس لديك الكثري من

الوقت املتاح ملرحلة كرس اجلمود ،إال أنك مازلت تريد أن يعرف املتدربون املزيد عن

بعضهم البعض.

فإذا كانت الدورة تتألف من بضع ساعات فقط فسيكون لديك بضع دقائق ملرحلة

كرس اجلمود ،وإذا كنت ختطط ألن يتم التفاعل بني املتدربني خالل الدورة ،فسيكون
أمرا مفيدً ا جدً ا بالنسبة لك وسيوفر عليك الكثري
استخدام إحدى طرق كرس اجلمود ً

من الوقت الح ًقا ،وذلك ألن مرحلة كرس اجلمود ستساعدهم عىل معرفة بعضهم

البعض بشكل أكرب.

قد تكون هناك أوقات يعمل فيها املتدربون سو ًيا ويعرفون بعضهم البعض جيدا،

وقد ترغب أنت يف أن تصل هبم إىل مستوى مماثل من املعرفة أو أن جيعلهم يتعرفون
عىل بعضهم أكثر عىل املستوى الشخيص ،ويف هذه احلاالت يمكنك أن تسأل املتدربني

بعض األسئلة.

مرة أخرى تذكر أنه يمكنك استخدام هذه التقنية وربطها باملحتوى ،ويف العموم إذا

كنت تبحث ببساطة عن أسئلة للتأكد من أن كل متدرب يعرف شيئًا جديدً ا عن بقية
املتدربني يمكنك استخدام األسئلة التالية:
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ما النشاطات التي تقوم هبا بغرض االستمتاع؟
إذا أمكنك أن تكون حيوان ًا معين ًا ،ما احليوان الذي ستختاره؟ وملاذا؟
هل يمكنك أن تصف لنا عطلة أحالمك؟
ماذا هو أكثر أمر حتبه يف املكان الذي تعيش فيه؟
ماذا ستفعل إذا أصبحت فجأة من أصحاب املاليني بعد فوزك باليانصيب؟
ما هو آخر كتاب قرأته؟ وهل توصينا بقراءته؟
إذا كنت يمكنك إحياء حفال واختيار أربعة أشخاص( -أحياء أو أموات)
حلضورها ،من ستختار؟ما هي الشخصية التارخيية التي علمتك شيئا ما؟ وماذا علمتك؟
كيف حتب قضاء عطلة هناية األسبوع؟
ماذا ستفعل إذا كان يمكنك تغيري العامل؟
ما هي املرحلة التي تعتربها نقطة حتول يف حياتك؟
ما هي الفرصة التي ندمت عىل تفويتها؟ وكيف كانت ستغري حياتك لألفضل؟
ما هي الشخصية الومهية التي حتبها؟ وملاذا؟
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ما هو املوقف األكثر غرابة الذي حدث لك يف حياتك؟
كيف حتب االحتفال بالنجاح؟
ما اليشء غري املتوقع الذي حتمله يف حمفظتك أو جيبك؟
إذا كنت سرتتدي يت شريت حيمل شعارك يف احلياة ،ما هي الكلامت التي ستكون
مكتوبة عليه؟

ما هي أكثر حقيقة مثرية لالهتامم عنك والتي ال يعرفها أغلب من يف الغرفة؟
ما هو فيلمك املفضل؟
وهذه جمرد عينة صغرية من األسئلة التي يمكن استخدامها ،وربام ستلهمك هذه

القائمة من األسئلة بأسئلة أخرى مماثلة (حاول أن تقوم بربط األسئلة باملحتوى

بقدر اإلمكان).

يمكن استخدام هذه األسئلة يف أوقات أخرى خالل الدورة التدريبية ،وعىل سبيل

املثال إذا كنت بحاجة إىل نشاط رسيع بعد اسرتاحة الغداء يمكنك أن تبدأ بطرح بعض

هذه األسئلة.

ما هي طريقة كرس اجلليد التي جيب استخدامها؟ القرار يعود إليك ،فيجب أن تضع
يف االعتبار أثناء اختيار الطريقة املناسبة الوقت املتاح لديك ونوعية مجهورك وحمتوى
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التدريب وما الذي تريد حتقيقه واملكان الذي سيحدث التدريب فيه ،وما إذا كانت
الطريقة مناسبة لك.

نصائح لكرس اجلليد
•ال تطلب من أي شخص فعل أي يشء لن تقوم أنت بفعله لو كنت مكانه
هذا هي القاعدة األساسية وهي أن املتدربني يتبعون دائماً إرشادات املدرب ويفعلون
ما يطلب منهم القيام به ،هم يؤمنون أن املدرب يدرك متا ًما ما يفعله وأن األشياء التي
يطلب منهم املدرب القيام هبا ستساعدهم عىل التعلم ،إذا كنت مرتددا للحظة واحدة
بالنسبة لطريقة من طرق كرس اجلليد فال تستخدمها.
فرتددك هو عالمة عىل أن املتدربني أيضا لن يتقبلوها ،وهذا ألنه جيب أن يثق
املتدربون باملدربني وأن كل ما يطلبونه منهم فعله هو ملصلحتهم.
حذرا فيام تطلب من املتدربني
ولذلك عليك أال تسمح أبدا باهتزاز هذه الثقة ،وكن ً
عمله ،فينبغي احلفاظ عىل احرتامهم لنفسهم وجيب أن تقوم ببناء عالقة ثقة بينك وبينهم
وأن حترص عىل تعزيز ما يتعلمونه.
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•اخرت طرق كرس اجلليد عىل حسب نوع املجموعة التي تدرهبا:
جيب أن ختتار نوعية متارين كرس اجلليد املناسبة للتعامل معهم عىل أساس نوع

املتدربني يف الدورة التدريبية ،فمثلاً املديرون التنفيذيون سيستجيبون بشكل خمتلف
عن موظفي املصنع ،وسيتفاعل العاملون يف املبيعات بشكل خمتلف عن العاملني يف
القسم اهلنديس.
اسأل نفسك بعض األسئلة حول املتدربني لتساعدك يف االختيار ،مثلاً ما منصبهم يف
الرشكة؟ ما هي طبيعة عملهم؟ ما هي خلفياهتم الثقافية؟ ما هو متوسط أعامرهم؟ ما هو
جنسهم؟ ما هو مستواهم التعليمي؟ ما هي توقعات املتدربني؟ ما هي اخلربات التدريبية
السابقة هلم؟ وهلذا عليك عزيزي املتدرب أن تتعرف عىل مجهورك.
• ُقم بربط طرق كرس اجلليد باملحتوى
لطاملا اعتقدت أن طرق كرس اجلليد جيب أن تتصل باملحتوى بحيث تكون بمثابة
مقدمة للموضوع.
فعىل سبيل املثال إذا كنت تجُ ري دورة تدريبية عن بناء الفريق فاختار طريقة كرس
اجلليد التي تُسلط الضوء عىل االختالفات ،واختار طريقة كرس اجلليد التي تتناول
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مهارات وخصائص الفريق الفردية ،فعندما يتم ربط طرق كرس اجلليد باملحتوى ،تسري
الدورة بشكل أفضل.
•استخدام وسائل كرس اجلليد لضبط وترية التدريب للحصول عىل نسبة املشاركة
التي تتوقعها .
وسائل كرس اجلمود يمكنها أن متهد الطريق للوصول لنسبة املشاركة التي تتوقعها
من املتدربني ،فإذا كنت تريد منهم التفاعل مع بعضهم البعض ،يمكنك اختيار طريقة
كرس اجلليد التي ستجعلهم يتحركون من مقاعدهم ويتقابلون مع أكرب عدد من احلضور
ويتعاملون معهم.
ويف الواقع قد يكون عدد املتدربني الذين
سيتعامــلون مــع بعضهــم البعــض خــالل
استخدام طريقــة كـــرس اجلمــود التي
حددتــهــا هي جــزء مــن التحدي.
إذا كنت تريد من املتدربني العمل
يف فرق ،فقم باستخدام طريقة كرس
اجلمود التي تشجع عىل العمل
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اجلامعي ،وتذكر حتديد طريقة كرس جليد مناسبة ستمهد للبيئة التدريبية الناجحة التي
تريد خلقها.
أمرا جديدً ا عن
•الحظ سلوك املجموعة خالل استخدام طرق كرس اجلمود لتتعلم ً
املجموعة وعن األفراد املتدربني.

توفر طرق كرس اجلمود للمدربني فرصة مثالية للتعرف عىل املجموعة وكل فرد فيها،
ويف بعض احلاالت تكون املجموعة حمبة للمرح ومنفتحة ،ويف حاالت أخرى قد تكون
املجموعة دفاعية وسلبية.
يمكن للمدربني مراقبة أفراد املجموعة لتحديد من الشخصيات القيادية بطبعها،
ومن الذين يميلون للسيطرة ،ومن حيبون املنافسة ،فيجب تفحص شخصيات املتدربني
وسلوك املجموعة بأكملها أثناء استخدام طرق كرس اجلمود.
•راقب الوقت جيدً ا خالل مرحلة كرس اجلليد.
جيب عليك حتديد الوقت الذي ستقضيه يف كرس اجلليد ،وذلك ألنه من
السهــل جدً ا أن تسهــو عــن الوقت عند استخدام طرق كرس اجلليد التي تتألف
من أنشطة مسلية.

50
برنامج
إعداد
المدربين

الفصل األول

فإذا كانت طريقة كرس اجلليد تتضمن كتابة تقارير من قبل املتدربني جيب حتديد
وقت معني لكل تقرير ،وإذا كان أحد املتدربني يأخذ الكثري من الوقت ،تدخل بلباقة
لتنبههم بالوقت.
فإذا كان لديك عرشون متدربا وكل تقرير حيتاج لدقيقتني إضافيتني عام خططت
له ،ستتأخر أربعني دقيقة قبل حتى أن تنهي املقدمة! وهبذا تكون كتابة التقارير الفردية
يف املجموعات التي حتتوي عىل أكثر من مخسة وعرشين متدربا مملة ،وهلذا حاول أن

تستخدم طرق ًا أخرى.

وذلك مثل تلك املقدمات الفردية ،أو كتابة التقارير من قبل كل جمموعة صغرية،
أو من املمكن أن يتم كتابة التقارير الفردية يف جمموعات فرعية ،فمن املمكن للوقت أن
يتبخر خالل كرس اجلمود ،لذلك راقب الوقت بعناية!
•نجاح كرس اجلليد يعتمد عىل املدرب.
التأكد من إنشاء مناخ مريح للمشاركني واختيار طريقة كرس اجلمود الصحيحة،
قادرا عىل إنشاء املناخ الذي جيعل املتدربني قادرين عىل التفاعل معك
فيجب أن تكون ً
واالبتعاد عن منطقة الراحة اخلاصة هبم.
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فعليك أن تستخدم هلجة مناسبة من البداية لتأسيس مناخ ُيشعر املتدربني بالراحة يف

املكان .تكلم بصوت لطيف وابتسم ابتسامة ودية ورحب هبم وقم بعمل اتصال برصي
مع كل املتدربني ،واستخدم التعليامت القصرية والواضحة إلخبار املتدربني أنه ليس
هناك مشكلة يف أن يتفاعلوا معك بتلقائية.
اسأل نفسك هذه األسئلة حول طريقة كرس اجلليد التي تنوي استخدامها :هل
اخرتت طريقة مناسبة لكل املتدربني؟ هل تسمح لك طريقة كرس اجلمود بخلق مناخ
جيعل املتدربني يتبعون قيادتك؟.
وكذلك هل قمت بتبسيط التوجيهات حتى يتسنى للجميع أن يشاركوا فيها؟ إذا
كانت اإلجابة بنعم عىل كل هذه األسئلة ،إذن ستحقق طريقة كرس اجلمود التي اخرتهتا
األهداف التي تريدها.
ً
حظا موفقا مع طرق كرس اجلليد التي اخرتهتا ،وأمتنى أن تنجح يف توفري مناخ جيد
لبقية الدورة ،ويمكنك أن تبدأ و تقول" :خالل الدورة التدريبية سنعمل معا لنستفيد من
خربات بعضنا البعض يف هذه الغرفة ،ولذلك فمن املهم أن نتعرف عىل بعضنا البعض
بشكل أكرب ،ونتشارك خرباتنا".
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ً
ثالثا :التخصص

هل سألت نفسك ملاذا وضعت إعالنات البيتزا يف متارين كرس اجلليد؟،اإلجابة
هي  ..ألن البيتزا أكله متخصصة ،فال يمكن حينام تعلن عن البيتزا تقول أكل ولكن
جيب أن تقول بيتزا ،وهكذا املتدرب جيب أن يكون متخصص ًا.

فال يمكن أن يكون املدرب يف مجيع املجاالت ،فمثلاً يقال لك عندنا دورة يف
املحاسبة ،تقول حسنًا سأدرهبم ،ثم يقال لدينا دورة يف القيادة ،فتقول حسنًا سأدرهبم،
انتبه املدرب الناجح هو املدرب املتخصص يف جماله.
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ولكن ملاذا جيب عليك التخصص يف جمال بعينه؟ التخصص يستوجب الرتكيز عىل
خصوصا كمدرب جيب أن تبدأ
يشء واحد وعمل سمعة واسم لنفسك يف هذا اليشء،
ً
مسريتك املهنية يف التدريب من خالل الرتكيز عىل ختصص واحد أو اجتاه واحد.

إذا أردت استقطاب شخص ليعمل يف رشكتك ،فإنك بالرضورة سوف تقوم
باستجالب شخص متخصص يف املكان أو العمل الذي تريده فيه ،فحتى املحالت
والرشكات التجارية الناجحة جتدها متخصصة يف جمال بعينه أو يف يشء بعينه.
فعىل سبيل املثال لو أن هناك مستثمر يريد استثامر أمواله يف جمال معني لكنه ال يمتلك
معرفة أو خربة هبذا املجال ،لكنه استطاع العثور عىل رشيك عىل دراية كبرية واحرتاف
يف هذا التخصص ،ففي هذه احلالة يمكنه أن يقوم بتمويله ،وإعطاءه صالحيات كاملة
إلدارة العمل.
فيجب إذن أن يكون هناك شخص متخصص يف املجال الذي سنقدم عليه سواء
كان هذا الشخص هو أنا صاحب األموال أم كان شخص أخر نقوم باستقطابه ليقوم
بإدارة العمليات.
والتخصص يفتح لك أبواب العاملية ،فكونك متخصص يف جمال معني أو يف صناعة

منتج معني يكون سبب ًا يف إتقانك لصناعة هذا املنتج مما يفتح لك املجال للحصول عىل
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شهادة األيزو فيه أو أي من شهادات اجلودة العاملية األخرى .والتخصص ينقلك نقلة
نوعية يف حياتك و ُيغري طريقة تفكريك ،وقد يمثل احللقة املفقودة لدى البعض.
التخصص ودراستك

وهنا ذكرت األبحاث أن %80من األشخاص يعملون فت غري ختصصاهتم الدراسية
التي درسوها يف اجلامعة ،فهل جيب عليك أن تتدرب يف املجال الذي درسته؟!
فمثلاً أنت دارس رشيعة فهل من املمكن أن تدرب يف علم النفس؟ نعم ،من املمكن
أن تفعل ذلك ،ولكن كن ذكيا بالقدر الكايف الذي يؤهلك أن جتمع ما بني ما درسته وما
تريد أن تتخصص فيه.
فأفضل مدريب العامل متخصصون! فام هو اسم أفضل مدرب وما هو ختصصه؟ أسامء

كثرية فمثلاً  :د .طارق سويدان يف القيادة ،ود.إبراهيم الفقي يف التنمية البرشية وهكذا.

فاملدرب املتميز واجليد هو ذلك املتخصص يف جماله ،وهذا التخصص هو بدايتنا،
فإذا أردت أن تتخصص جيب أن تعرف نفسك وتكتشفها ،وحتى تستطيع أن تتخصص
جيب أن تعرف جيدً ا ما الذي يميزك عن غريك وما الذي ستضيفه للناس عندما تدرهبم،
وهذه هي فائدة نموذج اجلوهري.
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ولذلك جيب عىل املدرب أن يتخصص ،ألنه حينام يقدم نفسه للجمهور فيقول( :أنا

املدرب فالن الفالين ختصيص كذا) ،فكلنا يدرس ختصصات دراسية يف بداية عمره.

دعني أطرح عليك سؤا ً
ال :هل التخصص يف جمال دراستك هو ختصص حياتك؟

أقول لك :ال ليس رشط ًا ،فنحن حينام نكون متخصصني يف جمال دراستنا ليس رشط ًا أن

أدرب فيه ولكن من املمكن أن أدرب يف جمال أحبه غري ختصص دراستي.

ولكن هناك أمر مهم جيب أن تفهمه ،وهو أنه من املمكن أن جتد الرابط بني التدريب

واملجال الذي ختصصت يف دراسته.

فمثلاً  :كان أحد أصدقائي خريج كلية رشيعة وكان حيب اإلعالم ،فقمت بسؤاله:

ما هو الرابط بني الرشيعة واإلعالم؟ ،قال :ليس هناك رابط ،فقلت له  :أي ختصص يف

اإلعالم حتب؟ قال :إعالم األطفال ،بدء يف العمل يف وزارة األوقاف ،ثم ترك العمل يف
األوقاف وذهب للعمل يف شئون األرسة وعمل يف العالقات العامة ،ثم ترك العمل فيها
وذهب إىل اجلزيرة لألطفال ،وهو املذيع يف قناة اجلزيرة لألطفال أمحد املالكي.

فالرابط األسايس بني الرشيعة واإلعالم هو أنه أصبح مذيع ًا يف قناة فضائية ،اآلن

يعرف عن نفسه ويقدمها ويقول( :أنا متخصص يف جمال تربية األطفال) ،وأصبح
متخصص ًا يف هذا املجال ،وهلذا سأطرح عليك سؤا ً
ال :أهناك ختصصان ال يوجد بينهام
عالقة ورابط؟ اإلجابة :ال ،كل التخصصات يمكن إجياد روابط بينها.
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ومثال ذلك :هل هناك رابط بني اهلندسة واألسنان؟ ستقول يل :ال ،أقول لك :أنه

يوجد رابط وهو أنه من املمكن أن تصبح طبيب ًا متخصص ًا يف زراعة األسنان ،فكل
ختصص يوجد رابط بينه وبني التدريب املهم أنك جتد ذلك الرابط وتوظفه يف التدريب.
نموذج اجلوهري
مربع جوهري

يعرفوهنا

ال يعرفوهنا

أعرفها
ال أعرفها

حيتوي نموذج اجلوهري عىل:
 1-1أشياء أنا أعرفها والناس يعرفوهنا( .اسمي شكيل جنسيتي) أشياء عامة.
 2-2أشياء أنا أعرفها والناس ال يعرفوهنا.
3-3أشياء الناس تعرفها وأنا ال أعرفها.
 4-4أشياء ال أعرفها و الناس ال يعرفوهنا (وهي تعرف بعد عمل االختبارات مثل
فصيلة الدم ،مستواك يف اللغة اإلنجليزية ،الذكاء االجتامعي ،الذكاء العاطفي).
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وهلذا يعترب من أفضل االختبارات لتحديد الشخصية هي:
•اختبار الديسك ( ) DISK
•اختبار توماس ( ) TOMAS
•اختبار ام يب يت أي ( . ) MBTI
فإذا استطعت أن تكتشف نفسك تستطيع أن تغري نفسك ،وإذا استطعت أن تغري
نفسك تستطيع أن تغري من الناس (إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم) ،هل
تستطيع أن تغري نفسك دون أن تكتشفها ؟.
ريا يف جمالك ،وأن تكون عىل دراية به
ولكي تصبح
ً
متخصصا جيب أولاً أن تكون خب ً

حتى تستطيع أن تقدم نفسك كونك متخصص يف جمال كذا.

وقد يواجه املدرب مشكلة وهي أنه خريج قسم كذا أو درس يف جامعة كذا ،ولكنه
يريد أن يدرب يف جمال آخر ،فام هو السبيل أمامه؟
عليك عزيزي املدرب أن تبحث عن الرابط ما بني املجالني ،فأنت مثلاً درست يف
جمال الرشيعة ولكن تريد أن تدرب يف جمال علم النفس فام هو الرابط بينهام؟ فإذا وجدت
ذلك الرابط تستطيع وقتها أن تدمج ما بني االثنني وجتمع ما بني دراستك وما بني ما حتب
أن تدربه للناس.
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ريا يف جمال ختصصك عليك استيعاب أمور معينة إذا أتقنتها
وحتى تصبح خب ً

أصبحت متخصص ًا يف هذا املجال وهي:
ريا يف جمال معني؟
 -كيف تكون خب ً

إذا كانت لديك القدرة عىل احلديث بدون حتضري ملدة ساعة كاملة.
العمل يف املجال بام يزيد عن مخس سنوات (يف أي جمال).
أو قراءة مخسني كتاب ًا متخصص ًا يف نفس املجال.
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فإذا قمت بأمر واحد من تلك األمور الثالثة أو مجعت بينهم ،فأنت بذلك خبري يف

هذا املجال سواء كنت مؤلف كتب أو مربجم ًا أو مصم ًام أو حمارض ًا أو مدرب ًا ،وما ينقصك
هو أن تسوق لنفسك لتنطلق نحو العاملية ،وذلك من خالل اللقاءات التلفزيونية أو

املقاالت اإللكرتونية ،وتصبح متخصص ًا يف جمالك ،وهذا ال ينال إال بالتعب واالجتهاد.

 ملاذا جيب عىل الناس أن يثقوا بك؟مترين :أكتب ثالث نقاط رئيسية حول ما هي األسباب التي تدفع املتدرب أن يثق
يف املدرب؟
•..............................
•..............................
•..............................
هل هذه االجيابيات متعلقة بـ (انجازاتك أم قدراتك أم شكلك أم مبادئك) ،فهذه
هي أشياء أساسية للثقة.
قال ستيفن كوىف( :شجرة الثقة :ملاذا يثق الناس فيك؟ السبب األول :انجازايت أو
قدرايت ،السبب الثاين :شكيل أو مبادئي)
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االنجازات :لكل فرد انجازاته املختلفة ،سواء كان يف نطاق الدراسة أو الدورات
التخصصية ،أوالقدرات التي متتلكها وتتفرد هبا.
املبادئ :وهي كل ما تعتقده وتؤمن به ،وهي رسالتك يف احلياة وتريد توصيلها
للناس ،والشكل وهو ابتسامتك وجسمك ومظهرك اخلارجي.
واآلن عليك أن تضع سبب ًا واحد ًا جيعل الناس يثقون بك ،يف أي مكان ستضعها؟

انجازات

قدرات

شكل

مبادئ
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 ما الذي جيعل الناس تثق بك أكثر؟ هل هي انجازاتك؟ أم مبادئك؟فعل ًيا إن أكثر يشء تثق به الناس هو (املبادئ والقيم) ،ولذلك عليك أن تذكر،

ما هي األسباب التي تدفعك ألن تدرب الناس؟ ما هي مبادئك ،حدد مبادئك يف
ثالثني ثانية.
قال ستيفن كويف( :فعل ًيا الناس يثقون يف بعضهم ملبادئهم) ،ال هيم االنجازات

أو القدرات ولكن الذي هيم الناس هو املبادئ ،فحينام تضيف مبادئك تكسب ثقة
الناس ،وتستطيع ً
أيضا أن تعرف عن نفسك هبا.
فحينام ننظر إىل رشكة آبل (  ) Appleوما تقدمه من تكنولوجيا متطورة من
هواتف ذكية ومن حواسب ومن منتجات كثرية ،وجتد إقبال كبري عىل منتجاهتا،
فام الذي جيعل الناس تثق يف هذه الرشكة عىل الرغم من غالء أسعارها؛ أنه مبدأ
(التجربة الغريبة) فأبل تسوق عىل املبادئ وأي منتج قوي يسوق عىل مبادئه وليس
انجازاته ،فأغلب الناس يثقون يف املبادئ أكثر من االنجازات.
فقد تكون االنجازات عبارة عن إنجازات ومهية ،أو غري واقعية ،أو ربام تكون

إنجازات مبنية عىل أمور غري رشعية ،فمثلاً من املمكن أن هناك شخص لديه مبدأ
الرسقة أو الرشوة فحينام ينكشف فستنهار كل االنجازات التي قدمها يف حياته.
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فأنت حينام تعرف نفسك جيب أن تفتح جمال الثقة بينك وبني احلضور وتتكلم
عن مبادئك لتجعل الناس تثق فيك ،فكام ذكرنا جيب أن جتعل الناس تثق فيك يف
ثالثني ثانية،أنظر إىل األسباب التي كتبتها هل هي يف خانة املبادئ أم االنجازات أم
الشكل أم القدرات؟ وأعلم أن الناس ال تثق إال يف املبادئ ،فأنت كمدرب حتى

تغري من قناعة الناس ،جيب أن جتعلهم يثقون بك كمدرب أولاً .

عليك أن تقوم بإزاحة العوائق من أمامك وال تقل ليس لدي اإلنجازات ما
جتعلني مؤهلاً ملواجهة الناس هبا ،فهذه قناعة عند بعض املدربني ،ولكن إذا أردت
أن تنجح يف تقديم نفسك وكسب ثقة الناس عليك أن تتمسك بمبادئك وأن تعرب
عنها حينام تعرف نفسك يف ثالثني ثانية.
عىل سبيل املثال ،هل معك ساعة ؟ احسب إذن يف ثالثني ثانية هذا التقديم:
(السالم عليكم اسمي حممد اجلفريي حاصل عىل

ماجستري يف التخطيط

االسرتاتيجي ،كاتب أسبوعي يف جريدة العرب ،ومقدم برامج تلفزيونية ،هديف
يف احلياة أن أفيد الناس وما وصلت هلذا اهلدف إال بتجارب ومعاناة بدأت فيها
ومل أكن قادر ًا عىل التعلم فأخذت عهد عىل نفيس ،أنه جيب أن أتعلم وأفيد الناس،
شكر ا).
ً
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رابعا :التحضري
ً

طريقة تحضير المادة التدريبية

إن أصعب يشء تقوم به يف مرحلة ما قبل التدريب وهي التحضري السليم ،وهذه هي

الطريقة املتبعة لكيفية التحضري األمثل للامدة العلمية:
1 -1قم بتجميع الكتب املتعلقة بموضوع الدورة:

فيجب عليك أو ً
ال أن تقوم بتحضري املادة كل مرة ،فالبد وأن تقرأ يف موضوع

التدريب أكثر من كتاب،

حتى ولو قمت بتدريب
حمتوى الدورة أكثر من

ثالث مرات ،فمن املمكن

أن خترج نظرية جديدة تساعد
احلارضين عىل الفهم أو التدريب.
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فعىل سبيل املثال ،نموذج شجرة الثقة لـ "ستيفن كويف"وهي نظرية قديمة من
السبعينات ،وقد تظهر اليوم نظرية تعدل فيها أو تغريها ،فكل يوم خترج نظرية جديدة،
وكذلك جيب أن يكون مضمون التدريب يناسب املرحلة العمرية.
فمثال ليس من املمكن أن أعطي طفل صغري كيف يعرف عن نفسه يف مدة
 30ثانية ،وأقول له شجرة الثقة ،فال يمكن ذلك ،فكل فئة جيب أن يناسبها
مضمون الدورة.
 -2ضع فهرس للدورة:
حتى حترض مادة علمية مناسبة ضع لنفسك فهرس ًا لتسري عليه وتتبعه ،ومن هذا

الفهرس تستطيع أن تتشعب يف املادة العلمية ،فمثلاً كم يوم ًا سيكون زمن الدورة؟
من احلضور؟ حدد فئتك؟ العمر هل هم مراهقون أم كبار؟ من بالضبط مجهورك؟
هل يستطيعون فهمك إذا كانوا أجانب؟ هل لدهيم الرغبة إذا كانت يف الدورات
احلكومية؟ كيف تستطيع أن تكسبهم وتؤثر هبم؟
فحينام تقرأ أي كتاب تراه مفهرس ،فيجب أن ترتب أفكارك وتفهرس هلا ،فمثلاً
لو قلت أنك يف أول املحارضة عليك أن حتكي قصة للناس؟ ماذا ستقول هلم؟ جيب أن
تبدأ بالتسلسل ،حتى ال يكون حمتوى الدورة عشوائي ًا.
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 -3البحث يف املراجع:
أهم يشء املراجع ،كم عدد املواقع التي قمت بزيارهتا؟ كم مادة علمية سمعتها؟ كم

كتاب ًا قرأت يف التحضري؟ فإذا كنت تقدم برناجم ًا مدته ثالث ساعات جيب أن تعلم ما

الذي تقوله يف كل ساعة من الساعات ،وكيف يمكن اختصار املوضوع.
 -4مترين عىل كل نقطة:
حتى تثبت املعلومة يف ذهن املتدربني أن

تربطها بيشء عميل أال وهو التمرين عىل كل
نقطة رشحتها ،فهذا جيعل املتدربني يتدربون
عىل هذه النقطة عمل ًيا ،وثان ًيا يقطع فرتات
امللل التي تصيب احلضور أثناء عرض

املحتوى العلمي للدورة.

بعدما تعلمت كيف حترض مادة

علمية ،جيب أن تضع يف ذهنك
بعض األمور اهلامة عند حتضري
حمتوى املادة العلمية ،أال وهي
متطلبات التحضري املتقن.
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متطلبات التحضير المتقن

1-1وضوح اهلدف من الدورة التدريبية :فام الذي تريد أن توصله للناس؟ هل
ستعلمهم مهارة جديدة؟ ،أم ستوصل هلم معلومة مفيدة؟ ،أم أنك تريد أن
تبني عندهم قناعات ومبادئ؟ وجيب أن يظهر ذلك يف املقدمة التي تبدأ هبا،
فأهم يشء أول دقيقتني وهي "املقدمة النارية" وآخر دقيقتني تعرض فيهام
اهلدف من الدورة.
 2-2سعة اإلطالع وكثرة الشواهد( .اطلع عىل نموذج رشوط اخلربة)
3-3مهارة البحث ،واالستفادة من املعرفة :استخدم طرق البحث اجلديدة ،وال
تستخدم املراجع القديمة.

 4-4متابعة اجلديد :أبحث يف شبكة اإلنرتنت عىل ما هو جديد ،كذلك يف النظريات
اجلديدة ،جيب متابعة كل ما هو جديد ،فهذا يساعدك عىل هذه النقطة االشرتاك

يف جمموعات تدريبية.
5-5مراعاة االحتياجات التدريبية واالنطالق منها.
 6-6التجديد واإلبداع واالبتكار والبعد عن الروتني.
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 7-7أحفظ قدر االستطاعة :أحفظ مقوالت ومجل تناسبك ،قصص ،فقرات وهي
أمور مهمة ،وتضيف قوة للمدرب.

8-8ال تتوقع أن يكون التدريب سه ً
ال :نعم هو ممتع ولكن إذا أردت أن تصل
للنجومية عليك أن تطور من مهاراتك باستمرار ،وبعدما قمت بتحضري املادة
العلمية ،مل يبقى عىل اإللقاء أمام اجلمهور إال خطوة واحدة ،أال وهي التدريب
عىل اإللقاء أمام أشخاص أو جمموعة تعرفهم.
تدرب أمام أشخاص أو مجموعة تعرفها

ولكي تتقن ما حرضته من مادة علمية ،وتقوم
بإلقائه أمام الناس جيب أن تدرب نفسك أكثر
من مرة عىل ذلك اإللقاء ،فمن املمكن أن
جتمع أفراد أرستك أو جمموعة من أصدقائك
أو حتى جمموعة من األطفال وتقوم بتجربة
أدائك يف اإللقاء أمامهم .وهذا يتطلب:
•أولاً  :قم بالتجربة واإلعادة وال تعتمد
عىل ثقتك الزائدة بنفسك ،فعندما
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تتعلم الرماية لن تصيب اهلدف من أول رمية ،بل ستجرب وحتاول وتعد املحاولة
حتى تصل للهدف ،وكذلك األمر مع اجلمهور جيب أن تتدرب أكثر من مرة،
حتى تصل لصورة ال أقول عليها صورة احرتافية ولكن صورة مقبولة للتحدث
واإللقاء أمام اجلمهور.
•ثانيا :ال تعتمد عىل أنك تعرف األشخاص الذين سيستمعون إليك بل عود نفسك
أنك ستلقي أمام أشخاص ربام تراهم للمرة األوىل ،وال تركن لثقتك الزائدة بنفسك
فتصل بك إىل حد الغرور ،فمع أول إلقاء تسقط يف نظر احلضور.
•ثالثا :دعهم يقيمونك ،ال ختشى من النقد فهو سبيلك للتطوير من نفسك ،فحينام
يقيمك اآلخرون فهم يعرضون لك أخطائك وسلبياتك أثناء إلقائك وتدريبك،

جيب أن تضعها يف ذهنك جيدً ا ،وال تنزعج منها فهذا التقييم ليس نقد ًا لشخصك
ولكنه نقد لطريقة إلقائك.
رابعا :احسب الوقت جيد ،عامل الزمن هو عامل مهم جدً ا أثناء اإللقاء ،فضع يف
• ً

ذهنك املدة الزمنية حتى ال تطول منك فيصيب احلضور امللل من إلقائك أو يقرص

منك فال تعرض املادة العلمية كام جيب أن تكون.
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بعدما استعددت جيدً ا ،وأعددت املادة العلمية وقمت بتحضريها بصورة مفهرسة
وسهلة لعرضها عىل احلضور ،ودربت نفسك جيدً ا قبل أن تصعد أمام اجلمهور وتلقي
حمتوى مادتك العلمية ،قد حيدث لك ما ال تتوقعه.
ربام جتد أن احلضور متخصصون يف املجال الذي ستتكلم فيه وأنت قد حرضت املادة
بصورة مبسطة عىل أساس أن احلضور شخصيات عامة ،أو أن عدد احلضور يزيد عن
العدد املطلوب وأنت قد حرضت مادتك العلمية عىل أساس أنه تدريب وليس حمارضة،
فام العمل؟
الكوتشنج إلنقاذ الموقف

نبدأ بقصة حدثت يل حينام كنت يف إحدى الوزارات أعطي دورة يف اإلعالم
اإللكرتوين ،وكنت جمهز كل يشء من حيث املادة العلمية والتامرين وهكذا ،وكان حمتوى
الدورة عن اإلعالم اجلديد ،وفوجئت حينام دخلت القاعة أن كل احلضور خرباء يف
اإلعالم اإللكرتوين اجلديد؛ لو كنت مكاين كيف تترصف؟
اإلجابة :قم بتغيري أسلوب الدورة من تدريب إىل إرشاد وهو أسلوب الكوتشنج،
فعليك أن تغري من أسلوب التدرب حتى حتتوى املوقف.
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ما هو أسلوب اإلرشاد (كوتشنج)؟ هل سمعت عنه؟ وهل خيتلف اإلرشاد
عن التوجيه؟
التوجه أن تقول أفعل كذا استخدم هذا األسلوب ،أما اإلرشاد فأقول لك ما
رأيك يف هذه التقنية هل هناك تقنية أفضل منها؟ ما هي إجيابيتها وما هي سلبياهتا؟
وهي حتويل حمتوى الدورة إىل ورشة عمل بني املجموعات ،فأنت ال تعتمد عىل
املادة التي حرضهتا ،ولكن تعتمد عىل استخراج املعلومات من احلضور.
ويف مرة أخرى أعددت حمارضة يف التكنولوجيا اجلديدة ،وحرضت شخصيات
بارزة يف املجتمع ،وهم عىل دراية واسعة بالتكنولوجيا اجلديدة وال استطيع أن
أعطهم تلك الدورة فهم أصحاب قرار.
وهلذا عزيزي املدرب ال تعتمد عىل العرض فهو عامل مساعد ،ولكن قم
بتبديل املوضوع لتشاركهم يف املادة وتستفيد من خرباهتم ،فتنتقل ملوضوع
اإلرشاد.
وهناك تقنيات كثرية لالستخدام أسلوب اإلرشاد ،ومنها تقنية جرو التي هي
من أفضل التقنيات يف اإلرشاد.
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•تقنية جرو يف اإلرشاد:
حتى تستخدم تلك التقنية جيب حتديد عدة أمور قبل البدء هبا ،أال وهي:
أولاً  :حتدد اهلدف ،ما هو اهلدف من اجللسة؟ ما الذي ستناقش فيها؟ أسئلة ال تنتهي

بنعم أو ال؟ فال تطرح أسئلة مغلقة.

