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 1التدريبالمرشد في 

 2محمد قاروط أبو رحمه

 

 أما قبل:

 أن تكون مدرباً...هذا امتياز...انك من الندرة.

 انه الواجب...تقوم به...لتُعطي...وتأخذ.

رفع القدرات، وتأخذ...االحترام توالمهارة، وتنظيم و تُعطي المعرفة، الخبرة

 والتقدير، ومن األجيال الصاعدة...عنفوانهم.

 أن تكون مدربا فأنت... سراُج العباد وعماُد البالد.

ُ الهِذيَن  عندما تعطي العلم فقد أصابك من قول هللا سبحانه وتعالى نصيب،)يَْرَفعِ َّللاه

 (.11أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت( )المجادلة: آَمنُوا ِمنُكْم َوالهِذيَن 

 نصيب ألنك تَتَعلم حتى تُعلم، ونصيب ألنك تُعلم ما تَعلم.

وأنت تُدرب، تُعلم...تذكر قول الرسول صل هللا عليه وسلم، )إن هللا ومالئكته 

ليصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر(، 

 الترمذي.

قي هناك من ال يدعو للمعلم، النملة في عالم الحشرات، الحوت في عالم وهل ب 

المحيطات واألسماك والبحار، المالئكة في المأل األعلى، هللا فوق العرش، لم يترك 

 .هذا الحديث أحًدا إال وبين أثره في هذا المعلم

                                                           
-1كاديمية حول التدريب التي منهاصدارات الحركة واالإخر من آا لعدد يضً أالرجوع يمكن  1
 اعدادب في المدر ِ  مرساة-3 ،فن التخطيط والتدريب-2،؟تعقد دورةكيف فاهيم ونماذج م

 كاديمية فتح الفكريةأ-خرى هامة ذات صلةأمواد و .المؤثرة فن المحاضرة-4،المدربين
عدة  أتبوي حوفتوهو قيادي فلسطيني  ،كريةكاديمية فتح الفأمن قيادة  ابورحمهقاروط محمد  2

 كاديمية فتح الفكريةا-.والى ذلك فهو كاتب ومدرب معتمد ذو خبرة ،في مسيرته النضالية مواقع
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اِمِت، أَنه وروى اإلمام أحمد في )المسند( وغيره، رحمه هللا َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن ال صه

تِي َمْن لَْم يُِجله َكِبيَرنَا، َوَيْرَحْم  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل :)لَْيَس ِمْن أُمه ِ َصلهى َّللاه َرُسوَل َّللاه

 َصِغيَرنَا، َوَيْعِرْف ِلعَاِلِمنَا َحقههُ(.

 

 تقديم

  .تزدحم رفوف المكتبات والشبكة العنكبوتية بمراجع التدريب

 .رات أهمية التدريب للفرد والجماعة والمؤسسة بما في ذلك حركة فتحهذا أحد مؤش

 :أمرينلتباين األساس بين المراجع التدريبية يتركز حول ا

األول: موقع التدريب في الهيكل التنظيمي للمؤسسة: هل التدريب وظيفة تنفيذية؟ ام 

 وظيفة استشارية؟

خدمات تجارية  أم، ألعضائهام( الثاني: هل التدريب خدمة تقدمها المؤسسة )التنظي

 .تقدمها مؤسسة تدريب ربحية للمؤسسات

من ناحية أخرى، فإن ربط التدريب بالمسار الوظيفي، أو بمسار مهام العضو 

 .الحركي، وتدرج مواقعه التنظيمية، أو بملفه الحركي هدف نسعى لتحقيقه

موجه يهدف  التأكيد على أن التدريب في حركة فتح يجب أن نصل به إلى تدريب

إلى سد الفجوة بين متطلبات المهام التنظيمية وبين ما يعرفه العضو الحركي ومسار 

 .مهامه أمر ال يد من تحقيقه

في تجربتنا في التدريب والممتدة لعشرات السنين في حركة فتح فإننا قدمنا التدريب 

عديد من على أنه وظيفة استشارية ووظيفة تنفيذية في وقت واحد، وتعاملنا مع ال

 .المواقف على هذا األساس

اما األمر الثاني فإن الجزء األكبر من تجربتنا في مجال التدريب استند إلى أن 

التدريب خدمة نقدمها لزمالئنا أعضاء حركة فتح ولمن يطلبها كجزء من مهماتنا 

النضالية القائمة على اإليمان باكتساب التجربة ونقلها وتعميمها، بهدف بناء العضو 

 .الحركي المثقف القادر على القيام بواجباته
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اشترت حركة فتح من مؤسسات مختصة إقليمية ودولية  ،في تجربة حركة فتحو

 العضائها خدمة التدريب في تخصصات محددة، بهدف اكتساب معارف ومهارات

 .ثم تم دمجها في مجالها المعرفي

  :بناء على ما تقدم فإن التدريب يمر في ثمانية مراحل

 .مع البيانات والحقائقج  -1

 .تحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات قابلة للتوظيف  -2

 .تحليل االحتياجات التدريبية وتحديدها  -3

 .التخطيط  -4

 .التنفيذ  -5

 .التقييم  -6

 .نقل أثر التدريب إلى حيز التطبيق -7

 .قياس العائد على التدريب -8

 

 :يتناول هذا الملف )الدراسة( التدريب في ستة عناوين رئيسة

 مقدمة  -1

 تعريف التدريب  -2

 التدريب أهداف  -3

 .المراحل الثمانية في تصميم البرامج التدريبية  -4

 .المراحل الخمسة في تنفيذ البرامج التدريبية  -5

 .المراحل الثالثة في عملية تقييم التدريب  -6

 وهللا معنا والنصر قريب
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 المحتويات
 
 

