دليل مختصر للمدرِّب

دليل مختصر للمد ِّرب
عمادة التَّعلُّم اإللكترون ّي والتَّعليم عن بعد
قسم التَّدريب
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مق ِّدمة:
ى أعلى من تنفي ٍذ وإدار ٍة
ت َّم تصمي ُم هذا ال َّدلي ِل التَّدريبي إلعداد المد ِّربين لل ُمض ِّي قُ ُدما ً إلى مستو ً
تقديم ال َّدور ِة التدريبية في أفضل صور ٍة ممكنة ،وذلك لشموله
للعملي ِة التَّدريبيَّة ليساعدَهم في
ِ
ت األساسية والفاعلة للممارسة السَّليمة للتَّدريب ،مما
ت والتَّوجيها ِ
على العديد من التَّوصيا ِ
سينعكس باإليجاب على مخرجات المدرِّب وأدائه.

ٌ
التدريبي:
توجيهات يجب النتباهُ لها قبل البدء بالبرنامج
أولً:
ِّ
َ
ت طويلة ،فذلك سيشعرُهم
الجلوس و
ضلون
 )1المتد ِّربون ل يف ِّ
ي لفترا ٍ
َ
اإلنصات السلب َّ
بالملل.
ت اآلخرين
وخبراتهم الواسعة ل يتقبَّلون أفكا َر وخبرا ِ
ُكم تق ُّدمهم العلم ِّي ِ
 )2المتد ِّربون و ِبح ِ
بسهولة ،لذلك عليك مشار َكتهم في التق ُّد ِم ومساع َدتُهم للوصول إلى الخبرة التي تريد.
 )3يمي ُل المتدرِّ بون للتَّح ُّك ِم في بيئ ِة التَّدريب ،لذلك يُفضَّل أن تكون هناك مرونةٌ عند
المدرب.
ت ل تفي ُدهم في الجانب العمل ِّي ،لذلك
ت أو خبرا ٍ
 )4المتد ِّربونَ ل يُبدونَ اهتماما ً بأي معلوما ٍ
ب بالجانب العمل ِّي الذي يستخدمونه في حياتهم العمليَّة.
عليك برب ِط التَّدري ِ
ريب مثل
 )5ينظر المتد ِّربونَ الى أنفسهم في القاعة
كنظير للمدرِّب نفسه ،لذلك ل تجعل التَّد َ
ٍ
القاعة الصَّفية ،ول تستخدم استراتيجيةَ اإللقاء المباشر.
 )6من الممكن َّ
ب منهُ ذلك ،فعليك دمجُهم وإشعارُهم
البعض لم
أن
يختر الحضو َر بل طُلِ َ
َ
ِ
بقيم ِة الورش ِة التدريبية.
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ٌ
توصيات للمدرِّب :
ثانيا ً:
ق إلى بداي ٍة تج ِذبُ المتدرِّ بين  ،لذلك اعت ِن جيداً
الناجح ،أنَّه يُوفَّ ُ
ب
ت المد ِّر ِ
● من أهم صفا ِ
ِ
بطريق ِة البداية في جلستك التدريبيَّة.
● هناك أنشطةٌ تس َّمى أنشطةَ
كسر الجليد ،مه َّمتُها دم ُج المتد ِّربين في بداي ِة كلِّ جلس ٍة
ِ
موضوع ،ومن أهم األمثلة عليها:
ي
تدريبيَّ ٍة أو أ ِّ
ٍ
 عرضُ مقول ٍة و التَّعلي ُق عليها في أق َّل من  03ثانية.
 عرضُ صور ٍة و التَّعلي ُق عليها في أق َّل من  03ثانية.
صفوا أكث َر شي ٍء يُعجبهم في
 الطَّلبُ من المشاركين بأن يع ِّرفوا بأنفسهم  ،وأن ي ِموضوع التَّدريب،و ذلك في أق َّل من  03ثانية.
ِ
 -و العدي ُد من األنشطة األخرى.