الثانية :واقعية اهلدف ،هل هذا اهلدف حقيقي أم ال؟ ما املوضوع الذي ستحدده

أكثر؟

الثالث :ما هي اخليارات ،ما هي احللول هلذا املوضوع؟ فيعطيك اخليارات الناس

تشارك يف اخليارات واقرتاح احللول.
الرابع :متى ،ماذا ،أين؟

اخلطة ،هل حددت املشكلة؟

حقيقة املشكلة؟ كل هذه
اإلجابات جتعلك تستطيع

أن ترشد أي أحد من
احلضور يف حياته ،ال

توجهوه بل ترشدوه.
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كيف يحضر المدرب المتميز المادة التدريبية؟
حتى حترض مادة تدريبية متميزة تستطيع أن تقدمها للمتدربني عليك أن تتبع
تلك األمور الثالث ،وحينام تتبعها فستتمكن من النجاح يف تدريب احلارضين،
ً
حمارضا متميزً ا
وهي سهلة يف حفظها فإذا قمت بإتقان تلك األمور الثالث أصبحت

يف جمالك ،وهي:

-1املقدمة :قل هلم ماذا ستقول؟:
يف بداية كالمك مع الناس قل هلم ماذا ستقول؟ وحتى تعرض نقاطك جيب أن حتدد
ما الذي ستقوله للحضور؟.
إذابة اجلليد (كرس احلاجز النفيس)
عرض النقاط الرئيسية.
حتديد األهداف.
احتياجات اجلمهور.

73

الفصل األول

برنامج
إعداد
المدربين

-2الوسط (اجلسد):
وهو املوضوع الذي ستتكلم عنه وستعرض املعلومات وتدرب احلضور عليه:
نقاط جيب أن تتحدث عنها يف املوضوع الذي ستحرض عنه.
كيف تسيطر عىل احلضور.
وسائل دعم ،أسئلة ،مراجع ،وسائل برصية.
احتامل معارضة احلضور.
-3اخلامتة :ثم قل هلم ماذا قلت؟
راجع ما قلته.
إقفال الكلامت والتعليقات.
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واجب
عليك أن حترض مادة تعرض يف مخس دقائق فقط ،يف أول دقيقة عليك أن تعرف عن
نفسك ،ثم اخرت جمال وتكلم عنه ملدة أربع دقائق ،ويف آخر نصف دقيقة خلص املوضوع
الذي تكلمت فيه.
........................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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خامسا :الشجاعة والتدريب
ً

هل سمعت يو ًما عن "مارتن لوثر كنج" ورأيته وهو يلقي خطبة أمام الناس ،ورأيت

احلامسة والشجاعة يف عيونه وكيف أن خطبه كانت تؤثر يف اجلموع من حوله ،بل كان
من أثر كلامته ما تبكي له العيون.
وهلذا فنحن نأخذك عزيزي املدرب إىل املرحلة الثانية بعد أن مترنت عىل اإللقاء
وحرضت ما ستقدمه للناس ،جيب أن تنتبه بأنه ينقصك نقطه صغرية جيب أن
تدركها جيدً ا قبل أن تصعد إىل منصة املدرب؛ أال وهي الشجاعة للوقوف أمام
اجلمهور وإلقاء مادتك العلمية.
وهلذا متر تلك املرحلة بثالثة أمور رئيسية وهي:
	•التدريب للتدريب.
	•الشجاعة والتغلب عىل اخلوف.
	•املواقف الشخصية الصعبة.
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نبدأ بمفهوم مهم نريد أن نفلت نظرك إليه قبل اخلوض يف تلك املرحلة ،وحتى

أوصل لك تلك املعلومة سنقوم بلعب لعبة أولاً  ،وستفهم ما أريد أن أوصله لك.

أنت كمدرب ال يكفي أنك تشجع الناس فقط ،وال تعتقد أنك عندما تقول
املعلومة مرة واحدة أن احلضور سيفهموهنا ويستوعبوها ،خد وقتك وأعطهم
فرصتهم ،ودرهبم أكثر من مرة فمن املمكن أال يستوعبوا املعلومة إال يف املرة السابعة،
وهلذا عليك أن جتعل املتدرب جيرب أكثر من مرة فالتشجيع وحده ال يكفي
مترين التقديم:
هل أنت مستعد اآلن أن تقدم نفسك يف مخس دقائق تعرف فيها نفسك وتتكلم عن
موضوع حتبه أو جمال تعمل به ،ثم ختتم وتلخص ما قلته يف آخر ثالث ثوان وبعدها
تشكر احلضور.
يساعدك عىل هذا التمرين أن تفعله أمام أفراد أرستك أو جمموعة من أصدقائك
أو حتى تكون جزء من دورة داخل إحدى املؤسسات اخلريية.
واآلن بعدما قمت هبذه التجربة وفعلت ذلك التمرين ،سأطرح عليك سؤال مهم

أن تكون صادق ًا يف إجاباتك حتى تستطيع أن تطور من نفسك ،هل أنت خفت حينام
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صعدت إىل املرسح؟ هل كنت مرتبك؟ هل هناك أجزاء من املادة العلمية نسيت أن
تقوهلا؟
أكتب كل السلبيات التي واجهتها أثناء التقديم
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
بعدما قمت بكتابة تلك السلبيات التي واجهتها أثناء التقديم ،هدفنا يف السطور
القادمة هي عالج تلك السلبيات التي واجهتك أثناء تقديمك ،ونبدأ مع أوىل اخلطوات
وهي التدريب للتدريب.
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العنصر األول :التدريب للتدريب

درب نفسك :افتح املوبيل وأغلق الباب وانتبه وسجل لنفسك .ختتلف أنواع
تدريبك للتدريب عىل التدريب ،فام حتتاجه حتى تتقن التدريب هو التنوع عىل
تدريب نفسك عىل أنواع التدريب املختلفة ،فام عليك إال (التدريب – التدريب –
التدريب) ،وأنواع تدريبك هي:
•سجل باملايكروفون :كل ما عليك أن
تقوم به هو تسجيل صوتك عرب

اهلاتف أو احلاسب الشخيص
أو أي جهاز صويت ،واستمع
إىل صوتك ودقق يف نربتك
الصوتية ،هل عليك أن تعدل فيها
أم هي مناسبة؟ هل نربات صوتك عالية
جدً ا فتحتاج أن ختفضها أم العكس؟ كل ذلك
سيظهر حينام تسجل باملايكروفون وتسمع
صوتك.
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•تدرب أمام املرآة :يمكنك أن تتدرب أما م املرآة ،فاملرآة هي الصديق الصامت
للمدرب ،فكلنا وقف املرآة وتكلم وعرب عن نفسه ،وأنت كذلك جرب أمام املرآة

وأنظر إىل حركات جسدك ،وشاهد تعبريات وجهك ،فإن التدريب أمام املرآة
يساعدك بصورة كبرية عىل التحكم يف حركات وتعبريات جسدك ووجهك.
•استخدم الكامريا :حاول أن جتعل أحد أصدقائك يصورك ،وتقيم ذلك الفيديو
وتعرضه عىل أصدقائك واجعلهم يقيموك يف طريقة عرضك وتدريبك.

•القاعات :حاول أن جتعل لنفسك مقدمة أو جزء من حمارضة تعرضها يف إحدى
القاعات بالرشاكة مع أحد املتدربني.

•تدرب أمام األهل واألصدقاء :فهم لن يبخلوا باجللوس أمامك واالستامع
لكالمك ،وتقييمك بصدق.

•تدرب عىل الوقفات :حينام تطرح سؤا ً
ال وتصمت بعض الوقت ،جتعلهم يفكرون،
كذلك الوقفات مهمة جدً ا (مثل لغة اجلسد والعني واإلشارة حينام ترفع صوتك أو

ختفضه).
•ختيل اجلمهور :وختيل أن هناك مجهور أمامك وال تنظر يف عيوهنم بل أنظر فوق
رؤوسهم وأنظر إىل من تعرفه أولاً .
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جيب عليك أن تطور من نفسك باستمرار ،وأنت تسوق درب نفسك ،وأنت
تتكلم مع أفراد أرستك درب نفسك ،وحينام تقابل أصدقائك درب نفسك ،وال تفكر
يف التلقني ،بل فكر يف التمرين ،كيف جتعل الناس أمامك يشاركونك بتغري قناعاهتم
ومعلوماهتم ،تدرب تدرب تدرب........
كلام تدربت أكثر كلام زادت ثقتك بنفسك أكثر
كام قلنا فإنك حتى تكون مدرب ًا حمرتف ًا وماهر ًا حتتاج إىل أن تدرب نفسك أكثر من
مرة ،ولكن ما الذي سيحدث لك إذا توقفت عن التدرب عىل كيفية التدريب.
ما الذي سيحدث لو مل نتدرب؟
•إغالق العيون بشكل ملحوظ متكرر :حيث يبدأ التوتر بإغالق العيون وعدم
استقرارها وسيالحظ احلضور ذلك من خالل إغالق عينيك.

•ستبحث عن الكلامت املناسبة :فإما أنك سرتجتل و سيكون ارجتالك بعيد ًا كل البعد
عن حمتوى املادة ،وإما ستفقد الكلامت من لسانك وستبحث عن الكلامت املناسبة.

ستقول أي يشء خيطر ببالك :وهذا بالتايل سيجعل املوضوع متشعب ًا وبالتايل سيطول
منك الوقت.
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ريا :وذلك ألنك يف الثواين التي تبحث فيها عن الكلامت املناسبة فام
•ستقول آآآآ كث ً
منك إال ستجد نفسك تقول آآآآ حتى تلتقط الكلمة املناسبة.

•ستبحث عن الرشحية أو الصفحة التي تريد التحدث عنها :سيؤثر عليك عدم
التدريب عىل نسيان املادة العلمية وذلك نتيجة للتوتر الذي حدث لك ،وربام تقدم

معلومة كان من املفرتض أن ختتم هبا أو العكس.
•ستتوتر :وهو أمر طبيعي لعدم التدريب.

إنك تعطي دورة بدون التدرب عليها والتمرس عليها جيدً ا ،فأنت حتكم عىل

نفسك بالفشل ،فمثلاً إذا أردت أن تتكلم عن موضوع تقييم األداء فيجب عليك
أن حترض له جيدً ا ،فليس هناك ما هو أكثر أمهية لدورة تدريبية ناجحة من أن تكون

مستعدا بشكل جيد.

وليس هناك أيضا ما هو أكثر فائدة يف التغلب عىل التوتر من معرفة املواد التي ستقوم

برشحها عن ظهر قلب وأن تدرك ذلك بداخلك ،ويستلزم الوصول إىل هذه املرحلة
التدريب واملامرسة أكثر من مرة ،واستخدام هذه االقرتاحات لتساعدك عىل التدرب:

•احفظ أول فقرتني ستقوهلام جيدا ،فالتوتر خيتفي بالنسبة ملعظم املدربني بعد 5
إىل  51دقائق .إذا كنت تعرف ما ستقوله يف الدقائق القليلة األوىل ،فستكون
استطعت التحكم يف توترك يف بداية الدورة.
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•تدرب باستخدام األدوات البرصية ،تدرب عدة مرات عىل كل األجهزة السمعية
والبرصية التي سوف تستخدمها ،وال تنس التدرب عىل تشغيل اجلهاز وإيقاف

تشغيله ،وتدرب باستخدام األدوات البرصية احلقيقية وذلك ألن تدربك عليها
بشكل جيد سيخفض مستوى القلق لديك بشكل كبري.

كلام تدربت عىل املادة التدريبية اخلاصة بك كلام كان أفضل ،وسيجعلك أكثر
استعدادا وأقل توترا ،وباإلضافة إىل ذلك عندما تستغل الفرصة للتحدث يف املناسبات
األخرى ،ستزيد قدرتك عىل فهم وتقدير وحتسني مهارات التدريب اخلاصة بك ،وكلام
أصبحت مدربا أفضل كلام زادت ثقتك بنفسك.
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العنصر الثاني :الشجاعة والتغلب على الخوف

أكثر األشياء التي خياف منها البرش:
ال يوجد أحد من البرش ال خياف من يشء يف هذه الدنيا ،وختتلف خماوف الناس عىل
اختالف بيئاهتم وتربيتهم ،ولكن كمبدأ عام فكلنا خياف ،ولكن ما هي أكثر عرشة أشياء
خياف منها البرش؟
1.1احلديث أمام جمموعة.
2.2االرتفاعات.
3.3احلرشات.
4.4املشكالت املالية.
5.5املياه العميقة.
6.6املرض.
7.7املوت .
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8.8الطريان.
9.9الوحدة.
1010الكالب .
أكثر ما خياف منه أغلب البرش هو التحدث أمام اجلمهور ،فحينام تقف أمام الناس

وتتكلم وتقوم بتدريبهم فأنت تقوم بأكثر يشء خياف منه البرش ،وهلذا فإن هذه الدورة

هي بداية التغيري يف حياتك ،فأنت حينام قمت بتمرين التقديم و مدته مخس دقائق،

وتكلمت أمام اجلمهور أو أهلك أو أصدقائك ،فأنت بذلك قد اجتزت أصعب يشء

عىل اإلنسان وهو التحدث أمام الناس.
اخلوف من اخلطابة:

اخلوف من التحدث أمام اجلمهور هو أول ما خياف منه البرش ،فيدور يف ذهن

كل واحد منهم بعض اهلواجس واألفكار السلبية والتي جتعلنا نخاف من التحدث

أمام الناس.

فعليك عزيزي املدرب أن تزيلها من طريقك وال جتعل هلا مكان يف حياتك ،فام هي

إال عوائق يف طريقك كي تكون مدرب ًا حمرتف ًا ،وهذه اهلواجس ربام تكون مربرات أو
اعتقاد ًا سلبي ًا عن التحدث أمام اجلمهور ،ومن املمكن أن نجملها يف اآليت:
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•ال يوجد لدي ما أقوله.
•سوف أكون أضحوكة .
•اخلجل.
•هلجة غري مفهومة.
•اخلوف.
•اجلمهور غري مثقف .
•تشنج الفم .
•الرجفة .
•النسيان.
•ضياع األوراق أو تبعثر املادة .
•أخشى تقييم الناس يل.
•اخلوف من الفشل.
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فأنت أهيا املدرب جيب أن تبتعد عن السلبيات ،واحرص عىل أال تقع فيها ،وطريقة
عالج ذلك اخلوف هو أن تدرب نفسك عىل الشجاعة والتغلب عىل خماوفك ،واجعل
من خوفك سفينة عبور تصل هبا إىل شاطئ النجاح.
كيفية التغلب عىل اخلوف؟
املشكلة
العرق
دقات القلب
الرسيعة

احلل
أمهله إىل وقت االسرتاحة ثم نظفه
االبتسامة ألن االبتسامة تكرس اجلليد ،والضحك يعطيك

ثقة يف النفس – تنفس بعمق من البطن وال تنظر للجمهور،
فالتنفس من الصدر خطأ ،ولكن التنفس يكون من البطن
ألنه يعطي ارتياح للجسد أكثر

جفاف الفم

بطئ يف حديثك – وقفات بني اجلمل – ارشب املاء

رجفة يف الصوت

عيل صوتك – اضغط عىل بعض اجلمل

رجفة يف اليد

أمسك قل ًام أو بطاقة – جتنب مسك يدك األخرى ألهنا
سرتجتف هي األخرى
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رسعة التنفس

تنفس بعمق ،وحاول أن هتدئ نفسك.

اخلوف العام

انظر فوق رأس اجلمهور وليس يف عيوهنم – ابحث عن

برودة اليدين

دفئ يداك وحركها

شخص يرحيك وأنظر إليه

كيفية التعامل مع أعراض اخلوف؟
حسن ًا ،هناك ثالثة أعراض للخوف تظهر قبل بدء التدريب وثالثة أخرى حتدث أثناء
التدريب ،ماذا يمكنك أن تفعل حيال هذه األعراض؟
•االستعداد اجلسدي:
اسرتخ ُ
وكن جاهزا:
أ-
ِ
يمكنك أن تفعل أشياء كثرية إلعداد نفسك وحميطك قبل الدورة التدريبية ،ومعظمها
يتصل باالسرتخاء وحماولة طمأنة نفسك.
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	•تقنيات االسرتخاء :لف الرأس والكتف ،أو أرخى ذراعيك عىل جانبيك مجيعها
أساليب جيدة ،فمامرسة هذه التقنيات وأنت تحُ رض للدورة التدريبية اخلاصة بك.

	• ثم استخدام أفضل واحدة بالنسبة لك قبل أن تبدأ جلسة العمل اخلاصة بك
مبارشة ،حتى التثاؤب العميق كل هذه أشياء تساعدك عىل االسرتخاء ،فالتثاؤب

يرسل رسالة إىل الدماغ وخيربه أنك مستعدا لالسرتخاء.

	•استخدام متارين جسدية قبل التدريب ،مثل شد عضالت جسمك املختلفة وثني
أصابع قدميك أو الضغط عىل كرة مطاطية قبل بدء أعامل الدورة التدريبية مفيد
جدا يف إزالة اخلوف والتوتر للعديد من املدربني.

	•ممارسة التنفس العميقُ ،خذ عدة أنفاس عميقة ،بحيث يدخل اهلواء من أنفك
وخيرج من فمك ببطء ،مما يسبب وصول األكسجني بوفرة للدماغ ،ومارس هذا
التمرين قبل بداية اجللسة التدريبية مبارشة.

	• قم بأخذ بضعة أنفاس عميقة بينام يقدمك ا ُملضيف للحضور ،وبالطبع ال يراك
أحد وأنت تفعل ذلك ،واألهم أن هذا التمرين سيجعل األكسجني يتدفق

لدماغك لتتمكن من الرتكيز بشكل أفضل.

مبكرا وعندما يصل املتدربون ُقم بتقديم التحية هلم،
	•اذهب إىل غرفة التدريب
ً
واختلط مع أكرب عدد منهم وتعلم شيئًا عن كل واحد منهم فالتعرف عىل األفراد

يقلل بعض العقبات التي قد تتصورها ويقلل بعض اخلوف الذي قد تشعر به.
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	• وستجد خالل الدورة التدريبية واحد ًا أو أثنني من الوجوه الصديقة التي تعرفت
عليها قبل بدء الدورة التدريبية ُ
فلتقم بالنظر هلذه الوجوه املألوفة ولكن تأكد من

أنك ال تتحدث إليهم فقط.
	•ال جترب أي يشء جديد ،ال جترب بذلة أو حذاء أو ترسحية شعر جديدة ،بل قم
بارتداء ما أرتد يته من قبل وشعرت فيه بالراحة ،فهذه أحد األمور التي تدعو
للقلق.
	• ُقم بتنظيم كل يش مسب ًقا ،جهز نفسك وكل يشء ستستخدمه ،فمجرد معرفة أن
كل يشء جاهز أمر يؤدي للهدوء والراحة النفسية.
	• ُقم بعمل أي نشاط جسدي ،متشى قليال قبل بدء الدورة أو ُقم ببعض متارين
التمدد.
	•وخالل الدورة استخدم طاقتك الزائدة يف لغة اجلسد ويف تغيري نربة صوتك بشكل
مناسب ملا تقوله .حتدث وأرش ألبعد شخص يف املجموعة عنك .حترك خالل
الرشح طاملا أهنا حركة غري مشتتة وغري متكررة.
عىل سبيل املثال ،خطوتان إىل اليسار ،ثم خطوتان إىل اليمني ستساعدك عىل التخلص
من طاقتك الزائدة.
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ب -مترين (مهدئ الـ  15ثانية):
جرب تقنية االسرتخاء هذه ،وهي تستغرق مخس عرشة ثانية ً فقط وستنجح معك

يف أي حالة تقريبا:

اضغط أصبعي اإلهبام والسبابة معا يف كلتا اليدين.
يف حني الضغط عىل اإلهبام والسبابة ،استنشق اهلواء بعمق بينام تُردد "أنا هادئ
ومرتاح".
ازفر اهلواء ببطء وأرخي أصابعك ،و ُقل لنفسك" :أنا عىل استعداد وثقة".
كرر العملية السابقة أربع مرات وأنت تتخيل دورة تدريبية ناجحة.
ارفع رأسك وابتسم ملن هو أمامك.
•اإلعداد العقيل والنفيس
يمكنك أيضا إعداد نفسك عقليا ،فعقلك يدرك فقط ما تقوله أنت له ،إذا كنت تقول
لنفسك أنك ستكون متوترا وستنسى ما جيب أن تقوله خالل التدريب ،ففي الغالب هذا
ما سيحدث بالفعل وستكون متوترا وتنسى ما عليك أن تقوله.
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فالوقت الذي ستأخذه لرسم صورة جيدة يف عقلك ملا سيحدث ستستغرق نفس
الوقت الذي حتتاجه لرسم صورة سيئة ،وهذه األفكار ستساعدك عىل جتهيز نفسك
عقليا بشكل جيد يف الدورة التدريبية املقبلة ،وهلذا عليك فعل اآليت:
استوعب حقيقة أنك ستكون متوترا إىل حد ما وتقبلها ،عندما حتدث األعراض
ُقل لنفسك" ،حسنا ،كنت أعرف أن قلبي سيبدأ يف اخلفقان برسعة اآلن! " ،ثم

طمئن نفسك.
فكر يف العرض التقديمي كام لو أنه حمادثة موسعة ،وختيل أنك تتحدث إىل صديقك
املفضل ولكن الفرق فقط أن هناك نسخ متعددة من صديقك يف املجموعة ،وانظر
إىل أعينهم واتصل معهم عىل املستوى الفردي.
ختيل نفسك ناجحا ،فال تستنفذ طاقتك يف ختيل األسوأ وبدال من ذلك ختيل
األفضل ،و ُقل لنفسك أن هذا سيكون أفضل تدريب حرضه هؤالء املتدربون يف

حياهتم.
حاول أن متزح مع املجموعة فسيساعدك ذلك عىل حتفيز نفسك عقليا وسيجعلهم
يتفاعلون معك بصورة أفضل ،وال ينبغي أن ترتجم الفكاهة بأنه تعني "النكات"،
فاملزاح مهم ألنه من املمكن أن جيعلك تشعر بالراحة أمام املجموعة.
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العنصر الثالث :المواقف الشخصية الصعبة

يف بعض األحيان قد حتدث مواقف شخصية صعبة أو أمور معينة تسبب يف بعض
املشاكل لك ،فام الذي يمكن أن حيدث وماذا يمكنك أن تفعل؟
لقد نسيت ما كنت ستقوله:
العديد من املدربني خيافون أن تتوقف أدمغتهم عن العمل أمام املتدربني ،وهذا
األمر حيدث لنا مجيعا يف املحادثات اليومية مع اآلخرين ،ومع ذلك عندما تتحدث أمام
املتدربني قد يكون األمر غري مريح بشكل أكرب ،فامذا تفعل إذا حدث لك ذلك:
اعرتف بأنك نسيت عندما حيدث ذلك متا ًما كام تفعل يف املحادثات اليومية املعتادة،
وعد إىل النقطة األساسية عندما تتذكر.
واستمر يف الكالم ُ

خذ رشفة من املياه املوجودة عىل الطاولة اخلاصة بك ،ففي كثري من األحيان
يتوقف عقلك ملدة ثالثني ثانية فقط ثم ستتذكر ما تريد.
حاول أال تُظهر ارتباكك من خالل تكرار النقطة األخرية بطريقة خمتلفة أو إعطاء
مثال عليها ،ستعطيك هذا بضع ثوان من الوقت للتفكري ،متاما مثل رشب املاء.
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راجع املالحظات اخلاصة بك ،جيب أن تضمن أن تكون مالحظاتك مفيدة بالنسبة
لك؛ بحيث حتتوي عىل املعلومات التي تريدها بطريقة متكنك من إجيادها بسهولة
عند احلاجة إليها.

من املمكن أن حتول االنتباه للمتدربني وتبدأ يف االستفسار عن أسئلتهم يف هذه
املرحلة ،فال أحد يعرف بالضبط ما كنت تنوي قوله أو القيام به من املستبعد جدً ا

أن يالحظ أي شخص هذا التحول.

حاول أن يكون لك مجلة ثابتة لتقوهلا يف املواقف املامثلة ،مثل" ،لقد نسيت ما كنت
سأقول ،هل يستطيع أحد منكم إجياد اإلجابة بنفسه؟ " أو" لقد توقف رأسى عن

العمل ،هل يتذكر أحدكم ما كنا نتحدث عنه؟ "
أنت لست عىل ما يرام:

ليس هناك الكثري مما يمكنك القيام به حيال الشعور باملرض ،فالعرض جيب أن

يستمر ،وذلك ألنه من النادر أن يكون هناك مدرب احتياطي يمكنه القيام بعملك

مؤقتا ،وبالتأكيد إذا كان لديك يشء ُمعد أو إذا كنت مريضا لدرجة أنك غري قادر عىل

ترك رسيرك والتدريب.

فقد حتتاج إىل تأجيل اجللسة التدريبية حتى تشعر بتحسن ،فمن الصعب إلغاء دورة
تدريبية ألن الكثري من الناس اآلخرين يعتمدون عليك ،فامذا تفعل إذا حدث لك ذلك؟
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ال خترب املتدربني بأنك لست عىل ما يرام ،أو إذا قمت بذلك حاول أن تُظهر أنه
جمرد تعب بسيط .وذلك حتى ال يتعاملوا معك بشفقة.
قم بعمل تغيري يف نظام الدورة عن طريق وضع مزيد من الرتكيز عىل مشاركة
وأنشطة املتدربني ،ويف الغالب سيكون للمتدربني خربة أو جتربة سابقة يف
املوضوع الذي تناقشه ،لذا يتعني عليك أن تطلب منهم املساعدة يف تقديم
املعلومات أو قيادة املناقشة.
خرجت عن املوضوع األسايس:
من السهل جدا أن خترج عن املوضوع األسايس ،فهناك اآلالف الطرق التي قد
تقودك إىل االنتقال ملوضوع آخر ،ويف بعض األحيان قد يقودك املشرتكون إىل ذلك
من خالل أسئلتهم.
ويف أحيان أخرى تتسبب أنت يف اخلروج عن املوضوع الرئييس ألنك حتكي

قصة وأضفت هلا بعض املعلومات لتبدو أكثر تشوي ًقا ،ولكن بمجرد أنك خرجت

عن املوضوع األسايس حاول إعادة توجيه تركيز املجموعة وجرب هذه التقنيات
ملساعدتك:
حاول أن تصل بني ما تقوله وبني املوضوع األسايس.
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قد يكون املزاح جيدا يف هذه احلالة ،اختتم املوضوع برسعة و ُقل شيئا مثل" :يا
إهلي ،لقد تشتتنا كثريا عن املوضوع الرئييس!"
إذا كان من الصعب العودة إىل املوضوع الرئييس يمكنك أخذ قسط من الراحة.
أنت جديد يف وظيفة التدريب:
من الطبيعي أن يكون كل منا جديدا يف أمر ما ،وكونك جديد يف التدريب ليس من
الرضوري إعالم املجموعة بذلك ،فتخيل أنك ُمسافر عىل متن رحلة جوية من سان

فرانسيسكو إىل فرانكفورت ،بالتأكيد أنت ال تريد من الطيار أن ُيعلن أهنا أول رحلة

له ،وباملثل أنت ال حتتاج إلعالن أن هذه أول دورة تدريبية لك ،وال تقدم األعذار ألهنا
تسبب تردد املتدربني منذ البداية.
ال تنسى أن اجلمهور يريد للدورة النجاح:
ال أحد يريد أن تقع وتفشل أمام اجلمهور ،فاجلمهور ما يريد إال أن يستمع إليك
ويتعلم منك ،فلقد آتى إليك حتى تدربه ،فاعلم ذلك جيدً ا ،وضعه يف ذهنك ،وارسم
نجاحك وشارك اجلمهور يف رسمه معك ،اجلمهور سيفعلون معك اآليت:
سيساعدونك عىل النجاح.
سيثرون احلديث حول موضوع التدريب حتى يتعلموا منك.
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 افتح للجمهور املجال أن يساعدوك فقم باألمور التالية:دائام افتح باب النقاش معهم.
قم باستخدام أسلوب التدريب وليس أسلوب التلقني.
اختم قبل الوقت ودع فرصة للحديث والنقاش حتى ولو يف خارج املوضوع.
أنصح دائام باستخدام خواتيم قوية جدا مثل التامرين اجلامعية بالذات التامرين
التي يوجد هبا صوت واحد مجاعي.
لتكن هنايتك وختامك قوي ًا فيه عنرص مشوق أو نصيحة أو ملخص عام
حتدثت عنه.

واجب
حتى نتأكد من املعلومات قد رسخت يف ذهنك ،وأهنا أصبحت جزء من نسيج
أفكارك ،قم اآلن بالتدرب وكتابة مادة للعرض يف مدة ال تستغرق أكثر من عرش دقائق.
قم بتقديمها أمام جمموعة من الناس واستمع إىل تقيمهم ،واعمل عىل تطوير نفسك
باستمرار ،فإن النجاح ال يأيت إال بالتطوير املستمر.
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سادسا :التخطيط لتدريب
ً

خطط لدورتك

اعلم أن التخطيط يساعد عىل توفري املجهود والوقت بل وخيرج التدريب يف صورة
ناجحة ومبهره ،فال تبخل بالوقت الذي ستقضيه يف التخطيط لدورتك التدريبية.
فكلام بذلت جمهود ًا يف التخطيط كلام وجدت النجاح لدورتك التدريبية .ويقوم
التخطيط عىل عدة أمور منها كتابة اهلدف من التدريب ،والتخطيط لعرض املحتوى
ومواعيد إعطاء االسرتاحات ،وكيفية استغالل الوقت املتاح يف الدورة لعرض املادة
العلمية للدورة.
فال خيونك الوقت ويمر عليك وأنت مل تقم بإعطاء بعض املعلومات ،أو عىل العكس
من ذلك يمر الوقت ومل تعط املادة العلمية حقها يف الرشح والتدريب.
كل هذه األمور تدفعك إلحكام عملية التخطيط للدورة التدريبية وعدم إمهاهلا،
فنجاحك كمدرب متوقف عىل تلك املرحلة فانتبه إليها جيدً ا وال تستهن هبا.
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 أهم النقاط الرئيسة يف عملية التخطيط: كتابة أهداف خطة التدريب:كتابة اهلدف التدريبي بشكل صحيح يضمن أن يفهم مجيع األطراف ما عليهم
الوصول إليه ،كتابة األهداف بشكل جيد تُوضح للمتدرب ما جيب عليه تعلمه وكيف
يؤدي مهامته.
أمهية كتابة أهداف خطة التدريب:
ألنه أمر أسايس.
وحيدد للطالب ما سوف يتعلمه.
وتسمح لك بتقييم ما سوف يتعلمه الطالب.
وجتعل الطالب متحفزا للتدريب.
 كيفية كتابة أهداف خطة التدريب:العديد من املدربني يفضلون استخدام طريقة ذكية لكتابة أهداف التدريب بحيث
تكون:
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حمددة :كتابة اهلدف بطريقة مفهومة وتؤدي إىل نتائج واحدة ،بدال من كتابة
"سوف نتعلم بعض مكونات برجميات معاجلة النصوص للرشكة" ،جيب أن

تكتب "سوف نتعلم كيفية استخدام ميزة دمج املراسالت يف برجميات معاجلة
النصوص للرشكة بشكل صحيح ودقيق ."%100
قياسية :وتعني أنه يمكن قياسها من خالل أداء املتدرب ،وهذا أمر مهم حتى
يتسنى لك معرفة ما إذا كان املتدرب حقق اهلدف الذي وضعته ،باستخدام املثال

أعاله يمكننا أن نضيف "سوف نتعلم كيفية استخدام ميزة دمج املراسالت يف
برجميات معاجلة النصوص للرشكة بشكل صحيح وبمعدل دقة ."%100
قابلة للتحقيق :تشري إىل قدرة الطالب عىل حتقيق اهلدف خالل فرتة التدريب،
فيجب كتابة األهداف التي يستطيع الطالب إنجازها خالل الوقت املحدد قبل
بداية التدريب.
أمرا يستطيع الطالب أداءه بالفعل يف
واقعية :تعني أن اهلدف جيب أن يكون ً
عمله ،وهلذا ال تضع أهداف خارج سياق خربته الوظيفية أو العملية.

محُ ددة الوقت :يعني أن الطالب يعطى فرتة زمنية حمددة لتعلم املهارة أو الكفاءة،
قد يكون هذا الوقت "شهرا" أو " 20ساعة" ،ويقوم املرشف وا ُملنسق بتحديد

الفرتة ،بغض النظر عن كيف يتم ذلك.
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الفكرة هي إعطاء قيود زمنية للمتدربني وخلق شعور باإلحلاح ،بعض األهداف قد
تستغرق بضع ساعات فقط يف حني أن غريها قد يستغرق عدة أسابيع.
ويمكن أيضا أن يتم أخذ مستوى قدرة الطالب الفردية بعني االعتبار ،باستخدام
مثالنا السابق يمكننا أن نضيف "سوف يتعلم يارس كيفية استخدام ميزة دمج املراسالت
يف برجميات معاجلة النصوص للرشكة بشكل صحيح وبمعدل دقة  %100قبل 31
أكتوبر".
ولنرضب مثال عىل ذلك ،دعونا نقارن اهلدفني اآلن:
"سوف يتعلم الطالب بعض مكونات برجميات معاجلة النصوص للرشكة"
"سوف يتعلم الطالب كيفية استخدام ميزة دمج املراسالت يف برجميات معاجلة
النصوص للرشكة بشكل صحيح وبمعدل دقة  %100قبل  31أكتوبر"
اهلدف األول مكتوب بطريقة غامضة جدا ،فمن املستحيل حتديد ما عىل الطالب
فعله بالضبط وما مستوى األداء الذي ينبغي حتقيقه واملدة التي جيب تعلم املهمة فيها ،أما
املثال الثاين فواضح وقابل للقياس ،كام أنه سيجعل تقييم الطالب أسهل أيضا.
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 أمور جيب التخطيط هلا قبل البدء يف التدريب:•أسئلة جيب عىل املدرب أخذها يف االعتبار قبل التخطيط للدورة التدريبية تشمل:
ماذا تريد حتقيقه يف هذه الدورة؟
ما جيب القيام به مع املجموعة من أجل الوصول إىل اهلدف املنشود؟
واإلجابة عىل هذه األسئلة ستُساعد ا ُملحرض يف وضع خطة التدريب واختيار

التدريبات املناسبة ،جيب عىل ا ُملحرض أن يتذكر دائام اهلدف الرئييس من الدورة ،وأن
يضع بعض الوقت لتذكري املجموعة أيضا به خالل التدريب والتامرين الفردية.
 التخطيط الحتياجات املتدربني (املكان ،والزمان):مستوى الراحة اجلسدية للمتدربني يف التدريب هلا تأثري مبارش عىل نتائج عملية
التعلم ،لذلك جيب وضع هذه احلقائق األساسية يف االعتبار:
حماولة احلفاظ عىل درجة حرارة الغرفة يف مستوى مريح جلميع املتدربني.
ال ينبغي أبدا شغل الفصول الدراسية بام يفوق طاقتها.
جيب أن يكون الوصول إىل دورات املياه أمرا سه ً
ال
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ينبغي حتديد مواعيد فواصل الغداء يف الوقت الذي اعتاد املتدربون
تناول الغداء فيه.
السامح للمتدربني بالتمدد والوقوف يف بعض األحيان.
السامح باملرشوبات يف الفصول الدراسية عند اإلمكان.
 ختطيط هيكل التدريب وحمتوى املواد الدراسية:ُ كن دقيقا وحدد احتياجات املتدربني ،فدورات الدراسة االستقصائية
العامة نادرا ما تكون فعالة يف إعدادات تعليم الكبار التي تركز عىل
احتياجات حمددة للمحرتفني.
ال حتاول تقسيم الوقت بالتساوي بني كل جوانب املوضوع ،فيجب فقط
أن تعطى كل موضوع الوقت املناسب الذي يكفي لتغطية أهم النقاط،
ومن املستحسن أن ختطط لرشح املواضيع سهلة الفهم يف بداية التدريب.
وتقوم بوضع األسس األولية ليصبح لدى للمتدربني خلفية جيدة
عن املوضوع بحيث يمكن امليض قدما إىل املزيد من املواد املعقدة،
وهلذا ينبغي أال يتم إدخال مزيد من املعلومات املعقدة إال بعد انتهاء
الفاصل األول.
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احرص عىل املرونة يف التخطيط ،كن مستعدا لقضاء املزيد من الوقت عىل
بعض املواضيع إذا لزم األمر ،وكن عىل علم أن ذلك سيقلل من املناقشات
املخطط هلا يف مواضيع أخرى.
احرص عىل حتضري مواد احتياطية يف متناول يدك ،كن مستعدا لألسئلة
واملشاكل غري املتوقعة ،عند اإلجابة عىل األسئلة ُكن دائام صادقا يف ردك،
وإذا كنت ال تعرف اإلجابة فكر يف مصادر أخرى لتويص بالرجوع إليها يف
هذا املوضوع.
ُ قم بتحديد الوقت الذي ستستغرقه يف كل دورة ،ولكن تذكر احلاجة إىل
املرونة ،ومن اجليد أن تضع خطة للتدريب والتي ينبغي أن يتم عرضها
يف مكان مرئي يف الغرفة خالل الدورة التدريبية بأكملها ،فعرض اخلطة
التدريبية بوضوح يؤثر باإلجياب عىل عملية التعلم ،كام أنه يسمح للمتدربني
برؤية أهداف الدورة بوضوح.
إعداد املادة الكتابية بشكل موجز وموضوعي ،واحرص عىل أال تكون
العناوين الرئيسية للدورة طويلة.
استخدم الدعم البرصي خالل كتابة املادة.
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شجع عىل املشاركة اجلامعية ،وحاول أن تُعطي فرصة للمتدربني باملسامهة
بأفكارهم وآرائهم يف أقرب وقت ممكن يف الربنامج ،وتذكر أنه قد يكون من
الصعب للكثريين اجللوس واالستامع إىل عرض تقديمي ألكثر من ساعة
واحدة.
ضع يف االعتبار آراء باقي الفريق خالل التخطيط هليكل التدريب ،حيث
متخصيص التدريب
أن أفضل دورات التدريب يشارك فيها من 2أىل 5من
ّ
وا ُملحرضين للتخطيط لدورة

 التخطيط الستخدام أجهزة سمعية وبرصية:جيب أن يتم التخطيط الستخدام أجهزة سمعية وبرصية قبل الندوة ،والغرض
منها هو:
التأكيد عىل األفكار الرئيسية واملحتوى.
مساعدهتم عىل حفظ النقاط الرئيسية.
جذب انتباههم.
جعل الكلامت تبدو بشكل أفضل وأوضح.

