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 : ونموذج جوهاري فً ارجاع األثر التعارف  1-1

 : البداٌة المثٌرة للبرنامج التدرٌبً علىتعتمد 

  .المشاركة والتفاعبلت المتبادلة بٌن المدرب والمتدربٌن وأجهزة التدرٌب المساعدة 

  .اندماج المتدربٌن وانخراطهم الكامل مستؽلٌن كامل قدراتهم على التعلم 

   واالرتقاء.تهٌبة مناخ تعلٌم سلٌم ٌتٌح فرص حقٌقٌة مخططة للتعلم 

  .)خلق التقارب بؤقل قدر من التكلؾ )الحواجز واألقنعة االجتماعٌة والوظٌفٌة 

 وٌتساءالن األول اللقاء فً خاصة قلقٌن ٌكونان والمدرب المتدرب:  التدرٌب بداٌة فً

 المتدرب

 .؟ الؽرباء وخاصة اآلخرون سٌقبلنً هل -

 .؟ بالمدرب عبلقتً ستكون كٌؾ -

 .؟ هنا موجود أنا لماذا ألهما -

 .؟ التدرٌب من والهدؾ الؽرض هو ما -
 ما هو المتوقع منه ؟ -

 المدرب 

 كٌؾ سٌكون المتدربون؟. -

 هل سٌقبلون ما ٌعرض علٌهم؟. -

 هل سٌتفاعلون معه بإٌجابٌة؟. -

 هل سٌنسجمون معاً ؟. -

 كٌؾ سٌتصرفون؟. -

   Ice Breakerالجلٌد إذابة

 : بهدؾ ومشوق نشط ودي وبؤسلوب ومخططة بسٌطة بطرٌقة تتم وسٌلة

 .ممكنة فترة بؤقصر اآلخرٌن معرفة على الجدد األفراد مساعدة -

 .بسرعة بٌنهم الصراحة درجة برفع المجموعة أفراد بٌن االتصال تسهٌل -

 وتوجٌااااااااه تسااااااااهٌل هااااااااً الماااااااادرب وظٌفااااااااة وأن مسااااااااإولٌتهم  الااااااااتعلم أن إدراك فااااااااً المتاااااااادربٌن مساااااااااعدة -

 .العملٌة

 .مناسبة تعلم بٌبة ضمن وسهلة بسٌطة بطرٌقة البرنامج بدء -

 .المشاركٌن جمٌع بٌن والعبلقات للعمل السلوكٌة القواعد على االتفاق -

 التدرٌبً البرنامج فً المشاركٌن بٌن الجلٌد إذابة قائطر أهم

 وٌتم بثبلث طرق :  :  التعارف -1

 تقدٌم النفس لآلخرٌن -1-1

 لآلخرٌن.ٌقوم كل متدرب بتقدٌم نفسه وشًء ما ٌعتقد أنه مفٌد  -

 ٌجب أن ٌتم ذلك تطوعاً دون ترتٌب معٌن ضمن وقت ٌلتزم به المتدرب. -

 قد ٌتم االتفاق على بنود أو معلومات محددة ٌتم من خبللها التعارؾ.  -

 التدرٌب والتعلم -1
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 تستخدم هذه  الطرٌقة فً حالة ضٌق وقت البرنامج أو قصر الحلقة التدرٌبٌة*  

 اآلخر قبل من التقدٌم - 1-2

 منهمااااا كاااال ٌقاااادم االنتهاااااء  وعنااااد دقااااابق  11 ـاااا5 لماااادة آخاااار متاااادرب مااااع مقابلااااة بااااإجراء متاااادرب كاااال ٌقااااوم -

 .الكلٌة المجموعة أمام اآلخر

 .تقدٌمه فً ٌرؼب الذي الشخص متدرب كل ٌختار أو القرعة بطرٌقة األفراد تحدٌد ٌتم -

 مثااااااال أو حكماااااااة أو ٌمارساااااااها التاااااااً كالهواٌاااااااات الشاااااااخص ٌحبهاااااااا التاااااااً األشاااااااٌاء بعاااااااض التقااااااادٌم ٌتضااااااامن -

 ..... شعبً

 القصٌر الوقت ذات العمل حلقات وفً الكبٌرة المجموعات مع الطرٌقة  هذه تستخدم ال* 

 الصغٌرة التعارف مجموعات -1-3

توقعاتهاااااا  وكتاباااااة بٌااااانهم فٌماااااا للتعاااااارؾ قٌقاااااة .د 21 ـاااااـ 15 لهاااااا وٌتاااااا  صاااااؽٌرة مجموعاااااات إلاااااى المجموعاااااة تقسااااام

 .التدرٌبً البرنامج عن

 قٌقة .د 5 ــ 3 خبلل البرنامج عن توقعاتها لعرض عنها ممثبلً  مجموعة كل تختار

 بؤهاااااداؾ الاااااربط ماااااع بااااااألخر  مجموعاااااة كااااال توقعاااااات ومقارناااااة المجموعاااااات تقاااااارٌر علاااااى باااااالتعلٌق المااااادرب ٌقاااااوم

 .البرنامج

 القصٌر الوقت ذات العمل حلقات وفً الكبٌرة المجموعات مع الطرٌقة هذه تستخدم ال* 

 علااااااى للحكاااااام وتسااااااتخدم المجموعااااااة علٌهااااااا المعاااااااٌٌر تتفااااااق ماااااان مجموعااااااة وهااااااً : السددددددلوكٌة القواعددددددد تحدٌددددددد -2

 . من نماذجها : أفرادها سلوكٌات

 .معاً  بالعمل االستمتاع مع بجدٌة المشاركة -

 .واالنتهاء البدء فً وتوقٌتاتها بالخطة االلتزام -

 .األؼلبٌة ٌهلع تتفق بما وااللتزام وآرابهم اآلخرٌن احترام -

 . بالتحدث اإلطالة أو المناقشة احتكار عدم -

 .السلٌم التوقٌت مراعاة مع السإال حرٌة -

 الواحد الوقت فً واحد لمتحدث االنصات -

 .شًء أي عن االستفسار أو السإال فً التردد عدم -

 .القاعة داخل المشروبات تناول أو التدخٌن عدم -

 .الجماعة لفابدة المرتدة اإلفادة استخدام -

 .دابماً  والنجاحات اإلٌجابٌات على التركٌز -

 الجانبٌة بالمحادثات االنشؽال عدم -

 معاً  نتعلم فنحن اآلخرٌن من لٌعرؾ ٌحتاج منا وكل ٌعطٌه ما لدٌه منا كل:  شعارنا ولٌكن

 

 األثر وإرجاع جوهاري نافذة

 . تجاههم سلوكك نتٌجة مشاعرهم عن للتعبٌر اآلخرٌن جانب من الفعل رد هو :األثر إرجاع

 وذلاااااك باااااه  القاااااابم إلاااااى القرٌاااااب الماضاااااً فاااااً محااااادد عمااااال أو اآلخااااارٌن سااااالوك عااااان معلوماااااات تقااااادٌم :منددددد  الهددددددف

 .بالمستقبل سلوكه تعدٌل فً ومساعدته علٌه التؤثٌر بؽرض

 :  جوهاري نافذة

. إنفاااااام وهااااااري الفٌاااات جوزٌاااااؾ :الاااانف  علمااااااء ماااان اثناااااٌن طرٌااااق عااااان جوهاااااري نافاااااذة نمااااوذج تطاااااوٌر تاااام -

 .السلوكٌة المجموعات خبلل بالعمل الخاص برنامجهما خبلل من
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 .المعلومات واستقبال إرسال خبللها من ٌمكن اتصال نافذة النموذج هذا ٌعتبر  -

 .واآلخرٌن الفرد من لكل بالنسبة معروفة وؼٌر معروفة: نوعٌن إلى المعلومات جوهاري قسم  -

 .بٌنها العبلقات ونوع طبٌعة توضح مناطق أربع لوجود أد  التصنٌؾ هذا  -

 :واآلخرٌن الفرد بٌن العبلقات مناطق

 غٌر معروفة للفرد معروفة للفرد 

 المنطقة العمٌاء المنطقة المفتوحة معروفة لآلخرٌن

 المنطقة المظلمة المنطقة الخفٌة غٌر معروفة لآلخرٌن

 

 .معهم ٌتعامل والذٌن الفرد لد  والمعروفة المشتركة المعلومات :المفتوحة المنطقة

 .اآلخرٌن عن وٌخفٌها الفرد داخل تدور التً المعلومات :الخفٌة المنطقة

 ٌحجبونهااااااا ولكاااااانهم لساااااالوكه مبلحظااااااتهم خاااااابلل ماااااان الفاااااارد عاااااان اآلخاااااارون ٌعرفهااااااا معلومااااااات :العمٌددددددا  المنطقددددددة

 .عنه

 أو البلوعاااااً  فاااااً تكمااااان اآلخااااارون  ٌعرفهاااااا وال هاااااو ٌعرفهاااااا ال الفااااارد ماضاااااً عااااان معلوماااااات :المظلمدددددة المنطقدددددة

 .الطرفان ٌعرفها ال المستقبل عن معلومات

 المنطقة المفتوحة : 

 المفتوحة )النموذجٌة( النافذة

 .وصرٌحة واضحة تصرفاته معظم - سلوك الفرد
 بطرٌقااااااااة المجموعااااااااة مااااااااع المعلومااااااااات ٌتبااااااااادل
 .تلقابٌة

 وضااااااااعتها التااااااااً الساااااااالوكٌة بالقواعااااااااد ٌلتاااااااازم -
 .المجموعة

 اآلخاااااارٌن وٌاااااازود نفسااااااه عاااااان الكثٌاااااار ٌظهاااااار -
 بالمعلومات

 .لسلوكه الخاطا التفسٌر نحو ٌتجهون ال - استجابة اآلخرٌن للفرد
 سلوكه حقٌقة لمعرفة للتخمٌن ٌحتاجون ال -

 .والوضو  الثقة زٌادة - أثر الفرد داخل المجموعة
 .السلوكٌة المبارٌات قلة -

سهم طلب المعلومات 
 وسهم إعطائها

 
 

 

 

 المنطقة الخفٌة :

 الخفٌة )القناع( النافذة

 علااااااى حصااااااوللل اآلخاااااارٌن سااااااإال ماااااان ٌكثاااااار - سلوك الفرد
 .معلومات

 .جانبه من معلومات أي ٌعطً ال -
 الساااااااااااااالوكٌة للقواعااااااااااااااد جزبٌاااااااااااااااً  مسااااااااااااااتجٌب
 .للمجموعة

 قباااااال المجموعااااااة تقااااااؾ أٌاااااان ٌعاااااارؾ أن ٌرٌااااااد -
 مااااااا مااااااوقفً فااااااً كناااااات لااااااو) . موقفااااااه ٌحاااااادد أن

 (.تفعله الذي

 وال المجموعاااااااة خاااااااارج ٌقاااااااؾ أناااااااه ٌااااااادركون - للفرداستجابة اآلخرٌن 
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 .بها ٌلتزم
 عااااااااان تساااااااااؤلنً أنااااااااات: بعباااااااااارة ٌواجهوناااااااااه -

 .شعورك عن تخبرنً وال شعوري

 .الثقة وعدم ضٌق من أفعال ردود ٌثٌر - أثر الفرد داخل المجموعة
 .المجموعة قبل من بالتحفظ ٌواجه -

سهم طلب المعلومات 
 وسهم إعطائها

 

 

 العمٌا  :المنطقة 

 العمٌا  النافذة

 .الذات عن للكشؾ ٌتحدث - سلوك الفرد
 ونقاااااادهم المجموعااااااة علااااااى التساااااالط ماااااان ٌكثاااااار -

 .الصراحة بدعو 
 .فٌه اآلخرٌن برأي مهتم ؼٌر -

 إلٌه األثر إرجاع ٌرفضون أو ٌترددون - استجابة اآلخرٌن للفرد

 منااااه) واحااااد جانااااب ماااان االتصااااال نمااااط سااااٌادة - أثر الفرد داخل المجموعة
 (.لآلخرٌن

 التوجٌهٌاااااااااة الوظٌفاااااااااة باااااااااؤثر انتفاعاااااااااه ٌقااااااااال -
 .للمجموعة

سهم طلب المعلومات 
 وسهم إعطائها

 
 
 

 

 

 المنطقة المظلمة :

 المظلمة النافذة

 صاااااااامت ؼالبااااااااً  وٌكاااااااون بالحااااااادٌث ٌشاااااااارك ال - سلوك الفرد
 .ومبلحظ

 .سمٌكة بقشرة نفسه ٌحٌط -

 .الفرد عن الكثٌر الٌعرفون - استجابة اآلخرٌن للفرد
 منااااااه ٌقفااااااون أو ماااااانهم ٌقااااااؾ أٌاااااان ٌعرفااااااون ال -
 (.ؼامض)
 للمشااااااااركٌن الراحاااااااة عااااااادم مااااااان جاااااااو ٌثٌااااااار -

 .النشٌطٌن

 .المجموعة فً الحر النشاط مساحة صؽر - أثر الفرد داخل المجموعة
 المشااااااركة ضاااااد أكبااااار طاقاااااة المجموعاااااة تباااااذل -

 .السلبٌة

سهم طلب المعلومات 
 وسهم إعطائها

 

 

 : التعلم  1-2

لٌساااااات جمٌعهااااااا ماااااان حٌاتااااااه  مراحاااااال مختلااااااؾ فااااااً العضااااااوي الكااااااابن علااااااى تطاااااارأ التااااااً االرتقابٌااااااة التؽٌااااااراتإن  -

  النوع البٌولوجً أو الفزٌولوجً أو الوراثً 
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 معظم التؽٌرات األكثر أهمٌة التً توصؾ بالتؽٌرات النفسٌة أو السلوكٌة ٌطلق علٌها اسم )التعلم( -

 التعلم بما نسمٌه العاداتتتمثل نتابج  -

 السااااااٌبة العااااااادات ٌكتسااااااب اإلنسااااااان باااااال  والحمٌاااااادة الطٌبااااااة العااااااادات اسااااااتٌعاب علااااااى الااااااتعلم مفهااااااوم ٌقتصاااااار ال -

 والضارة

 كنتٌجة خبرة او ممارسة ما الشخص سلوك فً دابم شبه تؽٌر التعلم :

 التعلم :  مجاالت

  السلوكٌة المجال -المهاري  المجال -المعرفً  المجال

 المعرفً المجال

  :المعرفة  

 ....(.و والرٌاضٌة والطبٌعٌة االجتماعٌة) المجاالت مختلؾ فً معلومات من نتعلمه ما كل هً -

 .والنقد االبتكار أو العلمً للتفكٌر وطرابق وقواعد ومبادئ مفاهٌم من نكتسبه ما هً -

تتمثاااااال فااااااً القاااااادرة علااااااى ادراك وتااااااذكر األشااااااٌاء والمعلومااااااات وفهمهااااااا وشاااااارحها بدرجااااااة أعلااااااى   واسااااااتخدامها  -

 التطبٌق واالستفادة منها بحل المشاكل .فً 

 المهاري المجال

 اإلدارٌااااااة  أو الحركٌااااااة  الفنٌااااااة كالمهااااااارات .المطلوبااااااة والدقااااااة بالساااااارعة األشااااااٌاء أداء علااااااى القاااااادرة هااااااً المهددددددارة :

 .اآلخرٌن مع للتعامل االجتماعٌة أو

  والشااااااارب  األكااااااال الرٌاضاااااااة  ممارساااااااة واألدوات  العااااااادد كتشاااااااؽٌل أشاااااااٌاء إنجااااااااز علاااااااى اإلنساااااااان بقااااااادرة تتمثااااااال

 .... العزؾ 

 الوجدانً المجال

 أو إٌجابٌااااااة بطرٌقااااااة مااااااا شااااااًء أو شااااااخص أو موقااااااؾ تجاااااااه بالساااااالوك مساااااابق مٌاااااال أو ناااااازوع أو اسااااااتعداد االتجددددددا  :

 .سلبٌة

 ذلاااااك ٌتباااااع وماااااا  .أشاااااٌاء أو أشاااااخاص أو لمهااااان والكراهٌاااااة الحاااااب ومٌاااااول عواطاااااؾ مااااان الفااااارد ٌكتسااااابهتتمثااااال بماااااا 

 .وأدبٌة وجمالٌة وفنٌة اجتماعٌة وقٌم اتجاهات تكوٌن من

 عبلقة مجاالت التعلم بمستوٌات  المختلفة :

 السااااااالوكٌات إدراك. اآلخااااااارٌن إشاااااااراؾ تحااااااات المهاااااااارة أداء. وذكرهاااااااا شااااااارحها إمكانٌاااااااة المعلوماااااااات تعلااااااام االدراك :

 وتبرٌرها وصفها إمكانٌة و

 الساااااالوكٌات إظهااااااار. العادٌااااااة الظااااااروؾ فااااااً المهااااااارات أداء. جدٌاااااادة مواقااااااؾ فااااااً المعلومااااااات : اسااااااتخدام التطبٌددددددق

 العادٌة الظروؾ فً

 الظااااااروؾ تحاااااات بالمهااااااارات القٌااااااام. الحلااااااول واقتاااااارا  األسااااااباب واسااااااتنتاج المعلومااااااات : تحلٌاااااال حددددددل المشددددددكبلت

 .العادٌة ؼٌر الظروؾ تحت بها والتمسك السلوكٌات إظهار. العادٌة ؼٌر

 المعرفً المجال فً الرئٌسٌة الفئات

 ودقٌقة محددة بصورة واستدعاإها الحقابق على التعرؾ المعرفة :

 .المعطاة المعلومات وشر  وتلخٌص وترجمة :  تفسر الفهم

 األصلً التعلم سٌاق عن مختلفة مواقؾ فً المعلومات : استخدام التطبٌق
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 العناصر بٌن العبلقة تتضح حتى أجزاء إلى الكل : تجزبةالتحلٌل

 .األصلً الكٌان من العناصر تجمٌع: التركٌب

 منطقً أسا  على القابم االختٌار أو والحكم القرار : اتخاذالتقٌٌم

 المهاري المجال فً الرئٌسٌة الفئات

 وتكرارها تقلٌدها ومحاولة المهارة : مبلحظة التقلٌد

 فقط بالمبلحظة ولٌ  التعلٌمات وفق بفهم المهارة : أداء االستخدام

 .وتحدٌد واتساق بدقة المهارة إنتاج : تكرار الدقة

 وانسجام اتساق فً واحدة مهارة من أكثر وأداء : جمع الطبلقة

 مجهود بؤقل وتلقابٌة بسهولة أكثر أو مهارة : أداء التلقائٌة

 الوجدانً المجال فً الرئٌسٌة الفئات

 .معٌن مثٌر أو بظاهرة سلبٌاً  واالهتمام اإلدراك التلقً :

 ظاهرة أو مثٌر مع : التجاوب االستجابة

 .طاعته أو إتباعه علٌه ٌفرض لم موقؾ فً اتجاه   أو واحد  معتقد سلوك متفق مع : إظهار التقدٌر

 المربً بالسلوك تظهر كما القٌم من بمجموعة : االلتزام التنظٌم

 .    المعتنقة للقٌم مساٌر الكلً : السلوك التشخٌص

 نظرٌات التعلم :

 المدرسة السلوكٌة : 

 .معه نتفاعل أن ٌجب للتعلم نشاط أو جدٌد موقؾ أي :المثٌر

 .السابقة لخبراتنا كنتٌجة نبذله الذي الذهنً التنبٌه أو الفعل: االستجابة

 .الفعل ردود أو االستجابات من معقد نظام بواسطة معظمه ٌتم: التعلم

 الفروض : -

 جدٌد لموقؾ نتعرض عندما ٌحدث التعلم

 ....(بالنجا  شعور حلو   قطعة ابتسامة )  استجابتنا على نشَجع ـ

 .....(بدنٌة عقوبة سخرٌة  تجهم )  استجابتنا على نعاَقب ـ

 :التعزٌز من لنوعٌن نتعرض ذلك إزاء ونحن

 .المكافؤة تحقق التً األشٌاء تعلم إعادة إلى نمٌل إٌجابً تعزٌز -1

 .المكافؤة تحقق ال التً األشٌاء تعلم إعادة إلى نمٌل ال سلبً تعزٌز -2

 أهم مبادئ التعلم :

 التقاااااادم فااااااً وتسااااااتمر( عاماااااااً  18) المبكاااااار النضااااااج ساااااان إلااااااى اإلنسااااااان ٌصاااااال عناااااادما تتزاٌاااااادسددددددرعة الددددددتعلم :  -1

 (.عاماً  35) لعمر التدرٌجً
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 نحاااااااو تدفعاااااااه أو االساااااااتجابة علاااااااى الفااااااارد تسااااااااعد طرٌقاااااااة وجاااااااود علاااااااى ذلاااااااك ٌعتماااااااد:  والممارسدددددددةالنشددددددداط  -2

 .  تعلٌمٌة مادة من عرضه تم ما واستخدام تطبٌق فً واإلسراع والفهم المناقشة فً المشاركة

 نسااااابة الجدٌااااادة الخبااااارات تفسااااار و فعااااابلً  نعرفاااااه ماااااا ضاااااوء علاااااى جدٌااااادة أشاااااٌاء ناااااتعلمحصدددددٌلة الخبدددددرة السدددددابقة :  -3

 .السابقة الخبرات إلى

 المااااادرب نجاااااح إذا إلاااااى طاااااوٌبلً  ٌااااادوم ال لكناااااه بالتشاااااوق  كبٌااااار   شاااااعور   الفعاااااال الاااااتعلم ٌصااااااحبالحالدددددة النفسدددددٌة :  -4