 -المقدمة:  -1
 تعريف التدريب -2
 أغراض التدريب -3
 ط" تصميم" البرامج التدريبيةمراحل تخطي -4

 تحديد أهداف البرنامج -1
 تحديد نوع المهارات التي ستدرب عليها -2
 وضع المناهج  -3
 أسلوب التدريب اختيار -4
 المدربين  اختيار -5
 تحديد مكان التدريب -6
 تحديد فترة برنامج التدريب -7
 توفير مستلزمات البرنامج التدريبي -8

 تنفيذ البرامج التدريبية -5
 ريبيةتوقيت البرامج التد -1
 تجهيز المطبوعات -2
 المتدربين -3
 المدربين -4
 افتتاح البرنامج -5
 اإلرشادات المتعلقة بسير البرنامج -6
 تعريف التقييم -7
 أهداف تقييم البرامج التدريبية -1
 أساليب تقييم البرنامج التدريبي وتقييم المدربين  -2
 له. أساليب ومعايير تقييم مدى استفادة المتدربين من التدريب الذي خضعوا -3
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  -قدمة:الم -1
الكوادر عملية قيادة في االطر التنظيمية والحركية على ال تقتصر مهمة القائد 

الكوادر  فهي تتعدى ذلك إلى رفع كفاءة وقدرات ،لتحقيق األهداف الحركية
عن طريق وضع السياسات والبرامج واألعضاء )اعضاء الجسم التنظيمي(، وذلك 

 ادهم لممارسة واجباتهم ومهامهم.إعدو ، وتنويع وتعزيز ثقافتهمالخاصة بتدريبهم
ممكن من  عملي سليم وذلك لتحقيق أكبر قدرمعرفي وممارسة تقوم على أساس 
 وأقل تكلفة. العمل بأقل جهد وأقل وقت

التي يقوم بها القائد، والتي أن يحتل التدريب مكانة هامة بين األنشطة  من المهم
تحسين أساليب العمل وذلك عن و تساهم في رفع كفاءة اعضاء اإلطار التنظيمي،

تطوير أنماط السلوك اد وقدراتهم من ناحية، وطريق إحداث تغيير في مهارات األفر
 .التي يتبعونها في أداء واجباتهم ومهماتهم من ناحية أُخرى

التدريب باعتباره وسيلة لتحقيق هدف من أهداف محددة يحتاج إلى تخطيط عملي 
رجوة منه والتخطيط في مجال التدريب، كما في مدروس لضمان تحقيق األهداف الم

 .المجاالت األُخرى يحتاج إلى براعة إدارية وفنية وعملية
 .من هذا الملففي األجزاء التالية ما سنستعرضه هذا 
 

 -تعريف التدريب: -2
جهد منظم ومستمر لتزويد الكوادر الحركية بالمعارف هو والتثقيف التدريب  -1

ات التي تساهم في تغيير او تطوير او والمهارات والخبرات واالتجاه
تعديل قيم وسلوك اعضاء التنظيم، وإكسابهم اتجاهات جديدة، وذلك 

 بدفعهم طوعا الستخدام طرقا وأساليب جديدة في أداء واجباتهم.
عملية تعديل إيجابي له اتجاهات خاصة تناول سلوك األفراد من الناحية وهو  -2

ات التي يحتاج لها الفرد وتحصيل المهنية وذلك إلكساب المعارف والخبر
المعلومات التي تنقصه واالتجاهات الجديدة للعمل واألنماط السلوكية 
والمهارات المالئمة والعادات والالزمة من أجل رفع مستوى كفاءته في 
األداء بحيث تتحقق فيه الشروط المطلوبة إلتقان العمل وظهور فاعليته 

كذلك في الجهود المبذولة وفي الوقت في التكلفة و واالقتصادمع السرعة 
 المستغرق. 

كما وصف التدريب على أنه محاولة لتغيير سلوك األفراد بجعلهم يستخدمون  -3
طرقاً وأساليب مختلفة في أداء األعمال أي بجعلهم يسلكون بشكل يختلف 

 بعد التدريب عما كانوا يتبعونه قبل التدريب.
مر لتزويد الفرد بالمهارات كما عرف التدريب على أنه النشاط المست -4

 .3والخبرات واالتجاهات التي تجعله صالحاً لمزاولة عمل ما
 

                                                           
 محمد قاروط، باقي التعريفات لالستفادة منها.خ االالتعريف االول هو اجتهاد  3
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 -الهدف من التدريب: -3
او من القيام بالواجبات والمهمات التي يكلفوا بها الكوادر واألعضاء تمكين  -1

 الواردة في النظام الداخلي للحركة بشكل فعال.
والكوادر ضمن االتجاه العام  إطالق طاقات المبادرة واإلبداع لدى األعضاء -2

 للنضال التي تقرره األطر القيادية العليا.
صناعة واكتشاف القادة الصغار: القادة الصغار في منهج حرب الشعب تعني  -3

كل عضو حركي قائد في موقعه، وعليه ان يتصرف بناء على االتجاه 
 العام لسياسة الحركة وتوجهاتها سواء تلقى تعليمات او لم يتلقى.