105

الفصل األول

برنامج
إعداد
المدربين

تغيري وترية الرشح التقليدية.
مجيع األجهزة السمعية والبرصية تساعد املدرب عىل تنظيم العرض التقديمي.
األجهزة السمعية والبرصية ال تغني أبدا عن املدرب ،فاملدرب هو دائام أهم وسيلة
سمعية وبرصية للمتدربني.
 نموذج خطة لربنامج:كيف أضع خطة يف برناجمي اليومي؟ هذا نموذج خطة لربنامج ،جيب أن ختطط

دورتك مثله ،فمثلاً فاليوم األول تتحدث عن كذا واليوم الثاين تتكلم عن كذا ،فقم
بتقسيم املادة إىل نقاط حتى تغطي كل أركان املوضوع ،وقم بإعطاء اسرتاحات عىل مدى
الدورة ،ويف اليوم الثاين قسم الدورة مثلام فعلت يف اليوم األول ،وهكذا.
فعندما تقوم بالتدريب وقد خططت له جيدً ا فستعلم أثناء الدورة أن هناك أمور جيب

أن تتكلم عنها يف كل نقطة ،فأنت تعرف أن يف ذلك الوقت تضع مثلاً مترين وهنا تفعل كذا.
كام أن هناك عمود ثالث وهو (الوسيلة) وهذا ما تريد أن أسوق من خالله الدورة
التدريبية ،فحينام تذهب باملحتوى املوجود داخل عمود (الوسيلة) إىل صاحب القرار
سيعطيك ترصيح حتى تدرب تلك املادة ،وستجد نفسك مع الوقت واملامرسة ال حتتاج
إىل هذا اجلدول ،فقط تقوم بتجهزها وإعطاء الدورة فقط.
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نموذج خطة لربنامج
م

األهداف

1

أمهية اإلرشاد

الوسيلة
مترين كرس احلواجز -حمفزات -خط سري الربنامج

اإلرشاد والتوجيه

2

خطة سري الربنامج التدريبي

رشح خريطة إعداد املرشد

3

الفرق بني اإلرشاد والتوجيه

الفرق بني املرشد واملدرب

اليوم األول :اإلرشاد والتوجيه
قوة السؤال

4

اإلرشاد من أجل التمكني

اإلهلام باإلرشاد

5

نظرية اسأل -أخرب

متارين الفرق بني اإلخبار والسؤال

6

األسئلة املغلقة واملفتوحة

التدريب عىل األسئلة املغلقة

7

األسئلة العامة واخلاصة

8

تقنية  Growلألسئلة الفعالة

9

األسئلة املحظورة

 10تدريب اإلرشاد العميل لليوم األول

األسئلة العامة واخلاصة هي تقنية حديثة تدرب املرشد عىل
الدقة
تدريب عىل أفضل أسلوب علمي لصياغة األسئلة
أسئلة ملاذا – األسئلة التوجيهية -تعدد األسئلة مرة واحدة
سيتم اإلرشاد عىل أمور معينة بسيط من خالل هذا التمرين
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11
االتفاق

12

برنامج
إعداد
المدربين

املعايري الـ 11ملنظمة ICFالعاملية
لإلرشاد

معيار  1اتفاقية أخالقيات اإلرشاد
الدولية

مدخل ملعرفة معايري اإلرشاد الدولية من منظمة
اإلرشاد الفدرالية
رشح أخالقيات العمل
االتفاقية لرسية املعلومات بني املرشد والناشئ

14

معيار  3إنشاء العالقة

15

معيار  4التواجد الفعال

16

معيار  5اإلنصات الفعال

17

معيار  6األسئلة القوية

تقنيات األسئلة القوية الفعالة

18

معيار  7التواصل املبارش

آليات التواصل املبارش الشخيص

19

معيار  8بناء الوعي

اكتشاف املشاكل وحتديدها

الثقة

13

معيار  2اتفاقية اإلرشاد

مرحلة بناء الثقة بني الناشئ واملرشد وآليات بناء الثقة
(مترين الشجرة)

التواصل

اليوم الثاين :معايري منظمة  ICFالدولية لإلرشاد

التواجد الكيل للمرشد وهتيئة املكان واجللوس (مترين
التعدد احلركي)

نظريات اإلنصات الكيل
 -1اإلنصات ملا ال يقال -2 .الرتكيز -3 .لغة اجلسد.

دائرة التواصل

20

معيار  9حتديد اخليارات وأوزاهنا

وضع اخليارات ومعرفة إجيابيات وسلبيات كل خيار

21

معيار  10تصميم األهداف واخلطة

اختيار اخليار األنسب ثم وضع األهداف واخلطة

22

معيار  11متابعة اخلطة وتعديلها

23
عميل

24

طريقة االنتقاد للتطوير
مترين اإلرشاد احلقيقي بني
املتدربني

املتابعة الدورية يف اللقاءات وتعديل اخلطة حسب
املعطيات اجلديدة

طريقة الساندوتش إليصال املعلومة السلبية (التي
حتتاج تطوير)

من خالل هذا التمرين سيتم إرشاد املتدربني مع
بعضهم البعض للمامرسة
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 -نموذج خطة دورة تفصيلية:

جيب أن تنتبه إىل أمر هام وهو أن كل فرتة جيب أن حتدث من خطة الدورة التفصيلية.
اسم الدورة السعر
القادة

0

متطلبات التدريب
مرتجم لفئة الصم

عدد املتدربني

أهداف الدورة

مفتوح

من هم القادة؟ ما صفاهتم الشكلية؟ ما صفاهتم القيادية؟ كيف نكون قادة؟ وما هي طرق القادة؟ يف
هذه الدورة ستتعلمون مجيع طرق القادة وأساليبهم

القيادة اليوم األول
القيادة اليوم الثاين

م

األهداف

1

أمهية اكتشاف القدرات

2

معرفة آراء اآلخرين عني

رشح نموذج جوهري

3

اكتشاف الشخصية

اختبار  MBTIالكتشاف الذات

4

معرفة آراء اآلخرين عني

اختبار  360درجة معرفة آراء اآلخرين عني

5

األساليب القيادية

أنواع األساليب القيادية املستخدمة مع مترين

1

مترين اللعبة والتعليم

مترين كرس احلواجز

3

أمهية التغيري

فيلم اجلبنة

5

االقتناع بالصفات الشخصية

2
4

تعريف القيادة

التغيري يف الداخل

الوسيلة

مترين كرس احلواجز -حمفزات -خط سري
الربنامج

التحدث عن التطوع -األحالم -املعلم
مترين التغيري -طريقة التغيري
مترين لغة اجلسد
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 نموذج ألهداف الدورةضع أهدافك يف (نموذج أهداف الدورة) فهو يساعدك عىل أن تسوق لدورتك.
األهداف

معلومات
أمهية االنرتنت

أن يكون املتدرب قادر عىل
استغالل االنرتنت لنرش
أهدافه ورسائله

مهارات
التسجيل يف الشبكات
االجتامعية

ما هي

استخدام شبكات

النجومية

التواصل

أمهية اإلعداد

سهولة االتصال

أمهية اإلعالن

التواصل مع اجلميع

قناعات
نرش اإلجيابيات
عدم السب
ال داعي للرد عىل
اجلميع
ملاذا أصبح نجم عىل
االنرتنت؟

اإلعداد

املردود -العائد

اإلعالن

ما ينترش ينرش لألبد
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 -نموذج خلطة الربنامج الزمني للدورة:

ترتيب جدولكم كامل عىل حسب املدة املتفق عليها وعىل حسب الساعات وعىل
حسب األيام املتاحة لكم.
وجيب أن توزع االسرتاحات ،فمخ اإلنسان ال يستطيع أن يركز أكثر من أربعني
دقيقة أو ساعة ونصف متواصلة ،هلذا استخدم أسلوب األسئلة ،تضعها وتوزعها عىل
مدة الدورة أو أنك تقوم بعمل ورشة أو ألعاب لتساعد عىل زيادة الرتكيز.
جيب أن تضع برامج يف النصف مثل فيديو أسئلة ألعاب كل هذه األمور.

اسم الدورة

املدة

نجومية االنرتنت

 5أيام عمل

املتطلبات
السابقة
0

متطلبات التدريب
جهاز الب توب+
بطاقة فيزا

عدد املتدربني
10

أهداف الدورة

استخدام اإلنرتنت كوسيلة لنرش الرسائل واألفكار عىل املستخدمني يف املنطقة اجلغرافية املطلوب النرش هبا
وترويج األفكار املراد نرشها عرب وسائل خمتلفة سواء مكتوبة أو مصورة أو منطوقة أو ربام باإلشارة

111

الفصل األول

برنامج
إعداد
المدربين
برنامج الدورة

األيام

الفرتة األوىل

املدة

اليوم األول

اليوم الثاين

اليوم الثالث

الوسيلة

1:30
تعارف-
خريطة الدورة

1:30

مترين

عمل

النجوم

عرض نامذج من

عرض

ملاذا أكون

نقاش+

املتدربني تتبنى؟

املتدربني

نجم؟

متارين

مترين
إعداد

النجومية-
رشوطها

خصائص

تنظيم

النجوم

(بوربوينت)

اإلعداد
التواصل

للنرش

اليوم اخلامس

فرق

عن قنوات

خطة النرش+

مساعدة

اإلعالنات
والنرش

مع اجلميع-
املعجبني-
امللتحقني

عميل

1:30

نقاش-

حتديد الرسالة

عميل

الثالثة

البحث

مترين

برامج
اليوم الرابع

الفرتة الثانية

الوسيلة

الفرتة

الوسيلة

مناقشة
توجهات-
نصائح

مترين
عميل

نقاش+
متارين

نقاش-
فرق

إحصائيات

عميل

عمل

أفكار لالنتشار-

مترين+

مشاريع

عرض

طرق وأرسار

نقاش

التخرج

املتدربني
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 إعداد فكرة برنامج:حيتوي إعداد فكرة الربنامج وهو اإلعالن عن الدورة التدريبية التي تقوم هبا عىل
عدة أمور:
عنوان الدورة التدريبية.
اسم املدرب أو االسم احلركي له.
النقاط الرئيسية ملحتوى الدورة.
تاريخ ومعاد الدورة التدريبية.
الفئة العمرية املستهدفة.
الرشحية املستهدف إعطائها الدورة التدريبية.
عنوان القاعة أو املركز التدريبي.
أرقام هاتف عىل األقل ثالثة أرقام.
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الرسالة( -اهلدف) -من الدورة التدريبية.
صورة للمدرب.
مقدمة إعالنية مناسبة :مثال( :دعوة حلضور دورة التغيري وحتليل الشخصيات
ضمن برنامج إعداد القادة من ذوي اإلعاقة).

114

الفصل األول

برنامج
إعداد
المدربين
 -البطاقة التعريفية:

يف دورة إعداد املدربني(نموذج دورة إعداد املدربني) جتد أن هذا بالضبط ما ألقيه،
كل التفاصيل يف تلك الدورة ،فمن املمكن أن تطوروا منها وتعدلوا فيها.

دورة تدريب املدربني
كثرية هي اخلربات التي يمتلكها اإلنسان ،والتي اكتسبها إما عن طريق الدراسة
والتعلم املبارش أو عن طريق املامرسة العملية املرتاكمة أو مجع بني األمرين ،وكرضورة
طبيعية يشعر اإلنسان بعد فرتة أن لديه ما يمكن أن ينفع به اآلخرين فيجد نفسه أمام
سؤالني جوهريني:
 السؤال األول :كيف أمتكن من حتويل هذه اخلربة املرتاكمة( -معرفة وممارسة)-إىل منهج تدريبي متكامل وفق املعايري املعمول هبا يف التدريب؟
 السؤال الثاين :كيف أستطيع تقديم هذه اخلربة لآلخرين كتدريب بمعنى كيفأستطيع حتويل الفكرة املجردة إىل مترين تشاركي أستطيع من خالله أن أوجد بيئة
تشاركية وتفاعليه؟ ؛ ألمتكن من نقل املعارف وإكساب املهارات وتعزيز القناعات
واالجتاهات بشكل فاعل ومفيد وممتع .هذه الدورة جتيب وبشكل منهجي عن
هذين السؤالني.
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مستوى الدورة
تأسيسي

برنامج
إعداد
المدربين

لغة
الدورة
العربية

أيام /ساعات
 10أيام  70ساعة

أهداف الدورة

بنهاية الدورة سيتمكن املتدربون من:

 معرفة املفهوم الشامل للعملية التدريبية. القدرة عىل تصميم احلقيبة التدريبية. إتقان مهارة العرض واإللقاء. استخدام الوسائل وممارسة األساليب التدريبية بمهنية. -القدرة عىل التعامل مع أنامط املتدربني.

مدرب
الدورة

عدد
احلضور
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املحاور الرئيسية للدورة
املحاور الرئيسية للدورة:
 املفهوم الشامل للعملية التدريبية. أساسيات التدريب الناجح. مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية. خصائص تعليم الكبار. الفرق بني التعليم النمطي والتدريب. إذابة اجلليد وخلق بيئة تتمتع بروح الفريق. األهداف التدريبية (املعلومات -القناعات -املهارات). اخلطة التدريبية مهارات العرض واإللقاء وتتناول النقاط التالية: لغة اجلسد. مهارات الصوت. -الكلمة.
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 الوسائل التدريبية. األساليب التدريبية. ابتكار وتصميم التامرين كيف يتم حتويل الفكرة املجردة إىل مترين. أنامط املتدربني وكيفية التعامل معهم. ما الذي سيحصل عليه املتدرب يف هناية الدورة؟ شهادة خترج معتمدة من صناع اإلبداع. العرض التقديمي للدورة (الباور بوينت). فيديوهات للتطبيقات العملية التي قام هبا وكذلك ملرشوع التخرج. رشوط االلتحاق:أن يمتلك خربة معرفية وعملية يف جمال ما (يفضل من مارس أي شكل من أشكال

اإللقاء أمام اجلمهور).

 الفئات املستهدفة من الدورة: الراغبون يف أن ينقلوا خرباهتم لآلخرين من خالل التدريب. -مسئولو وأخصائيو أقسام التدريب يف الرشكات واملؤسسات.

الفصل الثانى
مرحلة البدء بالتدريب
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مقدمة

ينبغي عىل املدرب الناجح أن يكون قادر ًا عىل التعامل مع خمتلف أنامط الشخصيات
وإقناعهم بقدرته وكفاءته كمدرب ،فأنت كمدرب سوف تقوم تدريب أنامط عديدة من
الشخصيات لكل منهم صفات متيزه عن األخر.
وهذه األنامط والصفات الشخصية املختلفة تستوجب من املدرب أن يكون عىل
دراية تامة هبا وبكيفية التعامل مع كال منها ،فالتأثري عىل اآلخرين له عوامل ومعايري،
ولكي ُتؤتى هذه املعايري ثامرها املرجوة جيب أن تكون مالئمة جلميع أنامط الشخصيات،
فعندما يقف املدرب أمام جمموعة من املتدربني جيب أن تكون لديه األدوات التي يستطيع
من خالهلا التأثري عىل خمتلف أنامط الشخصيات.
لذا جيب أن يكون املدرب عىل دراية تامة بالعوامل الرئيسية للتأثري عىل اآلخرين
وأنامط الشخصيات املختلفة ،فالبرش يمكن تقسيمهم من حيث الشخصية إىل عدة
تصنيفات ،فوفقا لتحليل أمناط الشخصية بأسلوب  MBTIيوجد عدة أنامط
للشخصيات يتم تصنيفها كالتايل:
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 االجتامعي:•يميل ملناقشة مشكالته مع اآلخرين.
•يتحدث أكثر مما يستمع.
•قادر عىل تكوين صداقات متعددة.
 االنطوائي:•يفكر يف حل مشكالته منفر ًدا
•يستمع أكثر مما يتحدث .
•لديه صداقات حمدودة.
 احليس:•يعتمد عىل حواسه اخلمسة.
•هيتم باألشياء امللموسة .
•يجُ يد األعامل الدقيقة .
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 احلديس:•يعتمد عىل اخليال .
•يميل إىل تصعيب وهتويل وتعقيد املهام التافهة .
•هيتم بالصورة البعيدة واالحتامالت املستقبلية .
 العاطفي:•تقوده مشاعره أكثر من عقله.
•يكره إخبار الناس باألمور اليائسة والسلبية .
 العقالين املفكر:•لديه القدرة عىل حتليل املشكالت .
•قادر عىل أن يؤنب الناس عند الرضورة ويف الرسميات .
•ال يؤثر يف قراراته عىل اآلخرين .
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 احلكمي:•منظم .
•يميل إىل احلسم .
•يدرك قيمة العمل والوقت لذا فهو يستخدم قوائم جلدولة العمل .
•يفضل االجتامعات للوصول إىل نتيجة .
 املالحظ اإلدراكي:•يميل إىل االرجتال .
•ال يستخدم قوائم لتذكريه بجميع األشياء التي عليه فعلها.
•لديه مشاكل يف صنع القرار وحيس أن لديه معلومات غري كافية .
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أهمية معرفة األمناط املختلفة للمتدربني

عىل سبيل املثال ،يوجد أشخاص انطوائيون ال يريدون أن خيالطوا الناس أو أن
يتحدثوا معهم ،لذا فعىل املدرب أن جيد طرق فعالة للتأثري يف هؤالء األشخاص،
ومن أفضل الطرق للتأثري يف االنطوائيني هي استخدام التكنولوجيا؛ فاألشخاص

ذوى النزعة االنطوائية يقضون أوقات ًا طويلة بمفردهم أمام احلاسب الشخيص أو
مع اهلاتف الذكي.
وهذا النوع من البرش ُيفضل أن يسمع لذا فهو أفضل الناس التي تستشريها يف

موضوع ما ،لذلك فمن أفضل الطرق جلعل االنطوائيني يتكلمون معك ويشاركونك
هي استخدام الوسائل التكنولوجيا احلديثة ،ويمكن أيضا حث االنطوائيني عىل املشاركة
من خالل التصويت يف الطاوالت ،أو توزيع البوست كارد جلعلهم يكتبون ما يريدون.
وهناك أشخاص اجتامعيون حيبون التحدث مع الناس،فاالجتامعي يتكلم كثري ًا
وال يسمع ،وهو مترسع إىل حد ما يف اختاذ قراراته .لذا فأنت كمدرب جيب أن تعرف أن
الشخصيات خمتلفة.
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فهناك معايري كثرية ،فهناك من حيب التفاصيل ومنهم من حيب الصورة كاملة،
لذا فأنت كمدرب جيب أن تنجح يف إقناع اجلميع باملشاركة ،جيب عليك أن تشارك
وخصوصا
احلضور وخترج ما بداخلهم ،وهو ما تكلمنا عنه ساب ًقا عن كرس احلواجز
ً

مع اخلجولني.
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أولاً  :العناصر األساسية لعملية التدريب

هناك عنارص أساسية للتواصل والتأثري يف الناس ،فمعظم الدراسات تشري إىل أن
التأثري يف الناس يتم باستخدام ثالثة عنارص رئيسية وهى :كلامت املدرب ،نربات صوته،
ولغة جسده.

لذا فعملية التدريب تتكون من ثالثة عنارص رئيسية هي :املادة العلمية أو املحتوى،
الصوت ،ولغة اجلسد؛ فالتأثري عىل اآلخرين يتم باستخدام هذه العنارص الثالث:
 -العنرص البرصي (لغة اجلسد).

 -الصوت.

-املحتوى.
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لكي تكون مدرب ًا ناجح ًا جيب أن متتلك القدرة عىل التأثري يف اآلخرين ،والتأثري
يتم بلغة اجلسد (العني ،وحركات اليدين والوجه والكتفني) ،واملحتوى،
والصوت ونربته.
ولكن هل هذه العنارص عىل درجة واحدة من األمهية أم أهنا تتفاوت يف األمهية؟ وإذا
كانت تتفاوت فام هو العنرص األهم؟ وما هو األقل أمهية؟
اإلجابة البدهيية لكثري من الناس قد تكون وبدون تردد "املحتوى" ،فقد يظن
الكثريون أن أهم عنرص يستخدمه املدرب هو املادة العلمية أو املحتوى ،فام هيم
هو املحتوى الذي يعلمه املدرب للمتدربني؛ إال أن هذا غري صحيح ،فقد اتفق
العلامء أن أهم عنرص يستخدمه املدرب للتأثري يف املتدربني هو لغة اجلسد ،ثم
الصوت ثم املحتوى.
 تأمل معي هذا املثال:اطلب من احلضور أن يكونوا جمموعتني ثم اطلب منهم أن يقفوا ثم اطلب منهم
النظر لليمني ،ثم اطلب منهم وأنت ترفع يديك أن خيفضوا أيدهيم إىل األسفل ،ثم الحظ
ردة فعلهم ،فستجد أن أغلبهم مل يتحرك مستغربا ما فعلته من حتريك جسدك عكس اجتاه
مدلول كالمك.
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فبالرغم من أمرك هلم بخفض أيدهيم إىل أسفل إال أن حركة جسدك دلت عىل عكس

ذلك ،ولذا ستجد أن أكثرهم قد ُأصيب بالدهشة ومل ينفذ ما طلبت أو أنه قد رفع يديه
إىل األعىل مستجيبا حلركة جسدك ،وهذا التمرين يدل عىل تفوق العنرص البرصي ولغة
اجلسد عىل املحتوى كعنارص للتأثري يف اآلخرين.
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العنصر األول :لغة الجسد

يقول العلامء أن لغة اجلسد أهم أمر جيب أن يفعله املدرب ويركز عليه.ويرون أن

تأثري لغة اجلسد يصل إىل  %55من التدريب ،فحتى أقوم بالتأثري عىل املتدربني أغري من
نربات صويت ،فالصوت له  % 37من التأثري واملحتوى هلا  %7فقط ،فحتى تؤثر عىل
اآلخرين حتتاج لنربات صوت عالية ووقفة وحركات اجلسد بطريقة تأثر عىل اآلخرين.

هناك مثل صيني يقول" :قل يل وسوف أنسى ،أرين لعيل أتذكر ،أرشكني وسأتذكر

دائماً  ".إذن فلغة اجلسد للمتدرب واملدرب ،فكل هذه األمور ال تستطيع أن تنساها

ولكن الكالم ُينسى.

تعترب لغة اجلسد من مهارات العرض وهي مهمة جدا للمدرب حيث يتم توجيهها

يف نقل أفضل املعارف واملهارات للمشاركني ،فمن املهم أن تعرف نفسك جيدا حتى

يكون لديك القدرة عىل أن تعرف كيف يراك املتدربون ،وما هي نقاط قوتك وكيف
يمكنك استغالهلا بطريقة جيدة ،وما هي املهارات التي حتتاج لتطويرها.

احرص دائام عىل استخدام ما هو جيد بالنسبة لك وعىل أن ال تكون تقليديا ،فبداخل

كل مدرب هناك فنان ،ممثل ينتظر الوقت املناسب للتعبري عن نفسه ،إذا كنت تريد أن
ناجحا جيب أن تعطي فرصة هلذا املمثل ليصبح مشهورا.
تكون مدربا
ً
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وتذكر أنك أفضل دعم لنفسك كمدرب ،واستخدم دائام كل قدراتك ،وجيب أن
تتذكر أن أكثر من مخسني يف املائة من الرسائل يتم نقلها من خالل طريقة نطقها.
 مهارات توظيف لغة اجلسد ىف اإللقاء الفعال:•حركة املدرب عىل املرسح:
مجيعنا يعلم لعبة (بدون كالم) الشهرية ،حيث حياول شخص ما بإيصال رسالة
معينة ملجموعة من األشخاص باستخدام حركة جسده دون التفوه بكلمه واحدة،
وبالتايل حياول املشاركون اكتشاف ما يدور يف باله بناء عىل احلركات التي يصدرها
باستخدام جسده.
وتعتمد حركة املدرب عىل املرسح عىل نفس املفهوم ،فأنت كمدرب جيب عليك أن
تستخدم حركات جسدك إليصال رسالتك إىل اجلمهور.
ولكن حيب أن نفرق بني حركة املدرب عىل املرسح بشكل عام وبني حركات اجلسد
(اإليامءات احلركية) ،فاملقصود بحركات املدرب عىل املرسح هو أنامط حركته عىل
املرسح واجتاهاهتا ،أما اإليامءات ف ُيقصد هبا حركات يديه وعينيه ورأسه وكتفيه والتي

قد تعطى إحياءات ومعاين خمتلفة.
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جيب أن تكون مسرتخيا وأن تترصف هبدوء ،فيجب أن يظهر يف سلوكك أنك
شخص مستعد للوقوف أمام املتدربني لبحث القضايا معهم ،وقف عىل قدميك االثنتني
حيث أن ذلك جيعلك تبدو أكثر استقرارا وال تقف برجلني متقاطعني ألن ذلك يعطي
إحساس بعدم اليقني وبأنك من املمكن أن تنزلق يف أي حلظة.
اقرتب ببطء من الناس عندما يتحدثون ،وإذا قمت بالتنقل أثناء الكالم أو التحدث

للمشاركني فافعل ذلك ببطء فذلك خيلق ً
مناخا ودي ًا وسلمي ًا ،وجيب أن يكون املناخ

العام ُمشجع ًا للمتدربني عىل متابعتك.

وجتنب األوضاع الثابتة ،وال تبقي أي أدوات كتابة يف يديك أثناء الكالم ،فإن
أمسكت قلم السبورة فأمسكه فقط عند الكتابة واتركه عند الكالم حتى ال ُيش َتَت

املتدربون ،حيث أنه ينبغي أن يركز املشاركون معك أنت وليس مع أي شئ آخر.
•اإليامءات:

اإليامءات هي حركات وإشارات جسدية يصدرها شخص ما إليصال رسالة معينة،
فبإمكان أي شخص استخدام اللغة الغري شفهية واإلحياءات اجلسدية بغرض التواصل
الغري شفهي مع اآلخرين والتأثري فيهم وذلك عن طريق حركات اليدين والذراعيني
والوجه والعينني.
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فأنت كمدرب يمكنك استخدام اإليامءات اجلسدية للتأثري اإلجيايب عىل اآلخرين،
ويوجد جمموعة كبرية من اإليامءات يمكن للمدرب استخدامها للتأثري اإلجيايب يف
املتدربني ،وذلك عن طريق استعامل أجزاء خمتلفة من جسده.
اجعل لكل إشارة تقوم هبا معن ًا معين ًا متص ً
ال بام تقوله ،وجيب أن تتبع هذه اإلشارات
ما تتحدث عنه ،كأن ترفع يديك ألعىل مثال عند التحدث عن ارتفاع امليزانية ،واحرص
عىل إبقاء اإلشارات لفرتة كافية من الوقت.
إذا كنت عىل سبيل املثال تتحدث عن معدالت الفائدة( -مدى ارتفاعها) -جيب
أن ترفع يديك وتبقيها يف اهلواء لفرتة من الوقت حتى يكون ما تفعله مرتبطا بام تقوله.
بعض اإليامءات جيب أن تكون مركزة أكثر من التي نقوم هبا يف احلياة اليومية ،جيب
أن تكون أكثر تأكيدا من ما حيدث يف املحادثات العابرة وجيب أن تعرب بشكل محايس عن
ما تتحدث عنه.
•الوقفات اجلسدية:
الوقفات اجلسدية تعنى استخدام حركات جسدية يف هناية الكالم لتشري إىل إهناء هذا
األمر دون التلفظ هبذا رصاحة ،كان تقوم باإلشارة بيدك أو بتحريك جسدك يف اجتاه
معني يف هناية كالمك.
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•االتصال البرصي:
يعترب االتصال البرصي من أقوى أدوات االتصال املبارش ،فعندما تنظر مبارشة إىل

عني شخص ما حيدث أساس حقيقي لالتصال ،وجيب توظيف االتصال البرصي بشكل

ومركز حتى يحُ قق النتائج املرجوة ،فيجب عىل املدرب استخدام االتصال البرصي
فعال ُ
املبارش 70باملائة من الوقت وأن حيرص عىل االتصال البرصي مع مجيع املتدربني.

ال بد من ضبط التواصل بالعني مع سلوكك ،فاالتصال بالعني مهم جدا وسيكون

سبب إنشاء عالقة بينك وبني املتدربني ،وهذا يعني أنه جيب عليك التواصل بالعني لفرتة
وجيزة مع كل شخص خالل احللقة الدراسية.

جيب أن تقوم بالتواصل بالعني بشكل كايف ولكن غري مبالغ فيه ،فمن وقت آلخر

أرش إىل املتدربني يف الندوة وأنظر إليهم ،وإذا كنت مل تطور هذه املهارة جيب أن هتتم بأن

تتبع نظراتك ما تقول دون مبالغة ،ويف نفس الوقت جتنب التحديق يف املتدربني أو النظر

ألسفل أو التحديق يف السقف عندما تفقد االتصال بالعني.

تأكد من أنك ال تتجاهل املتدربني الذين جيلسون عىل اجلانبني ،ففي كثري من

األحيان ننظر أمامنا ونحن نتكلم وننسى األشخاص املوجودين عىل اجلانب األيمن

واأليرس ،وجيب عليك أال هتتم بالنظر للشخص املنتبه معك والذي يقوم باإليامء
كدليل عىل الفهم.
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بل أعط فرصة أكرب لألشخاص غري منتبهني حتى تستحوذ عىل اهتاممهم ،ونحن
غال ًبا ما نميل جلانب واحد وننظر يف االجتاه املواجه لنا ونغفل أمهية أن نتواصل بالنظر
مع اجلميع ،فإذا كنت تفعل ذلك حاول أن تغريه.

تأكد من أنك ال تنظر فقط بل تتواصل بعينك معهم ،وتأكد من أن فقط تقوم بإلقاء
نظرة رسيعة من اليمني لليسار أو العكس.
احلفاظ عىل االتصال بالعني ال يعني إلقاء نظرات مستمرة عىل احلارضين مثل
الرادار ،وهذا اخلطأ شائع بني الكثريين يف حماولة منهم لإلبقاء عىل اتصال مع مجيع
املتدربني ،واحرص عىل عمل فواصل صغرية واالبتسام عندما تقوم باالتصال
بالعني مع شخص ،فالنظر إىل شخص مع وجود ابتسامة خفيفة سيحسن من
عالقتك باملتدربني.
•املالبس:
جيب عىل املدرب ارتداء مالبس حمايدة برصي ًا وال تتسبب يف تشتيت انتباه الناظرين،
فهناك مالبس حينام تلبسها تشتت انتباه الناس ،لذا فمن اخلطأ الكبري ارتداء اللون
الذهبي ،وكذلك جيب جتنب ارتداء أي من األلوان الشاذة أثناء التدريب حتى ال تشتت
انتباه الناس.
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•تعبريات الوجه:
تلعب تعبريات الوجه دور ًا كبري ًا يف فهم واستيعاب املتدربني للمعلومات واملهارات
التي حياول املدرب تعليمها هلم ،لذا ينبغي عىل املدرب أن يتحىل باملرونة والرباعة
والقدرة عىل استخدام تعبريات وجه خمتلفة تعكس انطباعات ورسائل معينة.
•املساعدات البرصية (الصور – التخيل – التصوير الذهني)
بينام تقرأ كل عبارة أدناه ،انتبه قليال ملا يدور يف ذهنك :الفيلة  -اللون الوردي -
اجلري السباق – أحداث احلادي عرش من سبتمرب – أمواج املحيط – حبك األول –
قراءة كتاب – نمور الغابة – الشخص األقرب لك يف العائلة.
يمكننا أن نقول بثقة أن كل هذه األفكار ترتجم يف عقلك إىل صور مبارشة ،فأنت
مل تفكر يف الكلامت نفسها من حيث طريقة كتابتها بل فكرت فيام متثله هذه الكلامت:
حيوان أو فعل معني أو جتربة عاطفية أو شخص معني.
فعقلك عرف كل ذلك دون أن حتتاج إلخباره به ،فالكلمة متثل ببساطة صورة معينة
وهذه الصورة متثل شيئا لوحظ يف الواقع املادي أو مفهوم عقيل أو فكرة ،لذا فاستخدام
الصورة والتخيل يف برناجمك التدريبي أمر ينطوي عىل كثري من األمهية.
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يف هذا اجلزء ،سوف تستكشف ملاذا تعترب الصور مهمة يف التعلم وكيفية تضمينها يف
التدريب اخلاص بك.
•تأمل هذه القصة التخيلية لفهم مدى أمهية الصورة:
أنت حترض ورشة عمل لتدريب املدربني ،قاعة التدريب ال تبدو مثل معظم غرف
تدريب الرشكات ،معلق يف زوايا غريبة من اجلدران رسوم بيانية ملونة مع تنوهيات
ختص التدريب مطبوعة بحجم كبري وحروف بارزة وموضحة برسوم كرتونية.
عىل الطاوالت املستديرة للمشاركني ورق متعدد األلوان ،وموزع عىل الطاولة
بحيث يتمكن املتدربون من استخدامها يف تدوين املالحظات ،املدرب يرحب بك
ويعطيك حزمة من املواد املطبوعة.
والحظت أن كل صفحة حتتوي عىل رسم أو كرتون متثل الفكرة الرئيسية هلذا القسم
وأن هناك عددا من الصفحات لتدوين املالحظات يف الورق املطبوع مع أشكال هندسية
فارغة وأعمدة ومساحات فارغة لتمألها أنت يف وقت الحق.
وبينام يتم التقدم يف ورشة العمل يدعوك املدرب لتدوين املالحظات يف شكل
تصويري باستخدام الرسومات والرموز وكذلك الكلامت ،ويقوم املدرب بعرض
رشائح حتمل توضيحا باأللوان للمفهوم الذي يتم عرضه ،كام أنه يوضح املحارضات
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بقصص قصرية وأمثلة من واقع احلياة بحيث حيصل املتدربون عىل صورة ذهنية كاملة

عن ما وصفه يف الرشح.

ويف كثري من األحيان يربط املعلومات بحركات اجلسم ،ويدعو اجلميع للمشاركة يف

عمل احلركة بينام يكررون املعلومة.

عىل الرغم من أن املتدربني يضحكون أثناء عمل تلك احلركات إال أنك ستدرك

الحقا أنه من األسهل بالنسبة لك تتذكر تلك احلقائق بسبب احلركة اجلسدية املرتبطة هبا.
وبينام يقرتب التدريب من هنايته يطلب املدرب من املجموعات اختيار وسيلة

لتلخيص ما تعلموه ،ويرسد هلم قائمة من أساليب العرض لالختيار من بينها :التوضيح
واملجاز واملرسحية هزلية والقصة والرشح والقصائد ونحت الطني وما شابه ذلك ،ثم

يعطيك وقتا كافيا ملراجعة املعلومات والعمل مع جمموعتك عىل التلخيص اخلاص بكم.
بعد تقديم كل جمموعة مللخص مميز وحتصل عىل التصفيق من باقي املتدربني،

سيبدأ املدرب احلديث عن طرق خمتلفة الستخدام الصور ملساعدة املتعلمني عىل تذكر
املعلومات اهلامة.