 .  باستمرار بتنشٌطه

 ماااااااع الحااااااازن أو الخاااااااوؾ أو التاااااااردد أو اإلهاناااااااة أو بالؽضاااااااب الشاااااااعور ٌتعاااااااارض:  اإلثدددددددارة واالنفعدددددددال الشددددددددٌد -5

 .الفعال التعلم

 معٌناااااة  ناااااواحً إلاااااى األفاااااراد انتبااااااه توجٌاااااه إلاااااى ٌاااااإدي الاااااذي الشاااااعور هاااااو اإلقباااااال:  اإلقبدددددال علدددددى الدددددتعلم درجدددددة -6

 .التعلم من ٌزٌد الدارسٌن فإقبال

 .التعلم لمواصلة وٌحفزه للفرد والتشوق الرضا ٌحقق األهداؾ بلوغالنجاح المبكر :  -7

 ماااان باااادال اسااااتجابة أكثاااار الاااادار  ٌكااااون حٌااااث. العاااارض أثناااااء الماااادرب أساااابلة خاااابلل ماااان اإلثددددارة نحددددو الددددتعلم : -8

 .   السلبً االستماع

 ٌبااااااذل لماااااااذا ٌعاااااارؾ أن للاااااادار  ٌتااااااٌح ألنااااااه نظااااااراً  الااااااتعلم فاعلٌااااااة إلااااااى ٌااااااإدي اإللمددددددام بالهدددددددف وتطبٌقاتدددددد  : -9

 .األشٌاء هذه لتعلم الجهد

 .النجا  فرص ٌزٌد منه المنتظر األداء ومستو  لطبٌعة المتعلم معرفةتوقع مستوٌات اآلدا  :  -11

 حرصااااااً  لدٌاااااه  معاااااروؾ بمساااااتو لعملاااااه مقارناااااة لنجاحاااااه مقٌاسااااااً  لنفساااااه الفااااارد تقٌاااااٌم ٌعاااااداسدددددتمرارٌة التقٌدددددٌم :  -11

 .تقدمه على

 حصااااااولهم فااااااً وٌرؼبااااااون الدارسااااااون ٌنتظاااااار حٌااااااث الااااااتعلم  حااااااوافز أقااااااو  ماااااان ٌعاااااادانالتقدددددددٌر والتشددددددجٌع :  -12

 .الجٌد لعملهم التقدٌر على

 هاااااو مااااا مااااع مااااا تاااادرٌبً برناااااامج فااااً تعلمااااه ٌجااااري مااااا ٌتفااااق أن  المهااااام ماااان: التوافددددق مددددع احتٌاجددددات العمددددل  -13

 .العمل فً ممارسته مطلوب

 مماااااااا منطقاااااااً تسلسااااااال فاااااااً التااااااادرٌبً البرناااااااامج مكوناااااااات تتااااااارابط أن ٌنبؽاااااااًتدددددددرابط المكوندددددددات التدرٌبٌدددددددة :  -14

 . المعنى تثبٌت إلى ٌإدي

 تطبٌقاااااه إلاااااى سااااابٌبلً  ٌجاااااد لااااام ماااااا تعلماااااه مماااااا كبٌاااااراً  جااااازءاً  الااااادار  ٌنساااااى ماااااا سااااارعان: التطبٌقدددددات المباشدددددرة  -15

 . مكمبلً  جزءاً  وصارت معه استقرت كلما المكتسبة للمادة الدار  استخدام معدل زاد كلماو

 .السابقة خبراته أو ذاته مع المرء فٌه ٌتناف  ما هو أفضلُه التنافس الصالح : -16

 طرٌااااااق عااااان المهاااااارة تحساااااٌن إلاااااى بجهاااااد المصاااااحوب التكااااارار ٌاااااإدي: التكدددددرار واإلعدددددادة المصدددددحوبة بجهدددددد  -17

 فاااااً ٌحقاااااق قاااااد فإناااااه ماااااا عملٌاااااة تكااااارار فاااااً الفااااارد اساااااتمرار  و الاااااتعلم فاعلٌاااااة فاااااً دورهاااااا المرتااااادة اإلفاااااادة إعطااااااء

 .   سوءاً  ٌزداد قد نفسه  بالمستو  ٌبقى قد ٌتحسن  قد :الحاالت هذه إحد  متكافبة ظروؾ

 عاااااان بالمسااااااإولٌة الشااااااعور بالحساااااابان أخااااااذوا كلمااااااا النااااااا  تعلاااااام ٌاااااازداد الشددددددعور بالمسددددددعولٌة عددددددن الددددددتعلم : -18

 فاااااً  علاااااٌهم ٌعتماااااد أفاااااراد إلاااااى الشاااااؽب مثٌااااارو ٌتحاااااولو المساااااإولٌة لتحمااااال دابمااااااً  ٌساااااعى العاااااادي الشاااااخصف .الاااااتعلم

 .صالح عمل بؤداء اإلسهام فرص منحهم عند المنظمة

 : المدرب  1-3

 حالٌاً :  بالتدرٌب العاملٌن معظم
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 وظٌفتهم أو تخصصهم مجال فً خبرة ذوو. 

 كمدربٌن وفنٌاً  علمٌاً  مإهلٌن ؼٌر لكن. 

 لآلخرٌن والمهارات المعارؾ نقل على قادرٌن ؼٌر فهم . 

 الحالة :  هذه فً التدرٌب

 التدرٌبٌة األهداؾ أو لبلحتٌاجات واضح تحدٌد دون التلقٌن بطرٌقة ٌتم. 

 والمناقشة العرض فً المدرب مهارات بضعؾ ٌتسم. 

 أدابهم تحسٌن فً تسهم ال ضرورٌة ؼٌر بمعارؾ المتدربٌن إؼراق. 

 وهاااااو (العمااااال خاااااارج أو داخااااال) تااااادرٌبً موقاااااؾ أي فاااااً المتااااادربٌن بتااااادرٌب ٌقاااااوم الاااااذي الشاااااخص هاااااو فالمددددددرب :

 .مخططة بطرٌقة إلٌهم والمهارات المعارؾ نقل عن مباشرة بطرٌقة المسإول

 المدرب لعمل المطلوبة والمهارات المعارف

 االجتمااااااع  علااااام التاااااارٌ   اللؽاااااة ) المختلفاااااة التعلاااااٌم مراحااااال خااااابلل اكتسااااابها التاااااً للمااااادرب العلمٌاااااة الخلفٌاااااة :عامدددددة

.).......... 

 .للمتدربٌن بنقلها المدرب سٌقوم التً وهً التخصص بمجال المرتبطة والمهارات المعارؾ :فنٌة

 .التدرٌب أنشطة وتقٌٌم وتنفٌذ تخطٌط وأسالٌب الكبار وتعلم النف  علم مبادئ تطبٌق :مهنٌة

 واجبات المدرب :

 التااااااادرٌبً المحتاااااااو  إعاااااااداد التدرٌبٌاااااااة  األهاااااااداؾ وضاااااااع التدرٌبٌاااااااة  االحتٌاجاااااااات تحدٌاااااااد :التددددددددرٌب تخطدددددددٌط -1

 . التنفٌذٌة التدرٌب خطط وضع للمتدربٌن 

 تقاااااادٌم) الفعالااااااة التدرٌبٌااااااة واألسااااااالٌب الماااااادرب ٌتبعهااااااا التااااااً التدرٌبٌااااااة االسااااااتراتٌجٌاتٌشاااااامل : التدددددددرٌب تنفٌددددددذ -2

 المسااااااااااعدات اساااااااااتخدام  .....األجوباااااااااة األسااااااااابلة النقاشاااااااااٌة الجماعاااااااااات الاااااااااذهنً  العصاااااااااؾ اساااااااااتخدام الااااااااادر  

 (.التدرٌبٌة

 معااااااٌٌر) الاااااتعلم عملٌاااااة فاااااً المتااااادربٌن تقااااادم ماااااد  معرفاااااة علاااااى تسااااااعد التاااااً اإلجراءاتوهاااااو :التددددددرٌب تقٌدددددٌم -3

 (.التدرٌب فاعلٌة تقٌٌم التعلم  لقٌا  اختبارات المتدرب  أداء لتقٌٌم

 ساااااااااجبلت حفاااااااااظ المتاحاااااااااة  التدرٌبٌاااااااااة الماااااااااوارد إدارة المتااااااااادرب  سااااااااالوكٌات إدارة :التددددددددددرٌب عملٌدددددددددة إدارة -4

 .التدرٌبٌة البرامج

 المدربٌن أنماط

 والتعلم التدرٌب عملٌة فً ألنماط المدربٌن ربٌسٌان محددان هناك

 خباااااارات  مشاااااااعر  اتجاهااااااات )  المشااااااتركة الثقافٌااااااة الخصااااااابص إدراك علااااااى الماااااادرب قاااااادرة هااااااً :الحساسددددددٌة -1

 .التكوٌن حدٌثة التدرٌبٌة المجموعات ألفراد( حالٌة احتٌاجات

 بناااااااءً  الااااااتعلم خباااااارة إلثااااااراء تدرٌبٌااااااة وطرابااااااق أسااااااالٌب اسااااااتخدام فااااااً وقدرتااااااه الماااااادرب رؼبااااااة هااااااو: التضددددددمٌن -2

 .  التدرٌب عملٌة فً بفعالٌة المشاركة ألفرادها ٌسمح وبما الثقافٌة المجموعة خصابص على

 فمن أنماط المدربٌن :

 الخبٌر المدرب -1

 السابقة وخبراتهم للمتدربٌن الشخصٌة بالخصابص ٌهتم ال. 
 التدرٌب عملٌة فً بإٌجابٌة مشاركتهم عدم ٌفضل. 

 المقدم الموضوع حول متمركز اهتمامه محور. 

 المقدمة المعلومات فً الكفاٌة تحقٌق إلى ٌسعى. 
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 التدرٌب فً المحاضرة أسلوب استخدام ٌفضل. 

 المانح المدرب -2

 للمتدربٌن النفسٌة واالحتٌاجات بالمشاعر ٌهتم. 

 التعلم خطوات فً بفاعلٌة المتدربٌن مشاركة عدم إلى ٌمٌل. 

 اهتمامه محور هو المتدرب. 

 التدرٌب فاعلٌة العملً لزٌادة البٌان واألجوبة   األسبلة أسلوب ٌستخدم. 

 المٌسر المدرب -3

 ومشاعرهم للمتدربٌن بالنسبة االهتمام منخفض. 

 ًالتعلم عملٌة فً بمشاركتهم االهتمام عال. 

 نفسه حول متمركز. 
 المخططة األنشطة هو المفضل التدرٌبً األسلوب. 

 المنمً المدرب -4 

 ًالمتدربٌن بمشاركة االهتمام عال. 

 ًوخصابصهم المتدربٌن تجاه الحساسٌة عال. 

 التعلم حول متمركز اهتمامه. 

 .ٌهتم بالمشاركة بفاعلٌة فً خطوات التعلم فً بٌبة تعلم إنمابٌة 

 خصائص المدرب الفعال

 الحالة الجسمٌة والصحٌة

 .سلٌم الجسم خالً من األمراض والعاهات 

  المبلحظة.ٌتمتع بسبلمة الحوا  التً توفر له 

 .مدرك لما ٌدور حوله أثناء التدرٌب بما ٌضمن تجاوبه المستمر مع المتدربٌن 

 .تتوفر فٌه الحٌوٌة والنشاط وحسن المظهر وسبلمة النطق 

 الكفا ة الفنٌة فً مجال تخصص 

 .متمكن من المعارؾ والمهارات المطلوبة 

 .لدٌه اتجاهات إٌجابٌة تجاه عمله 

 .ُملم بمشاكل العمل 

  االستعداد لتقبل األفكار الجدٌدة وتحدٌث معارفه.لدٌه 

 الكفا ة التدرٌبٌة

 .استعداده وقدرته على نقل وتوصٌل معارفه ومهاراته إلى المتدربٌن 

 .تمكنه من أسالٌب وطرابق التدرٌب المختلفة 

 .ًقدرته على التفكٌر السلٌم والمنطق 

 ربٌنالتصرؾ السرٌع فً التعامل مع األنماط المختلفة من المتد 

 الرغبة فً أن ٌكون مدربا  

 .مٌله الطبٌعً لمساعدة اآلخرٌن فً التعلم 

 .متمسك بالقٌم االجتماعٌة والممارسات السلٌمة المتسامحة فً التعامل 

   تتاااااااوفر فاااااااً االتجاهاااااااات اإلٌجابٌاااااااة )ماااااااتحم   صااااااابور  صاااااااادق  مااااااارن  أماااااااٌن  ودود  صااااااارٌح  لباااااااق

 عادل  حازم  متفابل.....(

 

 )األهمٌة والخطوات( التدرٌب المنظم 1-4
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 : المعرفً االنفجار عصر فً

 اً موسوعٌ اً مجلد 36 لملء تكفً معارؾ تجمع دقٌقة 41 كل -

 .بٌننا ٌعٌشون للحٌاة ظهروا الذٌن العلماء من% 99 -

 .األخٌرة حساب على تزٌد والنامٌة المتقدمة الدول بٌن الحضارٌة الفجوة -

 .والتعلٌم التدرٌب أنظمة على القابمٌن على ٌقع الفجوة تلك تقلٌل وعبء -

 فالتدرٌب المنظم : 

 هاااااادؾ لتحقٌااااااق معااااااٌن عماااااال ألداء الزم معااااااٌن ساااااالوك أو مهااااااارة أو معرفااااااة الفاااااارد تكسااااااب منظمااااااة عملٌااااااة 

 .معٌن

 المطلوب المستو  على ومهاراته بقدراته واالحتفاظ المثمر للعمل اإلنسان إعداد هدفها عملٌة. 

 لؤلفاااااااراد السااااااالوكٌات وتؽٌٌااااااار المهاااااااارات وصاااااااقل وإكسااااااااب المعاااااااارؾ تلقاااااااٌن خبللهاااااااا مااااااان ٌاااااااتم عملٌاااااااة 

 بفاعلٌة األعمال وانجاز وظابفهم واجبات ألداء كفاءتهم رفع أو وتؤهٌلهم إلعدادهم

 وظائف التدرٌب : 

 ونوعاً  كماً  باإلنتاج النهوض . 

 العاملٌن سبلمة عل والمحافظة الحوادث من االقبلل. 

 لها المرشحٌن للوظابؾ القدامى وتؤهٌل الجدد العاملٌن تؤهٌل. 

 المعنوٌة روحهم ورفع للعامٌن والمهنٌة االجتماعٌة األوضاع تحسٌن. 

 والتكنولوجٌة البٌبٌة المتؽٌرات مع والتطور التكٌؾ فً المنشؤة مرونة زٌادة. 

 الذاتٌة الرقابة على االعتماد وزٌادة المباشر االشراؾ من اإلقبلل. 

 ن  ثا صؾ   بإعداد المنشؤة فً والمرونة االستقرار زٌادة. 

 علٌها والمحافظة المتاحة واالمكانٌات للموارد السلٌم االستخدام. 

 أوج  االختبلف بٌن التعلٌم التقلٌدي والتدرٌب المنظم : 

 المنظم التدرٌب التقلٌدي التعلٌم المقارنة موضوع

 مسااااااااٌطر  المعرفااااااااة  مصاااااااادر والمدرب المعلم دور
 .إٌجابً

 .تعلمه ٌنبؽً لما وموجه مساعد

 أؼلاااااب متلقاااااً سااااالبً  مشاااااارك والمتدرب المتعلم دور
 الوقت

 .بخبرته إٌجابً مشارك

 درو   محاضااااااااااااااااااااااااااااااااارات  المنهج
 ...  اختبارات 

 دراسااااااة أدوار  تمثٌااااال عمااااال  حلقاااااات
 ...حالة

 باااااااااااالتخرج ٌنتهاااااااااااً طوٌااااااااااال الوقت المخصص
 .الماضً بحكم وٌصبح

 باسااااااتخدام لٌباااااادأ إال ٌنتهااااااً ال قصااااااٌر
 .المتدرب قدرات

 المناااااااااااااااااااااااهج  المعلاااااااااااااااااااااام  مصادر المعرفة
 ...المراجع

 الخبااااااااااارات والمتااااااااااادرب  المااااااااااادرب
 ...المشكبلت والحالٌة  السابقة

 .المتدرب احتٌاج لتؽطٌة فوري مإجل للمستقبل التطبٌق

 .تكامل مشاركة  .توجٌهً سٌادي  تحكمً  المناخ العام

 .االتجاهات ومتعدد باتجاهٌن .واحد باتجاه أسلوب االتصال

 .ذاتً داخلً  .عقوبات مكافآت  خارجً  التحفٌز

 خباااااااااارة اإلدارة  المشااااااااااكبلت  حاااااااااال .التعلم حول التمركز
 .المتدرب

 

 خطوات التدرٌب المنظم : 

 الوظٌفً التحلٌل .1

 التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد .2
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 المتدربٌن تحدٌد .3

 األدابٌة األهداؾ كتابة .4

 التدرٌبً البرنامج تصمٌم .5

 التدرٌبً البرنامج تنفٌذ .6

 التدرٌب تقٌٌم .7

 التدرٌب متابعة .8
 

 التحلٌل الوظٌفً : -1

 المعاااااارؾ علاااااى للتعااااارؾ األساساااااٌة مكوناتهاااااا إلاااااى علٌهاااااا التااااادرٌب الماااااراد الوظٌفاااااة تجزباااااة ٌقصاااااد باااااه : عملٌاااااة

 وٌتم من خبلل :  .الوظٌفة شاؼر فً تتوافر أن ٌجب التً والسلوكٌات والمهارات

 .الحاكمة الفرعٌة والمهام واألعمال الربٌسٌة الواجبات وتحدٌد الوظٌفة وصؾ -

 .المطلوبة والسلوكٌات والمهارات المعارؾ إلى عمل كل تحلٌل -

 سبةاالمن التدرٌب وأسالٌب تعلمه ٌجب ما لتحدٌد الصعوبة مواطن على التعرؾ -
 

 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة : -2
 الحصااااااول أو التقااااااارٌر  دراسااااااة أو المبلحظااااااة  بواسااااااطة العماااااال تواجااااااه التااااااً المشاااااااكل ٌقصااااااد بااااااه : تحدٌااااااد

 وٌتم من خبلل :  .معالجتها المطلوب والقصور النقص أوجه وتحدٌد األثر  إرجاع على

 .التدرٌبٌة المإشرات مبلحظة -

 .التدرٌبٌة الفجوة وتحدٌد المشكلة تحدٌد -

 .إلٌها وصولال المطلوب األداء مستوٌات تحدٌد -

 .التدرٌب ٌحتاجون الذٌن األفراد معرفة -

 .األسبقٌات تحدٌد -
 تحدٌد المتدربٌن :  -3

وٌااااااتم  .األولوٌااااااة ذات المتجانسااااااة االحتٌاجااااااات ذوي تاااااادرٌبهم المطلااااااوب المرشااااااحٌن أسااااااماء تحدٌاااااادٌقصااااااد بااااااه : 

 خبلل : من 

 .السابق وتدرٌبهم تعلٌمهم ومستو  الشخصٌة المتدربٌن خصابص تحدٌد -

 .وظابفهم تتطلبها والتً إلٌها  الوصول المطلوب بالمستوٌات الحالٌة أدابهم مستوٌات مقارنة -

 كتابة األهداف األدائٌة : -4
وٌاااااتم مااااان  .علٌاااااه التااااادرٌب المطلاااااوب والمساااااتو  األداء تحدٌاااااد خبللهاااااا مااااان ٌاااااتم التاااااً ٌقصاااااد باااااه : العملٌاااااة

 خبلل :

 تحدٌد معاٌٌر ومستوٌات ذلك األداء  -
 ن هذا األداء ٌتوقع أن ٌمار  فً ظلها المتدربو تحدٌد الظروؾ التً -
 ن قادرٌن على القٌام بهرة : ماالذي ٌجب أن ٌكون المتدربوصٌاؼة تلك األهداؾ فً صو -

 تصمٌم البرنامج التدرٌبً :  -5
أبعااااااد المقااااارر التااااادرٌبً   أي المحتاااااو  الااااابلزم لمااااالء الفجاااااوة تحدٌاااااد ٌقصاااااد باااااه : العملٌاااااة التاااااً ٌاااااتم خبللهاااااا 

 تتم من خبلل : التدرٌبٌة من أجل تحقٌق األهداؾ الموضوعة . و

 تحدٌد التتابع الذي ستتم به العملٌة التدرٌبٌة -

 تحدٌد كٌؾ سٌتم التدرٌب ومن الذي سٌقوم بالتدرٌب -

 تحدٌد المدة التً ٌتطلبها التعلم -

 تحدٌد الموارد واالمكانٌات المطلوبة وكلفتها -

 إدارة وتنفٌذ البرنامج التدرٌبً : -6
م مااااان . وٌااااات الاااااتعلم عملٌاااااة تاااااتم خبللاااااه مااااان والاااااذي تخطٌطاااااه الساااااابق للبرناااااامج تنفٌاااااذ عملٌاااااةٌقصاااااد باااااه : 

 خبلل :

 .والمدربٌن للمتدربٌن وتوجٌه تنظٌم من اإلدارٌة العملٌات من مجموعة إدارة -
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 .المتاحة المادٌة اإلمكانٌات توفٌر -

 المبذول التدرٌبً للمجهود ومتابعة ورقابة تنسٌق -
 تقٌٌم التدرٌب :  -7

 المرساااااوم الخاااااط حساااااب تساااااٌر التااااادرٌب خطاااااة أن مااااان التؤكاااااد بهااااادؾ المعلوماااااات جماااااع ٌقصاااااد باااااه : عملٌاااااة

 وٌتم من خبلل :  .مستقببلً  التحسٌن بهدؾ لها المحددة والكٌفٌة التوقٌتات فً تتم انجازاتها وأن. لها

