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 دليل ممارسة التدريب )السياسات.اإلجراءات(

Practice of Training Guide (Policies, Procedures) 

(PTG) 
 نتناول في هذا الدليل عشرة أجزاء نظرية تطبيقية عملية وعلمية ومهنية شاملة كاآلتي :

 الجزء الخامس الجزء الرابع الجزء الثالث الجزء الثاني الجزء األول 

مقومات املدرب 

 الفعال.

تصميم البرنامج 

 التدريبي.

تحديد وصياغة 

أهداف البرنامج 

 التدريبي.

إعداد وصياغة 

 املواد التدريبية.

 

طرق وأساليب 

 التدريب.

 الجزء العاشر الجزء التاسع الجزء الثامن الجزء السابع الجزء السادس

معينات التدريب 

)مجاالت األستخدام 

 ومقومات النجاح(.

تنفيذ عملية 

التقديم 

 والعرض.

التعامل مع 

املواقف واألسئلة 

 واألنماط الصعبة.

مبادئ تعليم 

 وتعلم الكبار.

أخطاء يرتكبها 

املدربون ... كيف 

 تتجنبها؟

 

 األول لجزء ا

 املدرب الفعالمقومات 
 املوضوعات اآلتية :يشمل هذا الجزء 

 املالمح العامة للمدرب الفعال. .1

 مقومات املدرب الفعال. .2

 مهارات رئيسية حاكمة ملدي فعالية املدرب. .3

 طريقة تفكير وأسلوب املدرب األكثر فعالية. .4

 .الخالصة .5
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 املالمح العامة للمدرب الفعال : .1
 العنصر املنفذ لها.يمثل املدرب عنصرأ رئيسيأ هاما في العملية التدريبية فهو  

 يعتمد النجاح في تحقيق األهداف التدريبية علي مدي فعالية املدرب. 

 التدريب ليس العملية التي يسهل تنفيذها لذا فإن األمر يتطلب مقومات وخصائص معينة. 

 تتوقف فعالية املدرب علي مراعاته العديد من العوامل واملالمح ومنها : 

:  كشخص محترف )مثال هناسب طبيعة الدورة التدريبية لظهور ارتداء مالبس ت مظهر املدرب : -أ

الدورات الجامعية ارتداء املالبس الرسمية ,الدورات في االكاديميات ارتداء الكاجوال,وهذه 

مدرب( الن لل النفس ي ليست بقاعدة وانما البد من ارتداء مالبس تجلب الثقة بالنفس واالرتياح

ن الثقة والسالبية في ادائه برغم ما قد يتمتع به من عكس ما سبق سوف يزيد توتره وفقدا

 كفاءة في التدريب.

املدرب أثناء الجلسة التدريبية , حيث ان وقوف يجب عدم جلوس :  مكان وقوف املدرب -ب

املدرب وحركته أمام املتدربين تساعد علي جذب انتباههم وزيادة تركيزهم , يتوجب علي املدرب 

 ويسارأ واماما وخلفا بحيث يصبح متابعته امرا مرغوبأ.الحركة املعقول يمينأ 

املدرب الفعال هو الذي ينجح في تفسير دالالت االتصاالت غير  االتصال مع املتدربين : -ج

هره متجنبأ إعطاء ظاللفظية للمتدربين موزعأ نظراته بشكل متوازن بين جميع املتدربين 

والتواصل معهم , وعلي املدرب ان اليقف امام للمتدربين فترة طويلة حتي اليفقد االتصال 

املتدربين وضعأ يديه في جيبه او جعلهم متعانقتان علي صدره او التلويح بسلسلة مفاتيح كل 

ذلك االمور غير مرغوب فيها.ويجب علي املدرب اال يقطع حديث املتدرب فاملقاطعة قد تشعر 

تشجعهم علي املشاركة , والبد ان يشعر  باألهانة وتعطي انطباعأ لدي باقي املتدربين أنك ال