ستدرك وقتها أن املدرب استخدم بالفعل العديد من هذه الطرق أثناء رشحه

للمعلومات ،وأن ورشة تدريب املدربني هذه جتربة تعلم غنية بالصور وسوف تذكرها
لفرتة طويلة.
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•دور الصور والكلامت:
املخ يفكر يف كلٍ من الكلامت والصور .كام كتب ديفيد ماير" :التعلم احلقيقي يتألف
من الكتب والتجربة ،كلٍ من الكلامت والصور ،كلٍ من الدماغ األيرس واأليمن ،كلٍ من
املعاجلة التتابعية واملتزامنة ،وكلٍ من االنعكاس املجرد والتجربة امللموسة".
كثري ًا ما حتتاج كمدرب ألن نتذكر ذلك األمر ،فعندما نجعل تدريبنا غني بالصور
نزيد من احتامل تذكر املتدربني للمعلومات لوقت أطول عىل عكس إذا قمنا باستخدام
الكلامت وحدها للتدريس.
•التصوير الذهني:
التصوير هو أي طريقة تدريس تساعد الدماغ عىل تكوين صور ذهنية تمُ ثل ما يتم

تعلمه ،وبصفة عامة عند إلقاء حمارضة دون استخدام أي ُطرق تكوين صور ،يقترص
املتعلمون عىل معاجلة املعلومات التي قيلت يف مركز اللغة الرئييس يف الدماغ أي يف
النصف األيرس للدماغ فقط.
وبعبارة أخرى أنت تُدرس لنصف واحد فقط من الدماغ يف حني جيلس النصف
اآلخر يف مخول ،ولكن عندما تتضمن أساليب التدريب اخلاصة بك صور كافية فأنت
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جتعل املعلومات أكثر إثارة للمتعلم ،وستساعده أيضا عىل تذكرها وعدم نسياهنا بسهولة.
وتشمل األدوات الغنية بالصور التايل:
•رواية القصص واحلكايات.
•االستعارات والتشبيهات.
•الشعارات املبتكرة والرسوم والصور.
•الرموز واألشكال واأليقونات.
•احلركات واإليامءات.
•األشياء املادية.
•األفالم و أي وسائل برصية أخرى.
باإلضافة إىل ما سبق يمكنك أيضا تشجيع املتدربني يف التدريب لرسم الرموز
البرصية اخلاصة هبم للمعلومات من خالل األشكال واخلطوط والرسومات البسيطة
والرموز لتساعدهم عىل تذكر املفاهيم اهلامة.
عليك تذكريهم بأن األمر ال يتعلق بمهارات الرسم ،ولكن يتعلق بمهارات ُ
التذكر.
ويمكنك أن تتيح هلم الفرصة خللق أدوات التذكر اخلاصة هبم.
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•طرق استخدام التصوير الذهني يف التدريب:
 -رواية القصص :أسهل طريقة للبدء يف استخدام الصور هي أن حتكي قصة قصرية

لتوضيح املفهوم .أ َلف قصة أو استخدم قصة قد سمعتها من قبل (يرجى ذكر املصدر
عند القيام بذلك).
اذكر فقط القصص التي تتعلق بمحتوى التدريبُ ،قم بإضافة القليل من الدراما إىل
القصة مع نربة صوت مميزة وتوقف مؤقت مناسب باستخدام اإليامءات واحلركات.
وتدرب عىل هذه األمر كثريا بأن حتكى القصة ألصدقائك مث ً
ال حتى تكون مرتاح ًا

أثناء قراءهتا أمام جمموعة.
 استخدام الرسوماتُ :قم بالتوضيح بقدر اإلمكان باستخدام الرسوم البيانيةوالرشائح والبيانات املطبوعة التي حتمل قصاصة فنية أو رسومُ .قم بالبحث عىل

شبكة الويب من خالل  www.google.comجمانا ،أو محل برنامج للرسم عىل
الكمبيوتر.
أو أنضم إىل موقع  www.clipart.comللرسم الفني املدفوع األجر ،والذي
حيتوي عىل آالف من الرسوم الكاريكاتورية ورسومات اجلرافيك والرموز التي
يسمح لك باستخدامها عند دفعك للرسوم األساسيةُ .كن عىل بينة من قضايا
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حق النرش بالنسبة لرسامي الصحف واملجالت ،وقم بعمل بحث عن حقوق الطبع

والنرش عىل شبكة االنرتنت لقوانني حقوق النرش الدولية.

 -تشجيع املتدربني عىل الرسم :بينام تقوم بإلقاء املحارضة اطلب من املتعلمني ابتكار

الرسومات اخلاصة هبم لتمثيل بعض املفاهيم ،وفر هلم ورقة ملونة أو بطاقات أو
ورق مالحظات ليستخدموها يف عمل خربشات بسيطة.

استخدم األقالم امللونة أو األقالم الرصاص ،وأطلب من املتدربني رشح الرسومات

لبعضهم البعض بحيث أن يتم تعزيز املفاهيم املتمثلة يف الرسومات.

 -استخدام االستعارات :يف أي وقت تستخدم فيه االستعارة أو التشبيه مثل أن

تقارن مفهوم تدرسه مع يشء أو فكرة أخرى ليس هلا عالقة باملفهوم ،أنت بذلك

تستخدم أقوى تقنيات تكوين صور ذهنية.

يمكن أن تكون االستعارات قصص أو صور أو أمور فعلية ختص التدريب ،ويمكنك

أيضا دعوة املتدربني خللق ورشح االستعارات اخلاصة هبم ملفاهيم التدريب.

 -استخدام املخططات الرسومية واألنفوجرافيك :املخططات الرسومية هي طريقة

منظمة لتدريب املتدربني عىل تدوين املالحظات باستخدام األشكال والفقاعات
واخلطوط واألعمدة وكذلك الرسومات والكلامت ،واألعمدة البسيطة التي حتتوي
عىل حقائق أو أسئلة أو رسومات ،وكذلك اخلرائط الذهنية.
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قصة :صوت صفري البلبل
كان اخلليفة العبايس أبو جعفر املنصور يضيق عىل الشعراء وكان حيفظ القصيدة من
أول مرة يسمعها فيها,حيث كان يدعي بأنه سمعها من قبل ،فبعد أن ينتهي الشاعر من
قول القصيدة يقوم اخلليفة برسد القصيدة عليه و كان لديه غالم حيفظ القصيدة بعد أن
يسمعها مرتني.
فكان يأيت به ليلقيها بعد أن يقوهلا الشاعر و من ثم اخلليفة و كان لديه جارية حتفظ
القصيدة من املرة الثالثة فيأيت هبا لتلقيها بعد الغالم ليؤكد للشاعر بأن القصيدة قد قيلت
من قبل وهى يف الواقع من تأليفه.
وكان يفعل ذلك مع كل الشعراء فأصيب الشعراء باخليبة و اإلحباط ،خاصة أن
اخلليفة كان قد وضع مكافأة للقصيدة التي مل يسمعها من قبل ؛ وزن ما كتبت عليه ذهبا

فسمع األصمعي بذلك فقال ّ
:إن باألمر مكر.

فأعد قصيدة منوعة الكلامت وغريبة املعاين و لبس مالبس األعراب وتنكر

حيث أنه كان معروف ًا لدى اخلليفة فدخل عليه وقال  :أن لدي قصيدة أود أن

ُأسمعك إياها و ال أعتقد أنك سمعتها من قبل ،فقال له اخلليفة هات ما عندك،
فألقى عليه القصيدة التالية:
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هيج قـــلبي الثمل

املـــــــاء والزهر معا

مــــع زه ِر ِ
حلظ ا ٌمل َقيل

و أنت يا ســـــــــيدَ يل

وســــــيدي ومويل يل

فكــــــــم فكــــم تيمني

ُغـــزَ ٌ
يل عقــــــــــي َقيل

َّ
قطفتَه من وجــــــــــن ٍَة

من لثم ورد اخلجل

فـــــــقال ال ال ال ال ال

وقــــــــد غدا مهرول

ُ
واخلـــــوذ مالت طربا

من فعل هـــذا الرجل

فــــــــولولت وولولت

ولـــــي ويل يا ويل يل

فقلت ال تولولـــــــــي

وبيني اللؤلؤ لــــــــــي

قالت له حني كـــــــذا

أهنض وجــــــد بالنقل

وفتية سقــــــــــــونني

قـــــــــهوة كالعسل يل

شممـــــــــــتها بأنايف

أزكـــــــى من القرنفيل
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يف وســط بستان حيل

بالزهر والســـــرور يل

والعـــود دندن دنا يل

والطبل طبطب طب لـي

طب طبطب طب طبطب

طب طبطب طبطب طب يل

والسقف سق سق سق يل

والرقص قد طاب يل

شـوى شـوى وشــــاهش

عىل ورق ســـفرجيل

وغرد القمري يصـــــيح

ملل فـــــــــــي مليل

ولــــــــــــو تراين راكبا

علــــى محار اهزيل

يميش علــــــــــــى ثالثة

كمـــــشية العرنجيل

والناس ترجــــــــم مجيل

يف الســوق بالقلقليل

والكـــــــــل كعكع ِ
كع َكع

خلفي ومـــن حويليل

لكـــــــــــن مشيت هاربا

من خشـــية العقنقيل

إىل لقاء مــــــــــــــــلك

مــــــــــعظم مبجيل
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يأمر يل بخـــــــــــــلعة

محـــراء كالدم دميل

اجــــــــــــر فيها ماشيا

مبغــــــــــددا للذييل

أنا األديب األملــعي من

حي ارض املوصيل

نظمت قطــــعا زخرفت

يعجز عنها األدب يل

أقول يف مطلعــــــــــها

صوت صفري البلبل

حينها أسقط يف يد اخلليفة فقال :يا غالم يا جارية ،قاال :مل نسمع هبا من قبل يا موالي.
قال اخلليفة :أحرض ما كتبتها عليه فنزنه و نعطيك وزنه ذهب ًا.
قال :ورثت عمود رخام من أيب و قد كتبتها عليه ،ال حيمله إال عرشة من اجلند.
فأحرضوه فوزن الصندوق كله .فقال الوزير :يا أمري املؤمنني ما أظنه إال األصمعي.
فقال اخلليفة :أمط لثامك يا أعرايب.
فأزال األعرايب لثامه فإذا به األصمعي .فقال اخلليفة :أتفعل ذلك بأمري املؤمنني يا
أصمعي؟!
قال :يا أمري املؤمنني قد قطعت رزق الشعراء بفعلك هذا.
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قال األمري :أعد املال يا أصمعي.
قال :ال أعيده.
قال اخلليفة :أعده.
قال األصمعي :برشط.
قال اخلليفة  :فام هو؟
قال :أن تعط الشعراء عىل نقلهم ومقوهلم.
قال اخلليفة  :لك ما تريد.
 التدرب عىل استخدام لغة اجلسد:•لعبة :حاول تكتشف ما ىف بايل -شاركني
يمكن استخدام لعبة بدون كالم كتمرين فعال عىل لغة اجلسد واإليامءات ،ففحوى
اللعبة هو أن تقوم بإيصال رسالة ما ملجموعة من األشخاص باستخدام حركة جسدك
دون التفوه بكلمه واحدة.
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وبالتايل حياول املشاركون اكتشاف ما يدور يف بالك بناء عىل احلركات التي تصدرها
باستخدام إشارات يديك وحركة جسدك.
واملامرسة املتكررة هلذه اللعبة قد تساعد املتدرب عىل إتقان لغة اجلسد واإليامءات،
وهذا ألنك إذا نجحت مرارا يف إيصال رسالتك باستخدام حركات جسدك دون
االضطرار إىل احلديث.
فهذا بالتأكيد سيصقل مهارات التواصل غري الشفهي لديك وسيساعدك عىل
توظيف لغة اجلسد بفاعلية كبرية ،ومثل هذه التامرين مفيدة للغاية ومهمة ،فهي مسلية
ويمكن جتربتها مع من حولك ومشاهدة مدى فهمهم ملدى تريد إيصاله إليهم.
 توست ماسرتز:يمكن أيضا التدرب عىل استخدام لغة اجلسد واإليامءات من خالل مشاهدة العديد
من مقاطع الفيديو املوجودة عىل شبكة االنرتنت اخلاصة بمسابقة (توست ماسرت)،
حيث يقوم العديد من املتحدثني املعروفني عاملي ًا بالتباري بعرض مواهبهم يف العرض

واإللقاء باستخدام لغة اجلسد واإليامءات.
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 استخدام املرآة:استخدام املرايا مهم جدً ا ،حيث سيساعدك عىل مالحظة وتطوير استخدامك
للغة جسدك.
 أمهية علم الربجمة اللغوية العصبية:علم الربجمة اللغوية العصبية ) (NLPعلم مفيد جدا للمدربني ،لذا فمن املهم جدا
للمدربني أخذ دورات يف هذا العلم حيث ستتعلمون كيفية قراءة وفهم األشخاص
سواء من نربات أصواهتم أو لغة أجسادهم ،أو من طريقة تفكريهم.
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العنصر الثاني :الصوت

قال العلامء أن الصوت والنربة يؤثران بنسبة %38يف الناس ،فاالستخدام والتوظيف
السليم للصوت أمر يف غاية األمهية ،ويتكون الصوت من ثالثة عنارص أساسية جيب عىل
املدرب وضعها يف االعتبار وهى :
 درجة الصوت:ُيقصد بدرجة الصوت الطبقة الصوتية املستخدمة والتلوين يف الصوت واختيار متى

ترفع صوتك؟ ومتى ختفضه؟ ومتى تقف؟ ومتى تستمر؟ وجيب أن ُنفرق بني درجة
الصوت وشدته.
فاملقصود بشدة الصوت هو قوته ،أما درجة الصوت فيقصد هبا طبقاته ،وهى مرتبطة
بسعة االهتزاز للجسم املهتز ،فكلام زادت سعة االهتزاز نحصل عىل طبقة صوتية جديدة.
ونحن كبرش جيب أن نشعر بارتياح يف طبقة الصوت التي نتكلم هبا ،وهناك درجة
تُشعر املستمعني باالرتياح ،ويف درجة لو تكلمت هبا مخس دقائق تسبب للناس اإلزعاج،
والناس عموما ترتاح للطبقة التحتية أما الطبقة العالية فالناس ال تسرتيح لسامعها.
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فانتبه إىل متى ترفع صوتك ومتى ختفضه؟ ولذا فعليك أن تتدرب كثري ًا عىل استخدام
طبقة الصوت حتى تُتقن هذا األمر ،وحتى تتأكد أن طبقة صوتك ال تُزعج املتدربني.
وهناك طريقتان لتسمع صوتك ،األوىل أن تسجل لنفسك ،والثانية أن تضع يديك عىل
أذنيك وتسمع صوتك الداخيل.
 رسعة الصوت:تشري رسعة الصوت إىل رسعة املتحدث يف إخراج كلامته ،فهناك من يتحدث ببطء
وهناك من يتسم برسعة احلديث .ويفضل أن يميل املدرب إىل استخدام نربة رسيعة عن
التحدث ببطيء.
فالتحدث ببطيء يتسبب يف شعور املتدربني بالتشتت وامللل ،بعكس الرسعة يف
اإللقاء ،التي تساعد عىل إبقاء املتدربني يف حالة من الرتكيز ،إال أنه جيب عىل املدرب
عدم استخدام الرسعة يف حديثه بشكل زائد عن احلد ،حتى يستطيع املدربون متييز كالمه
وفهمه بسهولة.
 نربة الصوت ( حادة ،رخيمة ،غليظة):يميل بعض األشخاص للتحدث بغلظة أو بصورة حادة ،مما قد ُينفر احلضور ،لذا

جيب عىل املدرب تبسيط صوته وأن يتجنب استخدام النربات احلادة والغليظة.
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 أمهية خمارج احلروف ووضوحها:من األشياء املفيدة جد ًا للمدرب أن يتدرب عىل اإللقاء ،فهناك أشياء جيب عىل

املدرب إتقاهنا حتى يكون مؤه ً
ال للحديث أمام مجهور ،ومن أمهها :خمارج األلفاظ.
وجيب عىل املدرب أن يتمرن بكثرة عىل اإللقاء وسامع نفسه ،وذلك لتحسني خمارج
احلروف.
 كيف خيرج الصوت ..؟يأيت الصوت عرب مناطق خمتلفة من جسم اإلنسان والذي يتكون من :
•اجلوف :وهو فراغ احللق والفم
•احللق :وله خمارج خاصة عددها ثالث وخيرج منها ستة حروف
•اللسان :وله خمرج واحد وخيرج منه ثامنية عرش حرفا
•الشفتان :السفلية والعلوية
•التجويف األنفي :وهو جتويف بأعىل األنف له خمرج واحد خيرج منه حروف
الغنة مثل ( م – ن )

•األسنان :السفلية والعلوية
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 التامرين الصوتية:أداء التامرين الصوتية باستمرار أمر يف غاية األمهية ،فإتقان املهارات يأيت بالتمرين
املستمر ،لذا دربوا أنفسكم باستمرار ،واجعلوها سياسة عامة ،وليس فقط مترين
الصوت ،ولكن يف كل األمور ،فعىل سبيل املثال ضعوا مخسة أشياء تتدربوا عليهم كل
يوم مثل احلروف ،أو كيفية مواجهة اجلمهور بشجاعة ،أو التدرب عىل الكتابة ،وخالفه.
•من أفضل التامرين الصوتية مترين األذن والتدريب عىل اإللقاء ثم سامع أنفسنا
لتحسني خمارج احلروف

•هناك نوعني من الصوت  :الصوت الداخيل والذي نسمعه من داخلنا والصوت
اخلارجي الذي نسمعه عندما نقوم بعمل متارين.

•مترين :قف وخذ نفس من بطنك (-جيب أن تقف وال جتلس ألنك ضاغط عىل
بطنك ،ألنك وأنت واقف احلجاب احلاجز يأخذ مساحته) ،-ثم قل (ممممم)،
(عااااااااا) ،وإذا كانت عندك مشكلة بصوتك استمر فإهنا ستُحل.

•مترين السالمل املوسيقية واملقامات ( دو ري مي فا سو ال يس دو)
•الوقفات يف القراءة :نوعان من الوقفات وقف معلق وقف تام.
•درب نفسك عىل االستامع لصوتك لتكتشف حروفك اجلميلة وكيف تنطقها.
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أنتبه لبعض احلروف يف الكلامت :ففي كل بلد عريب يكون هناك خلل ما يف بعض

احلروف ،فمثلاً يف قطر والبحرين( :ق وال غ و ر و ص و ض) ،ويف مرص (ث و ذ ).

أمر مهم أتكلم عنه وهم األشخاص الذين يعانون إعاقة يف الكالم ،كلثغة يف الكالم

أو خالفه ،أو األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية معينة ،هؤالء يكونون أكثر

تأثري ًا يف احلضور.

ولتوضيح األمر ،عندما ترى شخص يصيل وليس عنده أرجل يؤثر فيك تأثري ًا كبري ًا،

وذلك ألن اإلعاقة متثل مشكلة ،وأنت حينام تنجح يف التغلب عىل إعاقتك تكون موضع
إعجاب الناس ،لذا جيب التعامل مع األمر من هذا املنطلق ،حب إعاقتك ،حب املشكلة

التي عندك مهام كانت وحوهلا ليشء إجيايب ،واجعل املشكلة قصة تؤثر بينها يف الناس.
 -ضع بسمة عىل صوتك:

قصة :وقف املدرب خلف السبورة وتكلم دون أن يراه املتدربون ،وذلك لكي يثبت

أن الكالم بالصوت مثل الراديو أعىل تركيزً ا من مثيله ،وتكلم يف املرة األوىل بجدية،
واملرة الثانية وهو مبتسم.

فالحظ املتدربون الفرق دون أن يروا املدرب ،فكيف الحظ املتدربون الفرق؟

اجلواب بسيط ،عندما تكلم املدرب وهو يبتسم انطبعت االبتسامة عىل صوته فشعر هبا
احلارضون.
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وجيب أن ينعكس املوضوع الذي تتكلم به عىل نربه صوتك ،فإذا كنت تتحدث عن أمر
جلل جيب أن تتحدث بجدية ،ففي األخبار عىل سبيل املثال جيب أن توصل اخلرب بحجمه.
فإذا كان خرب ًا جاد ًا ،تقرأه بطريقة جادة ،وإذا كان خرب ًا خفيف ًا تقرأه بطريقة لينة ،فلكل
مقام مقال ،وجيب أيضا التحكم استخدام أقراص الصوت ومعرفة كيفية التحكم به.
 متى تسكت (لغة الصمت):نحن نتأثر بالتمثيل والدراما ،ملا فيها من موضوعات يتأثر الناس هبا ،فالصمت من
األسلحة اهلامة للمدرب ،فهو يف حد ذاته رسالة يوجهها املدرب للمتدربني ،ويساعد
الصمت يف عدة أمور وهى:
•يساعدك الصمت عىل التحكم يف صوتك والتنويع يف كالمك.
•يمكنك من التحكم يف أسلوب كالمك أثناء التدريب أو اإللقاء.
•من خالل تعلمك ملهارة الصمت يمكنك أن تتعلم متى ترفع درجة صوتك
؟ومتى حتفظها؟
•من خالل تعلمك ملهارة الصمت يمكنك أن تتعلم كيف تستخدم نربة
صوتك وكيف ترصخ وكيف تستخدم الصوت يف إيصال املعلومات.
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 الوقفات الصوتية:جيب أن تتدرب عىل متى تقف يف كالمك ،فعىل سبيل املثال حينام تقول قول اهلل:

يوا َما بِ َأ ُنف ِس ِه ْم) ،وىف هناية الكالم
ي َما بِ َق ْو ٍم) فسريد احلارضين َ
(ح َّتى ُي َغ رِّ ُ
(إِ َّن اللهَّ َ ال ُي َغ رِّ ُ
تضع نقطة ،والنقطة التي تفعلها هي بالفم ،أو بحركة اجلسد ،وهذا هو فن التوقف يف

الكالم ،املدرب يكون مؤثر ًا هبذه الطريقة عىل اجلمهور.

واملغزى من كل هذه األمور؛ أن حتافظ عىل تركيز املتدربني ،فالفرتة التي يقضيها
الفرد احلارض كبرية ،فحتى تأثر فيه وتضمن أن انتباهه مل ُيشتت جيب أن تفعل مثل

هذه األمور ،وكلام تعلمتها أكثر كان تأثريك يف الناس أكثر ،كل هذه األمور تنقلك
لالحرتاف ،وجتعل اجلمهور ال يمل ،بالعكس ستجده يستمتع .افعلوا كل هذه
األمور وتدربوا عليها يوميا.
 تذكر هذه األمور جيدً ا:•حتكم يف تنفسك :تنفس هبدوء ،وتعلم السيطرة عىل صوتك عندما تكون
متحمسا ،وتنفس بعمق لتهدئة نفسك ومن ثم تابع الرشح.
•تأكد من أن اجلميع يسمع بوضوح.
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•غري من إيقاع وقوة ونربة صوتك :استخدم الصوت كوسيلة جلذب انتباه
املتدربني ،غري بني الطرق الرسيعة والبطيئة للتحدث وغري نربة صوتك عىل
حسب املناسبة.
 مترين متثيل األدوار:عندكم أدوار يف حياتكم أنت أخ أخت بنت مدرب أب أدواركم يف حياتكم ،ما
هي األدوار التي تقومون هبا يف حياتكم؟ ،ختيل موقف بينك وبني أبيك ،وترصف كأنك
تتحدث إىل والدك بالضبط ،ما هي نربة الصوت التي ستستخدمها؟ ثم غري املوقف
كأنك تكلم ولدك ،ما هي نربة الصوت التي ستستخدمها؟
ستجد أن طريقة كالمك يف املرة
األوىل وحركاتك خمتلفة عن املرة الثانية

التي بينك وبني ولدك ،فمثلاً ستجد أنك
تتكلم بصوت قوي مع ولدك ،أما مع
أبيك ستجد الصوت فيه خشية وخوف،
وهلذا ختتلف نربة الصوت ما بني القوة
واخلشية (االحرتام).
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ونرضب مثاال آخر لو جربت الكالم مع مديرك بنربة القوة ،فقلت له( :لو سمعت
أريدك يف موضوع) ،فهذه النربة ال تتناسب مع مديرك ،وكذلك األمر إذا كنت مدرب
جيب أن تتكلم بنربة صوت تؤثر يف املتدربني حتى أنك إذا تكلمت تصل املعلومة إليهم.
فيجب عليك أن تتدرب عىل نربة صوتك حتى إذا تكلمت تكون نربة الصوت فيها
ثقة -،ولكن هناك فرق بني الثقة والغرور ،فانتبه لذلك الغرور فإنه حيطمكم ،فالذي
نريد أن نخرج به من ذلك التمرين هو أمهية نربة الصوت يف التحدث مع الناس.
العنصر الثالث :المحتوى

املحتوى أو املادة العملية هو عنرص مهم من عنارص عملية التدريب ،فبغض النظر
عن نوعية املادة العلمية ،هناك أساليب وعنارص وأدوات جيب توظيفها ليصبح املحتوى
ذا تأثري قوى عىل املدربني.
من ضمن هذه العنارص اختيار الكلامت ،وطريقة اإللقاء ،واملقدمة ،واالستشهاد،
والعصف الذهني ،وتقنيات الربجمة اللغوية العصبية.
لكن جيب عن املدرب أن يعلم أنه مهام قام بالتحضري اجليد واالختيار اجليد للمحتوى
فإن لن يستطيع توصيل مجيع املعلومات جلميع احلارضين ،فهذا أمر يعتمد عىل تركيز
احلارضين واستعدادهم لالستيعاب ،ويعتمد أيضا عىل ما يسمى بنظرية .20-80
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 نظرية :20/80تفرتض نظرية  %20/80أن كل يشء يف الدنيا عبارة عن  %80يشء و  %20يشء
آخر ،مثال :يف املحارضة %20سيكملون يف إعداد املدربني و  %80لن يكملوا فيه .إذا
كان هناك مطعم بيتزا فيه  100شخص من العمالء ،ستجد أن  %80لن يكملوا و%20
من سيكملون يف التعامل مع ذلك املطعم ،وهكذا.
فهذه النظرية تطبق عىل كل يشء ،فأنت كمدرب حينام تتكلم مع الناس ضع
يف اعتبارك هذا األمر ،فليس كل ما سيقوله للناس سيصل إليهم ،يف الغالب سيصل
إليهم  ،%20وهذا ليس باألمر السيئ ،فأنت كمدرب املطلوب منك أن تفتح للمتدرب
املجال ،فقط اجعله ينطلق!
 اختيار الكلامت:جيب مراعاة األمور التالية عند اختيار كلامت نص املحارضات.
•اختيار الكلامت ا ُملصورة وا ُملجسدة للفكرة.
•انتقاء الكلامت والعبارات والرتاكيب اللغوية والبيان الواضح.
•جتنب الكلامت السوقية واملبتذلة.
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•عدم اإلرساف يف استخدام اللزمات
انتبه لكلامتك ولزماتك ،هناك بعض املدربني يستخدم كلامت بعينها مرار ًا

وتكرار ًا,كان يكثر من الزمة (زين) مث ً
ال ،واللزمات أمر جيب االنتباه إليه ،فإذا كنت
تستخدم الزمة تُعجب احلارضين يتعني عليك االستمرار عليها مع مراعاة عدم
اإلرساف يف استخدامها.
 اإللقاء:•املادة املكتوبة وقراءهتا:
حينام تقرأ املادة املكتوبة جيب أن تلقيها بأسلوب تدريبي وليس بأسلوب اخلطابة،
فأنت مل تأيت لتخطب ،ونرضب مثال عىل ذلك حينام تريد أن تعطي دورة عن أساسيات
الكتابة الصحفية ،وأنت صحفي.
فتقول للحضور" :أول يشء تفعلوه أن تكتبوا مقدمة ثم بعد ذلك كذا ثم كذا
ثم أراكم يف األسبوع القادم" ،وذلك عىل عكس املدرب فإنه يوضح للمتدرب،
ويقول له (:ما كتبته صحيح أو أنه خطأ) ،واملقدمة هل كانت مكتوبة بطريقة
صحيحة أم خاطئة ،ثم بعد ذلك توجهه ،ثم كيف يطور من نفسه ،فكل هذه األمور
تساعد املتدرب.
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الذي يقرأ املادة العلمية املكتوبة إما أن يكون سياسي ًا مقبل عىل انتخابات فال يستطيع

أن خيرج عن النص ،أو إعالمي ًا إخباري ًا يقرأ خرب ًا عن حدث سيايس أو كارثة طبيعية فال
يستطيع أن خيرج عن النص.
من املواقف التي حدثت معي ،كنت جالس ًا مع أحد املدربني وكان يتكلم عن
التخطيط االسرتاتيجي ،وكان يقرأ من الورق( -أن التخطيط اإلسرتاتيجي هو كذا
وكذا......................الخ) ،وهذا األسلوب سيئ للغاية ،فمن املمكن للمتدرب
أن يقوم بقراءة الكتاب بنفسه أو يقرأ املحتوى العلمي للدورة ويفهمه بنفسه ،فأمهية
التدريب تكمن يف توصيل املعلومة والتدريب عليها ،وليس عرض املحتوى يف صورة
خطبة أو عرض للمعلومات فقط.
•زمن قراءة الكلمة:
•يف اللغة االنجليزية معدل القراءة يف الثانية كلمتان.
•يف اللغة العربية معدل القراءة يف الثانية ثالث كلامت.
فيجب أن تضع يف ذهنك إذا كنت حترض مادة لتلقيها أمام احلضور ،كم من الوقت
ستستغرق؟ مخس عرشة دقيقة أم عرشين؟ جيب أن حتدد املدة الزمنية التي ستتكلم فيها
وذلك بالقياس مع عدد الكلامت.
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• مترين اخلطابة:
قم بكتابة بعض الكلامت عن موضوع معني سواء كان جمال ختصصك أو يف
القيادة أو التأثري ،واجعل كلامتك ال تتعدى مخسة أسطر ،واحفظها جيدً ا وحاول
أن تلقيها عىل احلضور ،سواء كان اإللقاء عن طريق قراءة املادة العلمية أو عن طريق
إلقائها من حفظك.
•اختبار أداء.
•اقرأ الورقة املوجودة أمام اجلمهور.
•مترين االرجتال:
استخدم ملحق الكتاب (-صفات املدرب
الناجح) -وتكلم عن أي نقطة وحاول أن ترجتل
فيها ،وال تتوقف فمن

املهم أال تقف صامت ًا

أمام اجلمهور ،فتحدث
وتكلم

مع

الناس

وأنطلق يف عامل االرجتال.
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•جهز مقدمة نارية:
املقدمة من أهم العنارص التي توضح إىل حد كبري هنجك يف فلسفة التدريب
واألسلوب اخلاص بك وطريقة تعاملك مع املتدربني الذين جاءوا ليتعلموا منك،
وإذا كنت قد اخرتت النهج الذي س ُيدخل املتدربني يف املوضوع بنشاط ومحاس ،فأول

دقيقتني مها أهم ما يف الدورة كلها ،وأمههام هي أول سبع ثواين يف بداية الدورة التدريبية.
لذا عليك جتهيز مقدمة نارية ،وأن تدخل بصوت عايل ،لتسمع الناس ،وليشعروا أن

لديك حضور قوى وكاريزما ،وحاول أن تتدرب عىل ذلك اليشء مرار ًا.

جيب التأكد من أن املتدربني يشعرون بالرتحيب وبأنك تقدر ما لدهيم من معلومات
ومهارات ،ومن أجل حتقيق ذلك جيب أن حتييهم وتتعرف هبم قبل بدء الدورة ،وجيب
أن تضع يف اعتبارك أهنم متوترون مثلك متا ًما.
•تقديم املتدربني:
ال بد من وجود شارات حتمل أسامء املتدربني إذا كانوا ال يعرفون بعضهم البعض،
فاملتدربون لن يتمكنوا من حفظ األسامء منذ بداية التدريب وينطبق األمر نفسه عليك،
ولذلك سيساعدك جدا استخدام الشارات التي حتمل اسم كل شخص ،ألنه ال بد من
استخدام األسامء واأللقاب يف التواصل من أجل خلق جو ديناميكي جيد مع املجموعة.
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•اختيار األلفاظ:
•استبدل الكلامت العامية بكلامت أقوى.
•اختار مجل تشد االنتباه باستمرار.
•ثمن معلوماتك وأعطها قيمة.
•استبدل كلامت البنات واألوالد بكلامت أفضل مثل الرجال النساء الشباب.
استخدم الكلامت املناسبة مثل أبيات الشعر وتضعها يف املوضوع ،وجيب أن تكون
اللغة بسيطة وسهلة الفهم ،فاللغة هي واحدة من أقوى النقاط التي متتلكها كمدرب ،لذا
جيب عليك أن تتحدث بشكل صحيح وبطريقة مفهومة وأن جتنب العبارات التي قد ال
يعرفها احلارضون.
كن محُ ددا وعملي ًا يف كالمك ،حيث جيب أن تكون تفسرياتك ملموسة وواضحة من
خالل االستعانة باألمثلة ،وحاول أن ترشح القضايا املعقدة بطريقة بسيطة وسوف يؤدي
ذلك إىل نتائج جيدة.
وفكر قبل أن تتكلم ،ال تتعجل وسيطر عىل املوقف واحرص عىل أن تتبع كلامتك
ترسع ،وجتنب التحدث بنغمة واحدة طول
أفكارك ،وغري إيقاع حديثك ولكن دون ُ
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الوقت واضبط إيقاع احلديث ،وتوقف بشكل درامي عندما يكون هناك يشء تريد
الرتكيز عليه ثم حتدث برسعة مرة أخرى.
امزح مع املتدربني مزاحا الئقا ،فحتى حتصل عىل مناخ جيد خالل التدريب جيب
احلفاظ عىل حس الفكاهة بشكل الئق ،فالفكاهة تُشجع املتدربني عىل املشاركة وتزيد
من اهتاممهم وتُسهل عملية التدريب بشكل عام.
ولكن من املهم عدم املبالغة يف املزاح حتى ال تصبح املحارضة تافهة ،وجتنب النكات
التقليدية ،فالنكات املبنية عىل جتاربك اخلاصة تكون أفضل ،وال تستخدم أبدا النكات
الشائعة يف احلياة اليومية ألهنا تكون يف بعض األحيان هجومية ،وخصوصا النكات التي
تتسم بالتمييز.
•االستشهاد:
•معلومات  -أخبار
•إحصائيات
•أقوال
•القرآن والسنة
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•أمثلة
•هل تعلم؟
•قصص (فأقصص القصص لعلهم يتفكرون)
•أصنع االبتسامة عىل وجوه املتدربني:
قال توماس إديسون أنه مل يعمل يوما يف حياته وأن كل حياته عبارة عن أوقات ممتعة!
أليس من الرائع إن تقول نفس األمر عن حياتك؟ إضافة الدعابة للتدريب اخلاص
بك هو إحدى الطرق التي يمكنك هبا إضافة املزيد من املتعة إىل أيام املتدربني ،فالناس
يتعلمون بشكل أفضل عندما يقضون وقتا ممتعا خالل العملية التعليمية.
•ابدأ الدورة باملزاح:
احرص عىل تأسيس مناخ مرح للدورة التدريبية من البداية ،حيث جيب أن تبدأ كل

دورة بنربة عالية لتمهيد الطريق لبقية الدورةُ ،
وكن إجيابيا ،حتى ترسل رسالة مفادها أن
هذا التدريب سيكون ممتع ًا.

من املمكن أن حتتوي تعليقاتك االفتتاحية عىل بعض الفكاهة ،إذ يمكنك أن حتكي
قصة مضحكة ولكن ابتعد عن النكات املفتعلة ،ألنه يف حالة إلقاء نكتة سيئة سيكون من
العسري تدارك األمر.

165

الفصل الثاني

برنامج
إعداد
المدربين

•أمهية املزاح مع املتدربني:
•ختفيف التوتر الذي يشعر به املتدربون يف البداية.
•تأسيس مناخ جيد لبقية الدورة.
•جذب انتباه املتدربني.
•توضح للمشاركني أنه بالرغم من أن الدورة التدريبية جادة جدا ولكنك
كمدرب ال تؤمن بأهنا جيب أن تكون كئيبة.
•يمكن استخدام الدعابة للتعامل مع املواقف غري املتوقعة.
وهنا بعض األمثلة التي قد ترغب يف جتربتها:
	•عندما تذكر كلمة غريبة يمكنك أن تقول" :سأوزع عليكم يف وقت الحق
ترمجة مطبوعة هلذه اجلملة".
	•إذا ذكرت نكتة سيئة يمكن أن تقول" :حسنا ،سأعود إىل مكتبي اآلن!"
	•إذا كنت تستخدم ميكروفون وتوقف عن العمل فجأة يمكنك أن تقول:
"من الواضح أن شخص ما قد سمع هذا العرض التقديمي من قبل".
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	•إذا كان املتدربون يتحدثون أثناء العرض التقديمي يمكنك أن تقول:
"ال ترتددوا يف التحدث فيام بينكم ".أو "أرى أنكم بدأتم يف االنقسام
ملجموعات مناقشة صغرية أمامي".
	•إذا أشار شخص ما أنك أخطأت يف كتابة كلمة ما يمكنك أن تمُ ثل أنك
تبحث عن يشء ما يف املخطط التوضيحي ثم تقول" :هل يعلم أحدكم أين
يوجد ا ُملدقق اإلمالئي هلذه اللوحة؟".