 صحٌحة؟ األهداؾ كانت وهل أهدافه؟ التدرٌب حقق هل -

 .علٌها المنفقة التكالٌؾ تبرر وهل ووقت؟ جهد من بذل ما تستحق النتابج هل -

 كفاءة أكثر بطرٌقة منها أفضل أو نفسها النتابج تحقٌق مستقببلً  ٌمكن هل -
 متابعة التدرٌب :  -8

وذلااااك  .العماااال إلااااى العااااودة بعااااد تعلمااااوه مااااا ٌطبقااااون تاااادرٌبهم تاااام الااااذٌن األفااااراد أن ماااان ٌقصااااد بااااه : التؤكااااد

 بؽرض : 

 .العمل بٌبة إلى التدرٌب بٌبة من التعلم أثر نقل ضمان -

 .المعاكسة العمل ظروؾ مع التعامل فً المتدرب قدرة من التؤكد -

 .العمل فً المتدربٌن تقابل التً المشاكل على التعرؾ -

 .جدٌدة تدرٌبٌة احتٌاجات تحدٌد -

 .  الجدٌدة االحتٌاجات لتلبٌة المنظم التدرٌب خطوات إعادة -

 

 

 

 العادات السبعة

 متعددة : بمراحل حٌاته فً اإلنسان ٌمر

 (.اآلخرٌن مع المنفعة تبادل)  المتبادلة االعتمادٌة ـ3        .االستقبللٌة ـ2           .التبعٌة ـ1

 فٌاااااه والتاااااؤثٌر مجتمعاااااه ماااااع التفاعااااال علاااااى اإلنساااااان قااااادرة تتبلاااااور وفٌهاااااا الشخصاااااٌة نضاااااج قماااااة األخٌااااارة المرحلاااااة

 .بإٌجابٌة

 .االحباط لدعاو  ٌستسلم وال األفضل االتجاه فً تؽٌٌر إحداث على القادر هو :الفعال اإلنسان

 .واالتجاهات والمهارات المعارؾ تبلقً محصلةالعادة : 

 .بسهولة تؽٌٌره ٌستطٌع ال اإلنسان على مسٌطر سلوك         

 .البلوعً فً ؼالباً  موجود قوي سلوكً نمط         

 أقسام العادات السبعة :

 .الذات على االنتصار بتحقٌق تتعلق عادات ثبلث تضم :األولى المجموعة ـ1

 األخذ بزمام المبادرة  األولى :

 ابدأ وفً ذهنك النهاٌات الثانٌة :

 رتب أولوٌاتك وابدأ باألهم فالمهم  الثالثة :

 .العام المستو  على االنتصار بتحقٌق تتعلق عادات ثبلث تتضمن :الثانٌة المجموعة ـ2

 .ٌكسب ؼٌرك ودع اكسب بطرقة فكر :الرابعة

 .ٌفهمونك أن منهم تطلب أن قبل النا  افهم :الخامسة
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 .الفرٌق برو  العمل :السادسة

 األوقات جمٌع فً مطلوبةال العادة ـ3

 التحسٌن المستمر وزٌادة القدرة الذاتٌةالسابعة : 

 :الشخصً االنتصار تحقق التً العادات

 األخذ بزمام المبادرة : -1

األساساااااٌة التاااااً مااااان شاااااؤنها أن تجعااااال اإلنساااااان قاااااادراً علاااااى تؽٌٌااااار البٌباااااة ٌتضااااامن كااااال انساااااان نااااااجح بهاااااذه الصااااافة 

 التً تحٌط به دون شكو  من ظروؾ أو معوقات قد تبدو للكثٌرٌن على أنها مشاكل ال حلول لها .

 :الصفة هذه ٌمتلكون الذٌن األشخاص صفات

 القرار اتخاذ فً والتروي التفاإل. 

 األفعال ردود على بناء التصرؾ عدم. 

 المستقلة واإلرادة واإلقدام والشجاعة نضجال. 

 الخارجٌة المتؽٌرات تتحد  داخلٌة بصبلبة التمتع. 

 الداخلٌة بقدراتهم الجٌدة المعرفة. 

 واالبتكار والتخٌل بالمخاطرة القٌام على القدرة. 

 ابدأ وفً ذهنك النهاٌات : -2

 .نهاٌة لها بكاملها الحٌاة -

 .....(.شهرة  علم  مال ) البداٌة منذ وضع الذي الهدؾ لتحقٌق السعً -

 .للحٌاة الفلسفً التصور على تقتصر ال العادة هذه

 .األجل قرٌبة أو متوسطة أو بعٌدة محددة أهداؾ: لدٌه الناجح األعمال رجل

 .النف  مع وصدق بوضو  تحدد: الحٌاة فً رسالة إنسان لكل ٌكون أن ٌجب 

 أجلها من اإلنسان ٌعٌش التً الؽاٌات تنبعث الرسالة هذه من

 ترتٌب األولوٌات : -3

 .الوقت استخدام لحسن الجٌد التخطٌط النجا  متطلبات أهم من

 :التؤجٌل وزمن األهمٌة حٌث من األعمال تقسم

 هامة وؼٌر مستعجلة -2 هامة ومستعجلة -1

 ؼٌر هامة وؼٌر مستعجلة -4 ؼٌر هامة ومستعجلة -3

 

 .الهدؾ نحو اإلنسان تدفع لكن نوعٌة ؼٌر ؼالباً  ـ1

 األعمااااااال تحتهااااااا تنااااادرج   الحٌاااااااة فااااااً والفاعلٌاااااة النجااااااا  إلااااااى تاااااإدي الجٌااااااد واإلعااااااداد التحضاااااٌر إلااااااى تحتاااااااج ـااااا2

 ...للمشروعات والتخطٌط الذاتٌة القدرات وبناء اإلبداعٌة

 فاااااااً والظهاااااااور منهاااااااا طابااااااال ال التاااااااً واالجتماعاااااااات الطوٌلاااااااة والهواتاااااااؾ  المفاجباااااااة كالزٌاااااااارات الطارباااااااة ـااااااا3

 ....لها داعً ال مناسبات

 .نهابٌاً  منها التخلص ٌجب. والملل الفراغ وقت تداهمك قد ـ4

 على المستوى العام : االنتصار تحقق التً العادات
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 ٌكسب :  غٌرك ودع اكسب بطرٌقة فكر -4

 .لآلخرٌن واحترام محبة موضع العادة هذه ٌمتلك الذي الشخص

 كمااااا بااااه وٌفكاااار األخاااار الطاااارؾ ظااااروؾ باعتباااااره ٌؤخااااذ باااال اآلخاااارٌن  فشاااال علااااى نجاحااااه ٌبنااااً ال الناااااجح اإلنسااااان

 .بنفسه ٌفكر

 وعناااااادها تتباااااادل قااااااد الظااااااروؾ ألن المسااااااتقبل فااااااً النجااااااا  ٌضاااااامن ال اآلخاااااارٌن خسااااااارة علااااااى نجاحااااااه ٌبنااااااً الااااااذي

 ؼرٌمه منه سٌنتقم

 :ٌفهموك  أن منهم تطلب أن قبل الناس افهم -5

 مساااااتعداً  ٌجعلاااااه مماااااا لااااادٌهم القااااارار اتخااااااذ لطبٌعاااااة فهمااااااً  أكثااااار الفعاااااال اإلنساااااان تجعااااال اآلخااااارٌن فهااااام علاااااى القااااادرة

 .المناسب الوقت فً المناسب القرار اتخاذ من وُتمكنه االحتماالت لكافة

 وهااااااً منااااااا الكثٌاااااارون ٌفتقاااااادها وضاااااارورٌة أساسااااااٌة مهااااااارة لنااااااا تتااااااوفر أن تتطلااااااب أوالً  اآلخاااااارٌن تفهاااااام محاولااااااة إن

 .اإلنصات مهارة

 :االستماع  مستوٌات

 الكامل االنتباه ـ4     االنتقابً االستماع ـ3     باالستماع التظاهر ـ2     التجاهل ـ1

 .اآلخر الطرؾ ٌقوله ما وفهم المتؤمل والتفكٌر الكلمات استقبال: فقط لٌ  :النشط  االستماع

 كااااااابلم) الحركٌاااااااة االتصااااااااالت خااااااابلل مااااااان باااااااالمعنى لئلحسااااااا  بالقلاااااااب والتفاعااااااال باااااااالنظر االصاااااااؽاء: ٌشااااااامل باااااال

 .موكله مع والمحامً مرٌضه مع كالطبٌب(. الجسد

 العمل بروح الفرٌق : -6

 والتفاعااااال التكامااااال عملٌاااااة بتحقٌاااااق أسااااارته أو معاااااه ٌعمااااال الاااااذي الفرٌاااااق مااااان الفعاااااال النااااااجح اإلنساااااان ٌساااااتفٌد -

 (.متفرقٌن أفرادها انجازات من أكبر مجتمعٌن المجموعة انجاز)

 .واألمان بالمتعة الشعور ٌعطً الفرٌق برو  العمل -

 ظااااااروؾ ماااااان ٌحساااااان ممااااااا المحٌطااااااة البٌبااااااة علااااااى بالفاباااااادة ٌعااااااود المجتمااااااع أفااااااراد بااااااٌن والتفاعاااااال التكاماااااال -

 .الحٌاة

 .المجتمع أفراد بٌن والضؽٌنة الحقد إلى تإدي المحمومة والمنافسة الفردي العمل -

 أفراده نتابج تتكامل الذي العلمً البحث فرٌق هو الفرٌق برو  العمل نماذج أبرز

 :األوقات كل فً المطلوبة السابعة العادة

 :الذاتٌة القدرة وزٌادة المستمر التحسٌن -7

 .مستمرة بصفة ذاته تطوٌر على بقدرته وفعال ناجح انسان كل ٌتمٌز

 (االنتاج على قدرته ٌطور أن ٌجب الُمْنَتج ٌطور أن قبل)

 :الذاتٌة القدرات تنمٌة تشمل

 .االسترخاء التوتر  عبلج السلٌمة  التؽذٌة الرٌاضة  :البدنٌة لتنمٌةا -

 حتاااااى وٌجاااااددها معهااااام مشااااااعره وٌطاااااور ٌحااااابهم مااااان ماااااع االنساااااان ٌتفاعااااال :والعددددداطفً االجتمددددداعً لنمدددددوا -

 . الصدأ ٌصٌبها ال

 ٌقاااااوم ماااااا وجااااادو  باألماااااان االحساااااا  ٌعطاااااً الخاااااالق ماااااع الروحٌاااااة العبلقاااااة زٌاااااادة :الروحٌدددددة القدددددٌم تنمٌدددددة -

 .أعمال من به

 اتخااااااذ علاااااى القااااادرة وٌزٌاااااد الحقاااااابق وفهااااام إدراك ٌزٌاااااد مماااااا والبحاااااث والتااااادرٌب الاااااتعلم :العقلدددددً التطدددددوٌر -

 .القرار
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 بالجدٌد دوماً  ٌؤتً ألنه تقدٌر موضع ٌجعله مما االنسان تجدٌد إلى تإدي التنمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الوظٌفًالتحلٌل   2-1

 والمهاااااارات المعاااااارؾ علاااااى للتعااااارؾ األساساااااٌة مكوناتهاااااا إلاااااى علٌهاااااا التااااادرٌب الماااااراد الوظٌفاااااة تجزباااااة هاااااً عملٌاااااة

 . الوظٌفة شاؼل فً تتوافر أن ٌجب التً والسلوكٌات

 التحلٌل :  مستوٌات

 أدابه عن مسإول شاؼلها ٌعتبر الوظٌفة من كبٌر جزءالواجب :  -1

 نماذج :

 واجبات مٌكانٌكً سٌارات                                          واجبات مدٌر إدارة 

 تخطٌط العمل                                                         .العمال إدارة

 تنظٌم عمل اإلدارة                                                     .العاملٌن تدرٌب

 توجٌه العاملٌن                                                       . العمل تنظٌم 

 تصمٌم وتخطٌط البرامج -2

 االعتماد المتبادل

 النصر العام

 فكر بؤسلوب الفوز المتبادل -4

 اآلخرٌنإسَع لفهم  -5

 تضافر وتكامل مع اآلخرٌن -6

 االستقبللٌة

 النصر الخاص

 كن مبادراً  -1

 ابدأ وفً ذهنك النهاٌات والنتابج -2

 رتب أولوٌاتك وابدأ باألهم فالمهم -3

 التبعٌة

 كن متأهبا   -7 كن متأهبا   -7
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 حل المشكبلت اإلدارٌة                                         .السٌارات أعطال إصبل  

 كتابة تقارٌر العمل                                           .للسٌارات صٌانة إجراء 

 رقابة العمل والعاملٌن                                             .للمحرك بعمرة القٌام 

 

 :  بالخصابص ٌتمٌز متكامل عملالمهمة :  -2

 .ونهاٌة بداٌة لها -

 .وقٌاسها أدابها مبلحظة ٌمكن -

 األخر  المهام عن مستقلة مهمة كل -

 نماذج :

 مهام واجب إصبلح األعطال لمٌكانٌكً السٌارات                  مهام واجب تخطٌط العمل لمدٌر إدارة 

 تحدٌد االحتٌاجات                                                         .القو  وحدات

 هداؾوضع األ                                                    .الحركة لنق أجهزة

 تجمٌع المعلومات البلزمة                                                    .الكهربابٌة األدوات

 وضع خطط العمل                                                            .الوقود دارة

 .التبرٌد دارة

 .التكٌٌؾ أجهزة

 لتنفٌذها المطلوبة الخطوات أدق إلى مهمة كل تجزبةالخطوات التنفٌذٌة :  -3

 نموذج : 

 سٌارة إطار تغٌٌر أو إصبلح مهمة خطوات

 .تؽٌٌرها المراد العجلة تحدٌد

 .الصحٌح المكان فً الرافعة وضع

 .األرض عن السٌارة رفع

 .العزقات فك

 .المعطوب اإلطار إزالة

 .وإصبلحه الثقب مكان تحدٌد

 استخدام التحلٌل الوظٌفً :

 على مستوى المنشأة :  -1

 .واجباته فهم على المستجد العامل تساعد -

 .المتشابهة الوظابؾ بٌن الخلط تمنع -

 .المنشؤة أفراد عن الوظٌفٌة التقارٌر لكتابة -

 .الجدد األفراد وتعٌٌن العاملة القو  لتخطٌط -

 المجتهد العامل بها ٌزود التً المهارات على للتعرؾ -
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 فً التدرٌب المنظم : -2

 .التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد -

 .األدابٌة األهداؾ كتابة -

 .علٌها للتدرٌب صعوبة األكثر أو أهمٌة األكثر والمهارات الموضوعات تحدٌد -

 .التدرٌب لموضوعات المنطقً الترتٌب تحدٌد -

 التدرٌبً البرنامج وتحدٌث وتقٌٌم ومراجعة لتصمٌم أسا  ٌعتبر -

 أسالٌب إجرا  التحلٌل الوظٌفً :

 .الوظٌفة شاؼلً من مهرة لعمال الفردٌة المقاببلت إجراء -

 .الوظٌفة شاؼلً على المشرفٌن مع المقاببلت إجراء -

 .للعمل تؤدٌتهم أثناء مهرة عمال مبلحظة -

 .المصور الفلم تحلٌل ثم للعمل متؤدٌته أثناء مهرة عمال تصوٌر -

 .الجماعً الوظٌفً التحلٌل -

 تحلٌل االحتٌاجات التدرٌبٌة  2-2

 فارق بٌن الرؼبة واالحتٌاجهناك 

 .الحالٌة للوظٌفة ولٌ  للمستقبل االحتٌاجات أو الطموحات من نوعالرغبات : 

 أو متوقاااااع هاااااو ماااااا باااااٌن والفااااارق .ٌكاااااون أن ٌنبؽاااااً وماااااا كاااااابن هاااااو ماااااا باااااٌن الفااااارق ٌمثااااال نقاااااصاالحتٌاجدددددات : 

 .حالً هو وما فٌه مرؼوب

 خااااااابلل مااااااان التااااااادرٌب عبلجاااااااه االتجاهاااااااات وأحٌانااااااااً  والمهاااااااارات بالمعلوماااااااات نقاااااااص االحتٌددددددداج التددددددددرٌبً :

 .فٌه المرؼوب األداء نحو االتجاهات وتؽٌٌر المهارات وإكساب المعارؾ بتلقٌن التعلم عملٌة إحداث

  تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة :

 :ٌلً ما مراعاة ٌجب التدرٌبٌة االحتٌاجات جمع عند

 .بالمنظمة الخاصة التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد -

( العاااااااااملٌن أداء اإلمكانٌااااااااات  ضاااااااعؾ إدارٌااااااااة  تنظٌمٌااااااااة ) وتحلٌلهاااااااا األداء مشااااااااكبلت علااااااااى التعااااااارؾ -

 .التدرٌبٌة واالحتٌاجات التنظٌمٌة االحتٌاجات بٌن والتفرٌق

 .العام األداء فً المإثرة لبلحتٌاجات أولوٌات وضع -

 نماذج لمعشرات االحتٌاج التدرٌبً : 

 جهل المدٌرٌن أو األفراد بمسإولٌاتهم                    .العمل فً اإلصابة ةنسب

 انخفاض كمٌة اإلنتاج                             .المنتج جودة ضعؾ

 التؤخر فً إنجاز األعمال                        .العمل خطط إكمال عدم 

 ر التقٌٌم للعاملٌنانخفاض مستو  تقارٌ                            .جدٌدة تعٌٌنات وجود

 نظم الجودة العالمٌةالشروع فً تطبٌق                 .واآلالت للمعدات األعطال كثرة

 الحظ : كثرة أعطال اآللٌات : 

 (الؽٌار قطع نقص) إداري بببس ٌكون قد -

 (العمال لد  الصٌانة مهارة ؼٌاب) تدرٌبً بببس ٌكون قد -

 المطلوبة : للمهام العاملٌن أدا  عدم
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 .المناسبة بالدرجة عقابهم أو تحفٌزهم أو مكافؤتهم تتم ال -

 .المناسب الوقت وفً باألسلوب عقابهم أو محاسبتهم تتم ال -

 .عدمه أو السلٌم األداء حال فً فرق ال بؤنه إحساسهم -

 .  المطلوب األداء تمنع معوقات ٌوجد -

 

 

 الطار المنطقً للعملا 2-3

 لهاااااا ٌرماااااز أساساااااٌة مراحااااال باااااثبلث ٌمااااار طبٌعتاااااه كانااااات مهماااااا النااااااجح العمااااال أن والخبااااارات التجاااااارب مااااان ثبااااات

 وهً :   PAR بكلمة اختصاراً 

 االعداد مرحلة       Preraration 

 التنفٌذ مرحلة.              Action 

 المراجعة مرحلة. Review           

 حلة االعداد : مر

 والتنظاااااٌم التخطاااااٌط بهااااادؾ االتصااااااالت وإجاااااراء البٌاناااااات جماااااع : وتشااااامل بالعمااااال القٌاااااام تسااااابق التاااااً األنشاااااطة هاااااً

 .التنفٌذ لمرحلة البلزمة االمكانٌات وتوفٌر

 فً مجال التدرٌب : 

 .الوظابؾ تحلٌل -

 .التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد -

 .المتدربٌن تحدٌد -
 .واألدابٌة العامة األهداؾ تصمٌم وتخطٌط البرنامج : كتابة -

 .الدر  خطط وضع                               

 .التدرٌبٌة المساعدات تصمٌم                                

 مرحلة التنفٌذ : 

 المستطاع  بقدر له خطط ما المنظمة أو الجماعة أو الفرد تنفٌذ هً

  :عملٌات المرحلة هذه فً تمار 

 االتصال. 

 التحفٌز. 

 المتابعة. 

 التقٌٌم. 

 المشكبلت حل 

 المشاكل من قدر وبؤقل سهبلً  التنفٌذ كان كلما وتفصٌلٌاً  ودقٌقاً  التخطٌط جٌداً  كان كلما

 مرحلة المراجعة : 

 خبلل عملٌة التنفٌذ وتستمر لما بعدها وتهدؾ المراجعة إلى :تتم 

 له خطط ما تنفٌذ من التؤكد. 

 العمل تقدم مد  على التعرؾ. 

 االنجاز تعترض التً المشكبلت تحدٌد. 