املدرب املتدربين بأنه يرحب بمشاركاتهم وتعليقاتهم للحفاظ علي الحيوية واملوده والنشاط اثناء 

 .فيحقق ذلك فهمأ أعمق الجلسة التدريبية

يساعد توافر مناخ من الود واملرح علي جذب انتباه املتدربين  الحصول علي انتباه املتدربين : -د

راعاة عدم التجاوز في هذا االمر, فاملدرب الفعال يستطيع ان يحصل علي انتباه وتركيز مع م

املتدربين من خالل التنوع في الطرق واالساليب التي يستخدمها مع مراعاة ما يستخدمه من 

وامل من العطرق مع طبيعة املوضوع الذي يتناوله , وأستخدام طبقات متنوعة للصوت يعتبر 

 نتباه املتدربين.الهامه لجذب ا
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هناك بعض االمور التي قد اليفطن إليها املدربين والتي قد يعتبرونها بسيطة  عادات مرغوبة : -ه

 ولكنها في الواقع لها أهمية كبيرة وتأثيرها علي املتدربين وهذه العادات هي :

  ل ما كعند االنتهاء من فكرة معينة واالنتقال إلي فكرة جديدة يجب علي املدرب ان يزيل

يتعلق بالفكرة التي انتهي منها , سواء كان ذلك بإزالة ما كتب عنها أو إغالق جهاز 

 العرض , أو إزالة أي أدوات أو معدات كانت تتعلق بالفكرة.

 ي إزالة الكتابة املوجودة علي السبورة من العادات املرغوبة أيضا ان يحرص املدرب عل

 بعد انتهاء الجلسة التدريبية أو اليوم التدريبي.

  الحرص علي بدء الجلسة التدريبية واالنتهاء منها في مواعيدها املحددة يعتبر أيضا من

 العادات التي يجب ان يحرص عليها املدرب.

 لعادات املفضلة للمدرب التخطيط واالعداد املسبق للجلسة التدريبية من أهم هذه ا

الفعال حيث يساعد ذلك علي تحديد ووضوح الهدف من الجلسة التدريبية والتحديد 

املتعمق لألفكار التي سيتم تناولها واختيار الطرق واألساليب التدريبية التي تتناسب مع 

 تناول هذه األفكار.

 الفعال : مقومات املدرب .2
 التدريب مهنة مثل غيرها من املهن. 

 من امتلك املهارات والعلم واملمارسات الخاصة بذلك. البد 

 : فاملدرب الفعال له مقومات وهي كالتالي 

الرغبة هي التي تدفع اإلنسان للعمل واذا كان املدرب ليس راغبا في عمله فان  :الرغبة في العمل -أ

حافز الذلك ينعكس علي قدرته ومعلوماته وادائه ورغبة املدرب في العمل تدفعه وتولد لديه 

 .والدافع النجاز عمله وتحقيق األهداف املراد تحقيقها

التدريب عملية ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض واملقصود بالقدره هي  :ي العملالقدرة عل -ب

القدرة بمجال تدريبه و القدره املعرفية التي تسمح للمدرب باإلملام واملعرفة املتعمقة باملجال 

العرض وجذب انتباه املتدربين والتصرف بلباقه وقدره عضلية تمكن الذهنيه التي تساعده في 

 املدرب من بذل الجهد الالزم واملناسب.
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السيطرة علي جوانب املادة التدريبية من أهم املقومات  السيطرة علي جوانب املادة التدريبية: -ج

رب في وافر لدي املدوفي مجال التدريب العبرة ليست باملمارسة ولكن الثروة املعرفية التي تت

مجال تخصص ي معين والخبرات املتراكمة التي يحصل عليها في مجال تخصصة هي الركيزة 

 االساسية لتمكين املدرب من السيطرة علي جوانب املادة التدريبية.