 أهيل األعضاء الجدد.ت -4
 اعادة تدريب وتأهيل الكوادر. -5
 .4رفع مستوى اداء الكوادر العاملين في قطاعات محددة -6
 .، ونشره وتطويرهدورات المدربين لتوحيد التدريب -7
 .5واألعضاءرفع الروح المعنوية للكوادر   -8

 
 -تصميم" البرامج التدريبية:مراحل تخطيط " -4

ي بمراحل متعددة يمكن توضيحها بإيجاز فيما تمر عملية تخطيط البرنامج التدريب
  -يلي:
 -تحديد أهداف البرنامج: (1

البرنامج التدريبي هي عبارة عن نتائج يجري  ألهداف التي يؤمل تحقيقها منا
تصميمها وإقرارها مقدماً، وتوضح األهداف ما يراد إحداثه من تغيير في مستوى 

وعلى ضوئها يتم وضع المادة  . واتجاهاتهم وسلوكهم.6واألعضاءالكوادر  أداء
التدريبية. ويتم وضع أهداف البرنامج التدريبي على ضوء تحديد االحتياجات 

  7)تحليل االحتياجات التدريبية وتحديده، في ملف منفصل(. التدريبية.
 -المهارات التي سيتضمنها البرنامج:و المعارف تحديد نوع (2
رنامج التدريبي على إكسابها أو والمهارات التي سيعمل الب المعارف نوع تحديد

 صقلها لدى المتدربين.
  -وضع المنهــاج التدريبــي: (3

ويقصد بالمنهاج التدريبي، الموضوعات أو المواد التي ستدرس أو يدرب عليها 
المتدربون ويتم تحديدها في ضوء االحتياجات التدريبية وحتى يكون المنهاج 

 التدريبي جيداً يجب أن تتوفر فيه
                                                           

 مثل شبيه الثانويات، األشبال األقاليم الخارجية ...الخ 4
جديدة، عبر تزويدهم بمعلومات ومهارات  لألعضاءيساهم التدريب في رفع الروح المعنوية  5

 ومن خالل تعرفهم على كوادر جديدة، وتغيير روتين العمل.
المستهدفة، المتدربون،  لإلشارة التنظيم، الكوادر الحركية، الفئة  أعضاءنستخدم مصطلحات  6

إلى نفس األفراد الذين يخضعون للتدريب او الذي سيخضعون للتدريب، بما يخدم صياغة 
  الجملة.  

دريبية او تقديرها استنادا الى النظام الداخلي، وخططها وبرامجها، يسبق تحديد االحتياجات الت 7
 التخطيط للتدريب.
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 -التالية: الشروط
1-   ً  .من البيئة الواقعية أن يكون نابعا
 م بطابع الموضوعية.سأن يت -2
 أن ال تكون المعلومات قديمة ومكررة بل جديدة ومستحدثة. -3
 أن تأخذ المناهج في اعتبارها األهداف النهائية المراد تحقيقها. -4
 أن تتناسب المادة العلمية والعملية في برنامج التدريب مع القدرات العلمية -5

 والفينة للمتدرب.
 .ب ترجمة صادقة الحتياجات األطر التنظيمية والحركيةأن تكون مادة التدري -6
 
  -( اختيار أسلوب التدريب:4

على الرغم من تعدد األساليب " الطرق" التي يمكن استخدامها في مجال التدريب 
يمكن  إال أنه من المهم مالحظة أن هذه األساليب ليست بدائل لبعضها البعض. بحيث

ع المواقف والظروف بل يممكان البعض األخر أو في جاستخدام إحداها أو بعضها 
إن لكل منها المجال أو االستخدام الخاص الذي يمكن أن تحقق فيه أفضل النتائج إال 

 أنه يمكن أيضاَ استخدام أكثر من أسلوب واحد في عملية التدريب.
  -لتدريب:العوامل والمعايير التي يعتمد عليها أسلوب ا

 الهدف الذي يسعى التدريب إلى تحقيقه. -4
 طبيعة العمل أو واجبات المتدربين. -5
 مستوى المتدربين ومعارفهم. -6
 نوع المادة التدريبية. -7
 فترة بالتدريب. -8
 التكاليف وعدد المتدربين. -9
 مستوى العمق والشمول في عرض الموضوعات. -11
 الخلفية السابقة للمشاركين. -11
 التهم وخبراتهم.المدربون وذلك من حيث مؤه -12

 خطوتين هما بإتباعويمكن اختيار أسلوب التدريب اختياراً يحقق الغرض منه 
 أ. تحديد الفعالية أو الكفاءة النسبية ألساليب التدريب المختلفة.

ب. التعرف على المبادئ التعليمية التي يتضمنها كل نوع من أنواع التدريب 
 مر استخدامها.واألساليب الفنية والعملية التي يتطلب األ

 ً في االستعمال  8وفيما يأتي نعرض بإيجاز عدداً من أساليب التدريب األكثر شيوعا
  -وهي:

 
 أسلوب المحاضرة  (1

يمكن تعريف أسلوب المحاضرة بأنه علمية تعليم وإخبار وبمعنى آخر هو عبارة عن 
حديث مكتوب أو غير مكتوب يقدمه فرد لمجموعة ما وقد يتبع هذا الحديث نقاش 

 وقد ال يتبعه.

                                                           
 يمكن االطالع على أساليب أخرى 8



9 

 

وقدرته  ويعتمد نجاح مثل هذا األسلوب على المحاضر نفسه، وعلى مقدار براعته 
)وهذا قد ال تتوفر لكل  وعرضها على مستمعيه وقوة شخصيتهفي تنظيم أفكاره 

فرد(. لذا فإن أسلوب المحاضرة يستلزم من المحاضر أن يكون على قدر كبير من 
التي تلقي عليها المحاضرة ومن أبرز مساوئ هذا  القدرة في التأثير على المجموعة

 ح المجال أمام المجموعة للنقاش وتبادل وجهات النظر. ييت ال األسلوب أنه قد
 
 ليأسلوب التطبيق العم (2
هذا األسلوب يقوم المدرب بأداء عمل ما أمام مجموعة األفراد المتدربين مع  في

  م يتم تطبيقه من المشاركين.ثشرح نظري وعملي لمراحل أداء العمل وإجراءاته، 
 
 الحاالتأسلوب دراسة ( 3

وجود مشكلة أو ظاهرة عملية ومطلوب وضع الحل أو  يعتمد هذا األسلوب على
الحلول والتوصيات لها من خالل مناقشتها من قبل المتدربين من ناحية والمدرب 