 احتٌاجات من ٌستجد ما تحدٌد مواصلة. 
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  رامج التدرٌبٌةبتصمٌم وتخطٌط ال  2-4

 فااااااااً المتاااااااادربٌن أداء فااااااااً تطااااااااوٌراً  البرنااااااااامج ٌحقااااااااق أن التاااااااادرٌبً ٌنبؽااااااااً البرنااااااااامج وتخطااااااااٌط تصاااااااامٌم عنااااااااد

 التالٌة : المستوٌات

 .البرنامج أثناء التدرٌب بٌبة -

 .التدرٌب من العودة بعد العمل بٌبة -

 .أهدافها تحقٌق فً المنظمة فاعلٌة -

 أهدافها تحقٌق نحو منظمته فاعلٌة فً المتدرب إسهام تحسٌن : والهدؾ النهابً

 التدرٌبً : البرنامج بنا  فً تعثر متغٌرات

 اإلفادة المرتدة من الخبرة السابقة التكالٌؾ والمٌزانٌة عدد المتدربٌن

 تفضٌل المدربٌن لبعض الطرابق مدة البرنامج التدرٌبً عمر المتدربٌن

 سٌاسٌات التدرٌب التدرٌبًالمحتو   أهداؾ البرنامج

 الضؽوط الداخلٌة اإلمكانٌات والتسهٌبلت الوقت المتا 

 وقت التدرٌب الٌومً مهارة المدربٌن ومعارفهم الوقت البلزم

 دافعٌة وحما  المتدربٌن خلفٌة ونشؤة المتدربٌن التجرٌب والمخاطرة

 المدربٌندافعٌة وحما   تسلسل األسالٌب سلوك المتدربٌن ومإهبلتهم

 متؽٌرات أخر  المشاكل الخارجٌة األسالٌب التدرٌبٌة المتاحة

 

 فً إطار هذه القٌود ٌمكن إرجاع العوامل المإثرة فً تصمٌم البرنامج التدرٌبً إلى مجموعتٌن :

 العوامل المتصلة بالظروف المحٌطة العوامل المتصلة باألفراد

 أهداؾ البرنامح المدربون

 اإلمكانٌات المتدربون

 

 

 المدربون

 لمبلبمة الموقؾ التعلٌمً ونوع المهارة المتاحوالعدد المطلوب 

 اهتمامهم باستخدام نتابج جهود التطوٌر مدى حماستهم للتدرٌب

 خلق موقؾ واضح للتعلم معالجتهم لما هو غٌر واضح

 رؼبتهم فً تحسٌن الوضع الحالً مدى مقاومتهم للتغٌٌر

 طرٌقة للتدرٌب 31هناك أكثر من  طرائق التدرٌبمدى تمكنهم من 

 التحدٌات النفسٌة والبدنٌة والذهنٌة مدى قدرتهم على تحمل المشقة

 على قدرتهم األفراد  تجاه حساسٌتهم مهاراتهم التدرٌبٌة
 االنتباه جذب من تمكنهم المواقؾ  تحلٌل

 

 المتدربون

   االنسجام الوجود   التوافق العدد المتاح والمطلوب تدرٌب 

 التحدٌات النفسٌة والبدنٌة والذهنٌة مدى قدرتهم على تحمل المشقة

 الفاصل الزمنً بٌن آخر موقؾ للتعلم سلوكهم الحالً وخلفٌاتهم

 القدرات الحالٌة للمتدربٌن أداعهم داخل العمل

 التوافق   تبادل االحترام سلوكهم تجا  المدرب

 الدافعٌة والحوافز حماسهم للتعلم

 قد ٌحدث التؽٌٌر المفاجا للطرابق المستخدمة ردود فعلهم للطرائق التدرٌبٌة
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 توزٌعاتهم العمرٌة   تجانسهم العمري أعمار المتدربٌن

 مرٌحة أو ؼٌر ذلك مبل مة التدرب مع اإلقامة

 

 

 

 

 أهداف التعلم

 معارؾ   مهارات   سلوك مجاالت التعلم

 ٌستحث المدربكٌؾ  أي نوع من اإلثارة ٌستجاب لها

أي نظم اإلفادة المرتدة ٌنبغً 
 اتباع 

 المرتدة؟ اإلفادة فً لمهاراته المدرب تنمٌة
 التدرٌب؟ تتابع سبلمة المدرب ٌراجع كٌؾ

التغٌٌر المطلوب وكٌف مستوى 
 ٌمكن قٌاس 

 .التدرٌب نهاٌة فً األداء مستو : التعلم أثر
 .عمله فًالفرد  أداء فً التؽٌٌر: التعلم نتابج

األهمٌة النسبٌة لؤلهداف بٌن 
 بعضها

 .األطول الوقت تستحق التً الموضوعات

 

 اإلمكانات

 الوقت المسمو  به الوقت المطلوب

 عدد القاعات   المقاعد   المعدات القٌود المادٌة

 التكلفة والعابد المنتظر المٌزانٌة المتاحة

 لن ٌتكررأم هو برنامج تدرٌبً  هل سٌتكرر البرنامج التدرٌبً ؟

 هل ٌمكن مساندة التجرٌب ما هو مناح وسٌاسة المنظمة

 التً ال تتحكم بها المنظمة الصعوبات الخارجٌة

 

  األهداف التدرٌبٌة  2-5

 ماااااان حدوثااااااه ٌطلااااااب علااااااى وللبرهااااااان الااااااتعلم إحااااااداث التاااااادرٌب عملٌااااااة ماااااان المااااااراداألدائٌددددددة :  باألهددددددداف المقصددددددود

  المتدرب

 تعلم . أنه عملٌاً  به ٌظهر ما شًء ممارسة بؤداء القٌام

  عناصر الهدف األدائً :

 األداء 

  المستو 

 الشروط 

 علااااى ٌباااارهن لكااااً التاااادرٌب عملٌااااة نهاٌااااة فااااً بااااه القٌااااام علااااى قااااادراً  ٌكااااون أن المتاااادرب ماااان ٌتوقااااع مااااااألدا  :  -1

 تعلم أنه

 أمثلة : 

 تلفزٌون هوابً تركٌب -

 .حدٌقة تقلٌم -

 .جرار فرامل ضبط -

 .الرباعٌة المعادالت حل -
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وٌمكااااان هاااااو المعااااااٌٌر التاااااً تحااااادد درجاااااة النجاااااا  واالجاااااادة التاااااً وصااااال إلٌهاااااا المتااااادرب فاااااً أداباااااه المسدددددتوى :  -2

 قبولها كنتٌجة لحدوث التعلم 

 أمثلة :

 دقٌقة 21تمارٌن فً مبادئ الرٌاضٌات خبلل  11ٌحل  -

 ثانٌة 13م فً حدود  111ٌجري  -

 وال تتعد  أخطاإه الثبلثة / الصفحةكلمة / دقٌقة  45ٌكتب على اآللة الكاتبة  -

 ثبلثاااااااة وهنااااااااك. تحدٌاااااااده الساااااااابق بالمساااااااتو  المتااااااادرب أداء ضااااااامنها ساااااااٌقٌم التاااااااً الظاااااااروؾ هاااااااًالشدددددددروط :  -3

 : الظروؾ من أنواع

 واآلالت العااااااادد تاااااااوفر -ومطبوعاااااااات  مراجاااااااع الماااااااواد  مثااااااال : إعطاباااااااه أو أوالمسااااااااعدات العااااااادد: المعٌناااااااات -

 الضرورٌة

 بالرساااااام االسااااااتعانة دون   مراجااااااع إلااااااى الرجااااااوع دونالمتاااااادرب مثاااااال :  علااااااى تفاااااارض شااااااروط:  الحاااااادود -

 دقٌقة 03  خبلل  التوضٌحً

 أي باسااااااتخدام  .ٌختاااااااره أساااااالوب أو طرٌقااااااة بااااااؤيمثاااااال : المهمااااااة  النجاااااااز المتاااااادرب حرٌااااااة: بااااااه المساااااامو  -
 متاحة وسٌلة

 صٌاغة األهداف األدائٌة : 

 األسبلة : على اإلجابة خبلل من الثبلثة بمكوناته األدابً الهدؾ صٌاؼة تتم

 األداء المطلوب التدرٌب  بعد أدابه على قادراً  ٌكون  أن المتدرب على ٌجب الذي ما -

 مستو  األداء المطلوب  األداء حسن أو اإلتقان درجة هً ما -

 ظروؾ البٌبة المحٌطة األداء  فٌها ٌتم سوؾ التً والشروط الظروؾ هً ما -

 األدائٌة : األهداف كتابة خطوات

 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة :  -1

 سلوك –مهارات  –: معارؾ  علٌها التدرٌب المطلوب المهام تحدٌد 

 سلوك – مهارات – معارؾللمتدربٌن :  الحالً المستو  تحدٌد 

 التدرٌبً االحتٌاج هو...   وجد إذا بٌنهما الفرق

 : تحدٌد مجال ومستوى التعلم -2

 عااااااادة المجااااااااالت هاااااااذه مااااااان مجاااااااال سااااااالوك أو اتجاهاااااااات . و لكااااااال –مهاااااااارات  –مجااااااااالت الاااااااتعلم : معاااااااارؾ 

 مستوٌات

 المعرفً : المجال فً للكفا ة الرئٌسٌة المستوٌات

 : ودقٌقة محددة بصورة واستدعاإها الحقابق على التعرؾ المعرفة 

 : المعطاة المعلومات وشر  وتلخٌص وترجمة رٌتفس الفهم. 

 : األصلً التعلم سٌاق عن مختلفة مواقؾ فً المعلومات استخدام التطبٌق 

 : العناصر بٌن العبلقة تتضح حتى أجزاء إلى الكل تجزبة التحلٌل 

 : لتشكٌل كٌان جدٌد األصلً الكٌان من العناصر تجمٌعالتركٌب 

 : منطقً أسا  على القابم االختٌار أو والحكم القرار اتخاذ التقٌٌم 

 المهاري : المجال فً للكفا ة الرئٌسٌة المستوٌات

 : وتكرارها تقلٌدها ومحاولة المهارة مبلحظة التقلٌد. 

 : فقط بالمبلحظة ولٌ  التعلٌمات وفق بفهم المهارة أداء االستخدام. 
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 : ومحدد مستقبلً عن المصدر األصلً واتساق بدقة المهارة إنتاج تكرار الدقة 

 : وانسجام اتساق فً واحدة مهارة من أكثر وأداء جمعالطبلقة 

 : جسمانً أو عقلً مجهود بؤقل وتلقابٌة بسهولة أكثر أو مهارة أداء التلقائٌة 

 السلوكً : المجال فً للكفا ة الرئٌسٌة المستوٌات

 : ًمثل االستماع .معٌن مثٌر أو بظاهرة سلبٌاً  واالهتمام اإلدراك التلق 

 : مثل االهتمامات  .ظاهرة أو مثٌر مع التجاوب االستجابة 

 : أو إتباعااااااه علٌااااااه ٌفاااااارض لاااااام موقااااااؾ فااااااً اتجاااااااه   أو واحااااااد  معتقااااااد مااااااع متفااااااق   ساااااالوك   إظهااااااار التقدددددددٌر 

 .طاعته

 : المربً بالسلوك تظهر كما القٌم من بمجموعة االلتزام التنظٌم 

 : المعتنقة للقٌم مساٌر الكلً السلوك التشخٌص 
 

 صٌاغة األهداف األدائٌة :  -3

 الااااااذي النشاااااااط أو الساااااالوك أو األداء عاااااان ٌعباااااار عماااااابلً  ٌصااااااؾ حركااااااً بفعاااااال الهاااااادؾ صااااااٌاؼة باألدابٌااااااة ٌقصااااااد

ٌصاااااؾ  –ٌكتاااااب  –ٌاااااذكر :  أن علاااااى قاااااادراً  البرناااااامج مااااان االنتهااااااء بعاااااد المتااااادرب ٌصااااابح وأن  المتااااادرب ٌبذلاااااه

 ٌقلم –ٌقارن  –

 الصٌاغة النهائٌة واالعتماد  -4

 األدائٌة :  األهداف خصائص

 .للشر  تحتاج ال واضحة -

 .التدرٌبٌة أنشطته ولٌ  المتدرب أداء نتابج عن تعبر -

 .ونوعٌة كمٌة محددة بمعاٌٌر قٌاسها ٌمكن -

 .األداء لحسن توفرها ٌجب التً والظروؾ الشروط تحدد واقعٌة -

 .والمتدربٌن دربموال المسإولٌن بٌن علٌها ومتفق معلنة -

 .التعلم خبلل من اإلجادة نحو والمتدربٌن المدرب وتتحد  محفزة -

 .واإلمكانٌات الظروؾ حسب تعدٌلها ٌمكن مرنة -

 .الثبلثة التعلم مجاالت تؽطً -

 البرنامج :  دلٌل إعداد

 .البرنامج اسم -

 .للبرنامج العام الهدؾ -

 .للبرنامج التفصٌلٌة األهداؾ -

 .البرنامج ٌستهدفها التً الوظابؾ -

 .البرنامج فً القبول شروط -

 .بالتفصٌل التدرٌبً المحتو  -

 .التدرٌب أسالٌب -

 :التدرٌبً المحتوى إعداد

 التاااااً للوظاااااابؾ الحٌوٌاااااة المهااااام تحلٌااااال عناااااد إلٌهااااا التوصااااال تااااام التااااً والمهاااااارات المعاااااارؾ تؽطٌااااة كٌفٌاااااة باااااه ٌقصااااد

 مترابطة : خطوات بثبلث القٌام أعداده وٌستلزم.البرنامج ٌستهدفها

 .المحتو  تسلسل تنظٌم .1

 .التدرٌبٌة والمساعدات األنشط اختٌار .2

 .للتدرٌب المخصص الوقت تحدٌد .3

 :المحتوى تسلسل تنظٌم
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 :التالً النحو على المهام تحلٌل من علٌها الحصول تم التً والمهارات المعارؾ تنظم

 :تدرٌبٌة وحدات شكل فً البرنامج محتو  تنظٌم ـ1

 بشااااااكل تعلمهااااااا للمتاااااادرب ٌمكاااااان التااااااً والمهااااااارات المعااااااارؾ ماااااان متجانسااااااة مجموعااااااة تدرٌبٌااااااة وحاااااادة كاااااال تحتااااااوي

 .األخر  التدرٌبٌة الوحدات بقٌة عن مستقل

 

 :تدرٌبٌة موضوعات شكل فً تدرٌبٌة وحدة كل تنظٌم ـ2 

 متمٌااااازاً  هااااادفاً  علٌهاااااا التااااادرٌب ٌحقاااااق التاااااً والمهاااااارات المعاااااارؾ مااااان متجانساااااة مجموعاااااة تااااادرٌبً موضاااااوع كااااال

 .التدرٌبٌة الوحدة أهداؾ من

 :المحتوى تسلسل تنظٌم عند مراعاتها ٌجب التً األمور

 .البرنامج مكونات بٌن والتداخل االزدواجٌة تبلفً -

 .البرنامج مكونات بٌن التعلم عبلقات تراعى -

 العاااااام وماااان المجااااارد  إلااااى المااااادي ومااااان الصااااعب  إلاااااى السااااهل وماااان المجهاااااول  إلااااى المعلاااااوم ماااان االنتقااااال -

 .البرنامج مكونات سلسة فً الخاص إلى

 تكاااااون بحٌاااااث. للبرناااااامج األخااااار  التدرٌبٌاااااة الوحااااادات عااااان مساااااتقلة وحااااادة لكااااال األدابٌاااااة األهاااااداؾ تحدٌاااااد -

 . فابدة أقصى ٌحقق بما ذاتٌاً  مكتفٌة وحدة كل

 :التدرٌبٌة والمساعدات األنشطة اختٌار

 .للمتدرب إكسابها المطلوب الخبرة لنوع وفقاً  اختٌارها ٌتم

 :المباشرة الخبرة

 .المدرب إشراؾ تحت حقٌقً موقؾ فً المتدرب أداء -

 .المدرب إشراؾ تحت الحقٌقٌة المواد باستخدام المتدرب أداء -

 .المدرب إشراؾ تحت الحقٌقة تحاكً مواد باستخدام المتدرب أداء -

 :المباشرة ؼٌر الخبرة

 .المباشرة المبلحظة خبلل من -

 .مصورة أشٌاء مشاهدة خبلل من -

 .والبٌانات التخطٌطٌة الوسابل مشاهدة خبلل من -

 .اللفظٌة الوسابل خبلل من -

 .الرمزٌة الوسابل خبلل من -

 :للتدرٌب المخصص الوقت تحدٌد

 مااااااان موضاااااااوع لكااااااال المخصاااااااص الوقااااااات تحدٌاااااااد ٌجاااااااب البرناااااااامج محتوٌاااااااات كااااااال تؽطٌاااااااة أجااااااال مااااااان 

 .بالدقٌقة التدرٌبٌة الوحدة موضوعات

 القساااااامة قبااااااول فٌااااااه وٌراعااااااى التدرٌبٌااااااة بالوحاااااادة المتعلقااااااة الموضااااااوعات بكاااااال الخاااااااص الوقاااااات جمااااااع ٌااااااتم 

 .  ساعة على

 الصاااااحٌحة القسااااامة قباااااول فٌاااااه وٌراعاااااى التدرٌبٌاااااة الوحااااادات لكااااال للتااااادرٌب المخصاااااص الوقااااات جماااااع ٌاااااتم 

 .باألٌام البرنامج مدة على

 (.مهارة إكساب أم معرفة زٌادة) الهدؾ موضوع : طبٌعة كل وقت تحدٌد فً ٌراعى

 . المشاركٌن المتدربٌن قدرات                                          



 25 

 .المحتو  صعوبة                                          

 خطة الدرس  2-6

 مدخل الدرس: 
 

جاااااااذب انتبااااااااه المتااااااادربٌن وإثاااااااارتهم وتحفٌااااااازهم للاااااااتعلم وتاااااااوفٌر الوضاااااااو  لبااااااادء عملٌاااااااة االنتقاااااااال إلاااااااى :  الهددددددددف
 العنصر األول من الدر : 

 كٌف ٌتم: 

 .تعارؾ المدرب والمتدربٌن وإظهار اهتمام المدرب بهم 

   ربااااااااااااط الاااااااااااادر  بالاااااااااااادرو

 السابقة.

 

 خلق جو من األلفة بٌن المدرب والمتدربٌن 

 .إعبلن األهداؾ األدابٌة للدر  وعبلقتها بعمل المتدربٌن 

: ٌمكااااااان أن ٌاااااااتم باساااااااتخدام األسااااااابلة المثٌااااااارة أو االساااااااتفزازٌة. أو بعااااااارض رساااااااوم جذاباااااااة أو باعثاااااااة علاااااااى البدددددددادئ
 التفكٌر. أو بتقدٌم فلم قصٌر.

 محتوى الدرس: 
 

 األسبلة:اإلجابة على  :الهدف

 كٌؾ سنصل إلى هناك ؟  كٌؾ سنحقق الهدؾ ؟ 

 كٌؾ سٌتم التعلم؟ 

  ؟ماهً طرابق التدرٌب المستخدمة 

 ما هً الوسابل المساعدة ؟ 

 
 على المدرب أن ٌستعٌن: 

  خباااااااااااااااااااااارات

 سابقة.

  أدلااااااااااااااااااااة ومراجااااااااااااااااااااع

 متخصصة.

  زماااااااااااااابلء ماااااااااااااان ذوي

 الخبرة.

 التدرٌبٌاااااة. تقساااااٌم الماااااادة التدرٌبٌاااااة إلاااااى جماااااع ماااااادة التااااادرٌب التاااااً تاااااإدي إلاااااى تحقٌاااااق األهاااااداؾ  :ٌدددددتم كٌدددددف
   أجزاء وترتٌبها منطقٌاً:

 من البسٌط إلى المركب –من المعلوم إلى المجهول  –من السهل إلى الصعب 
 
ذه المرحلااااة هااااً جااااوهر عملٌااااة الااااتعلم وتتطلااااب معرفااااة ومهااااارة عالٌااااة ماااان الماااادرب  مااااع تااااوفر قاااادر عظااااٌم ماااان هاااا

 رارات السلٌمة فً هذا الشؤن.المعلومات والخبرات لتحسٌن اتخاذ الق
 

 خاتمة الدرس: 
 االنتهاء من الدر  بطرٌقة مفٌدة وفعالة بمراجعة ما تم انجازه. :الهدف
 :ٌتم كٌف

 .استعراض النقاط العامة للدر  مع التركٌز على النقاط األساسٌة والحاكمة 

 .الحصول على اإلفادة المرتدة لمد  فهم واستٌعاب المتدربٌن 

  الطرابق لتطبٌق ما تم تعلمه.اقترا  بعض 

 .ٌَّة  ربط الدر  الحالً بما ٌلً من الدرو   واالنتهاء بطرٌقة ود

 

 

 

 أسالٌب وطرائق التدرٌب :

 أسالٌب وطرائق التدرٌب -3
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 المتااااااادربٌن وباااااااٌن والمتااااااادربٌن المااااااادرب باااااااٌن والمهاااااااارات المعلوماااااااات وتباااااااادل لنقااااااال تساااااااتخدم التاااااااً القنااااااااة هاااااااً

 .أنفسهم

 التدرٌبٌة األسالٌب اختٌار عند مراعاتها الواجب العوامل

 .الطرٌقة استخدام على قدرته الشخصٌة  سماته خبراته  معارفه  :المدرب

 اساااااااااتجابتهم ماااااااااد  واالجتماعٌاااااااااة  العمرٌاااااااااة خصابصاااااااااهم العلمٌاااااااااة  خباااااااااراتهم الثقاااااااااافً  مساااااااااتواهم: المتددددددددددربون

 .التدرٌب ألسلوب

 (وجدانً مهاري  معرفً ) التعلم مجال تحدٌد :التدرٌب أهداف

 (.سلوكٌة إدارٌة  فنٌة ) موضوعات :التدرٌب موضوع

 ...(. التدرٌبٌة  المساعدات المكان ) اإلمكانٌات توفر المتا   الوقت :والمادٌة الزمنٌة المحددات

 ....بصرٌة سمعٌة  :الحواس

 : الشائعة االستخدام  التدرٌب طرائق أهم

  المحاضرة   تمثيل األدوار 
  المحاضرة النقاشية   البيان العملي 
  العصف الذهني   األسئلة واألجوبة 
  دراسة الحالة 
 

 الجماعة )الحلقة( النقاشية 

 المحاضرة  3-1
 

: أساااااالوب تاااااادرٌبً ٌعتمااااااد علااااااى تقاااااادٌم مااااااادة علمٌااااااة تتضاااااامن مجموعااااااة ماااااان الحقااااااابق والمبااااااادئ األساسااااااٌة تعرٌفهددددددا
والمترابطااااااة  التااااااً تاااااام تنظٌمهااااااا بعناٌااااااة ماااااان حٌااااااث المحتااااااو  وطرٌقااااااة العاااااارض إلااااااى مجموعااااااة ماااااان المتاااااادربٌن 

 المستمعٌن طوال الوقت. 
 

 استخدامها: 
 .لتوصٌل كمٌة كبٌرة من المعلومات فً وقت محدد 
  إعطااااااء نظااااارة عاماااااة عااااان موضاااااوع

 ما.
  

