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  دايف ماير السيِّد مؤلف الكتاب :بقلم

  

  .ساعدك عىل أن تُصبح أكرَث نجاحاً يف مهنتك كمدرِّبيُ سإن الكتاب الذي تحمله بني يديك هو مرشوع نأمل أنه 

أيدي اآلالف  ف هذا الكتاب كأداة مهمة بنييق ،فة يف اللغات االنكليزية واإلندونيسية واألملانيةه املختلسخِ وبنُ  ،حول العامل
ة، وحتامً دهم عىل تطوير العملية التعليمية واألُطر الناِظمة لها إىل فضاءاٍت أكرث فعاليَّ من محرتيف التدريب والتعليم، يساعِ 

لك نفس  رين، سيحمُل ، والتي تقدمها مشكورًة إيالف تهذه سخته العربيةنُ بالكتاب إنني واثق من أن  .أكرث رسعة أيضاً 
مالنتائج، ويُ  ، وتحرز نتائج استثنائية يف كعدك عىل أن توقد إبداعَ سيُسا هيحذوين األمل أن. ساعدك عىل إحراز نفس التقدُّ

ث باللُّغة العربية   .مهنتك التدريبية يف العالَم املتحدِّ

. ال ما يقوله أو يفعله املعلم ،أو يفعله املتعلّم حصل نتيجًة ملا يقولهوهي أن التعلُّم يَ  ،يعتمد هذا الكتاب عىل فكرة بسيطة
 ،ففي نهاية املطاف. يتم ومن ثم أن يفسح الطريق أمام التعلّم يك ،ببساطة أن يوقد العملية التعليمية إن مهمة املعلم هي

 ،وإمنا هو عملية تحويل هذه املعلومات إىل معرفة ذاتية شخصية ،ليس التعلّم مسألة تجميع معلومات من قبل املتعلم
  .وقابلة للحياة

وذلك عن  ،محرزاً يف الوقت عينه نتائج أفضل ،وفِّر الكثري من الوقتكيف ميكنك أن ت هذا الكتاب أيضاً  يرشُح لكسوف 
إنك ستحتاج بني . العروضو بدالً من املواد  طاتاوقامئة عىل النش ،طريق تصميم برامج تدريبية متمحورة حول املتعلِّم

ت التعليمية دعَم النشاطا ولكن مهمة هذه العروض ال يجب أن تتعدى ،هذا أمر مؤكَّد ،الفينة والفينة إىل تقديم العروض
  .ال أن تحل محل هذه النشاطات ،وإيقادها

ون عىل أن الطريقة الوحيدة لتعلُّم نحن جميعاً متفق. أفضل التعلُّم هو ما يأيت من خالل القيام باملهمة بشكل مبارش
إن هذه الحقيقة تنطبق عىل كل يشء يف عامل التعليم ! عرٍض للرشائح أو قراءة كتاب وليس حضور ،السباحة هي السباحة

  .نحن نتعلم من خالل الفعل :دون استثناء

م املعلومات ،إذاً  الذي ياق تخلق السِّ أن : تعليمية حقيقية بيئةً  تَُهنِدسبل أن  ،إن مهمتك الجديدة كمدرب مل تعد أن تُقدِّ
املعرفة إىل وأن يِصلوا  ،يُنِتجوا خربتهم الخاصة يف موضوع التعليمأن  ،من خالل التعاون فيام بينهم ،يتيح للمتعلمني

أن و  ،آفاقهم عواسوف يكون عليك أن تثري التحدي لدى متدربيك ليوسِّ . ذلك املهارات الالزمةويبُنوا يف طريق  ،املطلوبة
وأن  ،بل أن تطرح األسئلة ،وأال تُعطي األجوبة. الجديد للامدة العمليةهم ولفهمِ  ،تاركاً الحديث لهم ،قدر املستَطاع تتصمُ 

ة مسبقاً يف بعض األحيان املجموعة إىل ما هو أفضل  ل إلبداعك وإبداع متعلِّميك أن يوصالالترتك املج ،مُتزِّق الخطط املعدَّ
  .وأكرث إرشاقاً 



بل إن مهمته األساسية  ،عك عىل تصميم برامجك بشكل أرس مساَعَدتِ  ليست مجرَّد هذا الكتاباملرجوة من ة همَّ املإن : تذكَّر
علة إىل ك الفرصة هي َمنح ومتعة  ،أن يَتََعلَّموا برسعة أكربليُتَاَح لهم  ،العربية يف كل مكاناللغة  يثمتحدِّ لتنقل هذه الشُّ

  !مرحباً بك يف رحلة التعلُّم الرسيع. وفعاليِّة ال تُقاَرُن بأيَّ مقاربة أخرى يف عرص التعليم الحديث ،أعظم
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 The Acceleratedال بد من اإلشارة إلى أن العنوان األصلي للكتاب 
Learning  ً ُ التعلّ : يعني حرفيا كان ال بد من اتخاذ  ،هنا. رَّعَس م امل

العنوان قليالً لتجنب هذا العنوان التقني " حتريف"قرار فيما يتعلق بـ 
لكن وجدنا أن من الواجب اإلشارة إلى االختالف وتوجيه . البحت

ً َس وليس  ،سرَّعيُ عناية القارئ العربي إلى أن التعلم    .بالفطرة ريعا

  

  
  هيئة التحرير

   



  



 

  !نتائج أكبر ،تحضير أقل
  السريع التعلُّمقصة من الواقع تروي كيف يعمل 

 
إال أنني أحببت  ,الرغم من أن هذه القصة سرتد جمدداً يف أحد فصول الكتابعىل 

 التعلُّملتكون بمثابة االنطالقة لكل من يرغب أن يدخل يف روح  ,أن أبدأ هبا
 .الرسيع قبل البدء يف تفصيل أفكاره عرب الكتاب

 

يف اليوم  ,كنا يف مدينة ألبكركي يف نيو مكسيكو ,مل تكن الساعة قد جتاوزت التاسعة صباحاً 
الرسيع يف واحدة من كرب رشكات إنتاج  التعلُّماخلتامي من دورة مؤلفة من ثالثة أيام عن 

أحد  ,كاملة طارئة لدايفدوكانت مُ  ,جرس اهلاتف نَّ رُ . أنصاف النواقل يف الواليات املتحدة
 .قال دايفد أن عليه أن يغادر القاعة ملدة ساعة ونصف. املشاركني يف الدورة

كة تقوم هبا يف املبنى ما حدث أن أحد املدربني يف دورة توجيهية للموظفني اجلدد كانت الرش
ب يف حملَّ  لَّ وكان دايفد هو الوحيد الذي يمكن أن حيَ  ,املجاور قد اضطر للتغيب ه بحكم أنه قد درَّ