	•إذا كنت تعطي تعليامت غري صحيحة يمكنك أن تقول "هل يفهم اجلميع
جيد ًا؟ أم نسيتم متاما ما قلته؟ كان هذا جمرد اختبار ملعرفة إذا ما كان

يمكنكم إتباع التعليامت ،واآلن سأعطيكم اإلرشادات الفعلية ".
	•إذا أجاب أحد املتدربني عن سؤال بشكل غري صحيح يمكن أن تقول له:
"اإلجابة الصحيحة للسؤال اخلطأ!".
	•إذا انطفأت األنوار فجأة يمكنك أن تقول" ،ملاذا أشعر أنه عندما تأيت
األضواء مرة أخرى سأكون بمفردي؟"
الفكاهة يمكن أن تحُ ول وضع حرج إىل جتربة ممتعة ،فإضحاك املتدربني جيعلهم
يشعرون أهنم بحال أفضل وخيفف توتر املدرب خالل املواقف الصعبة.
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•أعط املتدربني فرصة للتفاعل:
ال تتعامل كام لو أنك جيب أن تكون مسئو ً
ال عن إضحاك اجلميع ،بل عليك إعطاء
فرصة للمشاركني أيضا باملزاح واالستمتاع بوقتهم.
•الفكاهة العملية:
أحيانا يستخدم املدربون بعض األلعاب أو األنشطة التي ليس هلا عالقة باملحتوى
أو العملية التدريبية .يمكنك أن تفعل ذلك ولكن لوقت حمدود وفكر يف طرق لتنشيط
وإمتاع املتدربني ويف نفس الوقت تكون مفيدة بالنسبة هلم.
قد تكون الفكاهة عملية ،عىل سبيل املثال عند تشكيل جمموعات صغرية أو تعيني
قائد للمجموعة الصغرية.
واآلن سنذكر طريقتني لتعيني قائد للمجموعة:
الطريقة األوىل :اطلب شخص ًا متطوع ًا من كل جمموعة ،وأخربهم أنك ال تستطيع

أن ختربهم ما الذي سيتطوعون من اجله قبل أن يتم اختيارهم ،دائام ما تضحكهم هذه
الطريقة ،بعد احلصول عىل متطوع من كل جمموعة ،أخربهم بأهنم يستطيعون اختيار
قائدا للمجموعة ،ويف الغالب سيتحرس اجلميع يف تلك اللحظة ألهنم مل يتطوعوا.
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الطريقة الثانية :وهي أن تطلب من كل جمموعة صغرية الوقوف يف دائرة,أطلب من

مجيع املتدربني توجيه إصبع السبابة للسقف والتفكري يف الشخص الذي يظنون أنه جيب
أن يكون القائد للمجموعة .
ثم اخربهم أنك ستعد من واحد إىل ثالثة ثم عليهم اإلشارة للشخص الذي يظنون
أنه جيب أن يكون القائد ،ثم يكون عىل كل جمموعة حساب عدد "األصوات" التي حصل
عليها كل شخص,ثم يتم اختيار الشخص احلاصل عىل أعىل األصوات ليكون القائد.
إضافة الفكاهة عند تشكيل املجموعات الصغرية هو أمر بسيط ومحُ بب .ومن الطرق
األخرى التي جربتها يف تكوين املجموعات الصغرية ،كانت من خالل وضع لوحات
صغرية حتتوي عىل نشاطات مضحكة يف مجيع أنحاء الغرفة.
وأطلب من املتدربني الوقوف بجانب اللوحة التي تصف شيئا يفعلونه ،ثم تقوم
بتكوين املجموعات عىل حسب األشخاص الذي قاموا بنفس النشاطات املضحكة.
 القصص:استخدام القصص أمر من األمور التي من املمكن أن يكون هلا تأثري إجيايب ضخم
عىل املتدربني ،فالقصص املؤثرة جتذب انتباه املتدربني وحتمسهم ،وهناك رشكات تلعب
عىل هذا الوتر.
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فمث ً
ال جتد رشكة بيكرس (رشكة إنتاج سينامئي أنميشن) تستخدم القصص املؤثرة
التي تتحدث عىل قصص كفاح أدت إىل النجاح والثراء ،والناس تقبل عىل أفالمها
وتشرتي أسهمها ألن أصحاهبا والعاملني فيها يبيعون احللم ويعرفون أهنم سيكسبون
هبذه الطريقة.
مثال أخر :رشكة (آبل) تقول :أهنا تريد أن تغري نظرية االتصاالت يف العامل,وأكرب
مدراء الرشكات يف العامل قبل أن يلقوا أي حمارضة يأتون بأفضل الناس التي تأيت
بالقصص ويطلبون منهم أن يكتبوا هلم قصة نارية يقصوهنا عىل اجلمهور.
الرئيس أوباما استطاع أن جيمع عرشة باليني دوالر حلملة إعالنية لكي يدخل
االنتخابات ،فهو استطاع أن يبيع للناس احللم حتى يأخذ ذلك املنصب .فأنت من
املمكن حتكي قصة جتعل الشخص يؤمن باحللم.
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ثان ًيا:احلقائب التدريبية

سنتكلم يف هذا اجلزء عن عدة أمور داخل احلقيبة التدريبية ،فلكل مدرب حقيبته
اخلاصة به يستخدمها يف كل دورة أو حمارضة يلقيها عىل اجلمهور ،وهذه احلقيبة حتتوي
عىل الوسائل واألساليب ،وقبل إعداد احلقيبة جيب أن يضع املدرب يف ذهنه طبيعة
اجلمهور الذي سيحرض له.
ثم بعد ذلك تقسيم املكان ومعرفة أركانه حتى يوظف ذلك املكان ويطوعه خلدمته
يف الدورة التدريبية ،وهذه بعض النقاط التي سنتحدث عنها وهي:
1.1فهم اجلمهور.
2.2معرفة املكان.
3.3الوسائل.
4.4األساليب.

171

الفصل الثاني

برنامج
إعداد
المدربين

العنصر األول :فهم الجمهور

حتى تقف أمام الناس وتوصل إليهم ما تريد أن تدرهبم عليه ،وجتعلهم يتقدمون

يف حياهتم جيب أن تفهمهم أولاً  ،فبعد الفهم تأيت الطرق والوسائل واألساليب التي
تستخدمها يف نصحهم ،وهلذا عليك أن حتدد من هو مجهورك؟.
 من هو مجهوري؟خيتلف الناس باختالف أنواعهم وسلوكياهتم وتربيتهم وثقافتهم وأعامرهم وأمور
كثرية ،وبناء عىل هذا االختالف جيب عىل املدرب حتديد نوعية اخلطاب املستخدم،
فخطاب كل فئة جيب أن ي
فمن غري املمكن أن

حتارض يف دورة للشباب
وتأيت بامدة تناسب
األطفال أو تناسب كبار

ً
وأيضا من غري
السن،
املقبول أن حتارض يف

أمور عامة وأنت تعطي

172
برنامج
إعداد
المدربين

الفصل الثاني

دورة تدريبية عن أمور ختصصية يف جمال معني ،فأنت بذلك تضيع من وقتك وتيسء

لسمعتك وتضيع منك مجهورك.

وهلذا جيب عليك عزيزي املدرب حتديد اجلمهور الذي سيحرض لك ألنه سيتوقف

عليه أمور كثرية منها:

•حتديد اجلمهور أمر يف غاية األمهية :جيب أن ختتار من سيحرض الدورة التدريبية
حتى ال تفاجئ بأنك يف الدورة تتكلم يف واد واجلمهور يف ٍ
فأصل الدورة
واد آخرَ ،

حتى تلفت وتؤثر يف ذلك اجلمهور ،فكلام حددت اجلمهور كلام ساعد ذلك يف

نجاحك مع الفئة التي ختاطبها.

•تطويع املادة عىل حسب اجلمهور :ختتلف املادة التي حترضها إذا كانت يف جمال
متخصص وحيرض فيه عدد من املسئولني الكبار ،عن املادة التي حترضها إذا كنت

ستتكلم عن جمال معني بوجه عام.

فمثلاً إذا كنت تعطي دورة ملجموعة من اجلمهور املحب لإلعالم ختتلف كليا عن

نفس الدورة حينام تعطيها لوزير اإلعالم واإلعالميني املتخصصني يف جمال اإلعالم،
فباختالف اجلمهور ختتلف املادة واحلقيبة التدريبية التي تقوم عليها.

•حتديد طبيعة اجلمهور :ذكور – إناث – عرب – أجانب – صم – مكفوفني –
إعاقة حركية – تعريفية ...الخ.
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•العمر :هل هم أطفال؟ ،أم يف سن املراهقة؟ أم يف سن الشباب؟ أم يف سن منتصف
العمر؟ أم يف سن التقاعد؟.

•املستوى الثقايف :وهو املدى الثقايف والتعليمي للجمهور ،هل هم من غري
املتعلمني ،أم املهنيني ،أم خرجيي اجلامعة ،أم أهنم أساتذة جامعيني ،كل ذلك يؤثر
يف حتديد فئة اجلمهور الذي ستختار أن حيرض دورتك التدريبية.

•القدرات واإلمكانيات :وهي أمور أخرى سواء كانت مهارهتم أم مستواهم يف
اللغات األجنبية ،جيب أن حتدد كل التفاصيل املمكنة عن من هم مجهورك.

ً
أيضا من األمور التي جيب أن ختتارها يف اجلمهور وحتددها مسب ًقا قبل البدء يف الدورة

التدريبية ،هي املتطلبات السابقة للدورة ،وهي:
 -رشوط املتقدمني للدورة التدريبية:

	•شهادات :مستواهم العلمي ودرجاهتم العلمية ،أو شهادات يف ختصصات معينة
يف جمال متخصص.

	•مستوى معييش معني :سواء كان مستوى اجلمهور املادي (فقراء – متوسط –
أغنياء).

	•خربة معينة :وهي عدد سنوات اخلربة التي قضيتها يف جمال ختصيص ستقام الدورة
التدريبية فيه ،وهكذا.
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	•احلالة االجتامعية معينة (متزوج – مطلق – أب – من أهايل األشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة ..الخ).

بعدما أن حددت اجلمهور الذي سيحرض لك ،وحددت الفئة التي ستتعلم منك،

فأنت اآلن أمام أمر آخر أال وهو كيفية معرفة أنواع املتدربني ،ويساعدك ذلك عىل التأثري

يف كل احلارضين ،فال خيرج أحد من تلك الدورة إال وقد استوعب كل تفاصيل تلك
الدورة ،فاإلدراك واالستيعاب خيتلف من فرد لآلخر ،فالناس خيتلفون يف عملية اإلدراك

واالستيعاب ٌ
كل عىل حسب وعيه ومدى مهاراته.
 أنواع املتدربني:	•التقسيم األول :من حيث الوعي واملهارة:

خيتلف وعي ومهارات املتدرب الذي حيرض لك يف الدورة التدريبية عن الذي جيلس

بجواره ،فقد جتد بعض الناس تتجاوب معك والبعض اآلخر ال ،لذا عليك أن تأخذ

وقتك يف الرشح وتقف عند كل نقطة وتعطيها حقها.

انتبه هلذا األمر فبعض املتدربني لدهيم مهارات عالية ووعي عال ،والبعض اآلخر

عنده مهارة قليلة ووعي ضعيف ،والبعض اآلخر عنده مهارة عالية ووعي ضعيف،

وأخر صنف عنده مهارة ضعيفة ووعي عال ،كل واحد من هؤالء جيب أن تتعامل معه
بنوعيه وطريقة معينة.
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مهارة قليلة

الوعي /املهارة

مهارة عالية

وعي قليل

النوع األول :مهارة

النوع الثاين :مهارة عالية

وعي عال

النوع الثالث:مهارة

النوع الرابع:مهارة عالية

قليلة ووعي قليل
قليلة ووعي عال

ووعي قليل
ووعي عال

كيف تتعامل مع كل نوع من أنواع املتدربني ،وكيف حتمسه وتشجعه وتوصل إليه

املعلومة بطريقة صحيحة تساعده عىل املشاركة معك يف الدورة بل والتأثري فيه ً
أيضا:
	•املتدربون أربعة أنصاف:

النوع األول :مهارة قليلة ووعي قليل :استخدم معه أسلوب التدريب ،فتقوم بتدريبه

مرة ومرتني وثالث مرات حتى يفهم املعلومة وتتأكد أنه قد أدركها واستوعبها جيدً ا،
فال تلق عليه املعلومة مرة واحدة فقط ولكن جيب أن تدربه عليها جيدً ا.
النوع الثاين :مهارة عالية ووعي قليل :استخدم معه أسلوب التشجيع ،يساعده

التشجيع عىل الفهم أرسع فهذا النوع ينقصه الوعي لذا فاألسلوب األمثل ملعاجلة هذا
األمر هو أن تشجعه عىل الفهم .
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النوع الثالث :مهارة قليلة ووعي ٍ
عال :تستخدم معه أسلوب التوجيه ،هذا النوع
من املتدربني جيب أن توجهه إىل الطريق الصحيح فوعيه ومعرفته جيدة فهو عىل علم
وعنده من املعلومات الوفرية ،ولكن ما ينقصه هو أن يسلك الطريق الصحيح ،فنتيجة
قلة مهاراته جيب أن تستخدم معه أسلوب التوجيه.
النوع الرابع :مهارة عالية ووعي ٍ
عال :هذا النوع من املتدربني تستخدم معه
أسلوب التفويض ،فأنت متأكد أنه يستطيع أن يقوم بالتدريب ،فذلك املتدرب عنده
من املهارة وعنده من الوعي ما يؤهله إىل أن يكون مدرب ًا ناجح ًا ،فام حيتاجه فقط
هو أن يقف أمام الناس حتى ينطلق يف عامل التدريب ،فام حيتاجه منك هو أن تثق به
وتفوضه.
فيجب عليك عزيزي املدرب أن توزع جهودك عىل املتدربني ،وتقوم بتشجيعهم
وحتميسهم جيدً ا حتى ترى إبداعاهتم خترج إىل النور ،وإذا كان عندك شخص جاهز
وحيتاج فقط لفرصة حتى يقوم بالتدريب وخيرج ما عنده من مهارة يف التدريب ،ما عليك
إال أن تعطيه الفرصة حتى يفعل ذلك ويصبح مدرب ًا ناجح ًا ،فقط أعطه فرصه فهذه هي
اخلطوة األوىل.

177

الفصل الثاني

برنامج
إعداد
المدربين

	•التقسيم الثاين :من حيث أصناف الشخصيات:
ختتلف شخصيات املتدربني فهم يأتون من كل مكان ،فمنهم من يتنافس للحصول
عىل مركز االنتباه وذلك من خالل التحدث بطريقة سلبية وبعصبية ،وعىل النقيض
قد ترى من يتجاهل اجلميع ويرفض إجراء اتصال برصي مع أي شخص من البداية،
فيجب االنتباه لكيفية التعامل مع أصناف الشخصيات املختلفة مما يساعد عىل حسن سري
الدورة التدريبية ويكون له تأثري عىل املناخ اإلجيايب الذي حتاول عمله ،وسنقف مع بضع
أشهر أنامط الشخصيات للمتدربني:
	•نجم السينام:
نجوم السينام حيبون خطف األنظار ويريدون أن يكونوا حمط تركيز اجلميع ،ويف
بعض األحيان يكون لدهيم الكثري من الطاقة املكبوتة وكل ما حيتاجونه هو تركيزها يف
اجتاه إجيايب.
	•كيفية التعامل مع نجوم السينام:
أطلب منهم املساعدة يف الرشح العميل أو املهام األخرى ،وبالتايل ستستخدم
رغبتهم يف احلصول عىل االهتامم لصاحلك.
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وضح هلم أنك ترغب يف احلصول عىل أفكار اآلخرين أوال" :دعونا نرى ما
يظنه اآلخرون".
تعيني فرتة حمددة من الوقت لكل إجابة.
	•اخلجول:
يأيت هذا النوع يف عدة نامذج منها:
 -1شخص حيب األحاديث اجلانبية التي حتول دون مشاركته ،قد يكون مرتدد ًا يف
املشاركة  ،وقد يكون شارك يف وقت سابق من اجللسة ولكن انسحب اآلن.

كل واحد من هؤالء املتدربني لديه أسبابه للعب دور اخلجول أو الكاره للمشاركة
وبعضها قد يكون إجيابيا ،عىل سبيل املثال قد يكون هذا الشخص سعيدا للغاية
حول املفهوم الذي تقدمه لدرجة أنه يريد مشاركة الكيفية التي سينفذها مع املتدرب
املجاور له ،وهم يف الغالب ال يعلمون أهنم يتسببون يف الفوىض للمجموعة.
 -2بعض اخلجولني يرتددون يف التحدث ويمكن أن يكون السبب ببساطة هو

أهنم أصحاب طبيعة خجولة ،فهناك بعض املتدربني حيبون املشاركة  %100خالل
التدريب والبعض اآلخر نوع محُ لل و ُيفضل التفكري أكثر من الكالم.
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-3من شارك يف بداية اجللسة وانسحب اآلن ،وهذا النوع جيب أن تنتبه إليه أكثر
من اآلخرين ،وذلك ألنه من املؤكد أن شيئا ما حدث خالل الدورة أدى خلفض
نسبة مشاركته ،وربام تلقى هذا الشخص بعض األخبار السيئة خالل االسرتاحة
أو شيئا ما حدث خالل الدورة أزعجه.
	•كيفية التعامل مع هؤالء ؟
استخدام التكنولوجيا :فاألشخاص ذوى النزعة االنطوائية يقضون أوقات
طويلة بمفردهم أمام احلاسب الشخيص أو مع اهلاتف الذكي ،وهو النوع
من البرش ُيفضل أن يسمع لذا فهو أفضل الناس التي تستشريها يف موضوع.
لذلك فمن أفضل الطرق جلعل االنطوائيني يتكلمون معك ويشاركوك هي
استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة.
إدارة املحادثات اجلانبية :من خالل الوقوف وراء من يتحدثون وتطلب أن
ينتبه اآلخرون ملا يقولون ،غالبا ما تنجح هذه الطريقة.

اطرح سؤال مبارش للشخص الذي يعزف عن الكالم ،وابدأ باألسئلة
السهلة التي ال ختترب املعرفة ،وحاول االلتفاف حول املجموعة واالستامع

لشخص واحد يف كل مرة.
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وهي وسيلة جيدة لالستخدام معهم ،يمكنك أيضا تشكيل جمموعات

نقاش صغرية إلجبار املتدرب اخلجول عىل الكالم.

بالنسبة لألشخاص أصحاب النشاط يف البداية ولكنهم توقفوا اآلن :ينبغي
أن يكونوا مصدر قلق لك .قم بأخذ الشخص جانبا يف أول فرصة (ربام
خالل اسرتاحة).

واسأله ما الذي تغري ،ويف كثري من األحيان يكون حدث أمرا ما خارج

الدورة التدريبية ،ويف بعض األحيان قد تكون أن فعلت أمرا ما جعله

ينزعج ويتوقف عن املشاركة.

إذا كنت ترغب يف املشاركة من اجلميع :أطلب من فئة إرسال إجاباهتم عىل
بطاقات دون التحدث عنها لفظيا ،وهذا األسلوب يعطي اجلميع فرصة

عادلة ،فهي حتافظ عىل املتدربني املحبني للكالم مشغولني يف الكتابة يف حني
تُعطي املتدربني اهلادئني فرصة للتفكري من خالل ردودهم.

	•كثري املزاح:
قد يكون سبب مزاحهم هو رغبتهم يف جذب االهتامم ،متا ًما مثل نجوم السينام ،وقد

يكون لدهيم موقف إجيايب وحياولون إضفاء جو من الدعابة إىل الدورة التدريبية.
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	•كيفية التعامل معهم:
جتاهل الفكاهة طاملا أهنا ليست ختريبية ،ولكن انتبه من ترك كثريي املزاح مما
يؤدي إىل استمرار هذا الشخص يف إلقاء النكات.
أطلب من كثري املزاح الربط بني نكاته وبني النقطة التي تتم مناقشتها.
ُ قم بإعطاء بعض املالحظات للمتدرب كثري املزاح خالل االسرتاحة
القادمة.
اسأل املتدرب كثري املزاح أسئلة جدية ،فإذا مل يتمكن من تقديم إجابات
جدية اعلم أن لديك مشكلة حتتاج ملعاجلتها مع هذا الشخص.
إذا انترشت الفوىض بني املجموعة وخرجت عن نطاق السيطرة ،عليك أن
تعطيهم اسرتاحة ثم تكمل.
	•املامنع:
املامنعون هم الرافضون يف املجموعة ،هم السلبيون الذين يظنون أن كل ما نقوم به
سيفشل ،وهذا النوع من الناس لديه معلومات أساسية قيمة ،ولكنهم ال يعرفون كيفية
رشحها بطريقة مناسبة.
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	•كيفية التعامل مع املامنعني:
أطلب منهم اقرتاح بدائل أفضل.
تأكد من أهنم ال حيولون نقاش املجموعة إىل موضوع عريض يدعم
أجندهتم اخلفية.
اسأل املجموعة عن رأهيا بغض النظر عن ما يقوله املامنع.
اسأهلم "ما الذي نحتاجه جلعل الفكرة( -املفهوم والتغيري أو غريها)-
تنجح؟" توقع منهم أن يجُ يبوا بـ "أهنا لن تنجح" ،استمر يف سؤاهلم نفس
السؤال أربع أو مخس مرات حتى جتد اإلجابة ،وتأكد أن أفكارهم جديرة
باملتابعة.
	•ا ُملهاجم:
ُيلقي املهامجون انتقادات الذعة موجهة للمدرب واملتدربني اآلخرين أو املحتوى،
وقد ُيطلقون ألقاب سيئة عىل الناس وينظرون إليهم نظرات ُمهينة.
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	•كيفية التعامل مع املهامجني:
اطلب منهم حرص تعليقاهتم عىل املوقف وليس الناس.
ذكرهم بالقواعد األساسية التي وضعتموها سويا فيام خيص االحرتام.
قد ال يعرف بعض املهامجني تأثري ما يفعلونه عىل اآلخرين ،ويف هذه احلالة
قد تكون مالحظات املدرب مقبولة بالنسبة هلم وسيقدروهنا.
اسأل املتدربني اآلخرين إن كانوا متفقني مع تعليقاهتم أم ال.
أحيانا يكون من األفضل مناقشة تعليقاهتم بشكل أوسع.
إذا كانت مهامجتهم ال تتعلق باحلضور وال تؤثر عليهم فانتظر حتى
االسرتاحة ثم ناقشهم لتعرف جذور املشكلة.
	•ا ُملهيمن:
املهيمنون يستغرقون الكثري من الوقت يف الكالم و يكررونه ،وأحيانا يتحدثون
ببطء وبقدر كبري من التفصيل ،وال يمكنك جتاهل املهيمنني وذلك ألهنم سوف يسببون
اإلحباط وامللل للمشرتكني اآلخرين وسيجعلوهنم يفقدون االهتامم.
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	•كيفية التعامل مع املهيمنني:
توقف عن االتصال البرصي هبم وأطلب من شخص آخر اإلجابة عىل
السؤال.
ُ قم برفع يدك لألعىل كأنك تحُ اول إيقاف سيارة إذا استمروا يف الكالم
دون توقف.
أفرض مدة زمنية معينة لكل متدرب يف التعليق.
قم بإنشاء قائمة جديدة (عىل صفحة من اللوحة الورقية لتسجيل األسئلة
أو األفكار) ،وتستخدم هذه القائمة إلضافة التعليقات الغري مناسبة
للمناقشة يف الوقت احلايل ولكن سيتم تناوهلا يف وقت الحق يف الدورة،
هذا يمنع تكرار نفس التعليق.
عىل الرغم من أن هناك أنواع أخرى من املتدربني التخريبيني مثل كثري الكالم
واجلاهل والذي يدعي معرفة كل يشء إال أن معرفة كيفية معاجلة األنواع الستة السابقة
ستجعلك جاهزا للتعامل مع معظم املواقف التي ستواجهها ،ويف مجيع احلاالت من
األفضل حتديد احتياجات األشخاص التخريبيني ألن ذلك سيساعدك يف الوصول حلل.
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نصائح للتعامل مع اجلمهور:
شجع عىل املشاركة من البداية :خلق بيئة آمنة واحلفاظ عليها يبدأ حلظة دخول
• َ
املتدرب األول للغرفة بغض النظر عن التوقيت.

وألقي التحية عىل أول شخص وقدَ م نفسك واعرف املزيد عنه وعن سبب
التحاقه بالدورة التدريبية أو غريها من املعلومات التي قد تفيدك كمدرب،
وبينام يواصل املتدربون للوصول قدَ م نفسك هلم بقدر املستطاع.
•استخدام البطاقات للمتدربني اخلجولني واملرتددين :يمكن لبطاقات
املالحظات أن تكون املنقذ لزيادة املشاركة ،فإن املتدربني اخلجولني واملرتددين
قد حيتاجون إىل وقت للتفكري يف إجاباهتم قبل أن يشاركوك هبا ،والبعض
اآلخر من املتدربني ال حيب التحدث عىل اإلطالق.
•أعط للمتدربني فرصة القيام بدورك لبعض الوقت :ابحث عن بعض الطرق
إلعطاء املتدربني الفرصة للقيام بدورك كمدرب لبعض الوقت.
الطرق اإلبداعية التي تسمح للمتدربني بمامرسة دور ا ُملدرب هي وسيلة رائعة
للحصول عىل أكرب قدر من املشاركة ولنرش الثروة املعرفية للمتدربني.
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•أطلب من أحد املتدربني قيادة املناقشة :ويمكنك حتديد مضمون املناقشة ،عىل
سبيل املثال اسأل املتدربني كيف سيقومون بتطبيق هذا عىل وظائفهم.
شجع املتدربني عىل التحدث مع بعضهم البعض :بدال من توجيه مجيع
• َ
التعليقات لك.

•املشاركة ثم تكرار املشاركة :عندما يبدأ املتدربون يف التفاعل معك من خالل
املشاركة اللفظية بالطبع سرتيدهم أن يستمروا يف املشاركة بنفس املستوى،
فطريقة ردك عىل املتدربني الذين يسامهون معك يف الدورة يمكنها أن
تشجعهم عىل تكرار مشاركتهم وسيكون األمر بمثابة نموذج محُ فز ألولئك
الذين مل يشاركوا حتى اآلن ليبدءوا يف التفاعل معك.
• ِقف عىل قدميكُ :قم بنقل املتدربني يف مجيع أنحاء الغرفة لتشجيع املناقشات
مع املتدربني اآلخرين ،فاحلركة املستمرة حتافظ عىل تدفق الدم إىل الدماغ
ومتنع كسل ما بعد الظهر ،وباإلضافة إىل ذلك ستزيد احلركة املستمرة من نسبة
املشاركة.
• ُقل الكثري دون النطق بكلمة واحدة :بالتأكيد ما تقوله لفظيا من جمامالت
وشكر والتوضيحات وحتى اختالفاتك يف الرأي ستُشجع ُ
ُ
احلضور عىل
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املشاركة ،ومع ذلك أحيانا تتحدث لغة اجلسد أكثر من الكلامت ،استخدم
التأثري القوي للتواصل الغري لفظي يف التشجيع عىل املشاركة.
•جتنب النظر لساعتك بشكل متكرر حتى أن كان ذلك بنية حتديد الوقت :تعلم
حتديد الوقت دون النظر للساعة باستمرار.
•اإلجابات التي حتظى عىل االهتامم :عندما تطرح األسئلة ال تتوقف عند اإلجابة
األوىل حتى إن كانت صحيحة ،هذه وسيلة رائعة لبدء حوار مثري لالهتامم
وجلعل املتدربني يفكرون يف كل ما يتم طرحه.
•املشاركة حتى هناية الدورة :ليس هناك حاجة ألن تتوىل أنت إهناء اجللسة
التدريبية ،يمكنك إهناء اجللسة بنفس حجم املشاركة الذي بدأت هبا ،فاطلب
من املتدربني مشاركة أمر ما مع اآلخرين مثل( :ترصف ما لينفذه اجلميع فورا،
أو أكثر معلومة مثرية لالهتامم تعلموها ،أو أسئلة جديدة تُراودهم كنتيجة
للدورة تدريبية).
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 القدرة عىل تطويع الدورة والتامرين:بعدما حددت احلقيبة التدريبية ومن هو اجلمهور الذي ستعطيه الدورة التدريبية،

ولكن قد حيدث تغيري جذري يف عدد احلضور فمثلاً عند حتضريك للامدة العلمية جهزهتا

عىل حسب عرشة أشخاص فقط وفوجئت أن عدد احلضور أصبح مخسني شخص ًا فام
الذي ستفعله.
أو تغري نوع احلضور فمثلاً كانت الدورة للنساء فقط ووجدت يف احلضور عدد
من الرجال أو كانت الدورة لألطفال ووجدت أن هناك عدد من كبار السن من ضمن
احلضور ،ما الذي ستفعله؟
•مرونة تامة يف تغيري التامرين والنامذج :اجعل عندك من املرونة الذهنية واحلركية
واإلبداعية لتحويل تلك الدورة إىل حمارضة ،ولتقم بتغيري التامرين التي كانت

خمصصة لعدد صغري أن تبدهلا بتامرين تسع عدد احلضور الذي أمامك.
•املرونة يف تغيري املستوى الثقايف :جيب أن جتعل يف ذهنك بدائل رسيعة حينام جتد
أن املستوى الثقايف الذي أمامك تغري كل ًيا ،فالدورة التي تعطيها لصغار السن
ال تتناسب مع كبار السن ،والدورة التي تعطيها ملجموعة من املوظفني ختتلف

عن الدورة التي تعطيها ملجموعة من الوزراء ،فإنه لكل مقام مقال.
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•االستعداد للمفاجئات :كلام جاءك مجهور خمتلف قم بتغيري وتبديل الدورة
وحول الدورة التدريبية إىل كوتشنج واستخدام أسلوب اإلرشاد.

بعدما حددت اجلمهور الذي سيحرض لك ،واستعددت للمفاجأة التي من املمكن
أن حتدث لك سيكون عندك من املرونة الكافية لالستيعاب أي مفاجأة ،اآلن نتعرف
عىل املكان.
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العنصر الثاني :المكان

يعترب املكان من أهم األمور التي جيب عىل املدرب أن يلتفت إليها جيدً ا ،فكلام كان
املكان الذي تعطي فيه الدورة التدريبية جمهز ًا باألدوات احلديثة كلام ساعد املدرب عىل
إنجاح تلك الدورة.
جيب أن حيتوي املكان عىل عدة أمور :منها (أداة العرض ،كرايس مرحية للمتدربني،
سبورة ،جتهيز األقالم للكتابة عىل السبورة ،جتهيز نوعية اإلضاءة ودرجاهتا).
كذلك مكان إقامة الدورة مهم جدا ،فمعرفة املكان اجلغرايف للدورة ،بحيث ال
يكون مكان الدورة يف منطقة بعيدة عن املتدربني ،أو يف مكان من الصعوبة الوصول
إليه ،فيجب عليك أن ختتار مكان مناسب للمتدربني سواء كان قريب من مكان عملهم
أو من السهولة بمكان الوصول إليه.
جيب عليك زيارة املكان مسب ًقا حتى يتسنى لك تعديل أو إضافة أو تغيري مكان
الدورة أو القاعة التي ستعطي فيها الدورة ،فتتأكد أهنا مناسبة للجمهور املستهدف سواء

كانوا (أطفا ً
ال – نساء – معاقني...-الخ).
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فمثلاً لو كان احلضور من ذوي اإلعاقة جيب أن حترص عىل وجود الكرايس
املجهزة هلم ،واجللوس بطريقة صحيحة حتى يستطيعوا أن يشاركوا ويتفاعلوا معك
يف تقديمك للدورة.
شكل القاعة:
خيتلف كل شكل من أشكال القاعات عىل حسب ما تريد أن توصله للمتدربني،
سواء كان تقسيم شكل القاعة عىل حسب العدد املتدرب يف الدورة ،أم عن نوعية
التدريب الذي ستقوم بإعطائه.
وجيب أن يعطي شكل عرض األثاث داخل القاعة للمتدربني فكرة عن طبيعة
الدورة التدريبية ويؤثر عىل توقعاهتم ،وكذلك يؤثر عىل شكل القاعة نوع األنشطة
التدريبية والتامرين التي ستقوم باستخدامها أثناء املحارضة.
يؤثر شكل القاعة بقوة يف عملية التدريب ،فهو يؤثر يف طريقة وأسلوب التدريب
الذي يتبعه املحارض ،وله عالقة بمشاركة وتواصل املتدربني مع املدرب أثناء الدورة
التدريبية فشكل القاعة يؤثر عىل ذلك التواصل.
وخيتلف شكل القاعة ً
أيضا إذا ما كان احلضور ذكور ًا أو ً
إناث وطريقة جلوسهم يف
ريا يؤثر شكل القاعة يف
القاعة سواء كان ذلك يف املجتمعات الرشقية أم الغربية ،وأخ ً
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عدد املتدربني يف الدورة ،حيث أنك لن تستطيع أن تدرب مخسني فرد ًا يف غرفة ال حتتمل
أكثر من مخسة وعرشين فقط.
أشكال القاعات التدريبية:
إذا نظرنا إىل أشكال القاعات لوجدنا أنه ليس هلا شكل موحد فكام قلنا فإنه يؤثر
يف شكل القاعة عدة أمور ،وهلذا سنعرض لك بعض أشكال القاعات املستخدمة يف
التدريب.
•الشكل الدائري:
وهو شكل جيعل احلضور منقسمني عىل شكل جمموعات صغرية ،وهذا التقسيم
يسمح لتفاعل احلضور كل مع جمموعته يف التامرين والتدريبات ،ولكن من عيوبه أنه
حيرم احلضور من التواصل مع املجموعات األخرى ،و حيتاج ملساحة مكان كبرية.
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•شكل القاعة حرف :U
يساعد ذلك الشكل عىل ظهور املدرب ولكن عيبه يف أنه يضعف من مشاركة احلضور
بعضهم مع بعض ،وكذلك يتطلب مساحة كافية ليسهل حركة احلضور ،ويكون فيه
مشكلة يف ورش العمل.

•الشكل النصف حلقي:
يساعد ذلك الشكل املدرب باالتصال اجليد مع من يريد من احلضور ولكن عيبه أن
فرص االتصال فيه بني احلضور ضعيفة.
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•الشكل املصفويف:
وهو من األشكال املستخدمة يف إعطاء الدورات التدريبية ولكن يعتمد أكثر عىل
أسلوب املحارضات وعرض املعلومات.