  تعاااااااااااادٌل االتجاهااااااااااااات والمٌااااااااااااول عنااااااااااااد
 المتدربٌن.

المحاضاااااارة ماااااان قباااااال الماااااادرب بناااااااء علااااااى تحلٌلااااااه لمسااااااتو  المتاااااادربٌن  وتحدٌااااااد  ٌااااااتم تحدٌااااااد محتااااااو إعدددددددادها: 
 احتٌاجاتهم التدرٌبٌة للموضوع الجاري التدرٌب علٌه  وهناك عدة خطوات لئلعداد هً:

  العامة وتحدٌد هدؾ المحاضرة.االلمام باألهداؾ 
  .معرفة الوقت المتا  وعدد المتدربٌن وخلفٌتهم العلمٌة 
  .تقسٌم الموضوع إلى نقاط أساسٌة 
  .تقدٌم شر  كل جزبٌة حسب الترتٌب المنطقً المخطط له 
  . ربط المحاضرة بما سبق التدرٌب علٌه من موضوعات أخر 
  وصٌل المعلومات.استخدام بعض الوسابل السمعٌة والبصرٌة لت 
  .توفٌر مذكرات بمحتو  المحاضرة وتوزٌعها على المتدربٌن 
 

 المزاٌا اإلٌجابٌة للمحاضرة: 
 .نشر المعرفة فً وقت قصٌر ولعدد كبٌر من المتدربٌن 
  .تساعد فً تكامل األفكار وربطها ببعضها 
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  اقتصاااااادٌة لتاااااوفٌر الوقااااات ٌبٌاااااة وتقااااادٌهما  فهاااااً طرٌقاااااة أقااااال األساااااالٌب تكلفاااااة مااااان حٌاااااث إعاااااداد الماااااادة التدر
 والمال.

   ٌمكااااااان أن تكاااااااون أكثااااااار إٌجابٌاااااااة للمتااااااادربٌن  عناااااااد تكاملهاااااااا ماااااااع األساااااااالٌب التدرٌبٌاااااااة األخااااااار  مثااااااال
 المناقشات ولعب األدوار. 

 
 عٌوب المحاضرة: 

 .ٌقوم المحاضر بالجزء األكبر بٌنما مشاركة المتدربٌن سلبٌة 
  حاسااااااة واحاااااادة )الساااااامع ؼالباااااااً( وبالتااااااالً اختزانااااااه للمعلومااااااات ٌكااااااون ٌسااااااتخدم المتاااااادرب

 ضعٌفاً.
 .ال تصلح الكتساب المهارات  .عدم توفر الفابدة المرتدة 

 
 شروط نجاح المحاضرة:

 .مدرب ذو علم ؼزٌر وقدرة على توصٌل المعلومات 
 .جودة إعداد المادة العلمٌة والتخطٌط الجٌد للمحاضرة 

 
 على:المدرب الفعال ٌحرص 

 .التحدث بصوت مسموع وبسرعة وبؤسلوب ٌتناسبان مع مستو  المتدربٌن 
 . التكلم بوضو  .تشجٌع المتدربٌن لطر  األسبلة 
 إشاعة جو من المر  واأللفة.  التركٌز على أهداؾ المحاضرة. 
 استخدام المعٌنات البصرٌة.  المرجعة المستمرة والسرٌعة. 

 

 النقاشية المحاضرة 3-2
 تفاعللللللللللللل فللللللللللللي ويسللللللللللللاعد المناقشللللللللللللة  موضللللللللللللو  حللللللللللللول والتفللللللللللللاه  المتللللللللللللدربين مشللللللللللللار ة إللللللللللللل  يللللللللللللدعو أسلللللللللللللو :  تعريفهااااااااااااا
 .به خبرات لديه  الذين المتدربين أو المدر  من سواء بالموضو   المتعلقة الخبرات

 
  :  النقاشٌة المحاضرة استخدام

 أذهااااااان فااااااً الموضااااااوع ترسااااااٌ  لزٌااااااادة وذلااااااك المحاضاااااارة ألساااااالوب باااااادٌل أو مكماااااال تاااااادرٌبً كؤساااااالوب تسااااااتخدم

 لتوصااااااٌل  .المقاااااادم التاااااادرٌبً المحتااااااو  فهاااااام عمااااااق ماااااان والتؤكااااااد الصااااااعبة  األجاااااازاء إٌضااااااا  لزٌااااااادة أو المتاااااادربٌن 

 معرفاااااة مااااان التؤكاااااد أو ماااااا  موضاااااوع عااااان عاماااااة خلفٌاااااة إعطااااااء. محااااادد وقااااات فاااااً المعلوماااااات مااااان كبٌااااارة كمٌاااااة

 . علٌهم ٌعرض لما تعاطفهم وكسب إقناعهم طرٌق عن المتدربٌن اتجاهات تؽٌٌر. الخلفٌة لهذه المتدربٌن

 النقاشٌة للمحاضرة اإلٌجابٌة المزاٌا

 .الكبار تعلم وقواعد أس  مع تتماشى -

 .الجهات متعدد اتصالً أسلوب ألنها المتدربٌن اهتمام إثارة -

 .والمدرب المجموعة أعضاء بٌن والتفاعل المشاركة زٌادة -

 النقاشٌة المحاضرة عٌوب

 .المهارات إكساب فً تستخدم ال -

 .األصلً الموضوع عن للخروج تإدي أن للمناقشة ٌمكن -

 .المحاضرة من أطول وقت إلى تحتاج -

 .العالٌة المهارات ذوي المدربٌن من نوعٌة إلى تحتاج -

 النقاشٌة المحاضرة نجاح شروط

 .التوصٌل على وقدرة ؼزٌر علم ذو مدرب -

 .الجٌد والتخطٌط العلمٌة المادة إعداد جودة -
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 ماااااااع التعامااااااال بإجاااااااادة وذلاااااااك والنقااااااااش المحاضااااااارة علاااااااى الساااااااٌطرة ٌمكنهاااااااا قٌادٌاااااااة شخصاااااااٌة ذو مااااااادرب -

 للمتدربٌن المختلفة األنماط

 الذهنً العصف  3-3

 التفكٌااااار مااااان بااااادالً  الخااااابلق والتفكٌااااار اإلٌجابٌاااااة المشااااااركة علاااااى وحاااااثهم المتااااادربٌن  ذهااااان إلثاااااارة أسااااالوب :تعرٌفددددد 

 .التقلٌدي

 ٌطاااااار  موضااااااوع حااااااول) األفكااااااار ماااااان ممكاااااان عاااااادد أكباااااار إلااااااى التوصاااااال المتاااااادربٌن ماااااان األساااااالوب هااااااذا ٌتطلااااااب

 علاااااى واالتفااااااق صاااااٌاؼتها وإعاااااادة تحلٌلهاااااا ثااااام  (صاااااحٌحة أو عملٌاااااة كونهاااااا عااااان النظااااار بؽاااااض) وترتٌبهاااااا( علاااااٌهم

 .مناقشته ٌتم ما بشؤن قرارات اتخاذ أو األولوٌات وضع

 :الذهنً العصف استخدام

 .واالبتكار الخلق على والقدرة التفكٌر سرعة مهارة المتدربٌن إلكساب -

 .كجماعة والعمل الفرٌق بناء -

 .المشاكل حل اجتماعات -

 :الذهنً العصف خطوات

 . فردٌاً  للتفكٌر للمتدربٌن معٌناً  وقتاً  وٌحدد سإاالً  المدرب ٌوجه -

 .عمٌق تفكٌر وبدون وبسرعة بحرٌة آراءهم المتدربون ٌطر  -

 . أحد ٌقٌمها أو ٌناقشها أن دون المتدربٌن آراء جمٌع المدرب ٌسجل -

 .صٌاؼتها وإعادة ومناقشتها استعراضها ٌتم لها المحددة الفترة فً اآلراء حصر بعد -

 .المجموعة رأي إلى للوصول أهمٌتها حسب اآلراء ترتٌب المدرب بمعاونة المجموعة تتولى -

 الذهنً للعصف اإلٌجابٌة المزاٌا

 .النظر وجهات وتبادل مختلفة وحلول بدابل تقدٌم وعلى وسرعة بحرٌة آرابهم طر  على المتدربٌن ٌشجع -

 .بالنف  الثقة ٌعطً مما المدرب تدخل من ممكن قدر وبؤقل بنفسها آرابها من تعدل المجموعة ٌجعل -

 أو علٌهااااااا االعتااااااراض قباااااال فهمهااااااا ماااااان والتؤكااااااد ومناقشااااااتها اآلخاااااارٌن وأفكااااااار آراء احتاااااارام علااااااى المتاااااادربٌن ٌشااااااجع -

 .رفضها

 والقبااااااول النظااااار  وجهااااااات وتقرٌاااااب الؽاااااامض  إٌضااااااا  وطلاااااب الحساااااانة  العاااااادات اكتسااااااب علااااااى المتااااادربٌن ٌسااااااعد -

 .علٌها والبناء اآلخرٌن ألداء

 ٌاااااااإثر حٌاااااااث  (الفااااااارد رأي مااااااان أفضاااااال المجموعاااااااة رأي) باااااااالمإازرة تعااااااارؾ حقٌقااااااة علاااااااى األسااااااالوب هاااااااذا ٌقااااااوم -

 . للمناقشة المطرو  الموضوع إثراء على بالرإ  االختبلؾ أو اإلبداع

 الذهنً العصف عٌوب

 . الجماعً بالتفاعل خاصة بمهارات ٌتمتع مدرباً  ٌحتاج -

 األسلوب هذا استخدام على للمتدربٌن سابقاً  تدرٌباً  ٌتطلب -

 

 األدوار لعب  3-4

 علاااااى خبللهاااااا مااااان المتااااادربون ٌحصااااال العادٌاااااة  الحٌااااااة مااااان مواقاااااؾ خلاااااق أو تقلٌاااااد بهاااااا ٌمكااااان طرٌقاااااة تعرٌفددددد  : 

 إلااااااى الوصااااااول وٌمكاااااان اآلخاااااارٌن  علااااااى معٌنااااااة ساااااالوكٌات أثاااااار واختبااااااار اإلنسااااااانٌة العبلقااااااات ممارسااااااة فرصااااااة

 أو كمااااااا ومختلفااااااة معٌنااااااة ساااااالوكٌات واختبااااااروا ومارسااااااوا أنفسااااااهم المتاااااادربون تخٌاااااال أو تقمااااااص إذا النتااااااابج أحساااااان

 للحٌاة الحقٌقٌة المواقؾ فً أنهم

 :األدوار لعب استخدام

 .البرنامج فً دراستها تمت نظرٌة ومفاهٌم مبادئ تطبٌق -

 .المتدربٌن ومهارات واتجاهات معلومات اختبار -
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 .االتصال مهارات لدراسة -

 .العامة العبلقات ومشرفً للمدراء والمٌول االتجاهات وتؽٌٌر اإلنسانٌة العبلقات على التدرٌب -

 .قصٌرة محاضرة إلقاء قبل استخدامه ٌمكن -

 :األدوار لعب خطوات

 .مبسطة بصورة تمثٌله المطلوب الموقؾ أو المشكلة تعرٌؾ -

 .أدوار أربعة عن ٌزٌد أال وٌفضل ككل للمجموعة الموقؾ قراءة -

 .والتفكٌر للمناقشة الكافً الوقت وإعطابهم المشاركٌن على األدوار توزٌع -

 (. التمثٌل فً كما) ٌقول ما علٌه ٌملى وال الخاصة كلماته متدرب كل ٌستخدم -

 .وتحلٌلها المواقؾ فً األدوار العبً مناقشة -

 .   وتحلٌلها للمواقؾ المشاهدٌن مناقشة -

 :األدوار للعب اإلٌجابٌة المزاٌا

 .المتدربٌن انتباه جذب -

 .وتقٌٌمها المتدربٌن سلوك مبلحظة على المدرب مساعدة -

 .لدٌهم والمٌول االتجاهات تؽٌٌر وكذلك والنظرٌات  المفاهٌم تطبٌق على المتدربٌن مساعدة -

 ونقاااااااد مشااااااااهدة المتااااااادربٌن علاااااااى ٌساااااااهل عنااااااادها العااااااارض وإعاااااااادة واساااااااترجاعه المشاااااااهد تصاااااااوٌر ٌمكااااااان -

 .أنفسهم وتقٌٌم

 .التمرٌن عرض بإعادة المهارة اكتساب ٌمكن -

 :األدوار لعب عٌوب

 .والمراجعة والتنفٌذ لئلعداد وقتاً  ٌتطلب -

 مااااااان المختلفاااااااة األنمااااااااط لتوجٌاااااااه قٌادٌاااااااة تكاااااااون أن ٌجاااااااب إذ المااااااادرب شخصاااااااٌة علاااااااى نجاحاااااااه ٌعتماااااااد -

 .المتدربٌن

 أو وظٌفٌااااااة ألسااااااباب المتاااااادربٌن ماااااان عاااااادد قباااااال ماااااان المشاااااااركة رفااااااض أو المقاومااااااة بعااااااض ٌواجااااااه قااااااد -

 .  شخصٌة

 .والمبلحظة واالبتكار التحلٌل على المتدربٌن قدرة مع فاعلٌتها تقل -

 الحالة دراسة  3-5

 لمشااااااااكل كنماااااااوذج محاااااااددة مشاااااااكلة أو معاااااااٌن لواقاااااااع) مصاااااااور  أو ماااااااتقن مكتاااااااوب تفصاااااااٌلً وصاااااااؾتعرٌفهدددددددا :  

 تنمٌااااااة بهاااااادؾ ولكاااااان المشااااااكلة  حاااااال بؽاااااارض لااااااٌ  للمناقشااااااة  موضااااااوعاً  ٌصاااااابح(. بالعماااااال مرتبطااااااة أو مشااااااابهة

 األفكاااااااار وربااااااط لؤلسااااااباب  والتحلٌاااااال التفكٌاااااار طرٌااااااق عااااااان المشااااااكبلت وحاااااال المعلومااااااات جمااااااع علااااااى القاااااادرات

 عمله ٌنبؽً لما المناسبة القرارات اتخاذ ثم وتقٌٌمها األولوٌات ووضع للحلول  المنطقً والترتٌب

 الحالة دراسة استخدام

 .القرارات واتخاذ المشكبلت وحل والتحلٌل المنطقً التفكٌر على التدرٌب -

 اساااااتخدام علاااااى قااااادرتهم لتقٌاااااٌم الدراساااااٌة الحالاااااة تعااااارض المعلوماااااات  مااااان لجااااازء المتااااادربٌن اساااااتٌعاب بعاااااد -

 .وحلها المشكبلت تحدٌد فً المعلومات من المزٌد طلب أو المتاحة المعلومات

 .بذلك المرتبطة والمشكبلت والعاملٌن المدراء بٌن العبلقات دراسة -

 .الحالة لدراسة البلزمة والبٌانات المعلومات توفٌر -

 .الشخصٌات رسم فً الدقة مع واقعً إطار فً الحالة كتابة -

 مااااااان الؽااااااارض شااااااار  ماااااااع المقترحاااااااة الحلاااااااول ووضاااااااع لدراساااااااتها المشااااااااركٌن علاااااااى البٌاناااااااات توزٌاااااااع -

 .العمل تعلٌمات وإعطاء استخدامها

 .للحالة المتدربٌن لدراسة كاؾ وقت ترك -

 ثااااام. مجموعاااااة كااااال مااااان تقرٌااااار وطلاااااب أفاااااراد 6 ــاااااـ 4 صاااااؽٌرة مجموعاااااات إلاااااى المتااااادربٌن تقساااااٌم ٌمكااااان -

 .الكبٌرة المجموعة مع ومناقشته عملها بعرض مجموعة كل تقوم
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 .واحد حل وجود عدم وتوضٌح المتدربٌن عروض تقٌٌم -

 الحالة لدراسة اإلٌجابٌة المزاٌا

 . العملٌة الحٌاة من موقعاً  تمثل المعروضة فالحالة التدرٌب  فً الواقعٌة -

 .ومخططة  منطقٌة بطرٌقة مشكلة أي إلى النظر على المتدرب قدرة تنمً -

 .الكاملة والمشاركة والتحلٌل المتؤمل للتفكٌر وتدفعهم المتدربٌن انتباه تجذب -

 واتخااااااااذ المشاااااااكبلت وحااااااال التدرٌبٌاااااااة احتٌاجااااااااتهم تحدٌاااااااد أو المتااااااادربٌن قااااااادرات علاااااااى للتعااااااارؾ تساااااااتخدم -

 .القرارات

 .األدوار ولعب كالمحاضرة األخر  التدرٌبٌة األسالٌب مع تتكامل -

 الحالة دراسة عٌوب

 .أطول ووقتاً  فابقة مهارة ٌتطلب للمناقشة وإعدادها الحالة كتابة -

 لااااااتبلبم التعاااااادٌبلت مااااااع األجنبٌااااااة الحاااااااالت بعااااااض تسااااااتخدم لااااااذلك المحلٌااااااة  األبحاااااااث فااااااً نقااااااص وجااااااود -

 .المحلٌة الظروؾ

 .المناقشة خبلل المحدد الموضوع عن الخروج احتمال -

 .األساسً عملهم عن الحالة البتعاد المشاركٌن بعض استجابة عدم -

 .المتدربٌن قبل من طوٌبلً  وقتاً  تحتاج -

 .اإلحباط لهم ٌسبب مما للمتدربٌن متوفرة ؼٌر خبرات الحالة تحلٌل ٌتطلب قد -

 العملً البٌان  3-6

 وتشااااااؽٌل األشااااااجار تقلااااااٌم مثاااااال الفنٌااااااة المهااااااارات إلكساااااااب االسااااااتخدام الشااااااابعة التاااااادرٌب طرابااااااق ماااااانتعرٌفدددددد  :  

 .بعمل االلتحاق طلب استمارة ملء حتى أو اآلالت أو المعدات

 العملً البٌان فً المدرب بها ٌمر التً الخطوات

 والتحضٌر اإلعداد 

 التقدٌم 

 التطبٌق أو الممارسة 

 االختبار 

 والتحضٌر اإلعداد مرحلة

 ٌتناولاااااه التاااااً المهاااااارة وتعلااااام لمشااااااهدة وإثاااااارتهم انتبااااااههم وجاااااذب المتااااادربٌن وتهٌباااااة للبٌاااااان الجٌاااااد اإلعاااااداد -

 البٌان

 .العملً للبٌان األدابٌة األهداؾ على المتدرب تعرٌؾ -

 .سابق نظري در  فً وشرحها لها والتخطٌط األساسٌة المعارؾ تحدٌد -

 .واالنتباه التركٌز على للمحافظة دقٌقة 21 ـ15 عن البٌان مدة تزٌد أال ٌجب -

 .مستقلة وحدات إلى تقسم مهارات عدة البٌان احتو  إذا -

 .المتدربٌن على وتوزع وترتٌبها العمل خطوات فٌها تحدد در  خطة إعداد -

 .وصبلحٌتها البلزمة المساعدات توفر مراجعة -

 .الجهات جمٌع من ورإٌته بسهولته ٌتمٌز للبٌان مناسب مكان اختٌار -

 .الحاجة حسب والمجسمات والشرابح األفبلم بعض توفٌر -

 .انتباههم ٌتشتت ال كً البٌان أثناء للمتدربٌن نماذج أي تمرٌر عدم -

 .للمتدربٌن والهدوء والتهوٌة الكافٌة واإلضاءة الراحة توفٌر -

 ... والقفازات كاألفرول العملً للتدرٌب المناسبة المبلب  توفٌر -

 المطلوبة المهارات المتدربٌن إلكساب التجرٌبً العملً البٌان أداء -

 :التقدٌم مرحلة
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 فاااااً المتتابعاااااة الخطاااااوات شااااار  ماااااع طرٌقاااااة مااااان باااااؤكثر البٌاااااان موضاااااوع المهاااااارة بممارساااااة المااااادرب ٌقاااااوم -

 .  تنفٌذها

 .الحما  وإثارة االنتباه لجذب أسبلة بمجموعة التمهٌد -

 . العملً بالبٌان المتدربٌن ومٌول اهتمام ربط -

 .الموضوع عن معلوماتهم على للتعرؾ المتدربٌن مناقشة -
 اجراء بٌان صامت وبالسرعة العادٌة -

 .األمان احتٌاطات وبٌان الصحٌحة بالطرٌقة كاملة الخطوات شر  -

 .خطوة كل فً الحاكمة النقاط توضٌح مع ببطء بٌان إجراء -

 .وجوههم تعبٌرات ومبلحظة بسإالهم للخطوات المتدربٌن فهم من التؤكد -

 . لها وفقاً  المهارة أداء على واإلصرار الجٌد لؤلداء الصحٌحة المعاٌٌر وضع -

 قبااااال مااااان األخطااااااء وتصاااااحٌح الخطاااااوات وشااااار  أداباااااه ومبلحظاااااة المتااااادربٌن  أحاااااد مااااان البٌاااااان أداء طلاااااب -

 .ثالث زمٌل قبل من أدابهما على والتعلٌق االثنٌن وتقٌٌم زمٌله 

 .للعمل الدافعٌة وإثارة اإلٌجابً والتعزٌز المرتدة اإلفادة أسلوب استخدام -

 .بالفشل لشعوره باإلحباط ٌصٌبه أو ٌحرجه ال بما قدراته حسب متدرب كل معاملة -

 الممارسة مرحلة

 . المطلوب المستو  من للتمكن نفسه لتجرٌب متدرب لكل الفرصة إتاحة -

 .األدابٌة باألهداؾ محدد هو كما المدربٌن إشراؾ تحت المهارة أداء -

 .المطلوبة اإلجادة درجة إلى للوصول التصحٌح مع الممارسة إعادة -

 .المدرب إشراؾ تحت والتقٌٌم  بالشر  وآخران البٌان بؤداء متدرب تكلٌؾ -

 لاااااااؤلداء المطلاااااااوب المساااااااتو  إلاااااااى الوصاااااااول حتاااااااى التااااااادرٌب فاااااااً لبلساااااااتمرار للمتااااااادربٌن الوقااااااات إتاحاااااااة -

 .  اإلجادة إلى تإدي الممارسة شعارهم وٌكون

 اإلجادة اختبار مرحلة

 المتاااااادربٌن أداء مطابقااااااة مااااااد  ومراجعااااااة. العملااااااً البٌااااااان ٌتضاااااامنها التااااااً للمهااااااارة متاااااادرب كاااااال أداء تقٌااااااٌم -

 . الموضوعة للمعاٌٌر

 .عملً البٌان تقدٌم أثناء المدرب أداء تقٌٌم ٌمكن -

 

 الجماعة )الحلقة( النقاشٌة  3-7
 

 أهم سماتها: 
 .تزٌد قٌمة وعمق معارؾ المشاركٌن 
  .ًتتٌح التفاعل األقصى بٌن أعضابها بما ٌإدي إلى إكسابهم التفكٌر المنطقً والجماع 
   .تنمً االحسا  بالمساواة والمشاركة الفعالة فً عملٌة التعلم 
 

  أساسٌات نجاح الجماعة النقاشٌة:
  بطرٌقة مخططة.وضو  الرإٌة ومعرفة الهدؾ والوصول إلٌه 
   .)خلق المناخ المناسب للحوار )االبتعاد عن الرسمٌات 
   .)العمل بإخبلص )عدم اإلقبلل من شؤن اآلخرٌن 

 
 استخدام الحلقة النقاشٌة: 

  تباااااااادل وجهاااااااات النظااااااار والخبااااااارات وبلاااااااورة أفكاااااااار الجماعاااااااة  وخلاااااااق وعاااااااً بقضااااااااٌاهم
 المشتركة.