ر دايفد فكَّ . كان مطلوباً منه أن يعطي حمارضة عن إجراءات األمان يف الرشكة. نفس الدورة سابقاً 
ر ولكن رسعان ما تذكَّ  ,أنه غري جاهزواعتقد لوهلة  ,أن موضوعات املحارضة مل تكن يف حوزته

ملعت . عملية خلق وليس استهالكالرسيع والذي يقول أن التعليم هو  التعلُّماملبدأ األسايس يف 
 .الفكرة يف رأسه وابتسم
ة صيَّ كانوا قد أُختموا بمحارضات ختصُّ . وجد املتدربني يف حالة شبه غيبوبة ,عندما وصل إىل القاعة
طلب دايفد من  ,مع وصوله. وقد فقدوا حتى تركيزهم البسيط ,لفائتعىل مد األسبوع ا

كان عليهم : دهم بالتعليامتثم زوَّ  ,املتدربني أن يقوموا بتقسيم أنفسهم إىل أربع جمموعات صغرية
بغرض أن حياولوا معرفة ما يمكنهم معرفته عن  ,أن جيوبوا أرجاء الرشكة ملدة عرشين دقيقة

ويوجهوا  ,كان عىل املتدربني أن جيروا مقابالت مع موظفني عىل رأس عملهم. األمان أثناء العمل
ما الذي علينا : ما هي أهم مالحظات األمان التي يمكن أن تقدمها لنا? أو: إليهم أسئلة من نوع

ما هو أسوأ ما يمكن حدوثه أثناء العمل يف : صاف النواقل? أواالنتباه إليه أثناء العمل يف إنتاج أن
 الرشكة?

15



 

وقد خرجوا حقاً من الغيبوبة التي  ,سعداء ,تحمسنيكانوا مُ  ,عاد الفريق بعد عرشين دقيقة بالتامم
مل يكن عىل دايفد  ,عندما بدأت كل جمموعة برشح ما حصلت عليه. وجدهم فيها عند وصوله

كان املتدربون قد  ,ومع هناية التقديم. مرات بأسئلة من هنا أو هناكسو توجيه احلديث بضع 
تي وبدالً عن الساعة ونصف ال. بذكر كل ما كان من املمكن لدايفد أن يعلمهم إياهبأنفسهم قاموا 

 . دقيقة فقطاستغرق األمر مخسني ,كانت مقررة
ربون باإلمجاع أن تلك كانت وقال له املتد ,حصل دايفد عىل نوبة تصفيق حاد يف هناية املحارضة

 .كلّهاالدورة التدريبية  يفأفضل حمارضة 
والتي سرتد يف هذا  ,الرسيع تعلّمللبعض املبادئ األساسية  ,وبطريقة رائعة ,ص هذه القصةلخّ تُ 

 :وأمهها ,الكتاب
الز مشاركة املتدربني العزِّ تُ  .١  .ة عملية التعليمفعَّ
البل هو خلق  ,ختزيناً سلبياً للمعلومات التعلُّمليس  .٢  .للمعرفة فعَّ
عزِّ  .٣  .لدرجة عالية التعلُّمز التعاون بني املتدربني عملية يُ
إن النتائج التي تعطيها النشاطات التعليمية غالباً ما تكون أكرب من تلك التي تعطيها  .٤

 .وهي تستغرق وقتاً أقل يف التحضري أيضاً  ,املحارضات
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الرسيع ملا  التعلُّمفيام ييل بعض املقرتحات التي ستفيدكم يف تطبيق 
 .فيه مصلحة عملكم

  السريع واللهو الفارغ التعلُّمانتبه إلى الفرق بين 
. وهو الوصول إىل النتائج ,الرسيع هدف واحد وواضح تعلّمللإن 

ال بد من االنتباه إىل الفرق الكبري بني ذلك وبني تلك النشاطات 
عي اإلبداع واخللق وحتاول جذب االنتباه إليها بشتى دَّ التي تَ 

دون مالحظة أن نتائجها العملية عىل التدريب قليلة أو  ,الوسائل
 .وأهنا ال تعدو كوهنا مضيعة كبرية للوقت ,حتى معدومة

 ,ما يؤدي املهمة افعل"الرسيع هو  التعلُّمإن املبدأ األسايس يف 
الرسيع ليس  تعلّمالف ".واستمر يف البحث عام يؤدهيا بشكل أفضل

عينة  مرتبطاً بتقنيات أو أساليب أو وسائل الرسيع  تعلّملليمكن . مُ
أو  ,أو أن يستثمر بعضاً منها ,أن يعمل بدون هذه األمور متاماً 

إن املعيار الوحيد هو ما يمكن أن يؤديه . مجيعها دفعة واحدة
 .استعامهلا من نتائج

الرسيع يفصل نفسه عن املقاربات التي  التعلُّممن املهم أن نفهم أن 
ابةحتاول أن تكون   فيه الذي يفصل ذاتهيف الوقت  ,بدون فائدة جذَّ

نفسه عن املقاربات اجلامدة التي ال تتفاعل مع املحيط والتي تكون 
وال بد من  ,هنالك مكان للهو ومكان للجدية. جدية بشكل جامد

الرسيع  التعلُّميسعى  ,من خالل هذا اجلمع. مجع الطرفني معاً 
 .واخلروج بنتائج استثنائية التعلُّملتعزيز عملية 
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  آخر صرخات التعليم
الرسيع هو أحدث ما توصل إليه البحث احلديث يف عامل  التعلُّمإن 

 :يمكن تلخيص ذلك يف النقاط التاليةو. التدريب اليوم
الرسيع عىل أحدث ما توصل إليه العلم يف  التعلُّميعتمد  •

 . التعلُّمجمال دراسة الدماغ واملقدرة عىل 
يمتلك القدرة عىل توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية  •

 . الرضورةوالبسيطة عند 
 .ومرن حٌ تِ نفَ مُ  •
الني التعلّميضمن مشاركة امل •  .ة يف العملية التدريبيةفعَّ
 .يتقارب مع مجيع األساليب التدريبية •
 .عيد إليها إنسانيتهاويُ  التعلُّميزيد احليوية يف عملية  •
 .ممتعاً  التعلُّميسعى جلعل  •
 !ثم النتائج ,ثم النتائج ,يلتزم بقوة بإحراز النتائج •

بل يرتك املجال  ,الرسيع أساليباً من اإلسمنت التعلُّمس ال يؤسِّ 
واملادة التي  ,واسعاً للمرونة وفقاً للمؤسسة التي يتم التدريب فيها

نحن نؤمن بام قاله الكاتب يف جمال . واملتدربني أنفسهم ,يتم تدريبها
إنه عملية  ,ليس التعليم تطبيقاً لنظام ما": التدريب جاك بارزن