اليكفي ان يكون املدرب خبيرأ في أستخدام كافة أساليب  األختيار الجيد ألساليب التدريب: -د

هم من ذلك هو القدرة علي أختيار األسلوب التدريبي املالئم الذي يتناسب مع التدريب ولكن األ 

املادة التدريبية وأيضا مع أحتياجات املتدربين أنفسهم.فأسلوب "تمثيل األدوار" يناسب العلوم 

 اقف.للمو  السلوكية واإلنسانية , والحاالت التدريبية أسلوب يعمل علي زيادة الفهم املتعمق

يمثل التحفيز القاعدة األساسية التي تعتمد عليها عملية التعلم , لذلك : لتحفيز القدرة علي ا -ه

يجب علي املدرب ان يكون قادرأ علي أستخدام أساليب التحفيز التي يمكن عن طريقها إثارة 

اهتمامات املتدربين وتحقيق أهداف التدريب ولن يتحقق تحفيز املتدربين اال بأقناعهم بالفوائد 

 عليهم من خالل البرنامج التدريبي ومشاركتهم االيجابية. التي ستعود

تسلسل و املدرب احيانا يفكر في تغير االسلوب املستخدم في البرنامج او اعادة ترتيب  املرونة : -و

موضوعات البرنامج بأكملها والبد من التكيف مع هذه االمور والتعامل معها بمرونة ويتطلب 

األجتماعية وإدراكة لجانبين وهما مايحيط به ورد فعل  ذلك يقظة املدرب وامتلك الحساسية

 املتدربين تجاه واملتابعة املستمرة للمتدربين تجعل املدرب يكتسب املرونة الالزمة.

األتصال فن البد من إتقانه فاملدرب يعتمد أساسا علي هذا الفن في  القدرة علي األتصال : -ز

دئ األساسية في حالتين وهما عندما يكون هو تنفيذ عملية التدريب لذا البد من إتقان املبا

املتحدث وعندما يكون هو املنصت وهذه املبادئ تتمثل في القدرة علي التعبير وتنوع نبرة الصوت 

ومراعاة أشكال ودالالت األتصال غيال اللفظي والبد من مراعاة املدرب بأنه يتصل مع املتدربين 

 .واليتصل بهم فهنا األتصال أقوي 
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 مهارات رئيسية حاكمة ملدي فعالية املدرب : .3
 هناك مهارات رئيسية حاكمة ملدي فعالية املدرب في مجال العرض والتقديم. 

 والسيطرة علي قلق املواجهه الحميد. –اإلدراك ... يشمل قلق املواجهة وما قبلها  

مال وبناء جسم إدارة عملية العرض ... تشمل التهيئة واألفتتاح وتقديم األهداف وجدولة األع 

 العرض.

إدارة التفاعل اإلنساني ... تشمل تحفيز املشاركين وإدارة النقاش وفن أستخدام األسئلة واألجابة  

 عليها وآداب املرح داخل جلسة التدريب وسلوكيات السيطرة علي الوقت داخل جلسة التدريب.

ة والبصرية والتصميم إدارة مساعدات التقديم وتكنولوجيا العرض ... تشمل الوسائل السمعي 

الداخلي لقاعة التدريب وسيكولوجية األلوان وتأثيرها علي التدريب وإعداد وكتابية املواد 

 .التدريبية

 يتضمن هذا العنصر عدة نتائج من أهمها: :اإلدراك -أ

  أن قلق املواجهة الذي يشعر به املدرب عند مواجهته لجمهور املتدربين السيما عند

يعتبر أمرأ طبيعيأ بل ان بعضا من هذا القلق قد يعتبر أمرأ إيجابيأ ملا ممارساته األولي 

 يمثله من قوة دافعة للمدرب.