 .تنمٌة العمل الجماعً والعبلقات االنسانٌة   حااااااااااااال المشاااااااااااااكبلت واتخااااااااااااااذ
 القرارات.

  ًبحاااااااث كٌفٌاااااااة تطبٌاااااااق المفااااااااهٌم العلمٌاااااااة فااااااا
 العمل.

 وتعلٌم الكبار تدرٌب اإلدارة 
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 اختبلف دور المدرب كقائد للحلقة النقاشٌة عن المحاضر:
 

 المحاضر المدرب
  ًأقل تحدثا   ًأكثر تحدثا 
  ٌساااااااااعد علااااااااى التفكٌاااااااار أكثاااااااار ماااااااان نقاااااااال

 معلومات.
  جدٌدة.ٌسعى إلعطاء معلومات 

  ٌتمٌاااااااااز بالنشااااااااااط واالنصاااااااااات واالساااااااااتٌعاب
 وقٌادة الجماعة النقاشٌة بفاعلٌة.

 

  ٌجااااااب أن ٌشااااااجع علااااااى طاااااار  األساااااابلة
وتباااااااااااادل النقااااااااااااش ومتابعاااااااااااة فهااااااااااام 

 المتدربٌن.
 دور المدرب فً الحلقة النقاشٌة:

 
 :مرحلة االعداد والتخطٌط

 العامة للبرنامج. : ٌضع باالعتبار العبلقة بٌن هدؾ الحلقة واألهداؾتحدٌد الهدف 

 لزٌادة فهم األعضاء للموضوع وربط أفكارهم ببعض.تحلٌل موضوع المناقشة : 

 لتركٌز أفكار المشاركٌن تحت كل عنوان.تحدٌد عناوٌن رئٌسٌة للمناقشة : 

 :مقدمة ثم إثارة المتدربٌن لبدء النقاش وأخٌراً تجمٌع اآلراء.وضع  وضع خطة المناقشة 

 ٌالقاعة  المقاعد  مساعدات التدرٌب.... ات:تحدٌد ومراجعة االمكان 

 عددهم ونوعٌتهم  وإرسال معلومات إلٌهم عن المناقشة وما هو المطلوب منهم.تحدٌد المشاركٌن : 
 

 :أثنا  الحلقة النقاشٌة

 :التؤكااااااد ماااااان جاهزٌااااااة المشاااااااركٌن وجلوسااااااهم مرتاااااااحٌن فااااااً أماااااااكنهم. إعاااااابلن موضااااااوع  بددددددد  المناقشددددددة
 المناقشة  مقدمة عن موضوع النقاش  توضٌح أسلوب النقاش والقواعد السلوكٌة.

 توجٌاااااه الااااادعوة للتحااااادث وإعطااااااء اإلذن للمتكلماااااٌن  التؤكاااااد مااااان فهااااام المشااااااركٌن لماااااا ٌقاااااال  ضدددددبط الحدددددوار :
: )توجٌااااااه األساااااابلة واإلجابااااااة عنهااااااا  االسااااااتماع النشااااااط  التلخااااااٌص  الااااااتمكن ماااااان مهااااااارات ضاااااابط الحااااااوار

 إعادة الصٌاؼة(.

  :عااااادم التبااااارم باااااؤي خااااابلؾ باااااالرأي ٌنشاااااب باااااٌن المشااااااركٌن  التهٌاااااإ إدارة الحدددددوار حدددددول صدددددلب الموضدددددوع
لحااااال المشاااااكبلت والتعامااااال معهاااااا: )خاااااروج المناقشاااااة عااااان مساااااارها  وجاااااود شاااااخص معتااااارض أو مجاااااادل  

 ربٌن  عدم استعداد المشاركٌن بدرجة كافٌة للمناقشة(.عدم مشاركة بعض المتد

 الزام المشاركٌن بالوقت المتا  وانجاز المطلوب وتحقٌق الهدؾ.المحافظة على الوقت : 
 

 فً ختام الحلقة النقاشٌة: 
مراجعااااااة أدابااااااه وأداء المشاااااااركٌن وذلااااااك )لفهاااااام دٌنامٌكٌااااااة عماااااال المجموعااااااة  ومعرفااااااة الصااااااعوبات التااااااً قااااااد تعٌااااااق 

 أداءها  التخطٌط مستقببلً لتحسٌن وتطوٌر األداء(.
 

 أدوار المتدربٌن فً الحلقة النقاشٌة:
 
 التاااااً تسااااااعد فاااااً التركٌاااااز علاااااى انجااااااز المهاااااام المكلفاااااٌن بهاااااا بحٌاااااث ٌعمااااال  األدوار وهاااااً: أدوار متعلقدددددة بعملهدددددم

  األعضاء كجزء من الجماعة الكل  ومن هذه األدوار:

  :جدٌدة  ٌقتر  إجراءات لتذلٌل أي صعوبة. ٌعرض أفكاراً ورإٌةالمبادر 

  ٌطلب معلومات وحقابق لتوضٌح نقاط المشكلة المطروحة.المعلومات عن الباحث : 

  :ٌااااادلً باقتراحاااااات بصاااااورة أمثلاااااة وٌقااااادم الباااااراهٌن العقلٌاااااة. ٌسااااااعد اآلخااااارٌن لعااااارض آرابهااااام  المسترسدددددل
 والبناء علٌها.

  :ٌحاول إٌجاد عبلقة بٌن االقتراحات المثارة وٌستخرج المناسب منها. المنسق 

   : ٌبٌن مد  تقدم الجماعة نحو الهدؾ  وٌحدد أي انحراؾ عن صلب الموضوع.الموج 

   :)ٌختبر مد  واقعٌة وعملٌة القرارات المتخذة.المقٌم )الناقد 

   :ا.ٌثٌر حما  المجموعة  وٌبذل جهداً أكبر لتجدٌد نشاطهالمحفز 

   :ن االقتراحات والقرارات.المسجل  ٌمثل ذاكرة المجموعة حٌث ٌدوِّ

   :ٌقوم باألعمال المسهلة لعمل الجماعة )توضٌح األمور الروتٌنٌة(.فنً االجرا ات 
 



 33 

 وهاااااااً األدوار المتمركااااااازة حااااااااول األهاااااااداؾ الشخصاااااااٌة لؤلفاااااااراد  والمعٌقااااااااة ألداء  دوار الفردٌدددددددة السدددددددلبٌة:األ
 الجماعة  وهً:

  :ٌعباااااار دابماااااااً عاااااان تقٌٌمااااااه الساااااالبً ألفعااااااال ومشاااااااعر المجموعااااااة  وٌنتقااااااد عماااااال العدددددددوانً أوالمشدددددداغب
 الجماعة أو أفرادها أو موضوع النقاش ذاته.

   :ٌعارض وٌرفض آراء الجماعة ببل مبرر على الرؼم من صبلحٌتها.المعترض أو المعرقل 

  :ٌحااااااول الاااااتحكم فاااااً الجماعاااااة عااااان طرٌاااااق الماااااد  والنفااااااق والتملاااااق تاااااارة  أو الاااااذم  المهدددددٌمن أو المتسدددددلط
 والتسلط تارة أخر   وٌقلل من قدر مساهمة اآلخرٌن.

  :ٌحااااااول جاااااذب انتبااااااه الجماعاااااة  وٌساااااتمد المشااااااركة العاطفٌاااااة لنفساااااه مااااان أعضاااااابها  الباحدددددث عدددددن التقددددددٌر
 فً مقام أعلى من اآلخرٌن.عن طرٌق القٌام بتصرفات ؼٌر مؤلوفة  وٌسعى لوضع نفسه 

 :ٌعباااااار عاااااان العجااااااز واالرتباااااااك وعاااااادم الشااااااعور بالطمؤنٌنااااااة وٌحاااااااول اسااااااتجداء عطااااااؾ  طالددددددب المسدددددداعدة
 ومساعدة أقرانه  وٌقلل من قدراته الخاصة ببل مبرر.

  :ٌعباااااار عاااااان مشاااااااعره ووجهااااااات نظااااااره واهتماماتااااااه الشخصااااااٌة بؽااااااض  الباحددددددث عددددددن المصددددددلحة الذاتٌددددددة
 النظر عن مصلحة الجماعة.

  :ٌطلاااااق النكاااااات والفكاهاااااات أٌنماااااا كاااااان  وٌساااااخر مماااااا ٌقاااااال وٌظهااااار عااااادم الجدٌاااااة  المسدددددتهتر أو المهمدددددل
 أو الحماسة لعمل المجموعة.

 
 

 واألجوبة األسئلة 8 -3 

 
 أساااااالوب وهااااااً التدرٌبٌااااااة الحلقااااااة أو الجلسااااااة لهاااااادؾ وفقاااااااً  واإلجابااااااات األساااااابلة ماااااان مجموعااااااة إعااااااداد:  تعرٌفهددددددا

 .والمعلومات باألفكار بفاعلٌة المشاركة على المتدربٌن لحث المدرب ٌستخدمه

 واألجوبة األسئلة استخدام

 .األسبلة باب فتح ثم معٌن موضوع قراءة طرٌق عن المتدربٌن مشاركة لزٌادة -

 .المجردة النظرٌة األفكار واستٌعاب فهم لضمان -

 .الؽامضة األفكار عن لبلستفهام الفرصة إلتاحة محاضرة كل نهاٌة فً -

 .   الجماعة المناقشة مثل آخر تدرٌب ألسلوب تابع كنشاط -

 :واألجوبة األسئلة لتنفٌذ المدرب بها ٌقوم التً الخطوات

 .اللقاء عناصر من عنصر بكل الخاصة باألسبلة قابمة ٌعد -

 .تصنٌفها بعد السبورة على المتدربٌن إجابات ٌسجل -

 . الصحٌحة اإلجابات طر  خبلل من وٌصوبها المتدربٌن مع اإلجابات ٌناقش -

 .معٌن سإال مناقشة فً الوقت ضٌاع ٌمنع -

 .الجلسة نهاٌة فً تحقٌقها المطلوب واألهداؾ عنصر لكل المخصص الوقت بٌن ٌوازن -

 :واألجوبة لؤلسئلة اإلٌجابٌة المزاٌا

 .االتجاهات متعدد فعال اتصالً أسلوب ألنها المتدربٌن اهتمام إثارة -

 .والمتدربٌن المدرب بٌن النظر وجهات بتبادل تسمح -

 .إجاباتهم خبلل من المتدربٌن معرفة مد  تقٌٌم على المدرب تساعد -

 .المتدربون ٌجهله ما على بالتركٌز المدرب تساعد -

 :واألجوبة األسئلة عٌوب

 .الهدؾ إلى للوصول المتوقع من أطول وقتاً  تستؽرق قد -

 .األصلً الموضوع عن الخروج إلى تإدي قد -

 .المناقشة إدارة فً بمهارة القابد دور ٌلعب مدرب إلى تحتاج -

 آرابهم عن التعبٌر من المتدربٌن بعض ٌحرم قد الوقت ضٌق -
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 :الشفهٌة األسئلة توجٌ 

 .المتدربٌن مشاركة على للحصول فاعلٌة التدرٌب أسالٌب أهم من الشفهٌة األسبلة استخدام ٌعتبر

 أنشاااااااطة فاااااااً ٌشاااااااارك عنااااااادما فقاااااااط ٌاااااااتعلم المتااااااادرب أن حٌاااااااث الفاعلٌاااااااة محااااااادودة تااااااادرٌبً كؤسااااااالوب فالمحاضااااااارة

 .التدرٌب

 (المشاركة) والممارسة باألداء مرتبط اتصال كعملٌة التعلم

 (.والمتدرب المدرب) االتصال طرفً قبل من األسبلة طر  حالة فً إال اتجاهٌن فً االتصال ٌحدث ال

 :الشفهٌة األسئلة توجٌ  طرٌقة

 علااااااٌهم فٌطاااااار  المتاااااادربٌن جااااااذب إلااااااى الماااااادرب ٌسااااااعى و صااااااعباً  االتصااااااال ٌكااااااون مااااااا عااااااادة التاااااادرٌب بداٌااااااة فااااااً

 .سإاالً 

 مااااان وتتطلاااااب الطااااارفٌن علاااااى وصاااااعبة حرجاااااة تكاااااون األولاااااى ثانٌاااااة 21 ـااااا 15 الاااااـ وخاصاااااة التالٌاااااة الصااااامت لحظاااااات

 .دقٌقة 15 وكؤنها وتمر االنفعال وضبط الصبر أهمها معٌنة واتجاهات سلوكٌات المدرب

 التفكٌاااااار باااااال  اإلسااااااراع عاااااادم المتاااااادربٌن ماااااان وٌطلااااااب باإلجابااااااة ٌبااااااادر وال ٌنتظاااااار كٌااااااؾ ٌعاااااارؾ:  الجٌددددددد المدددددددرب

 .الرد قبل جٌداً 

 ال المتااااااادربٌن باااااااؤن ٌعتقاااااااد أو معلوماتاااااااه اساااااااتعراض إؼاااااااراء مقاوماااااااة ٌساااااااتطٌع ال المحتدددددددرف غٌدددددددر المددددددددرب بٌنماااااااا

 .اإلحراج هذا من إنقاذهم وعلٌه اإلجابة ٌعرفون

 التفكٌر مرحلة فً المتدربون أو واضح ؼٌر السإال:  المتدربٌن رد دمع سبب ٌكون قد

 :األسئلة إلقا  مهارات

 والهاماااااااة األساساااااااٌة المهاااااااارات إحاااااااد  سااااااالٌمة بطرٌقاااااااة صاااااااٌاؼتها وكٌفٌاااااااة المناسااااااابة األسااااااابلة وضاااااااع عملٌاااااااة إن

 تخطاااااٌط مااااان تااااام مهماااااا صاااااعوبة أكثااااار فتكاااااون  علٌهاااااا والتعقٌاااااب المتااااادربٌن ردود ماااااع التعامااااال عملٌاااااة أماااااا للمااااادرب

 عملٌااااة فااااً أساااالحته أهاااام إحااااد  الماااادرب ٌفقااااد وباااادونها الفعااااال للماااادرب جااااداً  أساسااااٌة المهااااارات هااااذهو لهااااا تفصااااٌلً

 التعلم

 اإلجابة وتلقً األسئلة طرح على تساعد تعلٌمات

 اإلعداد مرحلة

 صحٌحة بطرٌقة وصٌاؼتها األسبلة تحدٌد

 .الدر  خطة فً وكتابتها التدرٌبً والهدؾ المحتو  حسب األسبلة توجٌه توقٌتات رتب -

 .وصعب عام سإال لتلقً باالستعداد للمتدربٌن تلمٌحات أعطِ  -

 التنفٌذ مرحلة

 للجمٌع ومسموعة واضحة بطرٌقة السإال توجٌه

 .نفسه من وواثق إلجابة متحم  أنه تشعر من اختر -

 الصااااااٌاؼة إعااااااادة أو االستٌضااااااا  مااااااع إجابتااااااه السااااااتكمال المناسااااااب الوقاااااات وأعااااااط لئلجابااااااة  بعناٌااااااة اسااااااتمع -

 .األمر لزم إذا
 .علها للمجٌب الشكر ووجه وامد  اإلجابة فً الصحٌحة النقاط على أكد -
 .وجدت إن اإلجابة فً الخطؤ األجزاء تجاهل -
 .اإلجابة استكمال فً للجمٌع الفرصة إلتاحة المتدربٌن باقً إلى السإال وجه -

 المراجعة مرحلة
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 األمر لزم إن واإلضافة اإلجابات تلخٌص

 .السبورة على النقاط أهم سجل -
 .األساسٌة النقاط تلخص ورقٌة لوحة أو شفافٌة أو شرٌحة أعرض -
 .التالٌة الخطوة إلى انتقل -

 محددة - مفتوحة : عام بشكل األسبلة

 الحاضرٌن لجمٌع  الشفهٌة األسبلة توجه أن ٌجب

 :  بذاته شخص إلى توجه حاالت ثبلث هناك لكن 

 المتعالً  - المشاؼب – الخجول

 المتدربٌن أسئلة

 ٌااااادور بماااااا المتااااادربٌن واهتماااااام فاعلاااااة تعلااااام بٌباااااة وجاااااود علاااااى تااااادل صاااااحٌة عبلماااااةهاااااً  لؤلسااااابلة المتااااادربٌن طااااار 

 كافٌااااااً  وقتااااااً  درساااااه حصاااااة لتتضااااامن ٌخطاااااط الجٌاااااد المااااادربو األسااااابلة لتلاااااك إجاباااااات عااااان بالبحاااااث ورؼباااااتهم حاااااولهم

 المااااادرب كفااااااءة عااااادم علاااااى مإشاااااراً  تكاااااون قاااااد األسااااابلة كثااااارة أحٌانااااااً  لكااااان .أسااااابلة مااااان ٌهمهااااام ماااااا لطااااار  للمتااااادربٌن

 للمتدربٌن التدرٌبٌة االحتٌاجات تؽطٌة وعدم

 المتدربٌن أسئلة مع المدرب تعامل كٌفٌة

 .باهتمام اإلنصات مع بساطتها كانت مهما األسبلة طر  على شجع -

 .اعلٌه للرد المتدربٌن لباقً المناسبة المطروحة األسبلة وجه -

 .السبورة على وتسجٌلها إجاباتهم صٌاؼة فً المتدربٌن ساعدٌ -

 .األمر لزم إذا االستمرار على لتشجٌعهم المتدربٌن إجابة أكمل -

 بعااااااد مناقشااااااتها ٌمكاااااان تقااااااول للسااااااابل أساااااابلتك هامااااااة ) الموضااااااوع خااااااارج أو المناساااااابة ؼٌاااااار اإلجابااااااة تفااااااادَ  -

 (الدر 

 .المراجع إلى العودة ٌستوجب األمر لدٌك إجابة وجود عدم حال فً بجرأة أذكر -

 .الردٌبة األسبلة صٌاؼة بلباقة أعد -

 التعلم ومستوٌات األسئلة أنواع

 المعرفة أسئلة

 شرحها دون الذاكرة من الخطوات أو والحقابق التعارٌؾ بعض استرجاع أو ذكر اإلجابة تتطلب

 ؟ التعلم هو ما -
 ؟ الكمبٌوتر أجزاء عدد -
 ؟ سورٌة فً القطن لزراعة األنسب الموعد اذكر -

  الفهم أسئلة

 والظواهر الحقابق وراء فٌما الفهم اإلجابة تتطلب

 .واالستنتاج والتفسٌر الترجمة :هً فرعٌة مستوٌات ثبلثة وتشمل 

 . التبنً لعملٌة اإلرشاد خبراء نظر وجهة لخص -

 .األدابً والتدرٌب التقلٌدي التدرٌب بٌن الفرق اشر  -

 .X & Y بٌن العبلقة ارسم -

 .القرآنٌة اآلٌة فسر -

 الماضٌة الخم  السنوات خبلل القطن إنتاج وضح البٌانً الرسم خبلل من -

 تطبٌقٌة أسئلة
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 .استخدامها ٌمكن التً واإلجراءات المبادئ مجموعة واختبار اختٌار خبلل من العملٌة المشكبلت حل

 ؟ المركزٌة اإلدارة ظل فً والممارسة بالمشاركة اإلرشاد تطبٌق ٌمكن كٌؾ -

 .القطن محصول لتسمٌد برنامجاً  ضعاً  الحقلٌة المحاصٌل تسمٌد عن معلوماتك مستخدماً  -