اليب من ناحية أُخرى ومن مزايا هذا األسلوب في التدريب أنه يعتبر من األس
التدريبية الفعالة، وذلك لتوفر قدر عال من المشاركة من جانب المتدربين، كما أن 

وينمي القدرة على تخيل المشكالت ووضع  هذا األسلوب يعمل على تنشيط األفكار،
كغيرة من  -البدائل المختلفة تمهيداً للمفاضلة بينها. إال أن هذا األسلوب ال يخلو

ثل أن يتصور البعض أن الوصول لحل هذه المشكلة من بعض العيوب م -األساليب
من السهولة بمكان في خالل الفترة زمنية قصيرة، كما أن هذا األسلوب ال يصلح إال 
في حال األعداد المحدودة للمتدربين. كما قد يتطلب التوصل إلى حل إلحدى 

 المشكالت وقتاً طويالً وهو األمر الذي قد ال يتوفر في غالبية األحيان.
 

 أسلوب النقاش المخطط: (4
يعمل الكثيرون نحو األخذ بهذا األسلوب في علمية التدريب ألنه يفسح المجال أمام 

 اكتشافالمجموعة لتبادل اآلراء واالشتراك في المناقشة. ويستهدف هذا األسلوب 
المجموعة واستخالص نتائج محددة  رئيسية في المشكالت التي تعرضالمالمح ال

ذا األسلوب كغيرة من األساليب مساوئ إذا أنه يتطلب مهارة في بشأنها. إال أن له
اإلعداد والتحضير مما يستغرق وقتاً طويالً، يضاف إلى ذلك بأنه يحتاج إلى مدربين 

 مهرة إلدارة المناقشة بكفاية وفعالية.
 -ويأخذ أسلوب النقاش المخطط أشكاالً مختلفة مها:

لموضوعات محددة تتم تحت هي عبارة عن مناقشة موجهة  :المؤتمرات  (1)
 قيادة أحد األفراد تختاره المجموعة من بينها.

لموضوع " أو مشكلة" بهدف   وهي عبارة عن مناقشة جماعية: الندوات  (2)
الوصول إلى حل مناسب لها. ويقوم بها أشخاص من ذوي الخبرة 

 والمقدرة.
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 :أسلوب تمثيل األدوار (5
ف مباشر فيها ك المتدرب كطرمواقف عملية واشترا ويتضمن هذا األسلوب خلق

ً معيناً، ويطلب أليه عالج الموقف بالسلوك الفعلي كما لو  ً أو تناقضا يواجه صراعا
كان يعيشه في الحياة فعالً. ثم يطلب المدرب من كل فرد أن يبدي رأيه في الطريقة 
التي تصرف بها زميله وأن يقترح ما يراه من حلول في هذا الشأن ويستخدم هذا 

الكوادر، وكوادر وتدريب  في التدريب على القيادة الناضجة المؤثرة، ب عادةاألسلو
وغيرهم من المجاالت التي تتطلب تنمية المهارة والتعامل مع اآلخرين  االختصاص

لذلك فإن تمثيل األدوار كأسلوب تدريبي  يصلح بالدرجة األولى عندما يكون هدف 
 . 9التدريب هو تنمية مهارات سلوكية معينة

ويفيد هذا األسلوب في تدريب الفرد على معالجة المشكالت المتصلة بالمواقف 
اإلنسانية، كما أنه تدريب عملي على التصرف السليم. كذلك تفيد الطريقة في تفتيح 
األذهان لتقبل اآلراء واألفكار الجديدة التي يقترحها الزمالء من المتدربين باإلضافة 

على البداهة لدى المتدرب الذي يقوم  االعتماد إلى توجيهات المدرب، وليس مجرد
هذا األسلوب ينمي في الشخص القدرة على مناقشة أن بتمثيل الدور. يضاف إلى 

الغير والتدليل على آرائه ونقلها إلى أذهان اآلخرين. إلى جانب قدرته على التعبير 
 الصحيح عن نفسه.

 
 أسلوب المباريات اإلدارية، محاكاة مواقف افتراضية: (6

ً ما يتم  يتم يتم بموجب هذا األسلوب تقسيم المتدربين إلى مجموعتين فأكثر، وغالبا
متدربين، تمثل  7-5تقسيمهم إلى مجموعتين فقط، يتراوح عدد كل مجموعة ما بين 

 كل مجموعة موقف معين ثم يتم إعطاء أعضاء المجموعة بيانات ومعلومات محددة
ً عن ظروف عمل األطر يمثلونها لتقوم كل مجموعة بدورها التي  ومعدة مسبقا

ً وسياسات  بتوزيع االختصاصات واألعمال بين أفرادها، وتقرر لنفسها أهدافا
 .10القرارات اتخاذتسترشد بها في 

تقسم المباراة إلى عدة جوالت، يقوم أفراد كل مجموعة في ضوء البيانات التي 
راراتها السابقة وتعديل القرارات المناسبة ومراجعة أعمالها وق باتخاذأعطيت لها 

بعض القرارات في حالة إعطائها بيانات مفاجئة غير متوقعة، وتحسب نتيجة كل 
ً بمعرفة المدرب قرار بناًء على أسلوب وال يعلم المتدربون عنه شيئاً  محدد مسبقا

، وإذ تقوم كل مجموعة في ضوء اتخذتهاوتبلغ كل مجموعة بنتائج القرارات التي 
جديدة وهكذا تستمر المباراة لعدة  ادة دراسة الموقف واتخاذ قراراتهذه النتائج بإع

جوالت وفي األخيرة تعلن نتيجة المباراة حسب مجموع النقاط التي حصلت عليها 
 كل مجموعة وتعلن بذلك المجموعة الفائزة.
لتالفيها  ل مجموعة وتشرح األخطاء ويتم بعد ذلك تقييم عام للمباراة وقرارات ك