بل  ,ما هيمليس األسلوب  ,ففي هناية املطاف ".لدائماالجتهاد ا
 .النتيجة

  تهااَرَدَج تْتََبأثْمقاربةَ 
 ,الرسيع التعلُّمتستعمل املئات من املنظامت حول العامل مقاربات 

ويستمر عدد من ينضمون هلذه املسرية بالتزايد بشكل دائم مع 
 :ومنها ,الرسيع التعلُّماكتشاف العديد من املدربني مزايا 

 .تصميم الربامج بشكل أرسع •
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 .القابل للقياس التعلُّمحتسني  •
 .موظفني أكثر إبداعية وإنتاجية تأهيل •
 .توفري الوقت واملوارد عىل الرشكات •

 :عىل سبيل املثال ال احلرص
ز عىل صمَّ  مت رشكة ستانيل الثانية تطويراً لربناجمها التدريبي ركّ

تقليص زمن الدورة من عرشين ساعة  تمَّ . "عامل حقيقي"خلق بيئة 
 .يف النتائج القابلة للقياس% ٣٠ن بنسبة مع حتسُّ  ,إىل ثامين ساعات

من كربيات رشكات جتارة التجزئة يف  واحدةاستخدمت  ,أيضاً 
الرسيع لتقليص مدة التدريب من  التعلُّمأمريكا الشاملية أسلوب 
طاء املجال تم ذلك ببساطة من خالل إع. يومني إىل أربع ساعات

للمدراء أن يتعاونوا معاً ويقوموا بخلق برناجمهم التدريبي الذايت 
قال تسعون يف املائة من املتدربني أن مهاراهتم اإلدارية قد . وتطبيقه

وهو ما مل حيدث أبداً قبل تطبيق  ,ازدادت بشكل قابل للقياس
 .الرسيع التعلُّم

ا هيمنا هنا هو التأكد وم ,هنالك املزيد من األمثلة التي سييل ذكرها
ثْبَت ال التعلُّمإن : من إيصال رسالة حمددة الالرسيع مُ وهو . يةفعَّ

فقِ  ب ودون أن يسبِّ  ,العملية التدريبية معناها دَ يعمل دون أن يُ
 .كذلكالضغط للمتدربني 

  يد واحدة ال تصفق
: هيال بد من أن متتلك جناح ,الرسيع التعلُّمللتحليق يف عامل 

وستجد نفسك  ,جرب الطريان بجناح واحد. واالنفتاحاالرتياب 
حني نحاول . دم باألرضطيف دوائر تضيق تباعاً حتى تصحتلّق 

أو حني نفشل يف تطبيق  ,الطريان بأحد اجلناحني دون اآلخر
نجد أنفسنا  ,املبدأين بشكل متوازن لتخطي العوائق التي تواجهنا
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 التعلُّموعن  ,التعليميةوقد ابتعدنا عن الغاية األساسية لعمليتنا 
 .الرسيع الذي يوصل للنتائج يف زمن قيايس

  االرتياب
عي احلداثة والقدرة عىل هنالك الكثري من أساليب التدريب التي تدَّ 

فارغاً  أقرب ألن يكونإال أن الكثري منها  ,حتقيق النتائج اجلبارة
,ين لنفسكدِ فأنت تَ  ,ولذلك. مضمون وغري ذي  

وللمنظمة التي تعمل ,وألمانتك العلمية  
اكاً   رتاباً وشكّ ما يمر  يف كلِّ فيها بأن تكون مُ  

المن أمامك حتى تثبت  ال تسمح لنفسك. يتهفعَّ  
قبل أن تسميها  التعلُّميف  "ثورات"أن تقع فريسة ملا تسمي نفسها  

 . أنت كذلك
دون أن نقف  ,نجد أنفسنا أحياناً مندفعني جتاه التكنولوجيا احلديثة

وأحياناً أخر نسمح . ونناقش أنفسنا يف مبادئ التعليم األساسية
باحليل  ,"املتعة واللعب"ألنفسنا باالنبهار بالطرائق التي تركز عىل 

أي دليل كل ذلك دون أن يكون لدينا ... بالتقنيات اللطيفة ,الذكية
َ مهام كان صغرياً   .ق أية نتائج قابلة للحياةقِّ عىل أهنا حتُ

ستجد نفسك  ,ألنك إن مل تفعل ,أن متارس االرتياب فيد إذاً من املُ 
مقابل أن جتعل لكثري من الوقت واجلهد واملوارد يف تَ اقْ فَ نْ وقد أَ 

ودون أية نتائج ملموسة  ,"الفراغ"و "للتفاهة"من عملك أقرب 
 .عىل املد البعيد

  االنفتاح
ال بد من احلفاظ عىل  ,ومع أمهية التشكك واالرتياب ,باملقابل

 َ إن . ق نتائج ملموسةقِّ االنفتاح جتاه التجارب التي يمكن أن حتُ
ة وغري قابلة للتوقف ستمرّ وبمجرد أن . احلياة هي عملية تطور مُ

أو عرفنا كل ما يمكن أن  ,نعتقد أننا قد رأينا كل ما يمكن أن نراه
لذين هلم الوحيدون ا. نكون قد وصلنا إىل نقطة خطرية جداً  ,نعرفه
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أما بالنسبة ! أن يقولوا أهنم قد شاهدوا وعرفوا كل يشء هم املوتى
فاحلياة لن تتوقف عن طرق أبواهبم بكل جديد يف كل  ,لألحياء
فسيعرفون كيف  ,وإذا كانوا من االنفتاح بام يكفي ,وقت

اليستفيدون مما هو حقيقي و ة فعَّ  .يف هذه اجلِّدَّ
َ بطبيعتها احلياة  ولذلك  ,وكذلك اإلنسان ,د دائمدُّ هي عملية جتَ

ال يمكن لك احلكم برداءة أي يشء ملجرد أنه . ينبغي احلذر
إن . عنها "دٌ عِ تَ بْ مُ "أو  ,عن ثقافة مؤسستك "غريب"و  "جديد"

فقط . كام أنه ليس بالرضورة جيداً  ,بالرضورة اجلديد ليس سيئاً 
ربالبحث والتجريب يمكن لك أن تستمر يف  َ  ,التطوُّ من  زاً الغثَّ يِّ ممُ

 .غنياً جتربتك الذاتية واملهنية والروحيةومُ  ,السمني
إن ممارسة االرتياب واالنفتاح بتوازن حقيقي هو طريقك 

 .للمحافظة عىل جودة التعليم ونتائجه

  مقاربة جديدة في عصر التعليم
لتلبية  ,نحن اليوم بأمس احلاجة لتجديد مقاربتنا ملوضوع التعليم