 تحلٌلٌة أسئلة

  األجزاء هذه عبلقة وتحدٌد أجزابه إلى الكل تحلٌل اإلجابة تتطلب

 األرضً؟ الماء مستو  ارتفاع أسباب هً ما -

 المحرك؟ دوران عدم سبب هو ما -

 سورٌة؟ فً القطن إنتاجٌة انخفاض أسباب هً ما -

 تجمٌعٌة أسئلة

 جدٌد كل لتكوٌن معاً  والعناصر األجزاء تجمٌع

 ؟ النامٌة الدول فً الزراعٌة اإلرشادٌة للنظم الممٌزة السمات أهم هً ما -

 ؟ سورٌة فً القطن إنتاجٌة مستو  نرفع كٌؾ -

 تقٌٌمٌة سئلةأ

 . شخصٌة أو ذاتٌة معاٌٌر ولٌ  محددة معاٌٌر على بناء موضوعٌة بطرٌقة أحكام إصدار

 خاااااابلل دربااااااوك الااااااذٌن الماااااادربٌن مسااااااتو  علااااااى الحكاااااام ٌمكاااااان كٌااااااؾ درسااااااتها التااااااً المعاااااااٌٌر علااااااى بناااااااء -

 ؟ الدورة

 سورٌة؟ فً القطن محصول نجا  قٌم النسبٌة المٌزة محاصٌل معاٌٌر باالعتماد -

 التدرٌبٌة المساعدات  3-9

 وكلفة وجهد وقت بؤقل الكتسابه التعلم عملٌة تسهل التً الوسابل كافة هً:  تعرٌفها 

 التدرٌبٌة المساعدات أنواع

 .إل . ..  . .   حقول  مكتبات  معامل  ورش  قاعات  :ثابتة

 .وعٌنات نماذج بصرٌة  سمعٌة  :ثابتة غٌر

 التدرٌبٌة المساعدات همٌةأ

 .التعلم عملٌة أسا  وهً...( وبصر سمع) حسٌة خبرات توفٌر -

 .المتدربٌن انتباه جذب -

 .والجهد الوقت توفٌر -

 .الفكرٌة المهارات تنمٌة -

 .الفردٌة الفروق مراعاة -

 والبصرٌة السمعٌة المساعدات استخدام حاالت

 مثل : األطراؾ متباعد أو جداً  صؽٌراً  أو جداً  كبٌراً  المدرو  الشًء ٌكون عندما -

 . . .. العالم فً الطٌور أنواع الدقٌقة  األحٌاء السماوٌة  األجرام

 مثل : التدرٌب أثناء العملٌات بعض إجراء إمكانٌة عدم حالة فً -

 . . ..  المدروسة باآلفة اإلصابة ظهور عدم النبات  نمو موسم اختبلؾ

 مثل : لخطورتها أو تكالٌفها الرتفاع العملٌات بعض إجراء ٌتعذر عندما -

 . . ..المشعة المواد استخدام االلكترونً  المجهر استعمال

 مثل : الحركة تفاصٌل استٌعاب ٌصعب عندما -
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 اخاااااتبلؾ الااااادوران  جهااااااز فاااااً الااااادم حركاااااة الاااااداخلً  االحتاااااراق محااااارك اساااااطوانة ضااااامن المكاااااب  حركاااااة

 والحشرات الطٌور بٌن الجنا  حركة

 مثل : بعدها أو وجودها لعدم المدروسة المعدات إلى الوصول ٌصعب ندماع -

 . . ..الفضابٌة المحطات المعادن  صهر أفران

 مثل : الحركة بطٌبة المدروسة الظاهرة تكون عندما -

 . . .. القارات تشكل الثمار  نضج الجنٌن  نمو

 مثل : المدروسة الظاهرة رإٌة استحالة حالة فً -

 . . ..الكٌمٌابٌة التفاعبلت الكهربابً  التٌار مرور

 الحواس على والبصرٌة السمعٌة المعٌنات تأثٌر

 الحوا  حسب المعلومات استٌعاب نسبة -

 البصر طرٌق عن% 75

 السمع طرٌق عن% 15

 األخر  الحوا  طرٌق عن% 11

 أٌام 3 بعد والتدرٌب التعلم فً الحوا  استخدام عن الناتج التذكر نسبة -

 .لوحدها القراءة من% 11

 .لوحده السمع من% 21

 .لوحدها المشاهدة من% 31

 .والمشاهدة السمع من% 51

 .المتدرب قاله مما% 81

 (ونفذه وناقشه وسمعه رآه مما) وفعله المتدرب قاله مما% 91

 والبصرٌة السمعٌة المعٌنات أنواع

 البصرٌة 

 الطباشٌر سبورة -

 البٌضاء السبورة -

 الورقٌة السبورة -

 االٌجابٌة مٌزاتها

 .النقل وسهلة. التكالٌؾ رخٌصة -

 .مختلفة بؤلوان المعلومات إظهار إمكانٌة -

 .عرضها أثناء بسهولة علٌها المعلومات تعدٌل -

 .  علٌها مكتوب هو بما االحتفاظ إمكانٌة -

 :  عٌوبها

 .الدر  من طوٌبلً  وقتاً  تستؽرق لذا التدرٌب أثناء ؼالباً  إعدادها ٌتم -

 .استخدامها عند بالمتدربٌن صلته المدرب ٌفقد -
 

 السمعٌة 

 . التسجٌل أجهزة -
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 اإلٌجابٌة : مٌزاتها

 . التكالٌؾ رخٌصة -

 .والتجهٌز اإلعداد سهلة -

 .أخر  أجهزة مع تتكامل أن ٌمكن -

 نؽمات أو نبرات أو لهجات  لتلقً هامة -

 : عٌوبها

 .السمع هً واحدة حاسة فٌها ٌعتمد

 السمعٌة والبصرٌة 

 الكمبٌوتر السٌنما  الفدٌو  الضوبٌة  السبورة السبلٌدات  حهاز -

 اإلٌجابٌة : مٌزاتها

 .االنتباه تشد جاذبٌة لها -

 .واحد وقت وفً بوضو  كبٌرة مجموعة تراها أن ٌمكن -

 .المتدربٌن ذهن فً ترس  مبسطة بطرٌقة التفاصٌل أدق توضح -

 واحدة حاسة من أكثر تخاطب -

 عٌوبها

 .األخر  المعٌنات من تكلفة أكثر -

 .باستخدامها متمر  مدرب ٌلزمها -

 .   لعملها مكملة تجهٌزات إلى تحتاج -

 : والبصرٌة السمعٌة المعٌنات اختٌار عوامل

 .للمتدربٌن توصٌلها ٌتم التً المعلومات وكمٌة نوع -

 .ستوضحها التً التدرٌبٌة المادة تعقٌد مد  -

 .التدرٌب مكان فً كهربابً مصدر توفر مد  -

 .التدرٌب مكان فً المتدربٌن وجلو  توزع طرٌقة -

 .التدرٌب مساعدات الستخدام المتا  الوقت -

 .اإلٌضا  مساعدات استخدام من المدرب تمكن مد  -

 .    واإلدارٌة المالٌة النواحً -

 والبصرٌة السمعٌة للمعٌنات الخاطئ االستخدام

ل قد معقدة المعٌنات تكون عندما  .المعلومات استٌعاب من بدالً  التعقٌد فك إلى المتدربٌن انتباه تحوِّ

 .التدرٌب عن وٌصرفه. بالملل المتدرب ٌصٌب قد السهلة النقاط إلٌضا  المعٌنات باستخدام المبالؽة

 جااااااء ماااااا علاااااى المتااااادرب اساااااتٌعاب ٌقتصااااار وباااااذلك الااااادر  تقاااااود ٌجعلهاااااا المعٌناااااات علاااااى للمااااادرب التاااااام االعتمااااااد

 .  المعلومات باقً مهمبًل  بها

 .األفكار مشوش المتدرب ٌجعل المعلومات وجزبٌات الدر  لنوعٌة المعٌنات مبلءمة عدم

 

 

 

 

 التقٌٌم والمتابعة التدرٌبٌة -4



 39 

 

 التقٌٌم التدرٌبً  4-1

 .ما شًء نفع أو قٌمة تقدٌر عملٌةالتقٌٌم : 

 كفاااااااءة ومااااااد  التدرٌبٌااااااة األهااااااداؾ تحقٌااااااق فٌااااااه تاااااام الااااااذي المااااااد  تحدٌااااااد إلااااااى تهاااااادؾ عملٌااااااة التدددددددرٌبً : التقٌددددددٌم

 .ذلك تحقٌق فً التدرٌب

 أغراض التقٌٌم التدرٌبً : 

 .والبرامج االجراءات تخطٌط .1

 .الحالٌة والبرامج االجراءات تحسٌن .2

 الحالٌة والبرامج لئلجراءات األهلٌة وإثبات الشرعٌة اعطاء .3

 واتخاااااااااذ المعلومااااااااات اسااااااااتخدام عملٌااااااااة علااااااااى اإلٌجااااااااابً بالتااااااااؤثٌر واإلجااااااااراءات الباااااااارامج تحسااااااااٌنباختصددددددددار : 

 القرارات

 :التالٌة األسئلة على لئلجابة البٌانات توفٌر إلى التقٌٌم ٌسعى

 التدرٌبً؟ البرنامج أهداؾ تحقٌق تم هل. 

 تجاهه؟ فعلهم رد هو وما المشاركٌن على البرنامج أثر ما 

 تعلموه؟ ما طبقوا وهل المشاركون؟ تعلم ماذا 

 أفضل؟ وسلوكٌات ممارسات تبنً فً تعلموه ما أثر هو ما 

 ككل؟ المنظمة أداء فً التدرٌب أثر هو ما 

 التدرٌبً :  التقٌٌم أشكال

 اإلجرائً : 

 .البرنامج أثناء تنفٌذه -

 القااااااوة نقاااااااط وتحلٌاااااال الدقٌقااااااة بالمعلومااااااات عنااااااه المسااااااإولٌن مااااااد طرٌااااااق عاااااان البرنااااااامج تطااااااوٌر ؼرضااااااه -

 البرنامج فً المشاركٌن فعل ورد والضعؾ

 النهائً : أو التجمٌعً

 .البرنامج نهاٌة فً تنفٌذه -

 المعلوماااااااات ضاااااااوء فاااااااً إلؽاباااااااه أو تخطٌطاااااااه إعاااااااادة أو البرناااااااامج باساااااااتمرارٌة القااااااارار اتخااااااااذ ؼرضاااااااه -

 .صبلحٌته مد  عن المتوفرة

 :التدرٌبً  البرامج فً السائدة التقٌٌم نماذج 4-2

  نموذج بٌنت : -

 وقااااااااات  أفاااااااااراد : المطلوباااااااااة واإلمكانٌاااااااااات الماااااااااوارد المدخبلت
 ....مٌزانٌة خامات 

 اإلعاااااااااااااااابلن  التنفٌااااااااااااااااذ  التخطااااااااااااااااٌط : عملٌااااااااااااااااات األنشطة
 ........التقٌٌم

 احتٌاجاااااااااااتهم  خصابصاااااااااهم : واألفاااااااااراد المجموعاااااااااات المشاركون
 ....اعدادهم

 .ومحتواه البرنامج تجاه: المشاركٌن قبل من رد الفعل

 تااااااام التاااااااً واالتجاهاااااااات والمهاااااااارات المعاااااااارؾ قٌاااااااا  التعلم
 المشاركون اكتسبها

 األفراد ممارسات على التعلم أثر قٌا  التغٌر فً الممارسة
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 الممارساااااااات لتؽٌااااااار كنتٌجاااااااة والفاعلٌاااااااة الرضاااااااا أثااااااار قٌاس األثر النهائً
 المنظمة أداء على

 

 نموذج األربع خطوات : -
 األدنى الدرجة تحقٌق من البد أعلى درجة لتحقٌق بؤنه وٌوصً للتقٌٌم مستوٌات أربعة ٌتضمن

 البرنامج عن المتدرب رضا درجة ٌقٌ  رد الفعل

 معااااااارؾ مااااان وتمكناااااه المتااااادرب تعلااااام درجاااااة ٌقاااااٌ  التعلم
 .ومهاراته البرنامج

بعاااااااد  الاااااااوظٌفً السااااااالوك فاااااااً التؽٌااااااار ماااااااد  ٌقاااااااٌ  التغٌر فً السلوك
 العودة إلى العمل

 المنظمة أداء على البرنامج أدار ٌقٌ  النهائًاألثر 
 

 تقٌٌم رد الفعل : 

 استقصاااااااء اسااااااتمارة طرٌااااااق عاااااان تااااااتمانتشاااااااراً    وأكثرهااااااا التقٌااااااٌم اجااااااراءات أبسااااااطقٌدددددداس رد فعددددددل المدددددددربٌن : 

 :تجاه المتدربٌن شعور عن أسبلة تشمل التدرٌبً البرنامج نهاٌة فً توزع

 .البرنامج وأهداؾ موضوعات محتو  ـ1

 .التدرٌب على القابمٌن ـ2

 .المستخدمة التدرٌب وأسالٌب طرابق ـ3

 .والترفٌهٌة واإلدارٌة التنظٌمٌة اإلجراءات ـ4

 .العملٌة ومشكبلتهم بوظابفهم تعلموه ما ارتباط مد  ـ5

 التدرٌب وتطوٌر لتحسٌن واقتراحاتهم منها المستفاد الدرو  ـ6

 تقٌٌم التعلم :

 :بوجود سهولة أكثر ٌكون لكنه صعب أمرقٌاس درجة التعلم : 

 . وظٌفً تحلٌل ـ

 .بدقة تدرٌبً احتٌاج تحدٌد ـ

 ومستواه التعلم ودرجة األداء نوع تصؾ أدابٌة أهداؾ وضع ـ

 ومن األسالٌب المستخدمة :

 وشفهٌة تحرٌرٌة والبلحقة السابقة االختبارات. 

 والجماعٌة الفردٌة المناقشات. 

 العملٌة االختبارات. 

 المتدربون بها ٌكلؾ التً والمشروعات البحوث. 

 وٌجب : 

 . منخفضة تقدٌرات على الحاصلٌن تحفٌز ـ

 .مستواهم على للمحافظة بالمتفوقٌن االهتمام ـ

 التً تإكد على أهمٌة إببلغ المتدربٌن بمستواهم باستمرار . للتعلم السلوكٌة المبادئ تعزٌز ـ



 41 

 الوظٌفً : السلوك فً التغٌر

 والسلوكٌات المهارات تطبٌق وبٌن والمعلومات المبادئ معرفة بٌن فرق هناك

ال ٌعنااااااااً بالضاااااااارورة حدوثااااااااه بالعماااااااال حٌااااااااث  التاااااااادرٌب ظااااااااروؾ تحاااااااات اإلٌجااااااااابً واألداء الساااااااالوك

 المشاكل والعبلقات اإلنسانٌة المؽاٌرة لظروؾ التدرٌب .

فاااااً وجاااااود أهاااااداؾ تدرٌبٌاااااة أدابٌاااااة تراعاااااً ظاااااروؾ العمااااال تسااااااعد فاااااً ضااااامان أن السااااالوك المكتساااااب 

 الستمرار فً ظروؾ العمل بعد العودة من التدرٌبللتكٌؾ واب صالح التدرٌ

 لتقٌٌم أداء وسلوك المتدرب بعد العودة للعمل ٌجب التعرؾ على :

بالحصااااااول علااااااى معلومااااااات ماااااان المتاااااادرب كافٌااااااة  بفتاااااارة العااااااودة وبعااااااد التاااااادرٌب نهاٌااااااة فااااااً ساااااالوكه -

 ومقارنة النتابج . وزمبلبه ومرإوسٌه رإسابهنفسه و

 وتذلٌل العقبات . نجاحاته لدعم منتظمة بفترات المٌدانٌة المتابعة ـ

 تحصل على التدرٌب نفسه . لم بؤخر  تدرٌبها تم مجموعة سلوك مقارنة ـ

 تقٌٌم أثر التدرٌب :

 وجودة كماً  االنتاجٌة المنظمة وكفاءة فعالٌة على نتابجه قٌا  حٌث من التقٌٌم مراحل أصعب. 

 المطلوبٌن والجهد والوقت الباهظة لتكالٌفه إؼفاالً  التقٌٌم مستوٌات أكثر من. 

 المتاااااادرب ألداء كنتٌجااااااة المنظمااااااة فااااااً واالنتاجٌااااااة العماااااال علااااااى ونتابجااااااه التاااااادرٌب فاعلٌااااااة قٌااااااا الهدددددددف : 

 .لعمله

  ٌتطلب :

  وتكالٌفه التدرٌب قبل األداء نتابج قٌا. 

 المخرجات إلى المدخبلت نسبة منالمختلفة  بصورها اإلنتاجٌة معدالت تحدٌد. 

 إذا النتااااااابج تلااااااك فااااااً التاااااادرٌب مساااااااهمة مااااااد  وحساااااااب التاااااادرٌب بعااااااد نفسااااااها المعاااااادالت مقارنااااااة 

 إٌجابٌة كانت

 لكاااااال النتٌجااااااة علااااااى للحكاااااام ٌكفااااااً ال المااااااذكورة المراحاااااال ماااااان اثنتااااااٌن أو واحاااااادة اسااااااتخدام إنتنبٌدددددد  : 

 لهاااااام بالنساااااابة وجدٌااااااداً  المتاااااادربٌن نظاااااار وجهااااااة ماااااان ممتعاااااااً  التاااااادرٌبً البرنااااااامج ٌكااااااون فقااااااد. التاااااادرٌب

 ٌاااااإدي ال قاااااد وبالتاااااالً واساااااتخدامه نقلاااااه ٌاااااتم ساااااوؾ تعلماااااوه ماااااا باااااؤن بالضااااارورة ٌضااااامن ال ذلاااااك ولكااااان

 اساااااتخدام أهمٌاااااة إلاااااى ٌقاااااود وهاااااذا وإنتاجٌتهاااااا المنظماااااة أداء فاااااً ٌاااااإثر أو العمااااال فاااااً المطلوباااااة للنتاااااابج

 كفاااااااءة علااااااى ٌحكاااااام لكااااااً جمٌعاااااااً  اسااااااتخدامها ٌكاااااان لاااااام إن األربعااااااة التقٌااااااٌم المراحاااااال ماااااان عاااااادد أكباااااار

 .   كلٌاً  وفعالٌته التدرٌب

 االختبارات الموضوعٌة 4-3

 االختبارات :  وبنا  تكوٌن خطوات

 .الوظٌفة ألداء البلزمة العملٌة والمهارات المعلومات لتحدٌد وظٌفً تحلٌل إجراء -

 .ببعضها ارتباطها أو أهمٌتها حسب والمهارات المعارؾ هذه ترتٌب -

 :طرٌق عن والمهارات المعارؾ هذه قٌا  كٌفٌة تحدٌد -

 العلمٌاااااة لؤلسااااا  الفنٌاااااة للمعاااااارؾ المتااااادرب فهااااام ماااااد  تحااااادد كاااااً صاااااممت التاااااً النظرٌاااااة األسااااابلة وضاااااع 

 .مهنته علٌها ترتكز التً والفنٌة

 والمهاااااارات المباااااادئ هاااااذه  تطبٌاااااق علاااااى قااااادرة المااااادرب ماااااد  الختباااااار البلزماااااة العملٌاااااة التماااااارٌن وضاااااع 

 .للوظٌفة الفعلٌة واألدوات المعدات مستخدماً 
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 االختبارات :  وضع قواعد

 .االختبار وطرابق أسالٌب من عدد أقل استخدم-

 .وإجراءاته الوظٌفً التحلٌل خبلل من االمتحان ٌتضمنها أن ٌنبؽً التً األسبلة حدد ـ

 .أفضلهما اختر ثم الوظٌفة فً واجب أو جزء لكل سإالٌن ضع ـ

 .األكادٌمً األسلوب عن بعٌداً  الوظٌفة بلؽة عملٌة مشاكل تم  التً األسبلة من أنواع ضع ـ

 :تحتوي التً األسبلة بعض ضع ـ

 الشر  تحتاج بٌانٌة رسومات. 

 للترتٌب تحتاج عمل خطوات. 

 المشاكل بعض تشخٌص. 

 المشاكل لبعض اقتراحات. 

 ٌحتمااااال الساااااإال أن مااااان والتؤكاااااد الخادعاااااة األسااااابلة تفاااااادي ماااااع وساااااهلة ومباشااااارة واضاااااحة بطرٌقاااااة األسااااابلة ضاااااع ـااااا

 .واحدة إجابة

 ذكااااار ٌطلاااااب 15 عاااااددها البناااااود كانااااات فاااااإذا) قابماااااة كتاباااااة علٌهاااااا اإلجاباااااة تتطلاااااب التاااااً األسااااابلة مااااان قابماااااة ضاااااع ـااااا

 .المتدربٌن إجابات بٌن بالتمٌٌز ٌسمح هذ( منها 11

 .الكلً للمجموع بالنسبة سإال كل لدرجة أشر ـ

 .األخصابٌٌن مع األسبلة راجع ـ

 .لبلختبار األساسٌة والتعلٌمات والتوجٌهات المتدرب عن بٌانات ٌتضمن لبلختبار ؼبلؾ صمم ـ

 :األسئلة صٌاغة توصٌات

 المتعددة : الخٌارات أسئلة

 كاملاااااة تؽطٌاااااة إلاااااى للوصاااااول ساااااإاالً  خمساااااٌن عااااان ٌقااااال ال بماااااا األسااااابلة مااااان عااااادد أكبااااار ٌساااااتخدم أن ٌنبؽاااااً -

 .بالمهنة المتعلقة المعارؾ لكل

 اإلجابااااااة هاااااو فقاااااط منهاااااا واحاااااد ولكااااان مقبولاااااة كلهااااااا تكاااااون بحٌاااااث ساااااإال لكااااال  إجاباااااات أرباااااع ـاااااٌستخدم -

 .الصحٌحة

 .العادي الشخص علٌها ٌجٌب أن ٌمكن التً اإلجابات تستخدم ال -

 .الخاطبة اإلجابة فً لعددها مساوٌاً  الصحٌحة االجابة فً الكلمات عدد ٌكون أن ٌنبؽً -

 والخطأ : الصح أسئلة

 .السابقة الطرٌقة تتضمنها أن ٌمكن وال هامة المعلومة تكون حٌنما فقط تستخدم أن ٌجب -

 .والبٌانات التعارٌؾ ودقة العبارة صحة تحدٌد على المتدرب قدرة لقٌا  استخدامها ٌهدؾ -

 :مراعاة ٌجب استخدامها عند -

 ًالعامة العبارات تحاش. 