 في الحياة العملية.مستقبالً 
 

                                                           
 مثل المناظرات والمقابالت الصحفية وإدارة النقاش وإلقاء المحاضرات 9

 سة القرى، والمقاومة الشعبية، وتنظيم المسيرات...الخامثل مجموعات حر 10
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 األسلوب في التدريب نجد ما يأتي:ومن أهم مزايا هذا 
يتيح إدخال تغييرات مفاجئه على سير المباراة، بحيث تكسب المتدربين   (1)

 القرارات في ظل الظروف المفاجئة أو الطارئة. اتخاذخبرة في 
 يساعد على توسيع مدارك األفراد المرشحين الستالم مواقع قيادية بحيث  (2)

يتعلمون كيف يدققون في كل األمور المتعلقة بالمشكالت ويتعرفون على 
 ردود األفعال المتوقعة حيال ما يصدرونه من قرارات.

في ضوء تقييم قرارات كل مجموعة يمكن تحديد الثغرات فيها، واقتراح   (3)
الحلول لتالفيها مستقبالً وذلك ببرامج تدريبية أُخرى تركز على معالجة 

 .هذه الثغرات
 

 ويؤخذ على هذا األسلوب ما يأتي: كما
 يصعب التأكد من صدق تمثيل نموذج المباراة التي تمت للواقع.  (1)
 تكاليف هذا األسلوب مرتفعة.  (2)
يحتاج إلى خبرات على مستوى عال في هذا المجال، وخاصة في أعداد   (3)

محتوى المباراة وحساب نتائج القرارات التي تتخذها كل مجموعة 
سب تدريب األفراد في مستوى وأخيراً يمكن القول أن هذا األسلوب ينا

 اتخاذر عملها ن محومن الفئات الوسطى والعليا الذي يكو الكوادر
 سة المشاكل وتحليلها.القرارات، ودرا

 
 :أسلوب تدريب الحساسية (7

وفقاً لهذا األسلوب في التدريب فإن المتدربين " مجموعات صغيرة تتكون عادة من 
" يقومون تحت إشراف أخصائي نفسي بمصارحة تعضهم  ن الكوادرم  4-8

بآرائهم في سلوك كل منهم تجاه اآلخر مع مراعاة الصراحة الكاملة وتداعي 
اإلضافة إلى أن المدرب يجب أن يظل دوره محدوداً إلى أقصى حد، حيث األفكار، ب

ال يتدخل أو يقاطع أو يوجه، على أن يتم تسجيل ما يدور ويعاد االستماع إليه 
 ليتحقق الفرد من اتجاهاته نحو اآلخرين واتجاهاتهم نحوه.

خرين وتهدف هذه اإلجراءات إلى أن يصبح كل فرد واعياً لتأثير تصرفاته على اآل
مثالً من النمط  -بغرض إتاحة الفرصة أمامه لتغيير تلك األنماط السلوكية

التي لم يكن يعتقد أنها  -الدكتاتوري في القيادة إلى النمط الديمقراطي أو المشارك
 ذات تأثير سيئ على اآلخرين.

وبموجب هذا األسلوب  ال يوجد مدرب، بل هناك مشرف نفسي أو موجه مهمته 
اقشات، ومنع حدوث أي نزاع بين المتدربين أو حدوث ضغط  نفسي متابعة المن

على البعض نتيجة المصارحة والصدق واالنتفاخ في تقييم المتدربين بعضهم 
 لبعض.
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 ويمتاز هذا األسلوب بما يأتي:
يساعد على زيادة قدرة المتدرب على فهم حقيقة سلوكه واتجاهاته،   (1)

 سلوكهم.على سلوكه  تأثير ،ومدى تأثير سلوكه على اآلخرين
يساعد المتدرب على زيادة تقبله لآلخرين بسلوكهم واتجاهاتهم    (2)

او  وانفعاالتهم، لوجودهم معه في مكان إقامة واحد ولفترة زمنية محددة
 .غير محدودة

يعمل على زيادة انفتاح الفرد على اآلخرين، ويجعله يدرس سلوكهم   (3)
 حاً.واتجاهاتهم وآرائهم، ليقيمهم تقييماً صحي

يساعد المتدرب على تصحيح سلوكه تجاه اآلخرين، والبحث عن   (4)
 .غيرهلتعامل مع واألفضل لالسلوك المناسب 

 
ومما يؤخذ على هذا األسلوب، صعوبة تقييم النتائج من وراء تنفيذه، باإلضافة لذلك 

 هنالك كثير من األشخاص ال يتقبلون النقد الصريح الموجه إليهم.
افر إشراف نفسي متخصص على مستوى عال من الكفاءة ولذلك في حال عدم تو

السليم، فإنه من المحتمل  االتجاهأثناء التدريب بحيث يمكن ضبط تطور النقاش في 
أن ينهار بعض المتدربين الذين هم أكثر حساسية من اآلخرين، وأقل ثقة بأنفسهم. 