إن التغيريات املطلوبة هي . ديث العايل النشاطحاجات جمتمعنا احل
لِّيةهي ,تغيريات بنيوية وليست جتميلية لِّيةوليست ش كُ  .كُ

ت يف عرص دَ لِ والتي وُ  ,اعتادت املقاربات التعليمية الكالسيكية
أن تنظر نظرة املعمل إىل العملية  ,النهوض الصناعي األول

املقاس  ,م اخلارجيالتحكُّ  ,وضع املعايري ,املكننة: التعليمية
جتزئة العملية  ,)العصا واجلزرة(الرشوط السلوكية  ,الواحد
ى سمَّ والتي تُ (والرتكيز عىل تقنية املتحدث واملستمع  ,التعليمية

أيضاً تقنية املدرس الذي يسكب املعلومات والطالب الذي 
كان االعتقاد السائد أن هذه هي الطريقة الوحيدة !). رشخُ يَ 

 .للحياة الرتيبة املكررة يف مصنع تلك األيام لتحضري العامل

21



 

َ ة التدريب أن حيفلم تعد مهمَّ  ,أما اليوم العامل املطيعون سهلوا  رضَّ
ن دائامً ياملستعد ,ل املنفتحني ذوي املعرفةالعامّ  وإنام حتضريُ  ,االنقياد

مل تعد مهمة . المتصاص املعارف احلديثة وتطوير أساليب عملهم
وا من يعمل يف خطوط جتميع ال حتتاج ألي مهارة رضِّ املدربني أن حيُ 

وإنام إيقاد طاقات العامل العقلية والنفسية يف جماالت  ,أو معرفة
 .تعلّمالالتفكري وحل املشاكل واخللق و

 ,باملشاركة الكاملة للمتدرب "عرص التعليم"يتميز التدريب يف 
 ,ذايتالتحفيز ال ,التنوع يف وسائل التدريب ,التعاون احلقيقي

باإلضافة إىل  ,اإلحساس باملتعة واحلامس جتاه عملية التدريب
ملاذا? ألن . التكامل األشمل للتعليم مع احلياة العامة يف املؤسسة

 !إنه العمل بحد ذاته ,مل يعد بعد اليوم حتضرياً للعمل التعلُّم
يعتمد استمرار عمل املؤسسة كام استمرار وجود الفرد فيها عىل 

الترصفات الرتيبة  تعلّمهنا  تعلّمالوال نعني ب. التعلُّمالقدرة عىل 
كيفية  تعلّموإنام القدرة عىل  ,املكرورة والقدرة عىل إعادة إنتاجها

 .والنمو الدائم واحلقيقي ,اخللق ,التقيص ,كيفية السؤال ,التفكري
فإن إجياد الوسائل لترسيع هذه  ,التعلُّموبام أننا نعيش اآلن ثقافة 

 .و يشء أسايس للغايةالعملية ه

  الغاية من هذا الكتاب
ليست الغاية من هذا الكتاب أن حيتوي عىل كل ما يمكن أن يُقال 

ن ة والعرشيراته عرب السنوات اخلمسالرسيع وتطوُّ  التعلُّمعن 
ال حيتوي هذا الكتاب عىل أية مناقشة  ,فعىل سبيل املثال. املاضية

وهو موضوع متت تغطيته بشكل  ,١لنظرية غاردن عن الذكاء املتعدد
ال وكذلك فإنك لن جتد . وكاف من قبل بعض املؤلفني اآلخرين فعَّ

اللغات يف باكورة  تعلّميف هذا الكتاب التفاصيل الكاملة لطرائق 

                                                            
١ Multiple Intelligences, Garden. 
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ها ها لوزانوف وسامَّ مَ الرسيع التي صمَّ  التعلُّم
)Suggestopediaوالتي تُعترب من قبل الكثريين االنطالقة  ,)١

 .الرسيع التعلُّماحلقيقية حلركة 
وأن  ,أن يصل بك إىل قلب األشياء: إن هلذا الكتاب غرض حمدد

الرسيع عىل خمتلف أنواع  التعلُّمعطيك القدرة عىل تطبيق مبادئ يُ 
وكلام  ,باالتساع املمكن ,الربامج التدريبية بالرسعة املمكنة

يريد هذا الكتاب أيضاً أن يصل معك إىل أرضية . يهااحتجت إل
َ  ,نفعل ما نفعله "ملاذا"صلبة يف فهم  ق قِّ وهو ما سيسمح لك أن حتُ

 !والنجاح املؤكد ,اإلبداع املستمر ,املرونة ,النتائج املرجوة بالذكاء
وإنام كمنصة وثب  ,مل يُكتب هذا الكتاب كأطروحة أكاديمية ,إذاً 

لـ فهو ال يتوجه إىل ا. املبارش والعميل لالنطالق نحو الفعل
هتمني" الرسيع وهم عىل  التعلُّممماريس إىل  بل ,الرسيع تعلّمالب "مُ

هؤالء الذين يقفون يف اخلطوط األمامية ويرغبون  ,رأس عملهم
اً إذا كنت واحد. يف عامل اليوم التعلُّمبتقديم مسامهاهتم يف حركة 

طِيكفهو  ,عليك إذاً أن تتمسك هبذا الكتاب ,من هؤالء يُعْ  سَ
ز موهبتك وتستجيب لندائك زِّ عَ اإلهلام واألفكار اجلميلة التي ستُ 

وهو سوف يفتح لك الطريق للوصول إىل نتائج  ,الداخيل للعمل
 .واالستمتاع بعملك كام مل تفعل من قبل ,مذهلة

   

                                                            
١ Suggestopedia :موسوعة املقترحات.  
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  الغاية من هذا الكتاب
وهي املسامهة يف تعزيز  ,إن هلذا الكتاب غاية واحدة فقط ,جمدداً 

 . ١سعادتك وكفاءتك كمدرب
يرغب الكتاب أن يسري بك خارج األطر احلالية ألساليب 

للوصول إىل فهم جديد يكرس نفسه لتزويدك بالطاقة  ,التدريب
 . واإلبداع املستمر والنجاح يف العمل

 :صاً واسعاً جداً عام ستجده يف هذا الكتابخَّ لَ إليك فيام ييل مُ 
 .الرسيع التعلُّممبادئ وفلسفة  •
 .التعلُّممئات األفكار والنصائح والتقنيات لتعزيز وترسيع  •
 .الرسيع التعلُّمأمثلة تطبيقية عن  •
لِّيةنظرة هي •  .عند اإلنسان التعلُّمعىل آلية  كُ
 .فِّر الوقت يف إنجاز الربامجوَ طريقة تصميم رسيعة تُ  •
 .عىل التكنولوجيا املُعتمد  التعلُّمأفكار لتعزيز  •
 .مصادر ملساعدتك يف عملك •