للبرنامج التَّدريب ِّي لتكونَ جاهزاً إلعطائه؛ وذلك بقراء ِة الما َّد ِة التَّدريبيَّ ِة
ق
● التَّحضي ُر المسبَ ِ
ِ
ب على األداء ،فذلك يع ِّز ُز ثقةَ
ت الخا َّ
والتَّم ُّك ِن من
ص ِة بها ،والتدَرُّ ِ
المفاهيم والمعلوما ِ
ِ
الخبرة.
المتد ِّربينَ بك ،ويسهِّل عليك نق َل ِ
ُ
ت المناسب ِة
التدريبي
الحضور حول البرنامج
● تَوقُّع األسئل ِة الممكن ِة من
وتدوين اإلجابا ِ
ِّ
ِ
لك ٍّل منها وذلك لتكون مستعداً
ظرف تواجههُ بالقاعة.
ي
بشكل كام ٍل أل ِّ
ٍ
ٍ
● ابدأ بالتَّ
مختصر ث َّم قدِّم وصفا ً وجيزاً عن البرنامج
ك بشك ٍل
عريف بنفسكَ وبخبرات َ
ِ
ٍ
للبرنامج
البرنامج التدريب ِّي وأهدافَه وم َّدتَّه ،فذلك يهيِّئُهم
التدريبيي؛ يشم ُل عنوانَ
ِّ
ِ
ِ
التَّدريب ّي.
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البرنامج التَّ
ُ
هم العمليَّة ،وذلك
دريبي وما
● توضي ُح أهمي ِة
ِّ
يمكن أن يُق ِّد َمهُ ويُضيفَهُ لخبراتِ ِ
ِ
تجذب اهتما َم المشاركينَ وتدف َعهُم للتَّ
البرنامج التَّدريب ِّي.
ركيز والمشارك ِة في
حتَّى
َ
ِ
ِ
ف
●
استعرض أهدافَ
البرنامج التَّدريب ِّي في بداي ِة البَرنامج  ،ث َّم احرص على التَّوقُ ِ
ِ
ِ
هدف أو مجموع ٍة من األهداف ،وبيِّن لهم
ق عند النتهاء من إيصا ِل ُك ِّل
وتلخيص ما سب َ
ٍ
ِ
البرنامج كذلك.
التدريبي و عند النتهاء من
ذلك ،حتى تبقيَهم في سياق البرنامج
ِّ
ِ
ت بحيث يت ُّم البد ُء بالمعلومات التي على األرجح
● التَّسل ُس ُل
المنطقي بإعطاء المعلوما ِ
ُّ
تكون مألوفةً بالنِّسب ِة للمشاركينَ لتكونَ نقطةَ
ُ
ت األُخرى.
انتقال للمعلوما ِ
ٍ
● التَّح ُّد ُ
لتوضيح محتوى الما َّد ِة التَّدريبيَّ ِة ل
ث ببط ٍء واستخدا ُم لغ ٍة مفهوم ٍة لكلِّ ال ُمشاركين:
ِ
الكالم
ماع
بُ َّد من
استخدام لغ ٍة وا ِ
ِ
ِ
َّميع وتجنُّب السُّرع ِة الَّتي تُ ِخلُّ في َس ِ
ضح ٍة ومفهوم ٍة للج ِ
المشاركين.
ق الفرديَّةَ بينَ
بوضوح و البط َء الذي يُسبِّبُ ال َمل َل ،فبذلك يراعي الفرو َ
ِ
ٍ
ك على ضب ِط العمليَّ ِة التدريبيَّة ،والبتعا ِد عن
● اللتزا ُم بالجَّدو ِل
الزمني المح َّدد؛ يساع ُد َ
ِّ
تغيير في الجدو ِل الزمن ّي.
ي
ق ال ُمتدرِّ بينَ على أ ِّ
ٍ
الفوضى التي قد يسبِّبُها عد ُم توافُ ِ
ض ِم ْن َ
جميع المتدرِّ بينَ على التغيير.
ق بين
ت التَّوافُ َ
مالحظة :يمكنك التغيي ُر إذا َ
ِ
ص ُل البصريُّ مع الحضور يع ِّز ُز من دم ِجهم  ،بل َّ
بالهتمام من خالل
إن ُشعو َرهم
● التوا ُ
ِ
ت التي يُبدونَها يؤدِّي إلى زياد ِة
التَّقابُ ِل ال ُمبا ِش ِر أثنا َء األسئل ِة و اإلجابة عليها ،والمالحظا ِ
اهتما ِمهم بما يلقيه المدرِّ ب  ،لذلك ل تتحرّك وتعطي ظهرك للمتد ِّربين.
الحضور وذلك
ك ويُم ِّكنكَ
ك مكانا ً مناسبا ً يم ِّك ُن الحُضو َر من رؤيتِ َ
باختيار َ
● ل تشتِّت انتباهَ
ِ
ِ
ُضور بارتياح ،م َّما يُ َسهِّل عمليةَ التَّفا ُع ِل والمشاركة ،ويُ َم ِّكنُك من إدارة
من رؤي ِة الح
ِ
بشكل ممتاز.
المحاضرة
ٍ
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ُ
ي والنقاش؛ كي
● ل تُسهب كثيراً بإعطاء المعلوم ِة إذا كان
الهدف منها العصفَ الذهن َّ
وتحليل المعلومة وكتابة مقترحاته حولها.
للتفكير
ت
تُعط َي المشار َ
ك مساحةً من الوق ِ
ِ
ِ
أفكارهم؛ م َّما يُبَ ُ
ك
● ل تُقلِّل من شا ِن آرا ِء المتدرِّبين ،بل اب ِن على
رهن على مدى احترا ِم َ
ِ
ك للحضور.
وتقدير َ
ِ
ش َجدَل ٍّي
لخروج عن
● تجنَّب ُمقاطع َة ال ُمتدرِّ بينَ َّإل في حال ِة ا
الموضوع أو ال ُّدخو ِل في نقا ٍ
ِ
ِ
حول نقط ٍة من ال ُممك ِن أن يتِ َّم توضيحُها لحقا ً في البرنامج التدريب ّي.
للمفاهيم المطروح ِة ،ولكي
تقيس مدى فه ِمهم
● اطلب من المتد ِّربينَ طر َح األسئل ِة كي
َ
ِ
تبقيَهُم محافظينَ على وتير ٍة متواصل ٍة من غير انقطاع؛ فهذا يَحفِ ُزهم على المشاركة
باستمرار.
● خل ُ
ت مختلف ٍة
جو تفا ُعل ٍّي بين ال ُمتدرِّبين؛
ق ٍّ
بطرح األسئل ِة المفتوح ِة التي تحتمل إجابا ٍ
ِ
وتُش ِّج ُعهُم على المناقش ِة والتَّساؤل (مثال  :م َّما ت َّم ِذك ُرهُ ُمسبَقا ً ما الطريقةُ األمث ُل من
ك لتطبيقِها في العمليَّة التعليميَّة ؟)
وجه ِة نَظَ ِر َ
ُ
تكون ظاهرةً لهم
ك الشخص ِّي ،بحيث
لوح أو على حاسبِ َ
● اكتب اقتراحا ِ
ت المتدرِّ بينَ على ٍ
ت وآرا ِء المتد ِّربينَ يُعطي شعوراً
ب
بالرتياح والثِّق ِة للمتد ِّر ِ
و واضحة؛ فكتابةُ مقترحا ِ
ِ
فاعل في القاعة.
ويُع ِّز ُز من التَّ ِ
للبرنامج لتَستفي َد
طريق تقيي ِم ِهم
ت ال ُمتَدرِّ بينَ و ذلك عن
ع لمالحظا ِ
ِ
ِ
● احرص على الستما ِ
ت َ
ك للبرنامج أو نُقط ٍة َغفِ َ
كرها.
ظهَرت
رح َ
ب سلبيا ٍ
َ
خالل َش ِ
منها في تَ َجنُّ ِ
لت عن ِذ ِ
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المشاركين؛ إذ
ت
ت واقتراحا ِ
ت الصَّادرة وللغ ِة ال َّج َس ِد عند ال َّر ِّد على إجابا ِ
● النتباهُ للكلما ِ
ِ
يجبُ أن تكونَ متقبِّالً
ظر أو استخدا َم
ألفكارهم واقتراحاتِهم ُمجتَ ِنبا ً التَّه ُّكم أو إشاحةَ النَّ ِ
ِ
عبار ِة "هذا خاطئ " أو أ َّ
المشارك.
لقدر
ص
ي تصر ٍ
فور و انتقا ٍ
ِّف ين ُّم عن نُ ٍ
ِ
ِ