ريب على وبشكل عام يمكن القول أن هذا األسلوب يستخدم بشكل رئيسي في التد
هي إحدى الوظائف األساسية  العالقات اإلنسانية، وما دامت العالقات اإلنسانية

 ا األسلوب تدريب كافة فئات الكوادر.في أي مستوى قيادي لذلك يناسب هذ للكوادر
 
 

 المدربين: اختيار (5
الهامة الواجب أخذها بعين االعتبار عند القيام إن اختيار المدربين من العناصر 

البرامج التدريبية إذ أن توفير المدرب الكفء يمثل عامالً من العوامل بتخطيط 
الرئيسية التي تعطي مؤشراً مسبقاً على زيادة احتماالت نجاح البرامج التدريبية التي 

 على اختالف مستوياتهم وتخصصاتهم. دادها وتوجيهها لألعضاء والكوادريتم إع
 -لي:المدرب على ما ي اختياروعلى أي حال يتوقف 

 أسلوب التدريب المراد استخدامه.  (1)
 المادة التدريبية المراد إكسابها للمتدربين.  (2)
 نوعية المتدربين. (3)
 
 

 م هناك أربع أنواع من المدربين:بشكل عا
 المدرب المحاضر:

ويقصد به الشخص الذي يقوم بنقل المعلومات للمتدربين عن طريق المحاضرات 
 ويكون هو المتحدث األساسي فيها.
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 ب القائد:المدر
وهو الشخص الذي يتولى تدريب مجموعة من األفراد من خالل قيادته لمؤتمر أو 

 ندوة أو مناقشة.
 المدرب التطبيقي: 

الخبرة النظرية  رة العملية إلى جانبويقصد به الشخص المدرب الذي لديه الخب
 وهذا النوع من المدربين يكون قادراً على تدريب مجموعات المتدربين باستخدام

 أساليب دراسة الحاالت والمناقشات.
 المدرب النفسي:

 ويقصد به الشخص الذي لديه خبرة ومعرفة بالعلوم السلوكية، وكيفية تعديل السلوك.
 الصفات األساسية التي يجب أن يتحلى بها كل مدرب:

 .الخبرة ،لصبر، االثقة بالنفس، المرونة، اللباقة، قوة الشخصية 
 

 تحديد مكان التدريب: (6
 اختيار مكان التدريبمكان يصلح للتدريب، أما إذا كان لدينا خيارات فان  أي

المناسب هو المناسب إلى نوع التدريب وعدد المتدربين، بشكل عام ينقسم التدريب 
 إلى نوعين رئيسيين هما: من ناحية مكان التدريب 

 أ. التدريب الجماعي:
 يتم فيه تدريب مجموعة من األفراد.

 ردي:ب. التدريب الف
يدرب فيه كل فرد على حده وفي ضوء هذا التقسيم ألنواع التدريب يكون قرار 

 هي: اختياراتتحديد مكان التدريب ضمن ثالث 
وهذا يناسب التدريب الفردي والذي يطلق عليه التدريب  في مكان العمل نفسه، .1

ير أثناء العمل إذ يقوم المدرب باإلشراف على المتدرب وتدريبه أثناء قيام األخ
 بعمله.

 .) قاعة( مناسبة او مخصصة لتدريب داخل مكان العملفي غرفة  .2
هد تدريب متخصص أو أي قاعة كأن يكون في مع في مكان خارج مكان العمل  .3

 .في أي مؤسسة اهلية
والحالتان األخيرتان تناسبان التدريب الجماعي أي تدريب مجموعة من األفراد معاً 

اعتبارات التدريب لية اختيار وتقرير مكان وفي وقت واحد وبشكل عام يحكم عم
مركزي أو  المالية والمادية وفيما إذا كان البرنامج التدريبي اتمكانياإلمتعددة أهمها 

والذي يحكمه نوعية المادة التدريبية ومهارات التي يراد تدريب اقليمي، أو  محلي 
وعزلهم عن اإلفراد عليها والتدريب المركزي يعني وضع المتدربين في مكان 

عملهم وحياتهم الخاصة بعيداً عن المؤثرات الخارجية حيث تتطلب طبيعة التدريب 
ذلك. أما البرنامج غير المركزي فال حاجة معه إلى عزل المتدرب عن عمله وحياته 

في مكان معد  الخاصة وهنا يمكن أن ينفذ البرنامج إما في مكان العمل ذاته أو
 .للتدريب داخل مكان العمل
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 -ديد فترة برنامج التدريب:تح (7

يمكن القول أنه ليس هناك فترة زمنية نموذجية لتنفيذ أي برنامج تدريبي إذ تختلف 
 المدة من برنامج آلخر طبقاً العتبارات متعددة أهمها ما يأتي:

 تدريبي:المنهاج ال( 1
 وطبيعة ونوعية المشكالت التي يعالجها والمهارات التي يراد إكسابها للمتدربين.

 ( األساليب التدريبية المستخدمة:2
 فهناك أساليب يتطلب استخدامها وقتاً أطول من أساليب أُخرى.

 (  اإلمكانيات المتاحة:3
االستغناء عن المتدربين  كسرعة حاجة اإلطار للمتدربين أو عدم إمكانية اإلطار

 ليتفرغوا للتدريب أكثر من مدة زمنية معينة.
 

تعين إقامة برنامج التدريب في الوقت المناسب وفي وبشكل عام يمكن القول أنه ي
فترة تتناسب مع موضوعاته وقد تقسم برامج التدريب من منظور المدة الالزمة لها 

  -إلى:
 برامج طويلة المدى.( 1
 برامج قصيرة المدى.( 2
 ويلة المدى:البرامج الط( 1

 ة مستمرة يخطط لها مركزيا.عمليفيها يكون التدريب 
 صير المدى:( برامج ق2

فتتمثل في تلك التي يتطلب األمر إعدادها ألهداف محددة أو معروفة وعادة ما 
بشكل مباشر) تدريب  ية أو دورات تقوم بها األطرتكون دورات تخصص

 محلي(.
 توفير مستلزمات البرنامج التدريبي:  (8

ت ياواإلمكان برنامج التدريبي توفير كافة االحتياجاتيتعين قبل القيام بتنفيذ ال
 والوسائل الالزمة للتدريب وهي:

 مكان التدريب المناسب.( 1
األدوات والمعدات والوسائل السمعية والبصرية واآللية والتصويرية التي ( 2

 يتطلب التدريب استعمالها.
إعداد المطبوعات والمذكرات والكتيبات واإلرشادات والنماذج التي يتطلب ( 3