                                                            
وهي  ،"Facilitator"من املهم اإلشارة إلى أن الكلمة املستخدمة لوصف املدرب في النسخة األصلية من هذا الكتاب هي  ١

ل التدريب"ما دُرَِج على ترجمته في األدبيات العربية في موضوع التدريب مبصطلح  ارتأت هيئة التحرير اختيار ". مسهِّ
ً للتبسيط على القارئ العربي  ،في النسخة العربية للتعلم السريع Facilitatorمدرِّب للتعبير عن  مصطلح وذلك توخيا

  )املترجم. (لذا وجب التنويه ،واحلفاظ على سياق اللغة العربية
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  االستخدام األمثل لهذا الكتاب
ستجد يف هذا الكتاب املئات من األفكار والتقنيات التي 

اعِدك تُسَ ولكن ما هو أهم منها مجيعاً هو فلسفة  ,يف عملك سَ
والتي أتوقع منها أن متنحك القدرة عىل  ,الرسيع التعلُّم

 .االستمرارية
الرسيع  التعلُّممن غري املقبول أن يُعترب  همن املهم جداً أن تفهم أنَّ 

الرسيع هو  تعلّمالف. تة من احليل والطرائق والتقنياتكمجموعة ثاب
من التصميم  وتعزيز كلٍّ  التعلُّمنظام متكامل لترسيع عملية 

 .وعملية التدريب يف آن معاً 
من الطبيعي أن التطبيق املبارش لألفكار الواردة يف هذا الكتاب دون 

طِيكبادئها مالفهم احلقيقي لفلسفتها و يُعْ إال أن  ,بعض النجاح سَ
طِيك ,من جهة أخر. هذا النجاح سيكون سطحياً ومؤقتاً  يُعْ  سَ

البدء بفهم املبادئ واألساسيات ومن ثم تطبيق التقنيات املالئمة 
طِيكو. نجاحاً أكرب وأرسخ يُعْ ذلك أيضاً متعة أال تكون جمرد  سَ

ر لتجارب اآلخرين  .بل خمرتع لتجاربك اخلاصة أيضاً  ,مكرِّ
قرأ من الغالف إىل ليست الغا ,أيضاً  ية من هذا الكتاب أن يُ

بل أن يكون مرجعاً متجدداً ودائامً تعود إليه كلام دعتك  ,الغالف
إال أنني أنصح بالقراءة املتأنية ملا تبقى . احلاجة يف السنوات القادمة

بغرض  ,وللفصول الثالثة األوىل من الكتاب ,من هذه املقدمة
ما يمكن  ,الرسيع تعلّمللفهم الوصول إىل األرضية الصلبة من ال

يمكنك بعد . أن يبنى عليه أي اسرتجاع مستقبيل ألفكار الكتاب
 ,ذلك أن تستعرض حمتويات الفصول املتبقية من الكتاب اختيارياً 

وفقاً ملا تراه أكثر إحلاحاً يف عملك أو جتربتك اخلاصة كمدرب أو 
 .لآلخرين "معلم"
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  االنفتاح تجاه التغيير
وأحياناً التخيل  ,يف حاجة دائمة إلعادة النظر يف أفكارناإننا مجيعاً 

اإلنساين والتدريب داخل  تعلّمالفيام يتعلق ب ,عن بعضها
إن الكثري من أساليبنا وقناعاتنا هي نتاج . املؤسسات الكبرية

ة ونحن بحاجة ماسَّ  ,األفكار التي سادت القرن التاسع عرش
ات التعليم احلديث يف للتخفف منها إذا أردنا أن نواجه متطلب

 .القرن احلادي والعرشين
إىل التخيل عن هذه  ,وأنت حرٌّ يف قرارك ,سيدعوك هذا الكتاب

وأن تعتنق ما  ,القرن التاسع عرشبقيك أسرياً ألفكار تُ املبادئ التي 
س لتعزيز نجاحك الدائمهو أكثر جِ  ةً وما هو مكرَّ  .دّ

  اإليجابيات التي تنتظرك
من سيمكنك االستخدام الدائم واحلكيم ملحتو هذا الكتاب 

عىل الكثري من املزايا التي تأيت يف مصلحتك ومصلحة من احلصول 
 :سيمكنك هذا الكتاب من أن ,إذاً . تعمل معهم

 .توقد خميلتك اإلبداعية •
الحتصل عىل املشاركة ال •  .نيتعلّمة من املفعَّ
 .أكثر صحية تعلّمختلق مناخات  •
ز وتُ  عرسِّ تُ  •  .التعلُّمعزّ
ن سوية االحتفاظ بامدة التدريب وتطبيقها العميل يف املؤسسة •  .حتسِّ
ع عملية التصميمتُ  •  .رسِّ
ال تعلّمجمتمعات  تبني •  .ةفعَّ
ن  •  .املبني عىل التكنولوجيا حلد كبري التعلُّمحتسِّ

الرسيع مؤسستك عىل توفري الكثري من  التعلُّمسوف يساعد تطبيق 
بعائد  واالستمتاع ,وبناء قوة عمل أكثر صحية ,الوقت واملال
 .مادياً أم تطبيقياً كان سواء  ,استثامر أكرب
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سيمكن لك أيضاً أن تطبق الكثري من أفكار هذا الكتاب مع 
 .التعلُّمة ومتعتهم أثناء يّ تعلّماللتعزز قدراهتم  ,أطفالك يف املنزل

 

  السريع تعلّمللبعض المبادئ األساسية 
والتي سوف جتدها  ,الرسيع تعلّمللوفيام ييل بعض املبادئ العامة 

ر أننا نبدأ من حاجة تذكَّ . مرشوحة بشكل أوىف عرب فصول الكتاب
 .م هلم ما هو أفضل وأكثر مالءمةاملتدربني لنصمِّ 
مادياً  ,الناس بشكل أفضل يف بيئة صحية تعلّمي :البيئة اإلجيابية

ة يف آن ونعني . وعاطفياً واجتامعياً  بالصحية تلك املرحية واملحفزّ
واملتعة هو أسايس جداً  ,االهتامم ,األمان ,إن إحساساً بالكامل. معاً 

 .اإلنساين التعلُّميف حتسني 
الاملشاركة ال  فعاليَّة األفراد بشكل أكثر  تعلّمي :نيتعلّماملقبل ة من فعَّ

عندما يشرتكون يف العملية التعليمية بشكل حقيقي وحيملون 
بل هو  ,رياضة نشاهدها التعلُّمليس . هم بأيدهيمتعلّممسؤولية 

بل هي ما  ,سلبياً  تعلّموليست املعرفة شيئاً يمتصه املُ . رياضة نلعبها
البشكل  تعلّمخيلقه املُ  الرسيع ألن يكون  التعلُّمولذلك يميل . فعَّ