  ان ذهاب املدرب إلي قاعة التدريب مبكرأ وقبل وصول املتدربين يعتبر أحد القواعد

الذهبية التي تساعد في سيطرة املدرب علي ما قد يتعرض له من قلق وذلك من خالل 

 القاعة والتعرف عليها واألستعداد ملا سيتم عرضة واستقبال املتدربين.الدخول الي 

  ان مايبذله املدرب من جهد في التخطيط والتنظيم املسبق ألفكاره وترتيب املواد

التدريبية وعمليات التصور والتخيل ملا سيتم عرضه والتدريب الذهني ملا سيقوم به 

 ي مواجهة القلق.كل ذلك من العوامل املساعدة واإليجابية عل

 يتضمن هذا العنصر النتائج التالية : إدارة عملية العرض : -ب

  ان اختيار املدخل املناسب لعملية التقديم والعرض واجتياز املقاومة النفسية لعبء

عملية املواجهة تحتاج من املدرب مهارة خاصة تسهل له االنتقال السلس من مرحلة 

الحر بمساعدة القوي اإليجابية للموقف  التهيئة لألنطالق الي مرحلق التحليق

 .التدريبي
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  تتنوع وتتعدد أشكال املداخل التي يستخدمها املدربون ومنها املقدمة النظرية الكثيفة

والصدمة التدريبية واألسئلة املفتوحة والتعارف والتعريف بالبرنامج ولكل من هذه 

يحسن اختيار املدخل الذي هو الذي املداخل مزاياها وعيوبها واملدرب الفعال 

 يتناسب مع املوقف التدريبي.

  من القواعد الهامة التي يجب ان يراعيها املدرب عند اختياره للمدخل املناسب لعملية

التقديم والعرض مراعاة التنوع واملرونة بمعني عدم تثبيت نفس املدخل لكل 

ضاعة الوقت في اللقاءات التدريبية وعدم إفراط املدرب في تقديم نفسه وعدم إ

 التقديم والتعارف الرسمي اململ وضرورة إشراك املتدربين منذ البداية.

  لن يكتمل أي استعراض ملرحلة التهيئة واألفتتاح للبرنامج التدريبي دون اإلشارة إلي

 املتدربين بدايةأهداف ومكونات البرنامج لذلك يجب أن يحرص املدرب علي أن يخبر 

 لي معرفة التفضيالت املتوقعه منهم.بهذه األمور كما يحرص ع

 : يتطلب بناء جسم العرض مهارات ثالثة وهي 

 بمعني تدعيم النقاط التي يعرض لها املدرب وذلك من  تدعيم العرض ...

خالل األستعانة باألرقام واإلحصائيات والتعريفات والقصص واألمثلة 

 والتشبيهات.

  من فكرة ألخري والربط بين  .. ويقصد بذلك االنتقال.األنتقاالت أو الربط

أجزاء املوضوع التدريبي حيث يمكن للمدرب استخدام العديد من الطرق 

لتحقيق ذلك مثل األسئلة واإلجابات والحركة الجسدية واستخدام الوسائل 

 املساعدة أو تلخيص سريع للفكرة التي تم األنتهاء منها.

  داث ا يتناسب مع تتابع أح.. بمعني التتابع الزمني لعناصر العرض بم.التتابع

املوضوع قبل الدخول في تفاصيله واألحتفاط بمزيج جيد من األسئلة 

التدريبية وتناول املفاهيم األسهل قبل الدخول في املفاهيم األكثر صعوبة 

واختتام التتابع بمناقشة عن وماذا ذلك؟حتي يفكر املتدربون في أهمية 

 وفائدة البرنامج لهم بأنفسهم.
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 ومن أهم نتائج هذا العنصر مايلي: التفاعل اإلنساني : إدارة -ج

  إن تحقيق البرنامج التدريبي ألهدافه بفاعلية يعتمد بالدرجة األولي علي قدرة املدرب

علي تعديل سلوك املتدربين أو تحسين األداء واليكمن في قدرته علي تزويدهم 

 باملعلومات املرتبطه باملوضوع التدريبي.