ال تقترص احلقيبة التدريبية فقط عىل اجلمهور واملكان ولكن ً
أيضا جيب جتهيز عدة

أمور ً
أيضا ،وهي تنظيم وإدارة املكان.
تنظيم وإدارة املكان:

هناك أمور عديدة جيب أن هتتم هبا يف إدارة املكان وتنظيمه ،فعدم االهتامم هبا يؤثر
عليك بطريقة أو بأخرى حينام تعطي الدورة التدريبية ،وهي كالتايل:
•درجة اإلضاءة :هل هي كافية؟ وهل يوجد شاشات لعرض أفالم عند احلاجة؟
•الكهرباء :أين هي منافذ الكهرباء وهل ستحتاج ألسالك إضافية وحموالت؟
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•األثاث :هل هناك ما يكفي من الكرايس والطاوالت وهل من املمكن تغيري
أماكنها؟

•اجلدران :هل من املمكن عرض مواد عىل اجلدران أم أنك ستحتاج الستخدام
السبورة؟

•املعدات :ما هي املعدات املتوفرة ،وهل هي تعمل؟ وهل هناك مصابيح
احتياطية؟

•املطبخ :هل يمكن إعداد الطعام يف املكان (هل هناك أكواب..... ،الخ) أو أنك
ستضطر جللبها (مثل القهوة)؟

•املراحيض :هل هي موجودة وهل هي نظيفة ومفتوحة وهل هناك ورق توليت؟
•طريقة الوصول :هل من السهل الوصول لألماكن أم أن املتدربني سيحتاجون
خلريطة ،وهل هناك مواقف سيارات ووسائل لذوي االحتياجات اخلاصة؟

مشكالت تنظيم وإدارة املكان:
قد حتدث العديد من املشكالت أثناء التدريب متعلقة بتنظيم وإدارة املكان والقاعة
التدريبية ،وهلذا سنحاول عرض بعض املشكالت املتعلقة بتنظيم وإدارة املكان وحلها:
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•الغرف ال تساعد عىل التدريب:
قد جتد نفسك تقدم تدري ًبا يف غرفة مل تصمم هلذا الغرض عىل اإلطالق ،فقد

تكون يف غرفة االجتامعات وأمامك طاولة كبرية وال يوجد أي جمال لتقسيم املتدربني
إىل جمموعات صغرية أو قد جتد عمود كبري يف وسط الغرفة ،أو قد تكون الغرفة ممتلئة
باألثاث وهناك مساحة صغرية للمتدربني للجلوس.
يف أي من هذه احلاالت إن مل تعرف باألمر إال قبل التدريب بـ  60دقيقة فعىل األرجح
لن تستطيع فعل يشء حيال ذلك.
فيجب عىل األقل أن تسأل هل هناك غرفة أخرى متاحة أو أهنا ستكون متاحة يف فرتة
االسرتاحة أو الغداء القادمة ،وإذا مل يكن هناك أي غرف متاحة فعليك أن تقوم برتتيب
الغرفة بأفضل طريقة ممكنة لتجعلها مناسبة للتدريب ولعدد املتدربني ،وحتقق من وجود
مساحة خارج الغرفة فقد حتتاجها يف حالة أن العدد كبري.
•األثاث غري مناسب للتدريب:
قد يبدو هذا األمر ليس له عالقة بوظيفتك األساسية ولكن ضامن توافر كرايس
وطاوالت مرحية وغري قابلة لسقوط املتدربني هي جزء من مسؤوليتك ،فيمكنك أن
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تعرف إن كانت الكرايس ستكون مرحية أم ال بمجرد دخولك لغرفة التدريب والنظر
إليها ،وقد جتد حتى أن املتدربني حيتاجون نوع الطاوالت املتصلة بالكريس.
وقد حتتاج أيضا للبحث عن مساحة أخرى للجلسات اجلانبية ،فمثلاً تأخذ املتدربني
للخارج ليجلسوا عىل طاوالت احلديقة لعمل أنشطة يف جمموعات صغرية ،فاملتدربون
ُيقدرون حتى أصغر األشياء التي تقوم هبا لتوفري راحة إضافية.
•املعدات التدريبية ال تعمل:
هناك الكثري من املشكالت التي قد حتدث للمعدات ،بد ًءا من أهنا من املمكن أن ال

تصل أو ينساها شخص ما أو يتم تسليمها للغرفة اخلاطئة أو من املمكن ببساطة أن ال
تكون متوفرة ،فتعترب املعدات هي من أهم أساسيات أي تدريب وأي خلل هبا سيؤدي
إىل مشكلة كبرية.
ويمكن جتنب بعض مشاكل املعدات التدريبية ولكن البعض اآلخر ال يمكننا منعه،

وهلذا ُقم دائماً بالتحقق من املعدات اخلاصة بك مرتني ،وأطلبها عىل األقل قبل بدء
التدريب بأسبوع.
وعند وصولك إىل القاعة التدريبية اخلاصة بك حتقق من املعدات أولاً  ،وتأكد من أن
كل يشء يعمل بشكل جيد وأن األسالك مثبتة بصورة صحيحة ،ومن أن يتم تعبئة لوحة
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املخطط التوضيحي بورق جديد غري مستخدم ،وعىل أية حال عندما حتدث أي مشكلة
متعلقة باملعدات عليك أن تقوم بالتايل:
أن يكون لديك خطة احتياطية.
أن حتافظ عىل هدوءك.
ُقم باالعتذار هلم بإجياز وحاول إصالح املشكلة يف مدة ال تزيد عن أربع دقائق ،ومن
املمكن أن تعطي املشرتكني اسرتاحة قصرية ،ولكن ال تسمح هلم باجللوس ومشاهدتك
وأنت حتاول إصالح املعدات اخلاصة بك.
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العنصر الثالث :الوسائل التدريبية

تساعد الوسائل التدريبية يف توصيل املعلومات بصورة أرسع بكثري من طريقة عرضها
فقط عىل اجلمهور يف صورة معلومات ،فاستخدام تلك الوسائل يساعد عىل تذكر املرء
لألمور التي تعلمها خالل الدورة التدريبية ،وهلذا حينام نستخدم تلك الوسائل فإهنا
جتعل املتدرب يتذكر املعلومة يف أطول فرتة ممكنة.
ملاذا نستخدم الوسائل التدريبية؟
"قل يل وسوف أنسى أرين ولعيل أتذكر أرشكني وسأفهم"
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كم نتذكر بعد فرتة عرشة أيام؟
تأيت أمهية الوسائل التدريبية يف أهنا تساعد عىل تذكر املتدرب وتثبيت املادة التدريبية

يف ذهنه أطول فرتة ممكنة ،فإن املرء يتذكر بعد عرشة أيام:
بعد  15 -10يوم ما نقرأه.
بعد  20 -13يوم ما نسمعه.
بعد  35-25يوم ما نراه.
بعد  75 -يوم ما نسمعه ونراه.
بعد  80 -60يوم ما نقوله.
بعد  95 -85يوم ما نقوله ونعمله.

ومن هنا تأيت أمهية الوسائل التدريبية ألنه من خالهلا تكون القاعة أكثر تشاركية

وبالتايل أكثر تفاعال.

الوسائل البرصية والسمعية:
يعترب دور الوسائل البرصية والسمعية مهم يف التدريب الذي تقوم به عندما تريد

رشح جز ًءا معينًا أو التأكيد عليه ،فإهنا تنقل املعلومات وتؤكدها للمتدربني ،وهلذا عليك
التخطيط هلا بعناية قبل الندوة.
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حيث أن مجيع الوسائل البرصية والسمعية تساعد املدرب عىل تنظيم العرض

التقديمي ،ولكن انتبه فإن هذه الوسائل ال تغني أبدً ا عن املدرب ،فاملدرب هو دائماً أهم
وسيلة سمعية وبرصية للمتدربني.
فوائد الوسائل البرصية والسمعية:
املتدربون يتعلمون من خالل حواسهم اخلمس ،وتشري األبحاث إىل أن نسبة التعلم
الذي حيدث برص ًيا أعىل بكثري من احلواس األربعة األخرى جمتمعة ،نسبة التعلم من
خالل احلواس اخلمسة كالتايل:
التذوق 1 :باملائة
اللمس 1.5 :باملائة
الشم 3.5 :باملائة
السمع 11 :باملائة
البرص 83 :باملائة
جتد أن نحو 70باملائة من الثقافة الغربية عبارة عن ثقافة التعلم البرصي ،إضافة
الدعم البرصي لرسالتك السمعية يضيف فائدة كبرية للمتدربني يف الدورة التدريبية،
حيث سيفهم املتدربون املعلومات بشكل أرسع وعىل نحو أفضل.
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وسيحتفظون باملعلومات لفرتة أطول إذا تم إضافة صور للدورة التدريبية اخلاصة

بك ،وبينام أنت تناقش املحتوى مع املتدربني سوف تساعدك الوسائل املرئية عىل أن

وضوحا وأكثر ً
إجيازا.
تكون أكثر
ً

•أنواع الوسائل البرصية والسمعية:
لديك عدد من اخليارات املتاحة فيام يتعلق بأنواع الوسائط ،بداية من شاشات

الكمبيوتر وحتى الورق العادي .وجيب أن تدعم الوسائل اإلعالمية الدورة التدريبية
اخلاصة بك وجتعل من السهل عىل املتعلم اكتساب املهارات أو معرفة املقصود.
•نظم اإلسقاط احلاسوبية:
سيطرت العروض التقديمية بواسطة باور بوينت عىل عامل التدريب بشكل كبري،

وذلك ألهنا سهلة ورسيعة التصميم ،فاألدوات الالزمة لتصميم العرض هي اجللوس

عىل املكتب وتصميم العرض التقديمى من خالل أي جهاز كمبيوتر.

ويمكن تغيري العرض أو حتديثه عىل الفور ،ويمكن إضافة األلوان التي تريدها

ويمكن أن تضيف الرسوم املتحركة واملؤثرات الصوتية أو مقاطع الفيديو.

وتشمل نظم اإلسقاط العروض التقديمية واللوحات الذكية ،ويستخدم االثنان
تكنولوج ًيا احلاسبات إلسقاط الصور.
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وجيب أن تكون العروض التقديمية مرحية وبسيطة ،أما بالنسبة للوحات الذكية فهي

مزيج من شاشة كمبيوتر عمالقة ولوحة كتابة بيضاء يمكنك الكتابة عليها ،وباإلضافة

إىل ذلك يمكنك استخدام يدك بمثابة مؤرش عمالق لتحريك األشياء من مكان آلخر.
•مزايا نظم اإلسقاط احلاسوبية:

عروض باور بوينت التقديمية مفيدة لتوجيه املتدربني خالل الدورة التدريبية،

ويف الغالب ستكون أساس العرض التعليمي اخلاص بك باإلضافة إىل بعض الوسائل

األخرى عىل حسب احلاجة ،وسوف تستخدم باور بوينت هلذه األمور عىل األقل:
تقديم اخلطوط العريضة للدورة.
توضيح أنك انتقلت إىل وحدة أو موضوع آخر.
توفري مقدمات عن املواضيع.
تقديم املعلومات اجلديدة بشكل خمتلف.
تقديم املعلومات يف ترتيب تسلسيل.

عرض العالقات ،عىل سبيل املثال :اإلجيابيات والسلبيات ،املزايا والعيوب.
عرض اخلرائط والرسوم البيانية ،عىل سبيل املثال :رشيط الرسوم البيانية الذي
يتغري مع مرور الوقت أو عىل سبيل املقارنة ،الرسوم البيانية الدائرية لعرض
تقسيم األجزاء.
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صور للمنتجات اجلديدة.
اإلسكتشات والرسوم البيانية.
االختبارات القصرية أو املسابقات.
رسوم متحركة (بموافقة حقوق التأليف والنرش املناسبة).
لقطات فيديو لرسالة من اإلدارة العليا أو اخلرباء يف املوضوع (املشاريع
الصغرية واملتوسطة).
إغالق اجللسة التدريبية ببني أو دعوة إىل العمل أو اقتباس أو إشارة إىل املقدمة،
أو سؤال بالغي.
استخدام جمموعات صغرية لتلخيص النشاط ومتثيل املجموعة بأكملها.
•املبادئ التوجيهية الستخدام أجهزة اإلسقاط احلاسوبية وكتابة عروض الباور
بوينت:

من أجل التأكيد عىل الفكرة الرئيسية اخلاصة بك أثناء العرض ،وللمساعدة يف حفظ
النقاط الرئيسية ،وجلذب االنتباه ،ولكتابة الكلامت بشكل واضح ،ولتغيري وترية الرشح
العادية تأكد من التايل:
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الكتابة بحروف كبرية وواضحة يف حالة استخدام عروض الكمبيوتر،
استخدم فقط بضع الكلامت الرئيسية (ليس هناك أسوأ من صفحة هبا
الكثري من احلروف الصغرية أو اجلداول املعقدة عىل اخلرائط أو اللوحات
التوضيحية)؛ تأكد من أن ما تكتبه مرئي وقابل للقراءة.
تأكد من أن تكتب عناوين بسيطة ومفهومة.
تأكد من أهنا مشوقة ومثرية لالهتامم.
تكلم عن فكرة واحدة وتأكد من االنتهاء منها قبل االنتقال إىل فكرة أخرى.
•الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية:
قد تقوم بعرض مقطع فيديو إلظهار مهارة أو توضيح السلوك أو لتوضح جزء
ال يمكنك رشحه دون مساعدة ،وقد تُق ِرر عرض رشيط الفيديو كامال أو جمرد
اجلزء الذي يرشح هذه النقطة ،ويمكنك ً
أيضا استخدام أرشطة الفيديو لتسجيل
جلسات تدريب املتدربني ،وهذا يتيح هلم الفرصة لنقد أنفسهم ،فأنت دائماً أفضل
ناقد لنفسك.
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•املبادئ التوجيهية الستخدام األفالم والدي فيدي والفيديو:
استخدم الفيديو بحكمة واحرص عند استخدام مقاطع الفيديو أهنا
ستستغرق مدة زمنية مناسبة ،وتأكد من معاينة الفيديو دائماً قبل عرضه يف
جلسة العمل اخلاصة بك.
ُ قم بإعداد اجلهاز قبل العرض التقديمي.
قم بضبط الصوت وتعتيم األضواء.
ال ترتك األقراص املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية يف سيارة ساخنة.
قبل تشغيل الفيديو جيب أن تلقي مقدمة عن ما ستعرضه.
رشحا موجزا حول ما حيدث
ُ قم بعرض اجلزء املهم من الفيلم فقط ،وقدَ م
ً
حتى هذه اللحظة.
قبل تشغيل الفيديو أخرب املتدربني بام جيب القيام به أثناء املشاهدة ،عىل
سبيل املثال :تدوين املالحظات والبحث عن سلوك معني.
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ال تقوم بإطفاء األنوار إذا كان املتدربون سيكتبون بعض املالحظات.
اتبع العرض مع سؤال واحد عىل األقل لتتأكد من أن كل احلضور منتبهون
ملا يتم عرضه.
جيب السامح باملناقشة وتسليط الضوء عىل النقاط الرئيسية.
تأكد من أن املتدربني يعرفون أهداف الفيلم بوضوح وعىل علم بام جيب
أن يتعلموه.
العرض عىل الشاشة اإللكرتونية:
يتم عرض املعلومات املكتوبة عىل لوحة شفافة  8x10بوصة معلقة فوق مصدر
الضوء ،ويتم مجع الضوء يف منظار مثل اجلهاز ،ثم يتم إسقاطه عىل الشاشة.
•مزايا العرض عىل الشاشة اإللكرتونية:
 يمكن أن تكتب عليها أثناء الكالم ،ويمكن للمدرب التقاط األفكار من
املتدربني وتغيري الصورة املعروضة بينام يضيف املتدربون األفكار وجييبون عن

األسئلة أو حتى يراجعوا تصمي ًام بعينه.
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تستخدم لنفس احلاالت التي يستخدم فيها اللوحات الورقية.
اإلشارة لألفكار أو األسئلة أو املخاوف.
عرض ونقل املالحظات الالصقة للمناقشات.
إنشاء رسم بياين متقارب.
وضع أفكار املجموعة يف فئات.
•املبادئ التوجيهية الستخدام جهاز اإلسقاط للصور الشفافة:
قد يكون جهاز اإلسقاط هذا ليس أحدث التقنيات املتوفرة وال يزال أكثر تنوعا
ومرونة عند احلاجة لتلبية احتياجات املتدربني املختلفة.

حافظ عىل التواصل البرصي مع اجلمهور ،فليس هناك حاجة إللقاء نظرة عىل
الشاشة.

قم برتقيم الصور ليسهل ترتيبها كل مرة.
أوقف العرض بني كل صورة شفافة وأخرى ،ولتجنب صوت التشغيل
واإليقاف قم بتغطية مصدر الضوء ببطاقة.

اعرض صور كبرية.
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ال حتجب الرؤية اخلاصة بك.
جتنب حتريف زاوية اإلسقاط عن طريق إمالة الشاشة من األعىل لألمام.
استخدام قلم أو مؤرش صغري للفت االنتباه إىل نقطة حمددة أو ملساعدة املتعلمني
عىل املتابعة ،واحرص عىل أن ال تضع يدك عىل مصدر الضوء ،ألن صورة يدك

املكربة ستكون سبب تشتيت املتدربني.

استخدم تقنية التحكم يف مقدار ما يرى املتدربون يف وقت معني ،واستخدم
بطاقات بلون مرشق وضعها حتت الورق الشفاف ،وقم باستخدام لون مرشق
بحيث يمكنك العثور عليه يف طاولة اإلمدادات اخلاصة بك ،وقم بوضعها

حتت الصورة بحيث تستطيع أن ترى النقطة التالية وتستعد ملناقشتها.

سجل تعليقات املتدربني عىل الورق الشفاف جلعلها مستند خاص بك ولزيادة
املشاركة.

إذا كنت قد كتبت عىل الورق الشفاف بقلم سبورة تأكد من إزالة كل اآلثار قبل
وضعها بعيدا ،وذلك ألنه حتى األقالم القابلة للمسح ترتك آثارا إذا تركت

لفرتة طويلة.

إذا كانت أضواء السقف تضئ مبارشة عىل الشاشة ،فقم بإطفاء األضواء
القريبة للشاشة ليكون املحتوى الذي يتم عرضه أكثر وضوح ًا.
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ال تقم بعمل ثقوب يف الورق الشفاف لتضعه يف ملف ألن تلك الثقوب ستظهر
عىل الشاشة.
ضع األوراق الشفافة يف إطار خاص بعد تصميمه لتخزينها؛ فاإلطارات
ستحتفظ هبا مسطحة وحتميها حتى الدورة التدريبية املقبلة ،و ُقم برشاء إطارات
مصممة خصيصا هلذا النوع من األوراق الشفافة.
•اللوحات الورقية وحزم الرسم البياين:
اللوحات الورقية هي منصات كبرية من ورق الصحف حممولة عىل حامل بحيث

يمكن للورقة الواحدة أن تمُ زق أو تُعلق عىل احلائط أو يتم قلبها فوق اجلزء العلوي من
اللوحة.
وتحُ مل هذه اللوحات الورقية عىل حامل كبري يصل إىل ستة أقدام ويمكن للمدربني
الكتابة عىل اللوحة باألقالم املخصصة للسبورة البيضاء ،وتعمل اللوحات الورقية
بشكل جيد يف إنشاء قوائم فورية والتقاط األفكار التي تنتجها املجموعة ويف وضع
خطط يف الوقت احلايل.
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مزايا اللوحات الورقية:
اللوحات الورقية وسيلة يمكنك االعتامد عليها دون القلق من أن حيدث خلل
للكمبيوتر ،وبسبب مرونتها جيدها املدربون يف العادة أداة مفيدة وسهلة ،فهي تسمح
للمدرب بعرض املعلومات لفرتة من الزمن.
ويمكن تسجيل املعلومات أو مناقشتها وتعليقها عىل احلائط ،وعيب هذه الوسيلة

أهنا يفضل استخدامها ملجموعات مكونة من أربعني متدرب ًا أو أقل.

تُعترب اللوحات الورقية أداة فورية وسهلة النقل ،وهي مفيدة لكثري من احلاالت
األخرى مثل:
يمكن عرض معلومات تم تسجيلها مسبقا مثل أي وسيلة مرئية أخرى.
تستخدم من أجل تسهيل طلبات رشح جزء معني من املادة التعليمية.
تسجيل املداخالت واألفكار التي تنتجها املجموعة.
خلق خطط يف الوقت احلايل.
تتبع مسار بنود العمل واخلطوات املقبلة التي يتم حتديدها خالل الدورة.
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أفكار العصف الذهني
تعزيز أو تكملة املحارضة.
تتبع أسئلة أو استفسارات املتدربني.
عرض القوائم أو حمتوى الدورة.
اختاذ قرارات بالتصويت من خالل األعالم الالصقة.
إعطاء األولوية للقائمة من البنود التي وضعها املتدربون مع خالل التصويت
بامللصقات.
تستخدم من قبل املجموعات الصغرية لتنظيم نتائجها.
تستخدم كوسيلة احتياطية للطوارئ عند فشل أي معدات تقنية.
املبادئ التوجيهية للوحات الورقية:
يمكن وضع اللوحات الورقية يف ركن من أركان غرفة التدريب حتى حيتاجها
املدرب.
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املخططات البيانية لعرض املعلومات ينبغي أن تكون يف اجلانب املقابل لك؛ أما
املخططات املخصصة للكتابة فيجب أال تكون يف اجلانب املواجه لك (وهذا
يضمن أن ظهرك سيواجه أقل عدد من املتدربني عندما تكتب عىل املخطط).
أكتب عىل صفحة واترك صفحة ،حتى ال يستطيع املتدربون قراءة الصفحة
التالية عرب الصفحة األوىل ،وسيوفر هذا أيضا صفحة فارغة بعد كل صفحة
مكتوبة حتسب ًا لقيام القلم املستخدم قد طبع عليها.
اخرت ألوان أقالم السبورة التي ستستخدمها قبل بداية اجللسة التدريبية.
استخدم بعض امللصقات اجلديدة للمخطط التوضيحي والرشائط النيون
لتسليط الضوء عىل الكلامت أو إضافة احلدود أو لفت انتباه املتدربني.
أكتب مالحظات بالقلم الرصاص عىل اهلامش.
اثني الزوايا السفلية (صفحتني معا إذا كنت تكتب عىل صفحة وترتك األخرى)
األقرب للمكان الذي ستقف فيه بحيث يمكنك الوصول إىل أسفل بسهولة
لتقلب الورقة.
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تدرب عىل قلب الورقة عىل حامل اللوحة.
استخدام عالمات التبويب الالصقة مرة أخرى لتستطيع الوصول الحقا إىل
موقع معلومة معينة عىل املخطط.
ال حتاول التحدث والكتابة والتهجي يف نفس الوقت.
بعد الكتابة عىل اللوحة الورقية التفت وواجه املتدربني قبل البدء يف الكالم.
توضيح الوسيلة املرئية :أخرب املتدربني يف مجلة موجزة ما تتحدث عنه الصفحة
بأكملها قبل مناقشة كل نقطة عىل حدة حيث يساعد ذلك املتدربني عىل الرتكيز

بينام ترشح أنت.

قف بجانب الرسم البياين.
حتدث إىل املتدربني وليس للرسم البياين.
تتوفر األوراق املخططة ألولئك الذين ال يستطيعون الكتابة يف خط أفقي.
اترك قلم السبورة عندما تتوقف عن الكتابة.
اقلب الصفحة عندما تبدأ احلديث عن مواضيع ليس هلا صلة باملكتوب.
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قم بقطع الورقة وعلقها عىل احلائط من خالل رشيط الصق عند احلاجة.
ضع عىل اجلانب اخللفي من احلامل رشيط الصق الستخدامه يف لصق
الصفحات عىل احلائط.

•السبورة البيضاء وسبورة الطباشري والسبورة املغناطيسية:
عادت السبورة البيضاء لتُستخدم مرة أخرى ،واجلديد هو أن يغطي جدار كامل
بالطالء حيتوى عىل خصائص مغناطيسية بحيث يتمكن املدرب من استخدام املغناطيس
باإلضافة إىل ذلك بعض قاعات التدريب ال تزال لدهيا لوحات معلقة عىل اجلدران أو
عىل حامل متحرك.
وتستخدم السبورة لكتابة املعلومات ذات الصلة ولتتبع األفكار أو اآلراء أو لإلجابة
عىل األسئلة أو لرسم خمططات وتعار يف املذكرة ،وتسجيل املعلومات عىل الورق
يساعد عىل تعزيز النقاط الرئيسية.
ويسمح أيضا بتلخيص أهم العناوين ،فمن املهم احلفاظ عىل املعلومات األكثر ذكرا
منشورة يف مجيع أنحاء الغرفة حتى يتمكن املتدربون واملدرب من اإلشارة إليها طوال
الدورة التدريبية.
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عندما يضطر املدرب للحديث والكتابة يف نفس الوقت تركز املجموعة عىل ما يكتبه
أكثر من ما يقوله ،وباإلضافة إىل ذلك يصبح صوت املدرب مكتوما عندما يتحدث وهو
ينظر للسبورة وليس للمجموعة.
وبالتايل من املستحسن العمل يف أزواج فمثلاً عندما يتكلم املدرب سيكتب رشيكه
املعلومات ،وإذا كان املدرب يعمل وحده جيب مواجهة اجلمهور عند الرشح ،وتذكر أن
املعلومات املكتوبة تعزز ما يقال فقط وليس العكس.
مزايا السبورة البيضاء والسبورة املغناطيسية بجميع أنواعها:
تستخدم لنفس احلاالت التي يستخدم فيها اللوحات الورقية.
تستخدم لبناء وصف خطوة بخطوة.
اإلشارة لألفكار أو األسئلة أو املخاوف.
عرض ،و/أو نقل املالحظات الالصقة للمناقشات.
إنشاء رسم بياين متقارب.
إعطاء األولوية لقائمة معينة.
وضع أفكار املجموعة يف فئات.
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املبادئ التوجيهية الستخدامك السبورة البيضاء والسبورة املغناطيسية بجميع أنواعها:
عىل الرغم من أنه قد ال يتم استخدامها كثريا ،اتبع هذه التوجيهات لتحسني فعاليتها.
تأكد من أنك تستخدم القلم الصحيح فاألقالم الثابتة والغري مناسبة قد تتسبب
يف كارثة.
جتنب املالبس الداكنة إذا كنت تعلم أنك ستستخدم السبورة السوداء (سبورة
الطباشري) ،وذلك ألن غبار الطباشري سيؤثر عىل لوهنا.
استخدم العالمات مثل نجمة أو مربع أو دائرة للتأكيد عىل املعلومة أو
توضيحها.
استخدام األقالم الغامقة إذا كنت تنوي النسخ من السبورة اإللكرتونية وذلك
ألنه حتى اللون األمحر ال يتم نسخه بشكل واضح.
جتنب أن تتحدث للمتدربني وأنت تواجه السبورة ألن صوتك لن يصلهم ولن
يستطيعوا سامعك ،والكثري من املدربني يقعون يف هذا اخلطأ ،لذلك أنتبه.
جتنب الوقوف أمام السبورة ألن هناك بعض املتدربني الذي حيبون نقل ما تكتبه
عىل السبورة لالستعانة به الحقا وهذا حقهم متاما ،دعهم يتبعوك فأنت من

حيارضهم وهم عليهم االنتباه واملتابعة.
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•تصوير وتسجيل الدورة التدريبية:
تذكر هذه األمور إذا كنت تقوم بتصوير أو تسجيل الدورة التدريبية:
اخترب الكامريا مسبقا ،تعلم التكبري والتشغيل/إيقاف وضبط احلامل وغريها
من التقنيات.

حدد ما إذا كنت سوف حتتاج شخص إضايف للمساعدة يف تسجيل اللقطات.
تأكد من وجود أرشطة فيديو إضافية يف متناول اليد.
كن مستعدا للكامريات التي تغلق تلقائيا بعد فرتة زمنية.
اضبط احلامل يف االرتفاع املناسب.
قم بفحص امليكروفون مسبقا.
عرشون نصيحة عند استعاملك لوسائل اإليضاح السمعية والبرصية:
•استعمل معداتك اخلاصة كلام أمكن ذلك ،وال تعتمد عىل معدات اآلخرين
إال إذا وثقت بأهنم لن خيذلوك ولن ختذلك معداهتم.

•عندما تسافر ال تنس أن تأخذ وسائل اإليضاح معك ،كام أن عليك إعداد
وسائل بديلة يف حال إخفاق معداتك يف العمل.
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• توقـع املتاعب واستعد هلا.
•ال تكثر من استعامل وسائل اإليضاح.
•حتدث إىل اجلمهور ال إىل وسائل اإليضاح ،إذ أنك سوف خترس اجلمهور إذا
أدرت هلم ظهرك.

• تأكد أن اجلمهور يف كافة أرجاء القاعة يستطيع مشاهدة وسائل اإليضاح
بشكل جيد.

•إذا كنت تستعمل جهاز العرض (الربوجكتور) قم بتنظيف العدسات
والزجاج قبل البدء.

•ضع الشاشة بحيث ال تكون حتت ضوء املصباح املوجود يف السقف ،وحاول
أال تطفئ الضوء عند العرض وذلك ألن الناس تنام يف الظالم.

•من األفضل عند استعاملك آللة العرض أن تستخدم الرسوم البيانية واألشكال
واأللوان والعناوين والقوائم وليس اجلمل والفقرات.

•قم بعرض املعلومات الرقمية بواسطة الرسوم البيانية وليس من خالل
القوائم ،حيث أن األثر البرصي يمكن اإلحساس به خالل مخس ثوان ،كام

أن فهم مدلوالته ال يأخذ أكثر من (عرشين) ثانية ،خالف القوائم التي حتتاج
وقت ًا أكرب الستيعاهبا.
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•خفف من شدة ملعان الرشائح والشفافيات التي تستعملها.
غي الشفافيات والرشائح املعدة للعرض دون إزعاج اجلمهور.
• رِّ
• ُأكتب مالحظاتك بقلم الرصاص عىل كل صفحة من الصفحات (الشفافيات)
التي سوف تستعملها عىل أن يكون اخلط خفيف ًا ،فلن يرى هذه املالحظات
أحد سواك.

•اخرت املكان املناسب للوحة الورقية بحيث تكون مرتفعة قدر اإلمكان ،وقريبة

من اجلمهور ،وال تركنها يف زاوية بعيدة ،وال تدعها حتجب الرؤية عن وسائل

اإليضاح األخرى التي قد تقوم باستعامهلا.

• وضعها بحيث ال حتتاج أن تقف أمامها حتى تكتب عليها ،فالذين يستعملون
يدهم اليمنى يف الكتابة جيب أن يضعوها إىل يسار املنصة والعكس صحيح.

•استعمل أقالم الرسم املناسبة.
•ال تستعمل اللوحة الورقية عندما يكون اجلمهور كبري ًا ،حيث عندما يزيد
اجلمهور عن مخسة وسبعني شخص ًا فإن استعامل الكمبيوتر والرشائح
والشفافيات املكربة بواسطة ( الربوجكتور ) سيكون أفضل وخصوص ًا ملن

جيلسون يف املقاعد اخللفية.
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• ال تقم بتمرير نموذج ثالثي األبعاد عىل احلضور ،وذلك ألن اجلمهور سوف
يتجاذب احلديث عند مترير النموذج ومن األفضل بد ً
ال من ذلك أن تضع

نموذجك عىل املنضدة أمام احلضور وتشري إليه عند التكلم عنه.

•ال حتاول أن تتكلم عند توزيع النرشة أو عند قيام احلضور بقراءهتا ،وإنام انتظر
حتى يعطوك كامل انتباههم.
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• ال توزع أوراق ًا ليس هلا عالقة مبارشة بموضوع كلمتك ،ويمكنك توزيع
األوراق اإلضافية أو املكملة عندما تنتهي من كلمتك أو ضعها عند باب

القاعة ليأخذوها عند خروجهم.
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رابعا :األساليب والطرق التدريبية (قبعات املدرب)
ً

ختتلف األساليب التدريبية عن الوسائل التدريبية يف أن األوىل هي التي تساعد
املدرب يف عملية عرض ورشح املعلومات ،أما الوسائل التدريبية هي أدوات ومعدات
يستخدمها املدرب يف عملية عرض ورشح املعلومات.
العوامل المؤثرة على اختيار األساليب التدريبية

هناك عدة عوامل تؤثر عىل اختيار املدرب لألساليب التدريبية ،منها عوامل إنسانية
أو األهداف التدريبية أو نطاق جمال التدريب أو املحددات املادية والزمنية للدورة
التدريبية ،وننظر لتلك العوامل عىل حده ،وهي كالتايل:
•عوامل إنسانية:
املدرب :طبيعية شخصية املدرب ،وثقافته ،وتعليمه ،وبيئته ،واملجال الذي يقوم
بالتدريب فيه ،وهكذا.
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املتدربون :تكلمنا عن هذا العنرص يف أول احلقيبة التدريبية وقلنا أن اجلمهور الذي
حيرض الدورة يتحكم يف حتديدهم الرشوط التي يضعها املدرب.
البيئة :وهي العوامل السياسية واألوضاع االجتامعية السائدة واألعراف املتبعة يف
كل دولة.
•األهداف:
معلومات :هل هدف الدورة هو عرض معلومات وتعريفها للجمهور فقط ،أم

التدريب عىل معلومات جديدة ظهرت حدي ًثا.

مهارات :هل اهلدف من الدورة إكساب مهارة جديدة للحضور وتدريبهم عليها.
قناعات :هل هدف الدورة تغيري قناعات اجلمهور وإكسابه قناعات جديدة.
•جماالت التدريب:
جماالت حمددة :وهي الدورات التدريبية التي تكون يف جمال حمدد وختصصية أكثر
ألهل التخصص يف ذلك املجال.
جماالت عامة :هي دورات تدريبية تعطى للعامة ،ويستطيع أي صنف من اجلمهور
حضورها.

225

الفصل الثاني

برنامج
إعداد
المدربين

•املحددات الزمنية واملادية:
الوقت :عامل الوقت يؤثر عىل اختيار أسلوب التدريب ،فهل الدورة مقسمة عىل
عدة أيام أم هي يوم واحد فقط ،كل ذلك يؤثر بشكل رئييس يف اختيار أسلوب التدريب.
التمويل :هل الدورة جمانا أم تعطى بمقابل ،وهل املقابل جيذب الفئة الغنية فقط أم
املتوسطة ً
أيضا.
املساعدات التدريبية :هل سيساعدك يف التدريب مدرب آخر أم ستقوم أنت
بالتدريب وحدك ،وهل ستعطي الفرصة ملدرب مبتدئ يف الصعود معك وإعطاءه فرتة
من الزمن يقدم اجلديد عنده.
بعدما تعرفنا عىل العوامل املؤثرة يف اختيار األسلوب املناسب لإللقاء الدورة
التدريبية ،جيب أن تضع يف ذهنك كيفية اختيار األسلوب املناسب.
•عوامل اختيار األساليب التدريبية:
حتى تقوم باختيار أسلوب مناسب ختاطب به مجهورك وتؤثر فيه ،جيب أن تعتمد عىل
األمور التالية وهي:
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األهداف التدريبية:
من أول العوامل التي جيب أن تضعها يف حسبانك هو اهلدف من تلك الدورة
التدريبية ،هل هي دورة تدريبية ،أم حمارضة أم ندوة أم ورشة أم مؤمتر أم صالون ثقايف أم
حلقة نقاشية ،وسنتكلم عىل كل واحدة بالتفصيل.
فالدورة التدريبية :يكون اهلدف منها تدريب احلضور عىل املعلومات التي تعطيها
إليهم ،وتدرهبم عليها من خالل متارين وألعاب وورش عمل ،ويكون العدد فيها حمدد
بعدد معني ،ثم إذا ما انتهت الدورة تكون هذه املعلومات راسخة يف أذهاهنم.
املحارضة :ختتلف عن الدورة التدريبية حيث أهنا عرض معلومات فقط وإن كان
فيها جزء من التدريب ولكن األغلب يف املحارضة هو عرض معلومات عىل اجلمهور.
وال تتوقف عىل عدد معني فهي تتسع للجميع وغري حمددة بعدد معني ،ولكن هل من
املمكن أن تتحول األهداف التدريبية للدورة إذا جاءك عدد كبري وحتول الدورة التدريبية
إىل حمارضة؟
نعم ،من املمكن حدوث ذلك ألن أسلوب الدورة فيه جزء من التدريب
واملحارضة والورشة ،ولكن الغالب يكون اجلزء األكرب حمارضة وجزء أصغر تدريب
وورشة ،ولكن الذي هيم من ذلك كله هو أنك تستطيع أن حتول األهداف التدريبية
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للدورة وحتويلها ملحارضة عن طريق إضافة متارين كثرية وذلك لالستيعاب اجلمهور

الكبري الذي جاء إليك.

الورش التدريبية( :جمموعات) تعتمد عىل األلعاب والتامرين وهو أسلوب ممتع

وحلو ولكن يضيع الكثري من الوقت وإذا زاد العدد بشكل جيعلك ال تستطيع أن

تسيطر عليه.

وهلذا عليك أن جتعل الدورة مابني املحارضة والورشة ،والفرق بني الورشة

واملحارضة أنك يف املحارضة تتكلم طول الوقت يف املادة العلمية ،أما الورشة فأنت

تتحرك وتطلب من احلضور مشاركة بعضهم مع بعض.

الصالون الثقايف :جمموعة من احلضور يتناقشون وخيرجون بنتائج ويرسلوهنا

للجهات احلكومية أو املعنية.

املؤمترات :عبارة عن طاولة جيلس عليها بعض الناس ويتكلمون يف موضوعات

هتم املجتمع ،وهناك نوع ٍ
ثان حينام يأيت بعض األفراد من دول خارجية يتناقشون حول

موضوع معني.

احللقة نقاشية :تكون صغرية العدد ،أو جلسة حوارية أو ندوة ،فإذا كان النقاش

مؤمتر
بينهم يف اجتاه واحد تصبح حلقة نقاشية ،أما إذا كان النقاش ألفكار خمتلفة يكون
ً

نوعا ما.
ً
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كذلك ختتلف األهداف التدريبية حسب طبيعة التدريب ،هل أنت ستدرب الناس
عىل معلومات معينة وستقوم بإعطائهم بعض التامرين والورش لتثبيت املعلومة؟ أم هل
ستوجه احلضور إىل أمور معينة وترشدهم إليها؟.
أم أنك ستستخدم أسلوب ًا مشجع ًا للحضور حتى تشجعهم عىل التعلم
ريا هل ستستخدم أسلوب املفوض فتفوض أحد املتدربني وتعطيه
والتدريب؟ وأخ ً

الفرصة حتى يصبح مدرب يف املستقبل؟ وكنا قد تكلمنا عن أربعة أنواع للمدرب
يف جزء (أنواع املدربني).