رْ   .وليس عىل املحارضات أو العروض ,عىل النشاطات زاً كِ تَ مُ
. األفراد بشكل أفضل يف بيئة تعاونية تعلّمي :نيتعلّمالتعاون بني امل

ففي حني أن  ,ولذلك ,االجتامعي التعلُّمهو  التعلُّمإن أفضل أنواع 
 التعلُّميعتمد  ,نيتعلّمالتقليدي يعتمد عىل املنافسة بني امل التعلُّم

 . بينهم فيام الرسيع عىل التعاون
الناس بشكل  تعلّمي: التنوع الذي يقارب كل أساليب التعليم

تسمح  ,أفضل عندما يتوفر لدهيم اخليار الواسع بني أساليب خمتلفة
بدالً . هلم باستخدام كافة حواسهم واالستمتاع بأسلوهبم املفضل
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الرسيع  التعلُّمينظر  ,عن التفكري بالربنامج التعليمي كطبق واحد
ز عىل  قاسإليه كامئدة مفتوحة تُ   .التعلُّمبالنتائج وتُركِّ

. الناس بشكل أفضل ضمن السياق تعلّمي :ضمن السياق التعلُّم
تكون احلقائق واملهارات التي نحاول إيصاهلا بشكل معزول صعبة 

البينام تأيت ال ,الفهم ورسيعة التطاير يف بيئة العامل  التعلُّمية من فعَّ
 ,ونر االنعكاس ,وعندما نستمع للتغذية الراجعة ,احلقيقي

 .ونامرس التقييم والتطوير
 

  ملخص الفروقات
ال بد من االنتباه إىل أن .الرسيع يف بعض املبادئتعلّمالالتقليدي والتعلُّمفيام ييل ستجد مقارنة بني

ة بينهام ,هذه املبادئ هي جمرد ميول لد طريف املقارنة  .وليست تناقضات تامّ
  :السريع ألن يكونالتعلُّممييل  :التقليدي ألن يكونالتعلُّممييل 

اً مرناً صلب
اً ممتعاً وجدياً كئيب
 متعدد االجتاهاتاجتاه واحدذا
 عىل النتائجاً زمركِّ عىل الوسائلاً زمركِّ 

اً تعاونياً تنافسي
اً إنسانياً سلوكي
 متعدد احلواساً شفهي
امً غَ متحكِّ اً يذِّمُ

ز زعىل املواداً مركِّ  عىل النشاطاتاً مركِّ
 اً وجسدياً وعاطفياً عقلي)اً معرفي(اً عقلي
س  عىل النتائجاً سمؤسَّ عىل الوقتاً مؤسَّ
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  السريع التعلُّمروح 
وبصفته . تعلّمالالرسيع هو فلسفة متكاملة عن احلياة و التعلُّمإن 
ة لألموراجلِّ  جديدة كلَّ  نظرةً  لشكِّ فهو يُ  ,هذه هتتم بالتخلص  ,دّ

إهنا تعمل عىل إعادة . التعلُّموإعادة اإلنسانية إىل عملية  ,من املكننة
س ,تعلّمامل ب أو املدرِّ وليس  ,دةساعِ وليس املواد املُ  ,وليس املدرِّ

 .إىل مركز العملية التعليمية ,العروض التوضيحية
لِّيةالرسيع هو عملية هي التعلُّمإن  عندما يتم . وليست جتميلية ,كُ

فإن ذلك سيرتك أثراً عىل النظام بشكل  ,الرسيع التعلُّمتطبيق 
إن الناس الذين . لكُ واملؤسسة كَ  ,كام عىل شخصية املدرب ,كامل

الرسيع عىل أكمل وجه هم أولئك الذين  التعلُّماستفادوا من 
ل املتدربون  ,مط حياةالرسيع كن التعلُّمتعاملوا مع  بحيث حتوَّ

كام . إىل نار تنتظر أن يتم إيقادها ,لدهيم من وعاء ينبغي أن يتم ملؤه
لت الربامج التدريبية من عملية تلقني وصقل ودعاية إىل عربة  حتوَّ

 .حتمل احلياة والذكاء والروح إىل املتدربني
مل الكثري من أجزاء هذا الكتاب ن وأ ,يمكن لك ببساطة أن هتُ

تذهب مبارشة إىل التقنيات التي تناسب ما حتتاجه يف برناجمك 
إال أننا نتمنى وبشدة أال تقفز  ,التدريبي يف الفصول اخلاصة بذلك
وهو أمهية احلفاظ عىل العامل  ,فوق اجلزء األهم من هذا الكتاب

إن . اإلنساين يف ثقافة التكنولوجيا العالية التي نعيشها يف أيامنا هذه
 .التعلُّممل اإلنساين هو العامل األكثر أمهية يف عملية هذا العا

  التعلُّممتعة 
عينة هنالك الكثري من الكتب التي ترشح كيفية استخدام تقنيات   مُ

إن هذا كله مهم جداً بال . وأساليب حديثة ووسائل تكنولوجية
تنسى أن تتحدث عن  ,ولبالغ األسف ,إال أن هذه الكتب ,شك
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إن املتعة هي العامل األسايس الذي يمكن أن . التعلُّمأثناء  "املتعة"
 .ة الناتج عن العملية التعليميةيَّ ة وكمِّ حيدد نوعيَّ 

 التعلُّمني باملتعة هو من أساسيات تعلّمإن االهتامم بشعور امل
إن . إال أن هذه املتعة ال تعني اللهو غري املُفيد وغري املُنتج ,الرسيع

ل بَ تعني اخللق املمتع للمعنى من قِ  ,هتامماملتعة هنا تعني إثارة اال
إهنا متعة التعرف عىل كائن . اب للمضمونوالفهم اجلذَّ  ,تعلّمامل

بكثري من أية تقنية أو أسلوب أو  فعاليَّة وهذه املتعة أكثر . جديد
 .وسائل إيضاح يمكن أن تستخدم إليصال نفس الفكرة

  اإلطار
أن اخللفيات واألفكار  ستالحظ ,هلذا الكتاب عند قراءتك ,نعم

إن الغاية من احلفاظ عىل اإلطار العام هو احلفاظ . ترتابط وتتشابه
إن املسألة هنا أشبه ما تكون بالالزمة . عىل ترابط الفكرة األساسية

 ,ر يف أماكن خمتلفة من املقطوعة املوسيقيةرَّ كَ املوسيقية التي تُ 
عنىً جديداً يف سياق كام تضيف م ,وتعطي انطباعاً خمتلفاً يف كل مرة

الذي  "اإلطار"نحن هنا نضع لك . العمل مع كل انطباع جديد
 تعلّمللوفهمك اخلاص  ,ستبني أنت من خالله أفكارك اخلاصة