  األسئلة من األساليب املفيدة لتحفيز املتدربين علي املشاركة وفي هذا يعتبر أستخدام

الخصوص من املفيد ان يراعي املدرب طرح بعض األسئلة التي يمكن ألي متدرب أن 

يجيب عنها بسهولة وان يصمت للحظات بعد توجيه السؤال مع ترك وقت كاف 

 للمجموعة إلعداد الرد علي أسئلته.

 ي يحرص علي توفير جو من األحترام املتبادل بينه وبين املدرب الفعال هو الذ

املتدربين عند إدارة الحوار فال يثير وال يستثار ويعترف بقيمة وجهات نظر املتدرب 

 ويستخدم الدعابة الطبيعية الجيدة.

  تعد الروح املرحة في مجال التدريب عامال هاما في ابعاد امللل عن قاعة التدريب

ة التدريبية وتشجع علي زيادة استجابة املتدربين ملوضوعات وتخفف من جفاف املاد

التدريب واإلقالل من إحساسهم ببطء مرور الوقت وكل ذلك يعتبر من األمور 

 اإليجابية مع ضرورة مراعاة آداب املرح داخل القاعة.

 : ويتضمن هذا العنصر النتائج التالية: إدارة مساعدات التقديم وتكنولوجيا العرض -د

 ساعدات التقديم وتكنولوجيا العرض أدوات مساعدة للمدرب حيث تحقق تعتبر م

له العديد من الفوائد مثل إلقاء الضوء علي النقاط الهامة وعرض املادة التدريبية 

 بطرق جذابة وشيقة وجذب انتباه املشاركين.

  يجب ان يتناسب استخدام مساعدات التقديم وتكنولوجيا العرض مع الهدف من

 حيث تضيف الي موضوع التدريب فهي ليست هدفأ في حد ذاتها.استخدامها ب

 حيث يعد االفراط في استخدامها بصرية سمعاألقتصاد في استخدام املساعدات ال

 أمرأ غير مرغوبأ وبحيث اليستغرق استخدام كل منها إال دقائق معدودة.

 استخدام املساعدات البصرية في عرض األشكال والصور , فالرسوم  التركيز علي

 البيانية وخرائط التدفق وتعمق من فهم املتدربين أكثر من الكلمات واألرقام.
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  يجب ان تكون وسائل العرض املرئية بسيطة وغير معقدة وبشكل يؤدي إلي متابعة كل

 املتدربين لها بسهولة وال تشتت انتباهم.

  تيب الشائع للجلوس في قاعة التدريب هو الجلوس علي شكل حرف إن الترU 
ويساعد ذلك علي إمكانية ان يري املتدربون بعضهم البعض بينما يقوم املدرب 

بعملية التقديم والعرض وهناك أشكال أخري قد يلجأ إليها املدرب مثل الجلوس في 

 شكل دائرة مفتوحة.

  فعالية :طريقة تفكير وأسلوب املدرب األكثر  .4
 تفكير وأسلوب املدرب األكثر فعالية يجب ان تتسم بمايلي :

 خلق مناخ مشجع للتدريب. 

 تنمية اهتمام املتدربين علي مدار البرنامج. 

 األستفادة القصوي من خبرات املتدربين. 

 الهيكلية املنطقية في عرض املوضوع. 

 استخدام النشاط التدريبي لضمان مشاركة املتدربين. 

 أهداف محددة للعملية التدريبية.وضع  

 التكرار لزيادة األحتفاظ باملعلومات. 

 حفز املتدربين علي التعلم. 

 أستخدام الحواس الخمسة للمتدربين. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9
 

 

 

 الخالصة: .5
مظهرك أحد مفاتيح نجاحك فالذي يراه املتدربون في البداية هو املظهر والشك ان االهتمام  

وال نقصد بذلك قيمة ما يرتديه  التي تعبر عن شخصية صاحبهاباملظهر احد الجوانب الهامة 

املدرب ولكننا نركز وبالدرجة األولي علي مناسبة املظهر للقاء التدريبي والتناسق والتناغم بين 

ا في تيب املدرب ألدواته واملواد التي يستخدمهمكونات امللبس كما نقصد باملظهر ايضا تنظيم وتر 

 اللقاء التدريبي.