 ا أو االسترشاد بها.التدريب استخدامها أو الرجوع إليه
تعيين مدير إداري أو منسق إداري لألشراف على سير وتنفيذ البرنامج ( 4

 ليعالج ما يظهر من مشكالت أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي.
أما فيما يتعلق بمكان التدريب فيجب أن يكون مالئماً لخدمة أغراض التدريب  (5

 توفير كافة االحتياجات فيه مثل:من حيث 
 مناسبة. سعة، هدوء، نظافة، تهوية، إضاءة كافية، شاشة عرض، لوح ، عدالمقا 
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عتبر هذه األشياء عوامل مساعدة للمدرب على العطاء والمتدربين على إذ ت
 االستيعاب

 
 تنفيذ البرامج التدريبية -5

إن مرحلة التنفيذ هي مرحلة إدارة البرنامج التدريبي وإخراجه إلى حيز الوجود 
مهمة وخطيرة إذ فيها يتبين حسن وسالمة تخطيط البرامج التدريبية وهذه المرحلة 

وينعكس نجاحها وفشلها إيجابياً وسلبياً على المرحلة التالية والمتعلقة بتقييم البرامج 
 التدريبية والتي سنتكلم عنها في جزء الحق.

تي إن على إدارة البرامج أن تراعي أموراً وجوانب لضمان حسن تنفيذ البرامج وال
  -كان المخطط التدريبي قد قام باإلعداد لها وهي:

 
 ما يلي:يتضمن  -ج :توقيت البرنام ( 1

 موعد بدء البرنامج وموعد انتهائه. (1)
 توزيع العمل التدريبي خالل فترة البرنامج. (2)
 تنسيق التتابع الزمني للموضوعات التدريبية المختلفة. (3)

 :ويتضمن ما يلي ( المرافق والتسهيالت التدريبية2
ً لمتطلبات البرنامج )مثالً قاعة كبيرة أم  (1) اختيار المكان وفقا

 حجرات صغيرة(.
تصميم طريقة جلوس المتدربين على شكل طالة مستديرة أو  (2)

هة المدرب مع تحديد مكان المدرب صفوف مستقيمة في مواج
 وغيره.

تحديد المستلزمات الضرورية في كل برنامج ) لوح عادي أو  (3)
 في التدريب(. وسائل المساعدةمضيء وغير ذلك من ال

 -ويتضمن ما يلي: يز المطبوعاتتجه ( 3
 استالم المطبوعات من القائمين بإعدادها علمياً. (1)
 إجراءات الطباعة والتجليد. (2)
 للبرنامج. لى المتدربين وفقاً للخطة التنفيذيةإجراءات التوزيع ع (3)

 ويتضمن ما يلي:  المتدربين( 4
ن في البرنامج في الوقت التأكد من وصول دعوات المشاركي (1)

 المناسب والتأكد من موافقة الجهات ذات العالقة على تنسيبهم.
 إعداد قائمة بأسمائهم ومؤهالتهم ووظائفهم وعناوينهم. (2)

 ويضمن ما يلي: نولمدربا ( 5
االتصال بهم في الوقت المناسب لتذكيرهم بالبرنامج وبمواعيدهم  (1)

د فيه البرنامج في الوقت فيه، وتهيئة وصولهم إلى المكان الذي يعق
 المحدد لكل منهم.

توفير المستلزمات التي يطلبها المدرب من مواد تدريبية وتقنيات  (2)
 سمعية وبصرية.
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 تقديم المدرب للمشاركين بعبارات مناسبة ومختصرة. (3)
التدخل بلباقة وأدب في سير المحاضرة إن خرجت عن األهداف  (4)

 المرسومة للبرنامج.
 للمدربين ) على شكل حوافز(. تقديم المكفآت الالزمة (5)

 افتتاح البرنامج ويتضمن ما يلي:( 6)
 افتتاح البرنامج في الوقت المناسب. (1)
 شرح أهداف البرنامج ومتطلباته للمشاركين. (2)
 التعرف على توقعات المشاركين واألخذ بالتوقعات المعقولة منها. (3)
 عمل حفل تعارف بسيط للمشاركين لتعرفوا على بعضهم البعض. (4)

 
 إلرشادات المتعلقة بسير البرنامج:ا( 7)

 ما يلي: دربين مراعاتها ويتضمنوالتي على إدارة البرنامج والم
 والعمل على تحقيقها.التدريبي الحرص على فهم أهداف البرنامج  (1)
معرفة المشاركين بشكل جيد والعمل على إدماجهم في أنشطة  (2)

 البرنامج واحترام قدراتهم والعمل على حل مشكالتهم.
ذات  ونقاشاتهص على جعل محاضرات البرنامج التدريبي الحر (3)

المحافظة على و ،وذات معنى للمشاركينوعملي طابع علمي 
 البدء واالنتهاءوقت حسن إدارة وقت الجلسات والحرص على 

المحدد لجميع فعاليات البرنامج سواء أكانت هذه الفعاليات عبارة 
مية أو عن محاضرات نقاش أو مجموعات عمل أو أنشطة عل

ترفيهية  اجتماعيةمشاغل تدريبية أو زيارات ميدانية أو نشاطات 
 تتخلل البرنامج التدريبي.

التعرف على وجهات نظر المشاركين والمدربين في سير  (4)
البرنامج والحصول على تغذية راجعة  مستمرة عن البرنامج 

 واطالع المشاركين على نتائجها أوالً بأول.
ين المشاركين والتجاوب مع االحتياجات مراعاة الفروق الفردية ب (5)

 الخاصة بهم.
توزيع شهادات حضور البرنامج على المشاركين الذين أكملوا  (6)

 متطلبات البرنامج في حفل ختامي.
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 تقييم البرامج التدريبية -6

ً من نشاط ييم البرنامج التدريبي وما حققه مإن تق ن نتائج يعتبر جزءاً أساسيا
 التدريب.