 .الرسيع

  نقطة لالنطالق
ل من األشكال بقول الكلمة النهائية يف كوبام أننا ال نرغب بأي ش

وألنه ليس هنالك من وجود ملثل هذه الكلمة  ,التعليم والتدريب
فإننا نرجوك أال تأخذ أياً من أفكار هذا الكتاب أو  ,النهائية

نحن نحاول فقط أن نفتح الباب أمام . استنتاجاته كعقيدة هنائية
ومهمتك أنت أن  ,نوع جديد من التفكري والنقاش والفعل اإلجيايب

 !تقوم هبذا التفكري والنقاش والفعل
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ن لن يتمكَّ  ,اآلن أو يف املستقبل ,ن الرائع الشعور بأن أياً مناإن م
أو الوصول إىل كافة االحتامالت  ,من استنزاف اإلبداع البرشي

استخدم هذا الكتاب  ,إذاً ! أو حتى يف احلياة ,املُمكنة يف التدريب
مْ  ثمّ  ,كنقطة انطالق  .بتوسيع أفقك إىل ما هو أبعد من حمتواه قُ

  السريع لُّمالتعالهدف من 
الرسيع هو فسح املجال أمام املتدربني إلدراك  التعلُّمإن اهلدف من 

واإلحساس  ,إليهم التعلُّموإعادة متعة  ,إمكانياهتم وتوسيع أفقهم
 .وكبرش أيضاً  ,تدربنيكمُ  ,باإلنجاز والسعادة والذكاء والنجاح

  نحو النتائج
الرسيع هو بالدرجة األوىل النتيجة التي يتم الوصول  التعلُّمإن 
الرسيع  التعلُّمإن هذا الربط بني . مةدَ خْ ستَ وليس الوسيلة املُ  ,إليها

من موسيقى أو  ,حيث أن أية وسيلة ,والنتائج هو مسألة جوهرية
طاملا أهنا تؤدي إىل نتائج إجيابية يف  ,أنشطة أو فيديو أو أي يشء آخر

و . الرسيع التعلُّمهي من وسائل  ,فعاليَّة ع وأكثر أرس تعلّمإنتاج 
َ فاملقابل يف  ق ذلك هي بعيدة كل البعد عن قِّ إن أية وسيلة ال حتُ

بتَكرة أو  ,الرسيع التعلُّم ابةمهام كانت مبدعة أو مُ  .جذَّ
ال تربط نفسك بأي من  ,الرسيع التعلُّمإذا أردت أن متارس  ,إذاً 

 .فقط أبق عينك مفتوحة عىل النتائج ,الوسائل أو التقنيات

  دة عبر العصوردَِّجتَفلسفة ُم
 ,الرسيع اآلالف من التقنيات والوسائل التعلُّمينضوي حتت لواء 

 التعلُّمإال أن هذا ليس كل يشء يف  ,وال يزال هذا الرقم يف ازدياد
وإىل  التعلُّمقبل أي يشء آخر هو نظرة إىل الرسيع  تعلّمالف. الرسيع

واستعادهتا  ,هتدف إىل إعادة اإلنسانية إىل العملية التعليمية ,اةاحلي
جتربة تشمل  التعلُّموإىل جعل . من براثن اآلالت والتكنولوجيا

إهنا هبذا . املتدرب "الشخص"أي كامل  ,كامل اجلسد والفكر
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 ,املضمون تعمل عىل إعادة صياغة العديد من األفكار املوروثة
 .ل العملية التعليمية أكثر مما تدعمهاطِّ عَ والتي أثبت الزمن أهنا تُ 

 ,الرسيع ما هو إال جزء من حركة بنيوية أكثر اتساعاً  التعلُّمإن 
بل أيضاً الزراعة والطب واحلياة  ,تشمل ليس فقط التعليم

احلقيقي"حركة الستعادة . االجتامعية وكافة املجاالت األخر", 
إهنا . ولالبتعاد عن اآليل الصناعي امليكانيكي ,الطبيعي واإلنساين

دة العقالين دِّ عَ تَ باختصار حركة لتغذية الذكاء البرشي بأشكاله املُ 
والعاطفي واجلسدي واالجتامعي والفطري واإلبداعي والروحي 

 فعاليَّة الستعادة  ,وعىل كافة املستويات واألخالقي وغريها
 .العملية التعليمية

  طبيعي
إنه . الرسيع هو أننا نعرف كل يشء عنه مسبقاً  التعلُّميف  من أمجل ما

 ,ليس يف قاعة الصف ,نا هبا عندما كنا صغاراً تعلّمالطريقة التي 
مع ومن  تعلّمالو ,من خالل التفاعل مع املحيط ,وإنام يف احلياة

حياكي الفطرة  ,طبيعي تعلّمالرسيع هو  التعلُّمإن . اآلخرين
 .ويعطيها املكان األول يف اإلبداع ,البرشية

  وعاء مفتوح أم زهرية ضيقة؟
 ,ما يُسكب فيه كام يستقبل الوعاء الواسع الفتحة واملتني البنية كلَّ 

رسعةٌ . وهتعلّماألطفال عىل عدة مستويات معاً وحيفظون ما  تعلّمي
إال أنه ومع ! األفضل التعلُّمإهنا خصائص  :وقابلية احتفاظ عالية

ل ,سيطرة التعليم التقليدي هو أقرب إىل الزهرية الكبار إىل ما  يتحوَّ
. أصعب هلا واسرتجاعٌ  ,للمعلومات أقلّ  قبُّلٌ تَ  :قة الفتحةضيِّ 

هاً عند الكبار مُ  التعلُّميصبح  كنناً  ,هيكالً مُ  ,وجَّ  ,لفظياً بحتاً  ,ممُ
لرسيع يعمل عىل استعادة ا التعلُّمإن . وخاضعاً للمعايري الصارمة

وعىل  ,بحواسنا مجيعاً  ,ناتِ يَ لِّ بكُ  نتعلّمبأن  ,التعلُّمالقدرة العالية عىل 
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إن . دداً بالقدرة اجلبارة لطفلجمُ  نتعلّمأن . عدة مستويات معاً 
 !الرسيع يعمل عىل استعادة الوعاء املفتوح التعلُّم

أكرب مما أتاح لنا  التعلُّملقد تبني أننا كبالغني نمتلك قدرة عىل 
هُ واستخدامه) اللفظي و املعريف ,اخلطي(التعليم التقليدي  فَ رُّ عَ . تَ

 التعلُّموهو واحد من أهم باحثي  ,رشح جورجي لوزانوف
وأن  ,أن اإلدراك الواعي ما هو إال رأس جبل اجلليد ,الرسيع