صلت في برام َج تدريبي ٍة
● اخلُق أجوا ًء تفاعليةً َم ِر َحةً بين الح
ذكر مواقفَ طَريفَ ٍة َح َ
ُضور بِ ِ
ِ
ُب َم َررْ ت بها أو م َّر بها بعضُ المتدرِّبينَ السَّابقين ت ُخصُّ موضو َع
سابقة ،أو تجار َ
الورشة  ،حاول أن تو ِّ
عورك َّ
بأن المتدرِّ بينَ يشعرون
ظفَ هذه الستراتيجية عند ُش ِ
بالملل.
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ير ال َعمليَّ ِة التَّدريبيَّة
ثالثا ً :عند النتها ِء من
البرنامج التَّدريب ِّي ل بُ َّد من َع َمل ٍ
تقييم ل َس ِ
ِ
ومدى ُمطابقتِها لألهداف الخاصَّة به وذلك عن طريق :
ي و جماع ّي.
كل فرد ٍّ
 سؤال الحضور عن آرائِهم ومالحظاتِهم ،ب َش ٍ -عن طريق استبيا ٍن يقو ُم المتد ِّربون بتعبئتِه.

ختاماً:
تفيد الدراسات َّ
بأن تحصي َل المتدرِّ بين ونسبة الستفاد ِة من المعلوم ِة ونسبةَ انتبا ِه ِهم يعتم ُد على
ب واآللي ِة المتَّبع ِة في إيصا ِل المعلومة ،وهي ُموضَّحةٌ في الجدو ِل التَّالي :
أسلوب التَّدري ِ
#

النسبة

األسلوب

1

المحاضرة و اإللقاء

٪5

2

القراءة

٪10

0

المشاهدة

٪25

4

المناقشة

٪50

5

الممارسة

٪75

6

تعليم الغير

٪90

ت النِّقا ِشيَّة ،و
أساليب ال ُمناقشة ،و
لذلك ،يعتم ُد ال ُم َدرِّبُ الجَّي ُد
َ
العصف الذهن ّي ،و المجموعا ِ
ِ
ب األدوار ،و دراس ِة الحال ِة في عمليَّتِه التَّدريبيَّة عوضا ً عن اإللقاء ال ُمباشر.
الممارسة  ،ولع ِ
8