املدرب

املوجة

املشجع

املفوض
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وهلذا فيجب أن حتدد اهلدف التدريبي من الدورة ،فعىل حسب تلك األهداف
التدريبية ستختار األسلوب الذي ستقدم به الدورة سواء كان املدرب أم املوجه أم
املشجع أم املفوض.
 الفئة املستهدفة :تكلمنا عن هذه النقطة بالتفصيل يف (من هو مجهورك؟)•عدد املتدربني:
كم العدد الذي ستحدده حلضور دورتك التدريبية ،فالعدد يؤثر عىل أسلوب
التدريب ،كذلك جيب أن حتدد عدد احلضور حتى تضع التامرين واأللعاب املناسبة
مع كل عدد ،فالتامرين التي تناسب عرشين فرد ًا تستغرق من الوقت ما ال تستغرقه

املجموعة األقل من ذلك العدد وهكذا ،فيجب أن حتدد عدد املتدربني احلارضين
لدورتك التدريبية.
•مكان انعقاد الدورة:
خيتلف األسلوب مع مكان انعقاد الدورة ،فمثلاً خيتلف دورة تقام يف فندق أو يف
قاعة مكيفة اختالفا كل ًيا عن نفس الدورة يف مكان مفتوح أو حديقة ،فاملكان حيكم ويؤثر
عىل األسلوب املستخدم يف الدورة.
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وقت الدورة :كذلك وقت الدورة يؤثر عىل األسلوب املستخدم يف إعطاء الدورة
التدريبية ،هل هو وقت قصري فتحتاج إىل أن تقلل من األلعاب والتامرين أم هو وقت
طويل فتحتاج إىل أن تضاعف من مادتك العلمية والتامرين املستخدمة يف الدورة.
•موضوع التدريب:
خيتلف أسلوب كل دورة عىل حسب موضوع التدريب ،فهناك أسلوب تدريبي
يناسب التخصص يف جمال معني ،وهناك أسلوب أخر يناسب التحدث يف أمور عامة،
فعىل حسب موضوع التدريب يتم حتديد األسلوب الذي ستعطي به الدورة التدريبية.
•املوارد واإلمكانيات املطلوبة:
كذلك خيتلف أسلوب إعطاء الدورة التدريبية عىل حسب املوارد املتاحة لك يف

التدريب ،فمثلاً هل لديك مكان جمهز بأداة عرض أم أنك ستحارض عىل سبورة بأقالم
فقط وهكذا ،كل هذه األمور تؤثر عىل األسلوب الذي تستخدمه يف تدريبك.
•أنواع أساليب التدريب املختلفة:
حيتاج املتدربون يف املتوسط لسامع املعلومات ست مرات أو أكثر لفهم املعلومات
وعالقتها بمواقف معينة ،والتكرار مهم جدا ولكن من املهم أيضا االستعانة بأساليب
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عرض خمتلفة لتُسهل أنواع التعلم ا ُملختلفة (املعرفية والوجدانية والسلوكية) ،وليس من
الرضوري أن حتدد لنفسك تقنية تدريبية واحدة طوال اجللسة بأكملها.
استخدام أساليب خمتلفة يسهل معها استيعاب املعلومة ،باإلضافة إىل زيادة اهتامم
وإنتاجية أعضاء املجموعة ،وعالوة عىل ذلك ينبغي عىل املدربني ممارسة كل األساليب
ومنها:
 أسلوب املحارضة:•متى تستخدم أسلوب املحارضة:
العدد الكبري.
 املعلومات واملفاهيم الرئيسة.
 الشواهد والنصوص.
 حتقيق أهداف معرفية بحته.
 املكان غري مناسب لتنفيذ أنشطة.
 املواضيع املتفق عليها.
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مناسبة لألعداد الكبرية.
 اقتصادية يف الوقت واملصادر.
 مناسبة لتقديم معارف.
 مناسبة ملتدربني قلييل اخلربة.
•عيوب أسلوب املحارضة:
مملة.
 استيعاب منخفض.
 غري مناسبة
لتعليم مهارة.
صعوبة قياس
ردة الــفـــعـــــل
(اتـصــال أحــــادي
االجتاه).
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•اإلبداع يف أسلوب املحارضة:
وظف لغة اجلسد.
 نوع يف نربات الصوت بام يتناسب مع الفكرة املراد إيصاهلا.
 نوع بني الوقوف واجللوس واحلركة باتزان وبدون عشوائية.
 تطلع إىل اجلامهري باستمرار وأنتبه للغة جسدهم وال تتجاهلها.
 ال تستطرد أكثر من الالزم.
•احذر:
التفصيل اململ واالختصار املخل.
 املصطلحات العلمية غري املفهومة للجميع.
 اإلكثار من الكالم حول الذات.
 اللزمة اللفظية.
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•أسلوب متثيل األدوار:
متثيل األدوار هي واحدة من أكثر األساليب الفعالة للتعلم واكتساب اخلربة،
فاألشخاص غالبا ما يتذكرون مشاعرهم الشخصية بشكل أكرب وملدة أطول من الزمن.
فلعبة متثيل األدوار تساعد عىل حتليل كيفية ترصف الناس يف موقف معني ،وكيفية

تقييم وتو ُقع ردود أفعاهلم ،كذلك يكون لتقنية لعب األدوار تأثري أقوى عندما تكون
املواقف التي يتم العمل عليها مماثلة للواقع بقدر اإلمكان.
•متى نستخدم أسلوب متثيل األدوار:
لنقد أو ترسيخ فكرة سائدة يف املجتمع.
 لتحقيق األهداف الوجدانية والسلوكية.
 قد حتتاج هذا األسلوب إذا كانت الفئة املستهدفة أمية.
•مميزات أسلوب متثيل األدوار:
يركز عىل القناعات واألفكار وتعزيزها
 يقرب الصورة للمتدربني أكثر
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 أكثر متعة وتأثري .
 يضفي جو من التشاركية والتفاعل والبساطة والتلقائية .
يساهم يف إزالة الكلفة بني املتدربني فيام بينهم وكذلك بني املتدربني واملدرب.
•عيوب أسلوب متثيل األدوار:
بحاجة إىل مهارة التمثيل وليس لدى البعض هذه املهارة.
 بحاجة إىل وقت أكرب.
 قد خيرج املتدرب يف التمثيل عن اهلدف الذي يريده املدرب.
•اإلبداع يف متثيل األدوار:
وضح الفكرة للمتدربني يف التمثيل وتأكد من وصول الفكرة كام تريدها
أن تصل.
اخرت األشخاص املناسبني للتمثيل.
أرشف عىل الربوفة أن أمكن.
تفاعل أنت مع املشهد حتى يتفاعل املتدربون.
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ركز أثناء أداء األدوار حتى تستطيع توظيف كل التفاصيل يف خدمة هدفك .
اسمح للقاعة أن تستخلص مجيع األفكار من املشهد وحاول أن توصل الفكرة
عىل لساهنم فذلك أبلغ يف توصيل الفكرة.
•جتنب ما ييل يف أسلوب متثيل األدوار:
االتكال التام عىل املتدربني يف إعداد املشهد دون إرشاف منك فقد تفاجئ بغري
ما تريده منهم.
 االنشغال أثناء أداء الدور بأشياء جانبية.
 التعليق املخترص عىل املشهد دون السامح للمتدربني باملشاركة باستخالص
الفكرة.
•خطوات استخدام أسلوب متثيل األدوار:
أولاً  :اإلعداد :يف هذه املرحلة يصف فريق التدريب السيناريو ويتم حتديد األدوار
دورا معينًا يف الواقع فسيكون من األفضل اختيار
للمتدربني ،وإذا كان املتدرب يلعب ً

دورا خمتل ًفا عن دوره احلقيقي خالل مترين لعب األدوار.
ً
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ثانيا :املرسحية :خالل مرحلة اللعب يقوم املتدربني بتمثيل أدوارهم ويتم تنفيذ

املرسحية ،إذا أخذت املرسحية وقتًا طويلاً أكثر من املتوقع يمكن للمدرب أن ُيعطي

حتذيرا وقت ًيا ملدة دقيقة أو دقيقتني ثم تنتهي املرسحية بعد ذلك.
للمتدربني
ً

ثال ًثا:املتابعة :من املهم جلميع املتدربني مناقشة ما حدث خالل لعب األدوار ،فقد

يتساءلون عن ترصف فردي ألحد العبي األدوار مثل ملاذا أخذوا موقف معين ًا؟ أو بيان ًا

معين ًا أو إجرا ًء معين ًا؟ ،ويف بعض األحيان قد تُولد جلسة لعب األدوار مشاعر قوية مثل
(الغضب والفزع واخلالف).

وخاصة إذا أخذ بعض الالعبني دورهم عىل حممل اجلد واختذوا بناء عىل ذلك
مواقف متطرفة ،لذا جيب مناقشة املرسحية ألهنا تُعطي للمدربني فرصة لرشح أن
ردود الفعل هذه كانت بسبب املوقف نفسه وليست عنادا من األشخاص الذين
يلعبون األدوار.
أسلوب األلعاب التدريبية:
•متى نستخدم أسلوب األلعاب التدريبية:
كرس اجلليد وتنمية روح الفريق بني املتدربني.
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 خلق أو إجياد أفكار من خالل اللعبة.
 تغيري يف املواقف بطريقة غري مبارشة وبأسلوب شيق ال يثري احلساسيات.
•مميزات أسلوب األلعاب التدريبية:
اللعبة تساعد عىل خلق الواقعية واالهتامم من قبل املتدربني.
 سهولة توصيل املفهوم أو املهارة من خالل اللعبة.
 قوة االسرتجاع والتذكر.
 أسلوب تدريبي ترفيهي غري ممل.
تصلح للتعامل مع االجتاهات.
•عيوب أسلوب األلعاب التدريبية:
تستهلك الكثري من الوقت وتطويرها قد يكون مكلف ًا.
 حتكم أقل من قبل املدرب عىل العملية.
 عامل املنافسة قد يقلل من الرتكيز عىل اهلدف التدريبي.
أحيانا يتم التعامل معها عىل أهنا لعبة فقط.
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•اإلبداع يف األلعاب التدريبية:
رشح اللعبة.
املالحظة أثناء التدريب.
الزمن املطلوب.
إعطاء قدر كاف من الوقت بعد اللعبة ملناقشة النتائج.
•انتبه:
أصعب يشء عىل املدرب أن جيمع الناس بعد الفوىض التي حتدث بعد األلعاب
التدريبية.
إذا أردت جتميع احلضور عليك أن تقوم بأمرين:
أولاً  :أقوم بغلق وفتح جهاز العرض (داتا شو) حتى يلفت انتباه احلارضين.
ثانيا :قول( :اليوم أود أن أتكلم عن) هذه الطريقة طريقة جيدة ،وال تقل (لو سمحتم
اسكتوا).

240
برنامج
إعداد
المدربين

الفصل الثاني

•الدائرة:
خالل مقدمات الدورة التدريبية أو عندما يكون من الرضوري جلميع املتدربني
إعطاء رد فعل قصري يوضح رأهيم سيكون من املفيد استخدام تقنية الدائرة ،فيجلس
املتدربون يف دائرة يواجه بعضهم البعض ويتطوع أحد املتدربني للبدء ويتبعه اآلخرون
عىل حسب الرتتيب.
•العصف الذهني:
هو أسلوب املؤمترات الذي يتم فيه جتميع أكرب قدر ممكن من األفكار واآلراء يف
مشكلة معينة وعرضها يف وقت واحد ،وتعترب هذه الطريقة ليست مفيدة يف توليد
األفكار فقط ،ولكنها أيضا فعالة يف إجياد حلول للمشاكل املوجودة بالفعل.
•مبادئ العصف الذهني:
نجاح طريقة العصف الذهني يعتمد عىل مبدأين أساسيني:
يمكن أن تُنتج املجموعات أفكارا أفضل كثري من األفكار التي أن يأيت هبا
كل فرد بمفرده ،حتى الفكرة الغري عملية يمكن تطويرها وحتسينها من قبل

املجموعة.
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لتوليد أفكار جديدة ينبغي أن تكون البيئة غري رسمية وودية ،وجيب أن يكون
املتدربون غري مقيدين.

•قواعد العصف الذهني:
منع احلكم عىل اآلخرين وتقبل البيانات دون تعليقات :ال حتكم عىل األفكار
حتى االنتهاء من جلسة العصف الذهني ،وال ترصح بأن فكرة معينة لن تنجح
أو أن هلا عواقب سلبية.
ويف هذه املرحلة جيب تكريس الوقت خللق األفكار وحماولة جتنب مناقشة
وتقييم األفكار ،ألن ذلك سيؤدي إىل حتام إىل انتقادها أو املدح فيها.
تشجيع األفكار ،يتم الرتكيز عىل كمية االقرتاحات وليس جودهتا :ينبغي
توجيه جلسات للعصف الذهني نحو استخراج أكرب قدر ممكن من األفكار يف
فرتة معينة ،وجيب احلفاظ عىل كل فكرة باختصار وبدون تفصيل غري رضوري،
جمرد التقاط جوهر الفكرة ،ويمكن طلب توضيحات موجزة.
بناء وجتميع األفكار املطروحة من قبل اآلخرين :البناء والتوسيع عىل أفكار
اآلخرين واستخدام أفكار اآلخرين كمصدر اهلام.
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التقدم اإلبداعي يعتمد عىل حسن االستامع ،واجلمع بني العديد من األفكار
املقرتحة الستكشاف إمكانيات جديدة ،وكذلك القدرة عىل التكيف وحتسني
أفكار اآلخرين هو أمر ممتاز مثل توليد الفكرة األولية ألنه خيلق أفكار وجماالت
جديدة.
املساواة بني مجيع املتدربني واألفكار :لكل شخص وجهة نظر ومنظور فريد
للوضع واحلل ،فيجب تشجيع املشاركة من اجلميع وأن نضع يف اعتبارنا أن
بعض املتدربني قد يشعرون بمزيد من الراحة عند القيام بكتابة أفكارهم عىل

قطعة من الورق وتسليمها للمدرب بد ً
ال من رشحها أمام املجموعة.

ومن املفيد أن نرى كل فكرة عىل أهنا تنتمي إىل املجموعة وليس إىل الشخص
الذي اقرتحها .وتقع عىل عاتق املجموعة املدرب مهمة أن يشعر مجيع املتدربني
بالقدرة عىل املسامهة بحرية وثقة حتى نحصل عىل أكرب عدد من األفكار ،وجيب
تدوين كل األفكار.
•كيفية إجراء جلسة العصف الذهني؟
رشح اهلدف من جلسة العصف الذهنيُ ،قم بالتأكيد عىل هذه املهمة
للمتدربني ،وأكتب هذه اجلملة كعنوان عىل السبورة أو عىل ورقة كبرية.
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رشح اإلجراءات للمتدربني من خالل رشح القواعد الرئيسية والتأكيد
عىل أنه بعد االنتهاء من قائمة من األفكار سيتم إعطاء فرصة لكل متدرب
ملناقشة أي اقرتاحات.
 وقد تم تصميم طريقة العصف الذهني لتوليد أكرب عدد ممكن من األفكار
وليس لتقييم جودهتا ،ومن املهم أن نذكر احلدود الزمنية لكي تعرف
املجموعة ما هو الوقت املتاح هلم إلنجاز املهمة ،وجيب تدوين مجيع
األفكار بالضبط كام وردت من قبل املتدربني.
يتم تبادل األفكار وتنظيم ومناقشة املقرتحات التي تم طرحها والتعبري عن
كل فكرة يف بيان منسق بشكل جيد ،وإذا توقفت املجموعة عن اقرتاح
أفكار جديدة خالل اجللسة يمكنك إضافة أفكارك وتعليقاتك اخلاصة.
جيب اختيار عضو واحد من فريق التدريب ليقوم بتنظيم األفكار وتوزيعها
عىل املجموعة يف وقت الحق يف الربنامج.
•املناقشة املوجهة:
تستخدم املناقشة املوجهة للمعلومات اجلديدة ملساعدة املتدربني عىل تطوير
وفهم أفضل للامدة التدريبية ،فينبغي عىل املدرب خالل التدريبات أن ُيشجع املناقشة
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اجلامعية ليوفر للمتدربني احلرية الكاملة يف التعبري عن آرائهم حول موضوع التدريب
ومقرتحاهتم.
•كيفية إجراء املناقشة املوجهة:
1-1يتم إجراء املناقشة املوجهة من خالل استخدام تقنية "سؤال وجواب".
2-2يتم توجيه املجموعة نحو االستنتاج املطلوب من خالل سلسلة من األسئلة
القصرية واملوجزة التي ُيطلب منهم تقديم إجابات قصرية وملموسة هلا.
3-3ينبغي أن تصاغ األسئلة بطريقة من شأهنا أن تساعد يف توجيه املجموعة نحو
فهم املشكلة.
4-4إذا كان هناك شخص ما يف املجموعة يقدم استنتاجات خاطئة فمن األفضل
عدم اإلشارة إليها ،ولكن يتم دفع املجموعة نحو االستنتاج الصحيح من خالل
سلسلة من األسئلة.
5-5بعد أن تتم اإلجابة عىل األسئلة ينبغي عىل املدرب حتليل ومناقشة االستجابات،
وتلخيص النتائج التي توصلت إليها املجموعة.
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•نصائح حول املناقشات املوجهة:
القدرة عىل طرح األسئلة داخل املناقشات املوجهة هي مهارة مهمة جيب توفرها يف
املدرب ،والغرض من هذه األسئلة هو:
1.1زيادة الفهم
2.2رصد وتقييم مستوى استيعاب املجموعة.
3.3املساعدة يف توجيه املجموعة ،أي عندما ال تفهم املجموعة جزءا معينا ستساعد
األسئلة اإلضافية عىل استيعاهبم هلذا اجلزء.
4.4تركيز اهتامم املجموعة عىل املوضوع الرئييس.
5.5جيب عىل املدربني جتنب اجلدال خالل املناقشات املوجهة ،ال ينصح باملجادالت
يف املجموعة إال إذا كان يف الوقت املناسب ،ويف حالة وجود مناقشة ساخنة بني
اثنني من املتدربني ،ينبغي أن يشكرهم املدرب عىل مسامهاهتم ويطلب من بقية
املجموعة إعطاء رأهيم حول هذا املوضوع.
6.6جيب عىل املدرب جتنب اإلجابة عىل األسئلة يف حالة عدم تأكده من اإلجابة،
ومن املستحسن توجيه مثل هذه األسئلة إىل املجموعة وتلخيص نتائج املناقشة
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يف هناية اجللسة ،وهناك حل آخر وهو إخبار املتدربني أن املدرب سيبحث عن
اإلجابة وخيربهم هبا الحقا.
•كيفية التعامل مع املتدرب املهيمن عىل النقاشات املوجهة؟
1.1جتنب تثبيط املتدرب الذي يتكلم بكثرة :بدال من ذلك قم بتشجيع اآلخرين عىل
املشاركة بشكل أكرب.
2.2اجعل التحدث بالرتتيب بني أفراد املجموعة :وذلك إلعطاء كل متدرب دوره
يف التعبري عن رأيه.
قسم املجموعة إىل أزواج لتبادل أويل لألفكار :ثم أطلب من كل زوج تقديم
َ 3.3
تقرير موجز ملناقشاهتم.

4.4افرض قيود ًا زمنية عىل املتدربني.
5.5قاطع الشخص بأن تسأل سؤاال موجها إىل شخص آخر.
6.6صياغة األسئلة التي تتطلب إجابة بـ "نعم" أو "ال" ،وعدم السامح باخلطابات
الطويلة.
7.7االعرتاف بالتعليق وإرشاك اآلخرين.
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8.8قبل االجتامع أو أثناء فرتة االسرتاحة يمكنك االستعانة بالشخص كثري الكالم
يف تشجيع املتدربني الصامتني عىل املشاركة.
9.9إذا كان أحد املتدربني يتحدث يف حاالت كثرية جدا ولفرتات طويلة جيب شكره
عىل املشاركة ثم تذكريه أنه ال بد من االستامع إىل آراء مجيع املتدربني.
قد يكون من املفيد اإلشارة إىل املبادئ التي تم االتفاق عليها سابقا مثل "حتدث
باختصار مع الرتكيز عىل املوضوع الرئييس".
•كيفية التعامل مع املتدرب الصامت أو الذي ال يشارك؟
1.1ق َلل من مستوى قلق املتدرب الصامت أو الذي ال يشارك باستخدام طرق بديلة
قسم املتدربني إىل أزواج لتبادل األفكار ثم أطلب من كل زوج
عىل سبيل املثالَ :
تقديم تقرير موجز ملناقشاهتم.

2.2اسأل أسئلة مبارشة إىل املتدرب الصامت ،واحرص عىل أن تطرح أسئلة متعلقة
بمجال خربته.
3.3اطلب من املتدرب الصامت الرد عىل تعليق لشخص آخر.
4.4اطلب من كل فرد تقديم عرض مدته دقيقة واحدة.
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5.5قم باإلشادة بالتعليقات اخلاصة باملتدربني الصامتني.
6.6قبل البدء يف املحارضة التدريبية أو خالل االسرتاحة حتدث إىل املتدرب
الصامت ،وقم بالتأكيد عىل أمهية وجوده مشاركته ،وإذا سألك املتدرب سؤاال

جيب عليك ُشكر املتدرب عىل السؤال.

وكذلك اإلشادة بأمهيته ثم أطلب من املجموعة اإلجابة عليه ،عىل سبيل املثال:
"شكرا لكم ،هذه مسألة مثرية لالهتامم ،من يريد اإلجابة عىل السؤال" ،وبعد
أن تقدم كل املجموعة رأهيا يبدأ املدرب يف االستجابة للسؤال ويبدي تعليقه.
7.7يوفر هذا النهج ثالث مميزات وهي :أول :إذا كان املدرب ال يعرف اجلواب فقد
يعرفه أحد املتدربني.
ثان ًيا :سيعطي وقتا أكرب للمدرب للتفكري يف اإلجابة ،ثال ًثا :عندما جييب املدرب

عىل السؤال كعضو عادي يف املجموعة فهو بالتايل يقدم نموذجا للمساواة وعدم
قمع الرأي اآلخر والتسامح يف املامرسة العملية ،ويظهر االحرتام واالنتباه
لوجهات النظر املختلفة.
دراسة حالة معينة :عادة يتم يف دراسات حالة السامح للمتدربني التعرض لإلعدادات
والسياقات التي قد ال يستطيعون جتربتها يف احلياة عىل أرض الواقع.
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فتعمل دراسة احلالة عىل مناقشة كافة املتغريات من أجل توفري فهم كامل حلدث
أو موقف معني ،ويتم الوصول هلذا النوع من الفهم الشامل من خالل وصف تعمقي
للوضع اجلاري وتقييمه والظروف التي وقعت فيه وخصائص األشخاص الذين شاركوا
وطبيعة املجتمع الذي يقع فيه هذا األمر.
•كيفية إجراء عملية دراسة حالة:
1.1توزيع نسخ ورقية مكتوبة بخط اليد أو كتابة احلالة عىل السبورة حتى يتسنى
جلميع املتدربني قراءهتا وحتليلها معا ومناقشة املتدربني يف دراسة احلالة.
2.2االستامع لرأي كل شخص من املتدربني ،إما بطريقة مكتوبة أو شفهية
(وسيكون من املفيد أن يكون هناك وسيلة معينة يتبعها املتدربون يف إبداء
رأهيم).
•حتى نكون أكثر احرتافية يف األساليب:
هذه بعض النصائح أقدمها لك حتى تكون أكثر احرتافية يف استخدام
األساليب ،فإنك بعدما اخرتت أسلوب ستعطي به الدورة التدريبية فيجب أن
تنتبه إىل األمور التالية:
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طور ...فكر ....ابتكر ،ال تتقيد بكالم أحد مهام كان :جيب أن تطلق العنان
إلبداعك وال تتقيد بقوانني أو أساليب حمددة ،فال يوجد قانون يف الكون
يقول يمني أو شامل ،ولكن ابتكر وطور من نفسك ودع املجال إلبداعاتك
وأعطي للجمهور كل ما هو جديد.
 درب ثم درب ثم درب :جيب أن تستمر يف التدريب وال متل حتى جتد
األسلوب املناسب لشخصيتك وتستطيع أن تتمكن من األساليب املختلفة
لكل نوع من أنواع الدورات التدريبية.
 الحظ أين يعمل هذا األسلوب وأين ال يعمل :جيب أن ختترب كل أسلوب
قبل أن تقوم به فهناك بعض األساليب ال تتوافق مع دورات أو حمارضات،
فيجب التأكد جيدً ا قبل استخدام األسلوب يف الدورات.
 كن دائم التقييم لنفسك :بعد كل دورة تدريبية قيم نفسك وال ختجل
من النقد فهو الذي سيدفعك لتطوير نفسك ،فاإلنسان ال يرى عيوبه
ولكن يراها اآلخرون من حوله ،فهذا التقييم يساعدك عىل إصالح
السلبيات التي تواجهها والعمل عليها وحتويلها إىل إجيابيات لتصبح
أفضل مدرب.
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 حاول أن تكون أكثر املتدربني متعة ومحاس أثناء تطبيقك لألسلوب:
أظهر للجمهور محاسك ونشاطك وشجعهم عىل اخلوض يف التامرين
واأللعاب ونوع من أساليبك ،كل ذلك يساعد اجلمهور أن يشارك
معك ويتأثر بك ،مما نجاحك يف الدورة التدريبية.
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خامسا :ختام الدورة التدريبية (املشاعر اخلتامية)
ً

يف العديد من الربامج التدريبية يقرتب املتدربون من بعضهم البعض خالل اجللسات
وبالتايل يبدءون يف محل مشاعر حب وتقدير متبادل فيام بينهم ،وحيدث هذا األمر غال ًبا يف
حالة استغراق التدريب وقتا طويال.

وأهنم عملوا سو ًيا يف جمموعات مرات عديدة ،ويف هذه احلالة سيحتاج املتدربون

لتوديع بعضهم البعض والتعبري عن تقديرهم لدعم اآلخرين وتشجيعهم هلم خالل
الربنامج التدريبي ،وهناك طرق كثرية للمساعدة يف تسهيل التعبري عن املشاعر اخلتامية،
سنذكر بعض الطرق املناسبة فيام ييل.
التحية كف ًا بكف

هذه الطريقة مفعمة باحليوية خلتام أي دورة تدريبية ،فهي تتصف باملرح وتشجع
املتدربني عىل اإلبداع واالبتكار ،مثال :يف هناية الربنامج التدريبي والذي عمل فيه
املتدربون معا لتحقيق جمموعة متنوعة وواسعة من األهداف اجلامعية.
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يصطف املتدربون لتحية املدرب ولتحية بعضهم البعض كفا بكف ،ويمكنهم أيضا

تقديم قائمة من انجازات الفريق وابتكار وسيلة لتهنئة بعضهم البعض عىل نجاحهم يف

حتقيقها.

الربط بين المتدربين

هذا هو النشاط الذي يرسم هناية رمزية للربنامج التدريبي ،ويعترب مناس ًبا جدً ا يف

حالة أن املتدربني كونوا عالقات وثيقة فيام بينهم ،مثال :استخدام خصلة من خيوط
الغزل لربط املتدربني حرفيا وجمازيا.

ثم اطلب من اجلميع الوقوف وتشكيل دائرة وابدأ هذه العملية بأن تذكر بإجياز ما

استفدت من خالل تقديمك هلذا الربنامج التدريبي ،متسك بطرف خيط الغزل ،ثم ارم
بكرة اخليط ألحد املتدربني عىل اجلانب اآلخر من الدائرة.

وأطلب من هذا املتدرب أن يذكر بإجياز ما استفاد نتيجة اللتحاقه هبذه الدورة

التدريبية ،ثم أطلب منه التمسك باخليط ورمي بكرة اخليط ملتدرب آخر.

ستكون النتيجة املرئية شبكة من اخليوط تربط كل أفراد املجموعةُ ،قم بقص خيط

الغزل باملقص بحيث حيصل كل شخص عىل جزء من خيط زميله ليشعر بأنه مازال معه
رغم مغادرته.
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ثم أشكر املتدربني عىل اهتاممهم وأفكارهم وقتهم وجمهودهم ،ثم أطلب من كل

متدرب أن يعرب عن تقديره للشخص الذي قذف خيط الغزل له ،مثال :كلام َت َسلم أحد
املتدربني يف الربنامج بكرة اخليط سيشارك بتعليقات مثل :
• تعلمت أمهية العمل كفريق واحد.
• أدركت أن كل فرد منا له شخصية وطرق تواصل خمتلفة.
• أقدر كثريا فرصة التعرف عىل أشخاص جديدة عىل املستوى الشخيص.
• أشعر بأنه يمكنني أن أكون منفتحا وصادقا مع أي شخص هنا.
• أنا اآلن أعرف كيفية التعامل مع اخلالفات بشكل أكثر فعالية.
• لقد استمتعت كثريا خالل عملية التعلم.
• هذه املجموعة رائعة بكل فرد فيها.
صورة جماعية

هذا النشاط يعرتف بمسامهات كل متدرب ويف نفس الوقت حيتفل باملجموعة
بأكملها ،فام عليك إال جتميع املتدربني اللتقاط صورة رقمية هلم وقبل التقاط الصورة
مبارشة ُقم بالتعبري عن مشاعرك اخلتامية للمتدربني.
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وركز جيدا عىل أن تذكر أن التدريب الفعال يعتمد كثريا عىل دعم ومشاركة املتدربني

ثم اشكر املتدربني للعب دورا كبريا يف نجاح الربنامج ،ثم ُقم بإرسال الصورة اجلامعية
للمجموعة لكل متدرب عن طريق الربيد اإللكرتوين.

الفصل التالث
مرحلة ما بعد بالتدريب
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أولاً  :التقييم

مقدمة

التقييم مهم لتحديد إىل أي مدى كان التدريب ناجح ًا يف حتقيق أهدافه وغاياته،
فاخلطوة النهائية يف أي دورة تدريبية هي تقييم التدريب ،وهيدف تقييم التدريب إىل
التحقق من جودة عملية التدريب وحتديد مدى فعاليته.
وحتليل عملية التدريب والتقييم يسمح أيضا بتصحيح حمتوى الدورة ،وحيفز عىل
توليد أفكار جديدة ،ويساعد عىل حتديد
جمموعة أولية من األهداف ،ويوفر التقييم
ً
أيضا مؤرشات جيدة عىل
املعلومات املكتسبة خالل
الدورة التدريبية والتي
سيطبقها املتدربون عىل أرض الواقع.
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ويتم إجراء التقييم يف شكل مكتوب عن طريق ملء استامرات استبيانات خاصة،
أو االستقصاء من املتدربني شفو ًيا ،وعادة ما تكون االستبيانات املكتوبة أكثر فائدة
ألغراض التوثيق واالستمرارية يف حالة أن املواد التدريبية سيتم استخدامها من قبل
املدربني عىل متدربني خمتلفني يف املستقبل.
وعادة ما تتضمن استامرة التقييم أسئلة بخصوص أمهية وفعالية املواد التدريبية،
وما إذا كانت املواد غطت االحتياجات التدريبية للمتدرب ،ومن املستحسن أن تشمل
االستامرة عىل مساحة لتقييم املتدربني للدورة وإلضافة تعليقات.
عندما تصل إىل مرحلة تقييم األداء ،فهذا يعني أنك نجحت خالل مراحل الدورة
التدريبية بأكملها ،وأنه يمكنك اآلن االستمتاع بجامل اكتامل دور العملية التدريبية،
وسوف جتد نفسك تعود إىل املراحل السابقة خالل مرحلة التقييم.
عىل سبيل املثال سوف تعود إىل مرحلة تقييم احتياجات املتدربني لتتأكد من تقييم
ما صممت التدريب من أجله من األساس ،ويمكنك استخدام األهداف التي كتبتها
يف املرحلة الثانية لعمل معايري تقييم حمددة ،وجيب أن تكون أهداف التدريب التي
تكتبها حمددة وقابلة للقياس ،ويمكن حتويلها بسهولة إىل عنارص عىل أداة التقييم أو
تصنيف األداء.
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تنظيم استمارة التقييم

• حاول أن تكون األسئلة املرتبطة ببعض متتالية دون االنتقال من موضوع آلخر.
• جيب أن تكون األسئلة مفتوحة لتسمح أكثر بالردود الرصحية.
• من املستحسن توفري مساحة واسعة لإلجابة عىل األسئلة ،علام أنه ال ينبغي أن

يكون ملء استامرة التقييم يتطلب وقتًا طويلاً  ،وجيب التأكد أن الوقت املحدد مللء
استامرة التقييم كاف ًيا.
• ال حتتاج االستبيانات ألن يتم التوقيع باسم املتدرب يف هنايتها وذلك للتأكد من
اإلجابات صادقة وتعكس األفكار احلقيقية للمتدربني يف برنامج التدريب.
فهم الغرض من التقييم

الغرض من التدريب هو تغيري املتدربني من خالل تغيري سلوكهم وآرائهم و معرفتهم
ومستوى مهاراهتم ،والغرض من التقييم هو حتديد ما إذا كان تم حتقيق األهداف والتغيري
املطلوب أم ال.
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والطريقة الوحيدة ملعرفة أمهية التقييم هي إدراك املالحظات التي يقدمها ،ويمكن
احلصول عىل املالحظات من خالل اإلبالغ الذايت أو من خالل مراقبة املتعلمني ،ويوفر
التقييم للعملية التدريبية عدة أمور:
•بالنسبة للمتدربني :فيام يتعلق بنجاحهم يف إتقان املعرفة اجلديدة والسلوك
واملهارات.

•بالنسبة للمدرب :تطوير املحتوى العلمي واحتياجات الربنامج أو خلق
تعديالت يف ورش العمل يف برنامج التدريب احلايل.

مستويات التقييم لـكيرك باتريك

تعلم املستويات املختلفة من التقييم يساعدك عىل فهم عملية القياس والتقييم،
وقد وضع دون كريك باتريك مستويات لتقييم التدريب (رد الفعل والتعلم والسلوك
والنتائج) منذ ما يقرب من نصف قرن.
عىل الرغم من أن بعض املنظامت اآلن تُضيف مستوى خامس وهو العائد عىل
االستثامر إال أن املستويات األربعة األصلية لـ كريك باتريك قابلة للتطبيق حتى اليوم عىل
الرغم من أهنا ُوضعت منذ عام 1950م

.
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قرر كيف سيتم استخدام البيانات ،أما إذا
وقبل أن تقرر إجراء أي نوع من التقييمَ ،

كنت ال تنوي استخدامها فال تقوم بالتقييم.
•املستوى األول :رد الفعل

املستوى األول أو بيانات رد فعل املتدربني ،وهو يقيس رضا املتدربني عن
التدريب،ويتألف عادة من استبيان للمتدربني لتقييم مستوى رضاهم عن الربنامج
التدريبي واملدرب وأمور أخرى.
وإذا كنت الدورة التدريبية متعددة األيام فمن األفضل التقييم يف هناية كل يوم ،أما
إذا أجريت الدورة ليوم واحد فعليك تقييمها يف منتصف الوقت ،ويستفيد املدرب من
التقييم يف منتصف التدريب.
ألنه يوفر له معرفة مالحظات املتدربني مما سيسمح له بتعديل تصميم التدريب،
بحيث يتناسب بشكل أكرب مع احتياجات املتدربني ،كام أنه مفيد للمتدربني ألنه سيتيح
هلم فرصة للتفكري يف ما تعلموه وكيف سيطبقونه يف وظائفهم.
إذا كنت تريد قياس رد الفعل يف هناية اليوم األول ولكن ليس لديك نموذج تقييم؟
جرب طريقة من هاتني الطريقتني:
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أولً :استخدم صفحتني من املخطط التوضيحي ويف اجلزء العلوي من الصفحة

األوىل أكتب "االجيابيات" و يف اجلزء العلوي من الصفحة األخرى أكتب "التغيريات"،

ثم أطلب من املتدربني تقديم اقرتاحات حول ما سار بشكل جيد اليوم واالجيابيات وما
حيتاج إىل تغيري ،أكتب كل األفكار بمجرد طرحها.

ثانيا :هي عبارة عن مترير من ورقة مسطرة لكل متدرب ،وتطلب منهم تقييم اليوم

التدريبي من  1إىل  7بشكل جمهول ،بحيث أن تكون  1بمعنى سيئ و  7بمعنى ممتاز،
ومن ثم إضافة تعليق واحد حول سبب التقييم الذي وضعوه.

يساعد املستوى األول يف توفري معلومات قيمة ومهمة مثل:
يقدم معلومات حول أداء املدرب.
إذا تم استخدام التقييم بشكل جيد ،يمكن للبيانات حتديد ما حيتاج إىل حتسينه.
إذا أجريت دورة أخرى بعد انتهاء الدورة التدريبية ستحصل عىل ردود فعل كل
املتدربني وسيكون لديك بالتايل قاعدة بيانات كاملة.