 ًالنفً استخدام تحاش. 

 السهلة األسبلة بجنب. 

 المؤلوفة ؼٌر المصطلحات تجنب. 

 ٌمكن فً بعض األسبلة طلب شر  سبب االختٌار 

 :والمصورة البنود مضاهاة اختبارات
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 فاااااً رماااااز أو عناااااوان أو كلماااااة كااااال أن بحٌاااااث عماااااودٌن مااااان عاااااام بشاااااكل ٌتاااااؤلؾ األسااااابلة مااااان الناااااوع هاااااذا -

 .الثانً العمود فً صورة أو تعرٌؾ  أو عبارة ٌقابله عمود

 .شٌبٌن بٌن العبلقة تحدٌد على المتدرب قدرة لقٌا  تستخدم -

 (.وإدماجها وتنظٌمها والحقابق األفكار تذكر على القدرة) المركب االنجاز قٌا  فً تفٌد -

 والمبادئ البٌانات وشر  تفسٌر فً بالكتابة التعبٌر على القدرة لقٌا  تفٌد -

 

 

  أساسٌات االتصال  5-1

 .البعض بعضهم مع األفراد تعامل طرٌق عن واألفكار المعانً نقل عملٌة االتصال :

 .استجابة على الحصول بهدؾ اتصال قناة خبلل ومستقبل مرسل بٌن رسالة نقل عملٌة            

 أبعاد عملٌة االتصال :

 .والشعور الحقابق إلىالرسالة  محتو  أو المضمون ٌنقسم المضمون : -1

 .االستقبال على وتإثر االرسال عملٌة فً تتداخل التً األشٌاءالضجة )التداخل( :  -2

 .المرسل ٌتحدث عندما آخر شًء فً المستقبل ٌفكر كؤن -

 .المرسل من بالخوؾ المستقبل شعور -

 .الرسالة تفهم الصعب من تجعل معٌنة واصطبلحات لؽة المرسل استعمال -

 شبكة االتصال :  -3

 وقصاااااار والوضااااااو  االتصااااااال عملٌااااااة فااااااً الدقااااااة إلااااااى ٌااااااإدي ذلااااااك فااااااإن مباشاااااارة( ب) إلااااااى( أ) شااااااخص تحاااااادث إذا

 .الرسالة لنقل البلزم الوقت

 وقتاااااااً  ٌسااااااتؽرق ذلااااااك فااااااإن( ج) آخاااااارٌن أشااااااخاص طرٌااااااق عاااااان أي مباشاااااارة ؼٌاااااار بطرٌقااااااة( ب) إلااااااى( أ) تحاااااادث إذا

 .والسرعة الدقة على وٌإثر أطول

 .باتجاهٌن أو واحد اتجاه فً االتصال ٌكون قداالتجا  :  -4

 جهة االتصال والتدرٌب :

 . والتعلٌمات واألوامر والمحاضرة التدرٌبٌة كاألفبلم االتصال بجهة واحدة : -1

 .أجزابها توضٌح أو الرسالة مضمون مناقشة ٌتم ال بحٌث المستقبل إلى المرسل جهة من االتصال

ً   المساااااتقبل موقاااااؾ  وإحبااااااط وتاااااوتر وقلاااااق ضاااااٌق ٌكاااااون قاااااد والشاااااعور وضاااااوحاً  أقااااال والدقاااااة للرساااااالة فهماااااه سااااالب

 .  المتدرب لد  وتفسٌرها وفهمها عنها إجابة إٌجاد عن المتدرب عجزٌ التً األسبلة بعض لوجود

 . واألجوبة واألسبلة والمناقشات األفكار كعصؾ االتصال باتجاهٌن : -2

 اساااااتخدام ماااااع والتوضاااااٌح للمناقشاااااة الكاااااافً الوقااااات فٌاااااه ٌعطاااااى والمتااااادربٌن المااااادرب باااااٌن لوجاااااه وجهااااااً  فٌاااااه االتصاااااال

 والعٌون الصوت ونؽمة واإلٌماءات كاإلشارات اللفظٌة ؼٌر االتصاالت

 ٌتمٌز :

 .وضوحاً  أكثر الرسالة فهم فً والدقة إٌجابً المتدربٌن موقؾ -

 .واالنسجام والتفاإل باالرتٌا  المتدربون ٌشعر -

 .أطول مدة االتصال عملٌة تستؽرق -

 أساسٌات االتصال الفعال -5
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 المدرب : قبل من مراعاتها الواجب االعتبارات

 .هو ٌراها كما ولٌ  المتدربٌن مع ٌتناسب بما المعلومات تكٌٌؾ -

 .صؽٌرة وحدات فً المعلومات إرسال -

 .الرسالة بتبلٌؽهم االكتفاء وعدم المتدربٌن فعل رد اختبار -

 .للمتدربٌن بالنسبة جدٌدة معلومات التدرٌبً المحتو  ٌتضمن أن ٌجب -

 .المنطقً االلتزام مع االتصال فً االبتكار ٌجب -

 لهااااااادؾ كانااااااات إذا إال) الوقااااااات معظااااااام التؽٌٌااااااار أو التؤوٌااااااال ٌقبااااااال وال واضاااااااحة الرساااااااالة كاااااااونت أن ٌجاااااااب -

 (.معٌن تدرٌبً

 االتصال : عملٌة فاعلٌة من تحد التً لعواملا

 .االتصال فً الرؼبة وعدم الخوؾ -

 .اآلخر الشخص على سًء تؤثٌر إحداث خشٌة المعلومات حجز تعمد -

 .المستقبل أو للمرسل النقص أو بالعظمة الشعور -

 .التعلم عملٌة عن بعٌدة أخر  أمور أو بؤعمال المتدربٌن انشؽال -

 .المتدربٌن واحتٌاجات شعور بمعرفة الحد عن الزابدة الثقة -

 .جداً  المرتفع أو المنخفض الصوت أو الجٌد النطق عدم -

 .خبراتهم احترام من بدالً  المتدربٌن  آراء تجاه السخرٌة أو التهجم -

 .المتدربٌن أو للمدرب بالنسبة منها الهدؾ أو الرسالة ؼموض -

 .بحرٌة األفكار عن التعبٌر والتقالٌد العادات بعض تمنع قد -

 عااااادم وبالتاااااالً الثقاااااة عااااادم رو  وخلاااااق االرتبااااااك إلاااااى تاااااإدي قاااااد األشاااااخاص بعاااااض عناااااد التعامااااال أنمااااااط -

 .التعاون

 .للتفكٌر وقتاً  ٌؤخذ أن قبل المتدرب مناقشة -

 .التؽٌٌر تقبل عدم أو علٌه جدٌد هو ما معارضة إلى بطبعه االنسان ٌمٌل -

 مهارات االتصال :

 المرسل بواسطة وصٌاؼتها الرسالة وضع وظٌفتها :والتحدث الكتابة. 

 المستقبل بواسطة الرسالة محتو  وتفسٌر فك وظٌفتها :واالستماع القرا ة. 

 بالهااااادؾ كبٌاااااراً  ارتباطااااااً  وٌااااارتبط واالساااااتقبال االرساااااال عملٌتاااااً مااااان لكااااال هاماااااة قااااادرة وهاااااو :التفكٌدددددر 

 .االتصال من

 الصٌاؼة وإعادة واالستٌضا  واالقناع التخطٌط مثل :ذهنٌة أخرى مهارات. 

 الحركٌة والتعبٌرات والتذوق اللم  لمث :لفظٌة غٌر مهارات. 
 

 .االتصال عملٌة فً المإثرة العوامل أهم من اللؽة على القدرة وتعتبر

 

 تحلٌل العبلقات التبادلٌة  5-2

 فاااااً  Eric Bern العاااااالم قااااادمها التاااااً الشخصاااااٌة دراساااااة نظرٌاااااات إحاااااد  هاااااً :التبادلٌدددددة العبلقدددددات تحلٌدددددل نظرٌدددددة

 .البشرٌة النف  وفهم لتحلٌل محاولة

 :  على التعرف هدفها

 (.الهٌكلً التحلٌل) السلوكٌة وأبعادها الذات حاالت 

 (.التبادلً التحلٌل) االتصال خطوط وأنواع التبادلٌة العبلقات 

 (.الفعال االتصال) اآلخرٌن مع التعامل فً األمثل األسلوب تحدٌد 

 حاالت الذات الثبلثة :
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 .المختلفة المواقؾ فً خبللها من االنسان ٌتصرؾ البشرٌة للذات حاالت ثبلث هناك

 الناقدة - ذات الوالدٌة : الراعٌة -1

 (المنطقذات البالغ : الموضوعٌة ) -2

 المتكٌف –الباشا  –ذات الطفولة : الفطري  -3

 للذات الهٌكلً التحلٌل أو الشخصٌة هٌكلٌة تمثل الثبلث الحاالت هذه

 ذات الوالدٌة : 

 :أي الوالدٌن من وٌسمعه الطفل ٌراه ما لكل التلقابً التسجٌل هً

 والحماٌة الرعاٌة توفٌر. 

 والرقابة والنصح التوجٌه. 

 :فإنه الوالدٌة ذات حالة االنسان على تسٌطر عندما

 .نفسه الوالدٌن أو الكبار بؤسلوب وٌتصرؾ وٌشعر ٌفكر -

 .والمحبة والحنان والمساندة والرعاٌة الحماٌة ٌقدم -

 .والعادات والمبادئ بالقٌم لبللتزام والدعوة النصح وإبداء األوامر بإعطاء ٌقوم -

 .سنوات خم  عند وتكتمل الوالدة منذ التكوٌن فً الوالدٌة ذات تبدأ

 ذات الطفولة :

 تااااااردد  ثقاااااة  عااااادم  ٌااااااؤ   خاااااوؾ  لعاااااب  مااااار   سااااااعادة  :الطفولاااااة وأحاساااااٌ  مشااااااعر ٌضاااااام كامااااال ساااااجل هاااااً

 ......مجادلة تهور  انسحاب 

 :أقسام ثبلثة إلى الطفولة ذات تنقسم

 .لهم السعادة ٌجلب وبما اآلخرٌن مع المتكٌؾ بسلوكه ٌتصؾ المتكٌؾ الطفل

 .لنفسه السعادة ٌجلب وبما بالفطرٌة سلوكه ٌتصؾ الذي الفطري الطفل

 على مشاعرهم والسٌطرة اآلخرٌن انتباه جذب بمحاولة سلوكه ٌتصؾ الذي الباشا الطفل

 .سنوات خم  وحتى شهر عمر من التكوٌن فً طفولةال ذات تبدأ

 البالغ :ذات 

 .والتخطٌط والدقة والتروي والهدوء الجؤش ورباطة بالموضوعٌةتتمٌز سلوكٌاتها : 

 .بموضوعٌة القرارات واتخاذ المشكبلت لحل :المعلومات وتحلل تجمع

 .المسإولٌات وتحمل االنجاز :على القدرة لها

 .والمشاعر العاطفة :تصرفاتها تحكم ال

 .العمر لنهاٌة وتستمر شهور 11 عمر من التكوٌن فً البالػ ذات تبدأ

 تضخم الذوات : -

علااااى الاااارؼم ماااان وجااااود حاااااالت الااااذات الااااثبلث فااااً كاااال فاااارد لكاااان هناااااك فااااروق فردٌااااة بااااٌن األفااااراد فااااالبعض 

ٌؽلاااااب علٌاااااه تصااااارفات إحاااااد  الاااااذوات مثااااال ذات الوالدٌاااااة بٌنماااااا لاااااد  الااااابعض تساااااود ذات الطفولاااااة   فاااااً حاااااٌن 

 البعض اآلخر تتضخم عنده ذات البالػ .
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 ذات الوالدٌة ذات الوالدٌة    ذات الوالدٌة

 ذات البالػ  ذات البالغ ذات البالػ 

 ذات الطفولة  ذات الطفولة ذات الطفولة 

 كٌف ٌتم االتصال بٌن الذوات : 

عنااااادما ٌلتقاااااً شخصاااااان ٌبااااادأ أحااااادهما االتصاااااال مااااان إحاااااد  الاااااذوات النشاااااطة لدٌاااااه لٌخاطاااااب ذات معٌناااااة لاااااد  اآلخااااار 

ماااااان تلااااااك الااااااذات المتوقعااااااة ٌااااااتم االتصااااااال دون مشااااااكبلت لكاااااان إذا كاناااااات ماااااان ذات ؼٌاااااار  فااااااإذا كاناااااات االسااااااتجابة

 متوقعة ال تحصل استجابة وٌسبب ذلك صعوبة باالتصال .

عنااااادما تحصااااال االساااااتجابة )مااااان الشاااااخص المرسااااال إلٌاااااه( مااااان الاااااذات التاااااً نتوقاااااع نشااااااطها التبدددددادالت المكملدددددة :  -1

 ٌكون االتصال فعاالً ومرٌحاً .

 ذات الوالدٌة         ٌة ذات الوالد

 ذات البالػ         ذات البالػ

 ذات الطفولة           ذات الطفولة

تحاااااادث عنااااادما تكاااااون الااااااذات النشاااااطة عناااااد المسااااااتقبل لٌسااااات الاااااذات الااااااً كاااااان ٌتوقعهااااااا  التبدددددادالت المتقاطعدددددة : -2

 المرسل .

 ذات الوالدٌة  ذات الوالدٌة 

 ذات البالػ   ذات البالغ

 ذات الطفولة   الطفولةذات 

 

هااااااذا النااااااوع ماااااان الرسااااااابل مركااااااب وٌحااااااوي أكثاااااار ماااااان رسااااااالة واحاااااادة فااااااً  التبددددددادالت ذات الرسددددددائل الخفٌددددددة :  -3

 وقت واحد   إحداهما مباشرة واألخر  خفٌة وعادة تحمل معنى مختلؾ عن الرسالة الظاهرة 

 ذات الوالدٌة   ذات الوالدٌة

 ذات البالػ   ذات البالغ

 ذات الطفولة   الطفولةذات 

 

 وار داخلً :ٌف تتفاعل حاالت الذوات معا  فً حك   -

الاااااذوات الاااااثبلث داخلناااااا   فكااااال حالاااااة لهاااااا وظٌفاااااة تإدٌهاااااا وال نساااااتؽنً عنهاااااا لكااااان نحااااان بحاجاااااة إلاااااى وجاااااود حااااااالت 

 السإال أي من الحاالت ٌجب أن تسود أو تدٌر االتصال ؟

تساااااتطٌع اتخاااااااذ القااااارار الرشاااااٌد باساااااتخدام الااااااذات التاااااً تناساااااب الموقااااااؾ اإلجاباااااة ببسااااااطة هاااااً : ذات البااااااالػ التاااااً 

 بما ٌإدي إلى نجا  االتصال وإنجاز المطلوب وذلك بالتوفٌق بٌن ذات الوالدٌة وذات الطفولة .

 

 ذات الوالدٌة                

   

 تعلٌمات

 توفٌقات
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 ذات البالغ                

 

 ذات الطفولة                

                       

 االخرٌن : مع االتصال فً التبادلٌة العبلقات من االستفادة -

 سااااالوكه بمبلحظاااااة) لدٌاااااه النشاااااطة الاااااذات حالاااااة توقاااااع بعاااااد اآلخااااار الشاااااخص ماااااع االتصاااااال ٌبااااادأ أن ٌفضااااال 

 (.الذهنٌة وحالته موقفه وتصور وتعبٌراته

 السااااالبٌة المشااااااعر مااااان وتقلااااال الطااااارفٌن باااااٌن مفتوحاااااة االتصاااااال قنااااااة تااااارك إلاااااى تاااااإدي المكملاااااة االتصااااااالت 

 .علٌها المحافظة فٌجب األحٌان أؼلب فً

 بناااااوع وتساااااتجٌب االحتمااااااالت وتقااااادر الموقاااااؾ ظاااااروؾ تااااادرك التاااااً فهاااااً الباااااالػ ذات مااااان ٌصااااادر القااااارار 

 .اآلخر الطرؾ من والمتوقع المناسب التبادل

 ًالنشطة هً الناقدة الوالدٌة ذات تكون واالنفعال الؽصب حاالت ف. 

 ًنشاطها أوج فً الطفولة ذات ٌجعل والفشل باالحباط إحسا  هناك ٌكون التعاسة حاالت ف   

  فاعلٌة التعامل مع اآلخرٌن  5-3

 سواء من هم فً : اآلخرٌن مع والتعامل لبلتصال الٌومٌة حٌاته فً اإلنسان ٌحتاج

 ...أقران   زمبلء: مستواه

 ...مرإوسٌن   أبناء: أدنى مستو 

 ...الرإساء   آباء: أعلى مستو 

 :اآلخرٌن مع التعامل سلوكٌات

 .التوكٌدي السلوك -1

 .السلبً السلوك -2

 .العدوانً السلوك -3

 التوكٌدٌة : 

 :تتضمن سلوكٌات إلى لئلشارة التوكٌدٌة مصطلح ٌستخدم

 .اآلخرٌن حقوق على تعتدي أو تضر ال ومناسبة سلٌمة بطرٌقة الشخصٌة الحقوق عن الدفاع -

 .وآمنة مباشرة بطرٌقة والمعتقدات واآلراء والقٌم المشاعر عن التعبٌر -

 :مثل الشخصٌة المعتقدات بعض على التوكٌدي السلوك ٌقوم

 .كذلك ولآلخرٌن إشباعها مطلوب ورؼبات احتٌاجات لدٌك -

 .نفسها الحقوق ولآلخرٌن حقوق لدٌك -

 .علٌه للحصول ٌحتاجون ما لهم واآلخرون وتمنحه به تشارك ما لدٌك -

 الهدف هو : 

 بالموقؾ المشاركٌن الطرفٌن حاجات إشباع. 

 بخٌر واآلخرٌن بخٌر أنك منطلق من التصرؾ. 

 أسعد حٌاة نحو بإٌجابٌة الجمٌع تفاعل 

 السلبٌة : 

 رؼبات
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 :تتضمن سلوكٌات إلى لئلشارة السلبٌة مصطلح ٌستخدم

 تجعاااااال متهاونااااااة بصااااااورة التمسااااااك أو. مباشاااااارة حازمااااااة بصااااااوره بااااااالحقوق التمسااااااك أو الوقااااااوؾ فااااااً الفشاااااال -

 .بسهولة ٌتجاهلونها اآلخرٌن

 .متخاذلة أو مترددة بطرٌقة والمعتقدات واآلراء الحاجات عن التعبٌر -

 وبؤسااااااالوب وواضاااااااحة مباشااااااارة بطرٌقاااااااة والمشااااااااعر واآلراء الحاجاااااااات عااااااان التعبٌااااااار فاااااااً التاااااااام الفشااااااال -

 .مناسب

 :مثل الشخصٌة المعتقدات بعض على السلبً السلوك ٌقوم

 .الشخصٌة الحاجات على األولوٌة ولها أهمٌة أكثر اآلخرٌن حاجة تلبٌة -

 التساااااااهل وٌمكاااااان نفسااااااها باألهمٌااااااة لٌساااااات وحقوقااااااك إلرضااااااابهم علٌهااااااا المحافظااااااة ٌجااااااب حقااااااوق لآلخاااااارٌن -

 .بها

 .  اآلخرٌن لد  التً نفسها األهمٌة أو بالقدر به تشارك ما لدٌك لٌ  -

 :السلبً السلوك من الهدؾ

 .اآلخرٌن مع المواجهة أو الصراعات تفادي محاولة -1

 .ضررهم وتفادي اآلخرٌن وإسعاد إرضاء محاولة بهدؾ التنازل -2

 .بخٌر واآلخرٌن بخٌر لست إنك منطلق من التصرؾ -3

 العدوانٌة :

 :تتضمن سلوكٌات إلى لئلشارة لعدوانٌةا مصطلح ٌستخدم

 .اآلخرٌن حقوق على التعدي بطرٌقة ولكن بالحقوق التمسك -

 .أهمٌتها من والتقلٌل اآلخرٌن ومشاعر ومعتقدات حاجات عن االنصراؾ أو التجاهل -

 . العنؾ أو بالشدة تتصؾ مناسبة وؼٌر مباشرة بطرٌقة واآلراء والرؼبات الحاجات عن التعبٌر -

 .دبلوماسٌة أو لباقة وبدون السٌطرة محاولة مع بالحسم ٌتسم األسلوب -

 :مثل الشخصٌة المعتقدات بعض على العدوانً السلوك ٌقوم

 .اآلخرٌن لد  مما أهمٌة أكثر وآرابه حاجاته بؤن الشخص اعتقاد -

 .الحقوق من نفسه القدر لهم لٌ  اآلخرٌن ولكن ٌستحقها حقوق للشخص -

 القلٌااااااال لااااااادٌهم لاااااااٌ  اآلخااااااارون بٌنماااااااا بهاااااااا األخاااااااذ وٌجاااااااب للمشااااااااركة القااااااادرات مااااااان الكثٌااااااار للشاااااااخص -

 .للمشاركة

 :السلبً السلوك من الهدؾ

 .اآلخرٌن حساب على ولو ٌتحقق أن ٌجب االنجاز أو الكسب -1

 .اسعادهم أو اآلخرٌن إلرضاء التنازل عدم -2

 .بخٌر لٌسوا واآلخرٌن بخٌر أنك منطلق من التصرؾ -3
 

 