 يم:( تعريف التقي1
أنه تلك اإلجراءات التي تقاس بها كفاءة البرامج التدريبية ومدى نجاحها في تحقيق 
أهدافها المرسومة كما نقاس بها كفاءة المتدربين ومدى التغير الذي نجح التدريب في 

 إحداثه فيهم وكذلك تقاس بها كفاءة المدربين الذين قاموا بتنفيذ العمل التدريبي.
 مج التدريبية:أهداف تقييم البرا( 2
معرفة الثغرات التي حدثت خالل تنفيذ البرنامج من حيث إعداده وتخطيطه  ( 1)

 وتنفيذه والوقوف على أسبابها للعمل على تجنبها وتالفيها مستقبالً.
تجديد ومعرفة مدى نجاح المدربين في قيامهم بعملية التدريب ونقل المادة  ( 2)

 التدريبية للمتدربين. 
ورة واضحة عن مدى استفادة المتدربين من التدريب من أجل إعطاء ص ( 3)

 تحقيق األهداف السابقة فال بد من اتباع األساليب المناسبة في علمية التقييم.
 رنامج التدريبي وتقييم المدربين:أساليب تقييم الب( 3
 ( استبيان التقييم:1)

ريبي استمارة تتضمن وبموجبها توزع على المتدربين بعد االنتهاء من البرنامج التد
معايير موضوعة على شكل أسئلة أو استفسارات يجيبون عنها معبرين بذلك عن 

الخ إذ من هذه اإلجابات يمكن ….رأيهم بالمدربين وأسلوب تخطيط البرنامج وتنفيذه
التعرف على الثغرات ونقاط الضعف كما يمكن أن توزع االستمارة فارغة وتترك 

 رأيه كما يشاء بالبرنامج.الحرية للمتدرب اإلدالء ب
 ( المالحظة المباشرة:2)

إذ يمكن تقييم البرنامج التدريبي والمدربين عن طريق مراقبة ومالحظة ردة فعل 
المتدربين تجاه البرنامج بمن فيهم المدربون والهيئة المشرفة على التدريب ويتم ذلك 

الموجهة من قبلهم عضهم أو من خالل الشكاوي من خالل األحاديث التي تدور بين ب
 لمنسق البرنامج أو المشرف على تنفيذه.

وهناك أسلوب آخر بموجبه يتم عقد اجتماع أخير أو حفل ختامي يحضره المتدربون 
ومن خالل االجتماع والذي يكون هدفه األساسي تقييم البرنامج وتوزيع الشهادات 

 .على المتدربين يتم سؤال المتدربين عن رأيهم بالبرنامج
 :ساليب ومعايير تقييم مدى استفادة المتدربين من التدريب الذي خضعوا لهأ( 4

من  ن بواسطتها الحكم على مدى االستفادةهناك أساليب ومعايير متعددة يمك
وتجدر اإلشارة  ،بشرط أال تكون هناك عوامل أُخرى مؤثرة غير التدريب التدريب،

إال بعد مضي فترة زمنية تمل مدى االستفادة من التدريب ال يكهنا إلى أن تقييم 
عمالهم وممارستهم لما تدربوا مناسبة على انتهاء التدريب وعودة المتدربين إلى أ

 عليه.
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 أهم هذه المعايير ما يأتي: 

التي طرأت على العمل في المواقع التي  دراسة التطورات والتحسينات (1)
 يعمل فيها المتدربون وذلك بعد عودتهم من المشاركة في البرنامج
التدريبي واستالم عملهم مثل استخدام طرق وأساليب عمل جديدة تدربوا 

 تكلفتهعليها وأدت إلى تنفيذ أعمالهم بفاعلية وتحسين مستواه وتخفيض 
 ووقته .

وذلك بمقارنة النتائج الحالية بنتائج قياس  قياس التغيرات في األداء (2)
 الكفاءة السابقة.

مدى استيعاب واستفادة  إذ يمكن بواسطتها الكشف عن االختبارات (3)
 المتدربين من البرنامج التدريبي.

وذلك من خالل معرفة عدد المتدربين الذين حصلوا على ترقيات الترقية  (4)
نتيجة كفاءتهم في العمل وذلك بعد التدريب إذ يعتبر ذلك مؤشراً على 

 نجاح البرنامج التدريبي في تحسين األداء ورفع الكفاءة.
في نفس  يعني اختيار مجموعتين من العاملين وهذا المجموعة الضابطة (5)

ثم نخضع  ،األولى نخضعها للتدريب والثانية بدون تدريب المجال،
المجموعتين الختبار واحد مع فصل العوامل المؤثرة على أداء 
المجموعة الضابطة غير المدربة والفرق بين نتائج المجموعتين يكون 

ستخدم في مرحلة التصميم يأن  إن هذا األسلوب يمكن .ناتجاً عن التدريب
في تحديد  التجريبي للتدريب إال أن صعوبة استخدامه تكمن في عدم الدقة

 العوامل المؤثرة على أداء المجموعة الضابطة.
 

 في الختام:
 

خص هللا اإلنسان عن سائر خلقه، بان جعله كائن معرفي. وان لم نستثمر هذه الميزة 
 شاكرين هلل على هذه النعمة الفريدة لإلنسان.  الخاصة باإلنسان، فإننا نكون غير

هذه الميزة سمحت لنا بالتعلم من الماضي، من تجارب غيرنا منذ أول الخلق حتى 
 أالن.

  وتسمح لنا باستمرار التعلم والتعليم.
 
 

 فتح الفكريةكاديمية أ
 .بوغربيةأكاديمية الشهيد عثمان أ

 .م2222 
 
 