•املستوى الثاين :التعلم
املستوى الثاين يقيس مدى حدوث التعلم ،قياس املعارف واملهارات والتغري
السلوكي فيشري إىل ما استوعبه املتدربون وما إذا كانوا يعرفون كيفية تنفيذ ما تعلموه أم ال.
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وربام تكون كل تصاميم التدريب ذات هدف واحد وهو زيادة معرفة املتدرب،

وتشمل معظم الدورات التدريبية أيضا أهداف تتعلق بتحسني مهارات معينة ،وبعض
الدورات التدريبية هتدف لتغيري السلوك.

وهذا املستوى هو النقطة التي يعرف فيها املدربون مدى رضا املتدربني عن الدورة

التدريبية وما يمكنهم القيام به بشكل خمتلفة بعدها ،فاالختبارات وتدريب املهارات

واملحاكاة وتقييامت املجموعة ولعب األدوار وأدوات التقييم األخرى تركز عىل ما

تعلمه املتدربون خالل الربنامج ،ويوفر قياس التعلم بيانات ممتازة حول ما أتقنه
املتدربون نتيجة لتجربة التدريب.
•املستوى الثالث :السلوك
املستوى الثالث من التقييم يقيس ما إذا تم حتقيق املهارات واملعرفة املنشودة،

هل يستطيع املتدربون تطبيق ما تعلموه ونقله إىل حياهتم؟ألن هذا املقياس يركز عىل
التغريات السلوكية عىل املتدرب.

لذلك يصعب القياس لعدة أسباب ،أوال :ألنه ال يمكن للمتدرب تنفيذ السلوك

اجلديد حتى تُتاح له فرصة ،وباإلضافة إىل ذلك من الصعب التنبؤ متى سيتم تنفيذ
السلوك اجلديد ،حتى إذا كان هناك فرصة فقد ال ينفذ املتعلم السلوك من أول فرصة،

ولذلك يصعب حتديد الوقت املناسب لقياس التغيري السلوكي.
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جيب قياس املستوى األول والثاين مبارشة بعد التدريب ،ولكن ال يرسي هذا األمر
عىل املستوى الثالث ،إلجراء تقييم املستوى الثالث بشكل صحيح جيب أن جتد الوقت
ملراقبة املتدربني يف حياهتم وعمل االستبيانات والتحدث إىل املرشفني وربط البيانات،
ستكتشف أنه عىل الرغم من صعوبة قياس املستوى الثالث إال أن فوائده للسلوكيات
واضحة جدا:
ريا سلوك ًيا يف حياة املتدرب.
قد يشجع هذا املقياس تغي ً
يف بعض األحيان يساعد املستوى الثالث للتقييم عىل حتديد األسباب (غري
املتعلقة بالتدريب) التي أدت إىل عدم حدوث التغيري املنشود.

•املستوى الرابع :النتائج
املستوى الرابع يقيس التأثري التجاري ،ويسمى أحيانا حتليل التكاليف والفوائد أو
العائد عىل االستثامر ،وهو حيدد ما إذا كانت هناك فوائد عائدة من التدريب تستحق
تكلفة التدريب أم ال ،ويف هذا املستوى ال يتم التقييم من خالل أساليب مثل تلك
املقرتحة يف املستويات الثالث السابق ذكرها.
فيحتاج املدربون املحرتفون ألن يكونوا قادرين عىل إثبات قيمة التدريب وأمهيته

وأنه يؤثر تأثري ًا إجيابي ًا عىل الدخل الصايف ،فهي واحدة من مشكالت تقييم هذا املستوى
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هي أنه ال يمكنك أبدً ا التأكد إذا كانت العوامل اخلارجية أثرت عىل العامل التجاري أم
ال ،فهناك دائام إمكانية حدوث شيئ خارجي أثر عىل النتائج بشكل سلبي.
قم بجمع البيانات التي تعتقد أهنا تقدم دليال عىل تأثري التدريب ،وتذكر أن املوضوع
الرئييس هو حماولة معرفة أثر التدريب من خالل النتائج ،فقد ال تكون قادرا عىل تقديم
دليل قاطع ُيثبت أن التدريب له أثر إجيايب عىل األعامل ،ولكنك قادرا عىل إجياد ما يكفي
من األدلة بحيث تدفع متدربني جدد لدخول تلك الدورة.

ونجد أنه من املهم جدا بالنسبة ألي مدرب أن يتامشى مع متطلبات األعامل التي
حيتاجها سوق العمل ،ولكن كيف تفعل ذلك؟ يشري الدكتور كريك باتريك أنه يمكن
استخدام مستويات التقييم التي وضعها ،ابدأ من (املستوى الرابع) ،ثم حدد مع املتدربني
ما جيب أن حيدث (النتائج).
ثم قرر ما هو األداء( -السلوك أو املستوى الثالث) -املطلوب لتحقيق النتائج
املرجوة ،ثم حدد املعارف واملهارات والسلوك (التعلم أو املستوى الثاين) التي حيتاجها
املوظفون لتحقيق توقعات األداء ،وأخريا ضع خطة لتقديم التدريب الصحيح وقس رد
فعل املتدربني (رد فعل أو املستوى األول).
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ما مستوى التقييم الذي سأستخدمه؟
يمكنك اختيار أن تُقيم التدريب من مستوى واحد أو من كل املستويات ،ولكن
كيف ستُقرر ذلك؟اختذ قراراك بناء عىل إجاباتك عىل األسئلة التالية:
ما هو الغرض من التدريب؟
كيف سيتم استخدام نتائج التقييم؟
ما هي التغيريات أو التحسينات التي يمكن استخدامها كنتيجة لعملية التقييم؟
من هم أصحاب املصلحة( -املتدربني)-؟ وما الذي يريدون منك قياسه؟
هل من املتوقع أن يؤثر التدريب عىل أهداف أخرى؟
ما هي املوارد التي ستحتاج لتقييمها؟
مجيعا ،بعد
وجود أربع مستويات للتقييم ال يعني بالرضورة أن عليك استخدامها ً

قرر ما هو املستوى األكثر فائدة للتدريب؟ .ويتفق خرباء
اإلجابة عىل األسئلة السابقة َ

التقييم عىل أن املستوى الثالث والرابع خاصة ينبغي استخدامها ألهنام مرتبطان بالوقت
والتكلفة.
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أنواع التقييم المختلفة

تتعدد أنواع التقييم املختلفة فمنها من يقيم املدرب ومنها من يقيم املادة العلمية ومنها
من يقيم املتدربني ،وسنناقش مزايا وعيوب كل واحدة ألساعدك عىل اختيار الطريقة
املثالية بالنسبة لك لتستخدمها:
•صيغ االختبارات املوضوعية:
يقيس هذا األسلوب مدى تعلم املتدربني ملحتوى التدريب ،يتم إجراء امتحان
نظري أو امتحان من خالل الكمبيوتر للمتدربني لقياس التقدم التعليمي الذي تم
إحرازه ،فيجب أن يقيس االختبار تعلم املواد التي ستحقق األهداف املطلوبة ،وجيب
ومناسب ،بمعني أنه يستطيع بالفعل قياس ما تريده ،و ُيعطي
أن يكون االختبار َ
فعال ُ
نتائج متسقة.

ريا
وحيتوي االمتحان عىل أسئلة متعددة اخليارات تستغرق وقتًا واستعدا ًدا كب ً

لتجهيزها ،يوفر هذا الشكل من األسئلة صيغة سهلة للمتدربني ويف نفس الوقت تكون
سهلة التصحيح بالنسبة للمدرب ،وتعترب أفضل االمتحانات هي اختبارات أسئلة
الصواب واخلطأ أكثر صعوبة يف الكتابة مما تتصور ،ولكنها تُسهل عىل املدرب التصحيح.
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كذلك اختبارات أسئلة التوصيل من السهل كتابتها وتصحيحها ،يتطلب هذا النوع
من االختبارات احلد األدنى من الكتابة ولكنه يف نفس الوقت يمثل حتد ًيا ،ومن أنواع
االختبارات ً
أيضا أسئلة إكامل الفراغ أو األسئلة ذات اإلجابات القصرية.

و تتطلب هذه األسئلة املعرفة دون أي مساعدة من الذاكرة ،والعيب هو أن التصحيح
قد ال يكون موضوع ًيا كام قد يتصور البعض إذا كانت األسئلة ال متلك إجابة واحدة
حمددة ،حيتاج املصحح ألن يكون أكثر مرونة يف التصحيح.

ريا األسئلة املقالية هي األكثر صعوبة يف التصحيح ،عىل الرغم من أهنا
وأخ ً

تقيس االنجاز عىل مستوى أعىل من أي نوع من االختبارات الكتابية األخرى ،التصحيح
يف هذا النوع هو األكثر موضوعية.
• االستطالعات السلوكية:
حتدد استطالعات السؤال/اجلواب ما هي التغيريات السلوكية التي حدثت كنتيجة
للتدريب؟ ،ويستخدم املدربون هذه االستطالعات جلمع املعلومات حول تصورات
املوظفني وعادات العمل واحلوافز والقيم واملعتقدات وعالقات العمل.
وتعد االستطالعات السلوكية أكثر صعوبة يف البناء ألهنا تقيس عنارص غري مادية،

وهناك ً
أيضا إمكانية للمتدربني لكتابة اإلجابة الصحيحة من وجهة نظرهم.
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• املحاكاة ومراقبة املوقع:
مراقبة املدربني يمكنها حتديد ما إذا كان املتدربون اكتسبوا املهارات املطلوبة كنتيجة
للتدريب أم ال ،ويمكنك تسهيل هذه العملية من خالل وضع قائمة للسلوكيات املطلوبة.
يف بعض األحيان تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كان قد تم نقل
املهارات التي تم تدريبهم عليها إىل واقعهم احلقيقي أم ال ،فبعض الناس يصيبهم الرعب
أو يترصفون بشكل خمتلف إذا علموا أهنم مراقبون ،هلذا فمراقبة األداء الفعيل أو أداء
املحاكاة للمدربني أو املتدربني من املمكن أن يكون مضيعة للوقت.
• قوائم مراجعة املعايري:
وتسمى أيضا قوائم مراجعة األداء أو أدوات تقييم األداء ،فتعتمر قوائم مراجعة
املعايري هي دراسة تستخدم قائمة بأهداف األداء الالزمة لتقييم األداء امللحوظ.
• مقارنة االحتياجات واألهداف واملحتوى:
يقوم مديرو التدريب واملتدربون واملرشفون بمقارنة نتيجة حتليل االحتياجات مع
أهداف الدورة واملحتوى لتحديد ما إذا كان الربنامج يتصل بالفعل باحتياجات املتدربني
أم ال.
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• استامرات تقييم ردود الفعل:
تسمى أحيانا ورقة رد الفعل ،جييب املتدربون عىل استامرات تقييم يف هناية الربنامج
لتحديد ما أعجبهم وما مل يعجبهم حول طريقة تقديم التدريب واملحتوى واملوقع
وغريها من جوانب جتربة التدريب.
وتُتيح االستامرة للمتدربني معرفة أن كان رأهيم أمرا مهام بالنسبة لك ،ويمكن مجع
البيانات الكمية والنوعية من خالل هذه الطريقة.
• تقييم املدرب:
يخُ صص املدربون املحرتفون أوراق ًا واستامرات تقييم لقياس الكفاءة والفعالية
واملهارات التعليمية للمدرب .وتعمل كل أساليب التقييم التي ذكرناها بشكل جيد،
ومجيعها ستعطيك املعلومات التي حتتاج هلا ،بعضها يعمل بشكل أفضل من اآلخر يف
كل من املستويات األربعة.
والقرار النهائي حول الطريقة التي جيب أن تستخدمها هو عائد إليك ،فمن السهل
أن يعتاد املتدربون عىل طريقة التقييم املفضلة لديك ،لذا من األفضل أن تقوم بالتنويع يف
أساليب التقييم املستخدمة ،واكتساب اخلربات يف العديد من طرق التقييم التي جتعلك
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أكثر مهارة يف معرفة الطريقة األفضل لكل حالة ،وسيشكل هذا جانبا مهام لتحقيق
املصداقية يف الدورة التدريبية.
• الطرق احلديثة للتقييم:
ريا يف عملية التقييم ،سواء كان التقييم للمتدربني أو
أصبحت التكنولوجيا تساعد كث ً

للمدرب ،فقد انترشت شبكات التواصل االجتامعي سواء كانت الفيس بوك أو تويرت،
أو برامج املحادثات والتواصل اجلامعي مثل تويرت وواتساب وغريها من التطبيقات التي
تساعد عىل تطوير عملية التقييم.
وتضيف عليها عامل الرسعة والفاعلية واملصداقية يف تقييم الدورة التدريبية ،فيتم
إنشاء جمموعة نقاشية عىل تلك الشبكات ويتم التفاعل معها من قبل املدرب مع املتدربني
يف الدورة ،ويتم فتح جمال النقاش والتقييم عىل كل تفاصيل الدورة سواء كانت تقييم
للامدة العلمية أو تقييم لألسلوب املحارض أو تقييم استفادة املتدربني.

محمد الجفيري
دورة "برنامج اعداد المدربين"

273

الفصل الثالث

برنامج
إعداد
المدربين

• نامذج لتقييم الدورة التدريبية:
نموذج التقييم املبدئى
اسم املحارض:

..............................................................................

إجيابيات:

..............................................................................

سلبيات:

..............................................................................
حيتاج أن يطور يف:

..............................................................................
هل كان ملتزما بالوقت؟
..............................................................................

هل شعرت بامللل؟

..............................................................................

هل وجدت إبداع ًا؟

..............................................................................
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• نموذج تقييم حمارض
نموذج تقييم حمارض
اسم املحارض
اسم املحارضة
اسم معبئي
التقييم
(اختياري) :
أرجو وضع درجة كالتايل أمام كل بند :
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1

ضعيف
البند

2
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مقبول

3

جيد

النقاط
1.1درجةالتمكنمناملادةوالثقةبالنفس

أو ً
ال :
التخطيط

2.2مدى الرتتيب وتناسق اخلطبة
3.3وضوح اهلدف وحسن اختيار
املوضوع
4.4مناسبة احلديث للجمهور
1.1االستفادة من اإلمكانات املتوفرة
يف املكان
2.2وسائل اإليضاح كثرية

ثأني ًا  :اإلعداد

3.3وسائل اإليضاح معدة جيد ًا
4.4وسائل اإليضاح متنوعة
5.5تعامل املحارض مع وسائل
اإليضاح جيد

4

جيد
جد ًا

الدرجة

5

ممتاز

مالحظات
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1.1املقدمة قوية واحة وتشد اجلمهور
ثالث ًا  :تسلسل
احلديث

2.2وضوح النقاط الرئيسية والفرعية
3.3استعامل االستشهادات بكثرة

4.4املعلومات جديدة ومفيدة ومقنعة
5.5اخلامتة قوية وواضحة ومؤثرة
1.1املظهر العام الئق

2.2الوقوف وامليش فعال

3.3حركات اليدين مناسبة وفعالة
4.4تعبريات الوجه مناسبة وفعالة
5.5نظرات العينني موزعة جيد ًا

6.6طبقات الصوت وتعبرياته فعالة
رابع ًا  :اإللقاء

7.7الوقفات بني الكلامت واجلمل
صحيحة

8.8االبتسامة والفكاهة واملرح
9.9اللغة بسيطة ومناسبة واجلمل
قصرية
1010االنتقال فعال بني النقاط الرئيسية
والفرعية
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1.1االلتزام بالوقت ضمن املعقول

2.2انتباه ومشاركة اجلمهور مستمرة

خامس ًا  :تقييم

3.3إدارة األسئلة والنقاش بفعالية

األداء

4.4استامع املحارض للجمهور

واخلتام

5.5إدارة املشاكل واملقاطعات
واإلزعاج

نموذج التقييم العام
نموذج التقييم العام
اسم الربنامج

اسم املحارض
اسم املتدرب

الرشكة  /اجلهة

(اختياري)

الرجاء وضع عالمة √ يف (املربع) الذي يتوافق مع رأيك وقناعتك الشخصية
التنظيم اإلداري للربامج
تاريخ عقد الربنامج
مدة تنفيذ الربنامج
عدد ساعات التدريب اليومية

ضعيف

متوسط

جيد

جيد جد ًا

ممتاز
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قاعة التدريب ( السعة  /اإلضاءة )
خدمات التغذية

االسرتاحات

جتانس املتدربني علمي ًا

وسائل العرض التدريبية

املادة العلمية

املحتوي العلمي واألهداف

توافق أهداف الربنامج مع احتياجاتك

املحتوي العلمي للربنامج

أساليب التدريب املستخدمة

أساليب التدريب التي اتبعت

ضعيف

ضعيف

متوسط

متوسط

جيد

جيد

جيد جد ًا

جيد جد ًا

ممتاز

ممتاز

املوازنة بني اجلانب النظري والتطبيقي

استخدام وسائل اإليضاح مع التدريب

التدريب (املحارض)

االلتزام باملوعد املحدد للمحارضة

متكنه من املادة العلمية

القدرة عىل الرشح وتوصيل املعلومات
طريقة التعامل مع املتدربني
الرجاء اإلفادة بأي مالحظات أخرى

ضعيف

متوسط

جيد

جيد جد ًا

ممتاز
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ثانيا :املتابعة

بعد انتهاء الدورة التدريبية يتعني عليك متابعة أداء املتدرب ومعرفة التحسن يف
األداء وقياس أثر الدورة التدريبية عىل مستوى العمل امليداين للمتدرب ،فهذا يساعدك
عىل أن تكون هناك صلة وتواصل بينك وبني املتدرب بعد انتهاء فرتة التدريب.
وتظهر أمهية املتابعة بعد التدريب يف أمرين مها:
أولاً  :أنه يساعد عىل تسويق نفسك أكثر فكلام كان هناك تواصل ومتابعة بينك وبني
املتدرب فسيقوم بالتسويق لك والتحدث عنك وما تقدمه من جديد ،فأنت من وقت آلخر
تقوم بإضافة مواد جديدة عىل صفحتك الرسمية املوجودة عىل مواقع التواصل االجتامعي
أو من خالل موقعك الرسمي عىل االنرتنت ،فتقوم بإضافة مقطع صويت أو مقطع فيديو
أو حتى مقالة صغرية مكتوبة كل ذلك يساعد عىل التواصل واملتابعة بينك وبني املتدرب.
ثانيا :مشاركة املتدرب يف أي من الدورات التدريبية التي ستقدمها بعد ذلك ،فام أن
تقم باإلعالن عن دورة جديدة تعطيها سيقوم املتدرب باالشرتاك معك فيها ،بل من
املمكن أن يسوق لك فيأيت ومعه أحد من أصدقائه.
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ثال ًثا :تقييم مدى تأثريك ونجاح دورتك التدريبية ،فبعد انتهاء الدورة التدريبية يظهر
عدد الراضني عنك كمدرب يف عدد املتابعني لك واملستمرين معك ،فاملتابعة مهمة جدً ا
ألهنا تبني لك مدى تقييم الناس لك.
أنواع المتابعة

•املتابعة عن طريق الشبكات االجتامعية واالشرتاك يف الصفحة الرسمية للمدرب
عىل االنرتنت.

•عمل جلسات تدريبية تطبيقية مع املتدرب من وقت آلخر ،أو االتفاق عىل
وقت حمدد سواء كل شهر أو أسبوع الستكامل النقاط التي مل يتم التحدث عنها
باستفاضة خالل الدور التدريبية.
•إرسال حزم صوتية أو فيديو أو مقال صغري للمشرتكني يف الشبكات االجتامعية
املختلفة.

•توزيع استامرة عىل املتدربني بعد فرتة ملتابعة أداء املتدرب ومعرفة احتياجاته
التدريبية املستقبلية.
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استامرة متابعة املتدرب:
استامرة متابعة املتدرب
االسم:

..............................................................................
جهة العمل:
..............................................................................
املستوى العلمي:
..............................................................................
املنصب:
..............................................................................
اسم الدورة التدريبية التي شاركت فيها؟
..............................................................................
ما هو التغري الذي حدث يف أدائك بعد انتهاء الدورة التدريبية؟
..............................................................................
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أذكر أمور ًا أصبحت تستطيع القيام هبا بشكل أفضل مما كنت علية قبل الدورة التدريبية.
..............................................................................
ما هو املردود املادي واالجتامعي والوظيفي الذي عاد عليك من حضور الدورة التدريبية؟
..............................................................................
ما هو جمال التخصص الذي حتتاج إىل مزيد من التدريب فيه؟
..............................................................................

توزّ ع هذه االستامرة عىل املتدربني بعد فرتة من املشاركة يف الدورة التدريبية.

محمد الجفيري
دورة "برنامج اعداد المدربين"
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التسويق

التسويق كمفهوم عام يقصد به علمية وضع وتنفيذ خطة للرتويج ملنتج أو سلعة
ما ،حيث يشتمل التسويق عىل ترويج وتوزيع السلع واخلدمات واألفكار .وبالنسبة
للمدرب فاألمر ال خيتلف كثريا.
فاملدرب الناجح جيب أن يكون لديه القدرة عىل تسويق أفكاره وأن يصنع من اسمه
ما يشبه العالمة التجارية.
اجعل من اسمك ماركة (عالمة تجارية).

قمت سابقا بإعطاء دورة حتت عنوان (دورة نجومية الشخص) ،ركزت فيها عىل
كيفية أن تصبح متميز يف جمالك وتصنع من اسمك عالمة مميزة يف عامل التدريب يف جمالك.
وعليك كمدرب أن تركز عىل جمالك ،قم بإنشاء حسابات يف خمتلف مواقع التواصل
االجتامعي واملشاركة ،وأعط نفسك صفة حتى تكون متخصص ًا يف جمالك ،شارك يف
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مقاالت يف هذا املجال ،عليك أن تبدأ من اآلن أن تتميز يف جماالك .وجيب عىل
املدرب أن يسعى لصنع عالمة جتارية لنفسه باستخدام جمموعة من العنارص اهلامة
وهى  :
سوق نفسك أمام الناس

اجلودة العالية هو أساس نجاح عملية التسويق ،فاملادة اجليدة تُسوق صاحبها،
لذا لكي تسوق نفسك أمام الناس جيب أن حترص عىل جودة املادة التي ستقدمها
هلم ،فقوة املادة من أهم العنارص اجلاذبة التي بالتأكيد ستساعد يف جذب انتباه
الناس إليك كمدرب.
وال يقصد باملادة املحتوى الذي يتم تقديمه فقط بل طرق العرض واإللقاء
وأسلوب التدريب ،فكل هذه العوامل تساهم يف جعل حمتوى الربنامج التدريبي
قوى ومميز ،وبالتايل يزيد إعجاب املتدربني بك وبام تقدمه ويقومون بتزكية برناجمك
التدريبي وإخبار اآلخرين عنك.
وقم بتعزيز مركزك بتقديم معك أحد من املدربني أنت نصف ساعة وهو

نصف ساعة ،ويف البداية أجعال مجهوركام بسيط ًا  ،و ُيفضل أن تبدءا يف املدارس
وبأعداد بسيطة.
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استخدم التكنولوجيا

يمكنك تسويق نفسك كمدرب عن طريق توظيف التكنولوجيا احلديثة كشبكة
االنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي.
•مواقع التواصل االجتامعي:
يمكنك استخدام مواقع التواصل للتسويق لدوراتك من خالل إنشاء صفحات
ونرش متدربات دورية لتسويق أفكارك ودوراتك عىل شبكات التواصل االجتامعي
الشهرية مثل فيسبوك وتويرت وإنستجرام.
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•موقعك اإللكرتوين الشخيص
يمكنك إنشاء موقع الكرتوين لتعريف الناس بك وبخربتك يف جمال التدريب،

كام يمكن استخدام املوقع لنرش أخبارك وأخبار الدوارات التي ستعقدها يف املستقبل
القريب ،ومواعيدها ،وكيفية احلجز هلا.

•إنشاء قناة خاصة بك عىل موقع مشاركة مقاطع الفيديو (يوتيوب)
قم بإنشاء قناة خاصة بك عىل موقع يوتيوب وقم بنرش ومشاركة مجيع الدورات

التدريبية واملحارضات واللقاءات التليفزيونية التي قمت بعملها.
•الدورات التفاعلية اجلامعية عرب شبكة اإلنرتنت

قم باستخدام تطبيقات املحادثة والتواصل مثل واتس أب ،وسكايب ،وجوجل هانج

أوتس ،لعقد دورات تدريبية عرب شبكة االنرتنت ،فهي من أفضل طرق التسويق للذات.
•هناك ثالث مؤسسات إعالمية تدريبية عىل اإلنرتنت:
وقف أون الين.
رواق :أكرب موقع تدريبي وموقع (مهارة).
إدراك :مؤسسة عاملية للتدريب عىل اإلنرتنت.
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•قم ببناء شبكة عالقات قوية:
استغل أي فرصة تقدم فيها نفسك كمدرب وال تضييعها مها تكلف األمر ،واستغل

أيضا أي فرصة لتكوين عالقات جديدة وال َت ُرد أي شخص طلب منك نصيحة أو خدمة
حتى لو يف جمال غري ختصصك.

حاول أن جتد له احلل ،فعىل سبيل املثال ،لو سألك أحد الناس قائال" :هل تعرف
أحد يف جمال التصوير؟" فإن كنت ال تعرف فال ترده ،بل قل له سأبحث عن شخص
مناسب ،وحاول أن تساعده بإخالص ،هبذه الطريقة ستستطيع توسيع قاعدة عالقتك
وبناء شبكة قوية.

محمد الجفيري
دورة "برنامج اعداد المدربين"
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ملحق صفات املدرب الناجح

1.1يصمم أنشطة ومتارين تدريبية فعالة ومبتكره مستندة لواقع احلياة.
2.2لديه مهارة تواصل فعاله مع مجيع أنامط املتدربني.
3.3تنوع نربة الصوت ولغة اجلسد.
4.4رفع سقف مهارة اإلنصات لديه أكثر من التحدث.
5.5متجدد غري روتيني.
6.6أن يكون قدوة حيتذي به فيام يدرب.
7.7أن يكون مطبقا ملا ينقله للمتلقي عىل كافة األصعدة.
8.8قادر عىل إدارة احلوارات.
9.9اإلملام بالوسائل التقنية التي يستخدمها.
1010ثقافته عالية متنوعة.
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1111لديه قدرة عىل اإلقناع.
1212إسقاط املعارف واملهارات عىل مهام تطبيقية يف احلياة.
1313يتمتع بصفة العطاء ﻻ حدود.
1414لياقة نفسية عالية.
1515يتقن أساليب التدريب املتقدمة.
1616يتقن ختطيط الربنامج التدريبي.
1717مطلع عىل نظريات علم النفس واالجتامع.
1818حيسن التعامل مع املشاركني رجال وسيدات.
1919يتقن استخدام السبورة الورقية.
2020اإلعداد اجليد للامدة واألنشطة ملواجهة أي ظرف طارئ.
2121حيلل ويقدر االحتياجات التدريبية للمتدربني وقادر عىل تطويع مادته وفقها.
2222يستطيع خماطبة أنامط املتدربني املختلفة اثناء العرض.
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2323دائم التطوير لذاته ومعلوماته.
2424إعداد حقيبة تدريبية عىل أصول علمية صحيحة.
2525يتقن استخدام عجلة التعلم الرسيع يف التدريب.
2626يفاجئ احلضور باجلديد واملمتع يوميا.
2727يصنع الفارق للمتدرب بني (قبل وبعد).
2828صاحب مساحة صرب كبرية جدا.
2929صاحب رسالة تدفعه للتأثري.
3030ال يكرر اآلخرين ،وال يكرر نفسه بعد كل دورة.
3131أن يكون صاحب كاريزما وحضور جيد.
3232اللباقة يف الكالم وحسن الترصف.
3333مراعاة الفروق الفردية للمتدربني من مجيع النواحي.
3434إضافة املتعة للمتدربني.
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3535التمكن من املادة العلمية.
3636كثرة االطالع والقراءة.
3737التخصص واإلتقان.
3838االستشهاد بقصص واقعية.
3939التميز يف اإللقاء.
4040توظيف األلعاب التدريبية بتميز حسب احلاجة.
4141التطبيق العميل للمهارات واملعارف.
4242املصداقية والسخاء يف املعلومات.
4343االلتزام بالوقت واحلفاظ عىل وقت املتدربني.
4444األدب فليست الدورة مكانا لإلحياءات الغريزية.
4545أن يكون متحفز ًا لربناجمه.
4646وحمفز ًا للمتدربني.
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4747تصميم احلقائب التدريبية بنفسه من غري أخذ جهود اآلخرين.
4848أن يكون التدريب بالنسبة له رسالة وليس وسيلة فقط للحصول عىل املال.
4949املرونة.
5050اإللقاء املؤثر بجميع مهاراته.
5151اإلخالص واإلتقان والتحيل بالغالب من األخالق احلميدة كالصدق واألمانة.
5252عمق يف املضمون وبساطة يف الرشح.
5353مدير حللقات نقاش مصغرة فعالة.
5454ربط التدريب بواقع احلياة العملية.
5555ذو ثقافة عامة ال يقف عن االطالع عىل كتب التخصص.
5656باحث بشكل متكرر يف حماور الدورات التدريبية التي يقدمها.
5757أن خيدم الناس بنفسه وال خيدم نفسه بالناس.
5858أن ال يقبل إال بإعطاء ما هو جديد وحديث (دراسات و أبحاث).

296
برنامج
إعداد
المدربين

الفصل الرابع

5959أن حيرتم أساتذته ويشيد بفضلهم لرييب تالميذه عىل ذلك.
6060إيصال املادة التدريبية بطريقة تطبيقية.
6161الثقة بالنفس.
6262التمكن من لغة اجلسد.
6363قراءة نقاط الضعف ونقاط القوة للمتدربني.
6464ال يدرب إال بام اختص به من علوم.
6565إعطاء كل ما لديه بحب.
6666القدرة عىل قول "ال أعلم ".
6767حسن اهلندام والرائحة.
6868لديه دراية عالية بربامج اإلبداع مثل الستثامرها يف اإلعداد والتقديم.
6969إجراء مسابقات لتحقيق األهداف.
7070لديه القدرة عىل تصحيح ثقافات سلبية واستبداهلا بثقافات إجيابية.
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7171زرع الثقة بالنفس لبعض املتدربني الذين يعانون من ضعف ثقتهم بنفسهم.
7272حيسن قراءة لغة اجلسد.
7373يبني جرس تواصل مستمر مع املتدربني.
7474متابعة مؤرشات حتقيق اهلدف مع اجلهة املسئولة.
7575يؤمن بام يقدم وليس ناقل فقط.
7676حيرتم من يقدم هلم ،متواضع هلم.
7777ال تكون العوائد املادية أولوية أوىل خالل طريقة.
7878يعرف أن لكل مقام مقال.
7979حيدث املتدربني فيام حيبون ويالمس اهتامماهتم.
8080يراعي االختالفات يف اجلنس والعرق واللون واملذهب والطائفة والدين والعمر
وطبيعة العمل.
8181يتكيف مع الظروف الطارئة.
8282حيسم مواقف اجلدل.
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8383متفائل ويبث التفاؤل يف متدربيه.
8484حكيم ورزين يرتفع عن سفاسف األمور.
8585ال يتحدث بالكلامت السوقية.
8686لديه تركيز عايل وقوة حضور.
8787يرعي حتقيق اجلودة يف مجيع حمطات برناجمه التدريبي من خالل تقييم كل مرحلة.
8888لديه قدرة عىل حتريك الناس والتأثري عىل حياهتم الشخصية والعملية
واالجتامعية.
8989لديه لياقة صحية فالعقل السليم يف اجلسم السليم.
9090لديه خربة عملية ويعمل يف جمال ينتج به فال يكون التدريب عمله الوحيد فاقد
اليشء ال يعطيه.
9191يقبل احلوار ويرفض اجلدل.
9292لديه شجاعة للتخيل عن معلومات قديمة مقابل اجلديد املفيد.
9393التوازن بني النظرية والتطبيق.
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9494رسيع البدهية.
9595ملم بشكل كامل عن املادة التي يقوم بالتدريب عليها وبكل فروعها (اجلزئيات
الدقيقة).
9696يكلف املتدربني بواجبات عملية لتطبيق ما طرح عملي ًا.
9797يدعم متدربيه بعد انتهاء الدورة.
9898خمطط اسرتاتيجي حلياته ومنظم.
9999ملهم لآلخرين.
10100حمب لنرش اخلري.
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نبذة عن املؤلف
حممد حسن اجلفريي ،قطرى اجلنسية ،استشاري
تدريب وتطوير ،كاتب إسبوعي يف جريدة العرب
القطرية ،ومقدم برنامج اخلبري يف ( تليفزيون قطر)،
مؤلف ألكثر من  25كتاب يف جمال القيادة والتكنولوجيا
منها( :حتليل الشخصيات القيادية – القيادة باإلرشاد – القيادة – التخطيط االسرتاتيجي
– صمم موقعك عىل االنرتنت بدون برجمة) ،ومؤسس مرشوع وقف أونالين  -أكرب
شبكة تدريب جمانية عربية عىل اإلنرتنت.
حصل األستاذ حممد اجلفريى عىل دبلوم تكنولوجيا معلومات واتصاالت – كلية
شامل األطلنطي (خرجيني الدفعة األوىل)  ،2004 ICT CNA-Qatarومن هنا
بدأت إنطالقته احلقيقية ىف عامل تكنولوجيا املعلومات والتخطيط اإلسرتاتيجى والقيادة،
حيث درس بعد ذلك ىف جامعة ديفون للحصول عىل درجة البكالوريوس ىف تكنولوجيا
املعلومات ،وىف عام  2014حصل عىل درجة املاجستري ىف التخطيط االسرتاتيجي من
اجلامعة الفرنسية  ،HECوهى واحدة من أعرق وأرقى كليات إدارة االعامل ىف العامل،
ويقوم حاليا بدراسة الدكتوراه ىف جامعة  NTUيف بريطانيا ،وحالي ًا يعمل كمستشار

تطوير وتدريب ىف مؤسسة قطر لإلعالم.
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كونه مستشار حمرتف ىف جمال إدارة املرشوعات ،يرى حممد نفسه متخصص ىف جمال
القيادة ،فهو مدرب معتمد منذ عام  2004وقام بتدريب أكرت من  3000شخص حول
العامل ليس ىف جمال القيادة فقط ولكن ىف جماالت أخرى مثل تكنولوجيا املعلومات
واإلعالم وإدارة املرشوعات والتخطيط اإلسرتاتيجى ،كام قام بكتابة العديد من الكتب
ىف هذه املجاالت.
األستاذ حممد اجلفريى حيمل رسالة واضحة وهى املسامهة ىف إعداد جيل جديد
من القادة متسلح بالعلم واملهارة واحلكمة ،ومؤهل لقيادة العامل العربى لإللتحاق
بمصاف األمم العظمى ،فهو يؤمن متام اإليامن بقدرات الشباب القطرى والعربى،
لذا فهو يبذل كل طاقته ىف تدريب وتأهيل وحتفيز ودعم الشباب القطرى والعربى
لتحويل أفكارهم وأهدافهم اىل حقيقة واقعة تساهم ىف رسم مستقبل أكثر إرشاقا
لقطر وألمتنا العربية واإلسالمية.
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نبذة عن جمموعة صناع اإلبداع
جمموعة صناع اإلبداع تأسست لتكون املظلة التي ترعى مهارات الشباب وقدراهتم

عن طريق عدة مؤسسات صغرية حتتها

      -1دار صناع اإلبداع للنرش والتوزيع.
      -2رشكة إنتاج صناع اإلبداع للتصوير واإلخراج.
      -3شبكة صناع اإلبداع للتدريب عىل االنرتنت.
      -4مركز صناع اإلبداع للتطوير وإدارة املشاريع الشبابية.
اهلدف الرئيسى هو إطالق العنان لقدرات وامكانيات الشباب العربى وحتفيزهم

عىل نرش العلم واملعرفة ىف شتى املجاالت.
هذا هو حلمي وهذا ما أعيش ألجله

مؤسس جمموعة صناع اإلبداع

محمد الجفيري

www.sona3.net
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للحصول على شهادة اتمام دورة قم
بالدخول الى موقع صناع االبداع واتبع
الخطوات المطلوبة منك بعد قراءة
الكتاب او مشاهدة الدورة التدريبية
www.sona3.net
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"من منا ال يخطئ .ساعدوني في تصحيح
اي خطأ او لبس في اجتهاد

ان احسنت فمن اهلل وان أسأت

واخطأت فمن نفسي ومن الشيطان
تم بحمد اهلل"

للتواصل:
Whatsapp: 0097455221828
email: mohammedaljefairi@gmail.com
Instagram: maljefairi
twitter: maljefairi
Snapchat: Nethelper