الجلوس أثناء إدارتك للجلسة التدريبية وأثناء حديثك فالوقوف أمام املتدربين والحركة تجنب  

املتوازنة تعطي فعالية وحيوية أكثر ويمكنك الجلوس للحظات أثناء أنشغال املتدربين في حل أحد 

 التمارين التدريبية أو تعبئة أحد االستقصاءات.

ات األساسية للمدرب الفعال ويتضمن ذلك قدرة إجادة األتصال مع املتدربين تعتبر من املهار  

املدرب علي تفسير دالالت االتصاالت غير اللفظية للمتدربين باألضافة إلي متابعته ملا يؤتيه من 

 حركات وتعبيرات وإيماءات أثناء تناول املوضوع التدريبي.

إلي  ملدرب الفعالجذب انتباه املتدربين ملا يعرضه املدرب أحد األهداف األساسية التي يسعي ا 

تحقيقها والحفاظ علي روح من الود واملرح أثناء اللقاء التدريبي من األمور املرغوبة ويضاف إلي 

 ذلك أستخدام املدرب لألسئلة للمساعدة علي مشاركة وتفاعل مجموعة املتدربين.

من العادات املرغوبه للمدرب الفعال التخطيط واإلعداد املسبق للجلسة التدريبية إبراز انتقاله  

الة والتمهيد النتقاله الي فكرة جديدة إز من فكرة إلي أخري سواء بتلخيص الفكره التي انتهي منها 

ي املواعيد ها فماهو مكتوب ويتعلق بالفكرة التي انتهي منها وبدء الجلسة التدريبية واالنتهاء من

 املحددة.

تتعدد مقومات املدرب الفعال فتشمل الرغبة في العمل والقدرة علي العمل والسيطرة علي جوانب  

املادة التدريبية واالختيار الجيد ألساليب التدريب والقدرة علي التحفيز واملرونة والقدرة علي 

 األتصال.

 درب في أربع مهارات هي :تتمثل املهارات األساسية الحاكمة ملدي فعالية امل 

  والسيطرة علي قلق املواجهه الحميد. –اإلدراك ... يشمل قلق املواجهة وما قبلها 

  إدارة عملية العرض ... تشمل التهيئة واألفتتاح وتقديم األهداف وجدولة األعمال وبناء جسم

 العرض.
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 ش وفن أستخدام األسئلة إدارة التفاعل اإلنساني ... تشمل تحفيز املشاركين وإدارة النقا

واألجابة عليها وآداب املرح داخل جلسة التدريب وسلوكيات السيطرة علي الوقت داخل 

 جلسة التدريب.

  إدارة مساعدات التقديم وتكنولوجيا العرض ... تشمل الوسائل السمعية والبصرية

كتابية وإعداد و  والتصميم الداخلي لقاعة التدريب وسيكولوجية األلوان وتأثيرها علي التدريب

 املواد التدريبية.

 تفكير وأسلوب املدرب األكثر فعالية بمايلي :تتسم طريقة  

 .خلق مناخ مشجع للتدريب 

 .تنمية اهتمام املتدربين علي مدار البرنامج 

 .األستفادة القصوي من خبرات املتدربين 

 .الهيكلية املنطقية في عرض املوضوع 

  مشاركة املتدربين.استخدام النشاط التدريبي لضمان 

 .وضع أهداف محددة للعملية التدريبية 

 .التكرار لزيادة األحتفاظ باملعلومات 

 .حفز املتدربين علي التعلم 

 .أستخدام الحواس الخمسة للمتدربين 

 نهاية الجزء األول 

 تحياتي

 دكتور فرج عبدالبديع فرج أحمد

 