 .قدراتنا احلقيقية هي يف ما وراء ذلك

  بكامل الجسد التعلُّم ،بكامل العقل التعلُّم
بكامل جسده  تعلّميشري أحدث الدراسات إىل أن اإلنسان تُ 

عقالنياً وعاطفياً  ,بشكل لفظي أو غري لفظي ,وبكامل عقله
 !يف آن معاً  ,وجسدياً وفطرياً 

كامً كبرياً من  نتعلّم لنا ملاذا يمكننا أن فرسِّ يمكن هلذا املبدأ أن يُ 
 وملاذا ,ق االنغامس يف املوضوعاملعلومات دفعةً واحدة عن طري

نفس الكم عندما نجزئه إىل أقسام أصغر  متعلِّ نواجه صعوبة يف 
يفرس لنا هذا املبدأ أيضاً ملاذا . عىل فرتات متالحقة غري مرتابطة

اللغة الفرنسية مثالً يف ثالثة أشهر عندما نعيش  نتعلّميمكن لنا أن 
من  ةوال يمكننا فعل ذلك خالل سنوات ثالث ,مع عائلة فرنسية
 .الدراسة الثانوية

الرسيع عىل اإلطار  التعلُّميمكن لك من هنا أن تفهم سبب تركيز 
 التعلُّميضع . وليس عىل املحتو فقط ,التعلُّمالشامل لعملية 

بحيث  ,مادياً وعاطفياً واجتامعياً  الرسيع املتدربني يف بيئة مالئمة
 .باالندماج ببيئة أقرب ما تكون للعامل احلقيقي يعطيهم إحساساً 

  التعلُّمثورة 
سلَّامت القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين لت مُ لقد حوَّ 
الإىل عملية كئيبة وبطيئة وغري  التعلُّم ومل تنجح كل التقنيات  ,ةفعَّ
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واألساليب التي حاولت حتسني هذا الوضع يف حتقيق أية نتائج 
وإنام إلجياد  ,مل نكن بحاجة إلصالح هذه األرضيةفنحن . إجيابية

 .أرضية جديدة متاماً 
 ,"مستهلك"كـ  تعلّمترتكز األرضية القديمة عىل التعامل مع امل

والتقسيم الفئوي للمواد واملتدربني عىل حد  الفرديوعىل األداء 
وتوقع السلوك النموذجي أيضاً عىل البريوقراطية اإلدارية و ,سواء

من مشاكل األرضية القديمة هذه أيضاً نظرهتا إىل . بنيمن املتدر
ونظرهتا للعملية التدريبية كخط  ,كعملية معرفية لفظية بحتة التعلُّم

 .اجتاه واحد ذيإنتاج متتابع 
 تعلّمفهي تنظر إىل امل ,أما األرضية اجلديدة التي نتحدث عنها هنا

 التعلُّموعىل كون  ,املشرتك اجلامعيوهي تستند إىل العمل  ,بدعكمُ 
تأيت ضمن هذا اإلطار . عملية شاملة للجسد والروح والعقل

الالربامج التعليمية ال والتي  ,املفتوحة عىل كامل االحتامالت ,ةفعَّ
 .وأساليبه التعلُّمتتنوع يف أطرها حتى تستجيب لكل نامذج 

 

  أهداف جديدة للعملية التعليمية
  القرن التاسع عشر تعلّم

وهو ما يزال  −  ة التعليمية يف القرن التاسع عرشالغايلقد كانت 
هي تدريب املتلقي عىل أنامط   − يؤثر عىل الكثريين حتى يومنا هذا
حمدد معياري  جٍ هبدف إنتاج خرْ  ,سلوكية خارجية شديدة التحديد

كانت املهمة أمام التعليم هي تقريب السلوك من . وقابل للتوقع
 تعلّمما استدعى مسح شخصية امل وهو ,روتني التفكري واإلنتاج

إن املشكلة األساسية التي تواجه . وحماولة خلق شخصية جديدة له
هذا األسلوب التعليمي الذي حياول حتضري الناس حلياة بسيطة 
وخالية من املفاجآت هي أن هذه احلياة مل تعد موجودة يف يومنا 

 .وقد استغرقنا الكثري من الوقت لفهم ذلك ,هذا
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  قرن الحادي والعشرونال تعلّم
إن الغرض من التعليم والتدريب يف يومنا هذا هو حتضري الناس 

عامل حيتاج فيه اجلميع إلطالق طاقاهتم  , باستمرارلعامل متغريِّ 
 ,والترصف انطالقاً من إبداع عقيل ,الكاملة العقلية والروحية

مل نعد اليوم بحاجة إىل . من التفكري وليس انطالقاً من روتني خالٍ 
بل  ,حتويل املتدربني إىل نسخ كربونية كام كنا يف القرن التاسع عرش

ارسة الطاقة قادرة عىل ممُ  "نسخ أصلية"نحن بحاجة إىل إنتاج 
نحن بحاجة إىل إطالق . الكاملة إلمكاناهتا وقدراهتا الواعدة

ا وحماولة مسحها بدالً من قمعه ,العبقرية اخلاصة لد كل موظف
 .حتت شعار املعيارية أو ثقافة املؤسسة

  الكُلِّيةعودة إلى النظرة 
لِّيةإن النظرة  ال بد . الرسيع التعلُّمهي من املفاتيح الذهبية يف  الكُ

لِّيةمن النظر إىل  لِّية ,املعرفة كُ لِّية ,الشخص كُ وحتى  ,املؤسسة كُ
لِّية  تناقض تام مع مبدأ إن هذه النظرة هي عىل. احلياة ذاهتا كُ

اهتم العلم الغريب منذ . التقسيم إىل أجزاء الذي طاملا كان سائداً 
وقد أد  ,أيام أرسطو بتجزئة وحتليل وتصنيف عنارص الوجود

 .ذلك إىل بعثرة احلياة وبعثرة التعليم
نحتاج إىل أن نفهم أن . يتنالِّ لعودة إىل كُ لنحن اليوم بأمس احلاجة 

وإنام هو عملية تشمل الشخصية  ,معرفية بحتة التعليم ليس عملية
هذه الثالثة التي تصنع العبقرية  ,العقل واجلسد والروح ,بأكملها

 .شخص لّ كُ اخلاصة لِ 
 ملعلومات ني سلبينيستهلكني بوصفهم مُ تعلّممل تعد النظرة إىل امل
النتجون بل إهنم مُ  ,تردهم من غريهم ون ملعارفهم ومهاراهتم فعَّ

دة التي ز املسامهة املُ وهنا ترتكَّ  ,التعلُّمتكمن ثورة هنا . اخلاصة تفرّ
 .مها لك هذا الكتابسيقدِّ 
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  السريع على المؤسسات التعلُّمأثر 
عض إليك بو. الرسيع آثاراً جبارة عىل عمل املؤسسات التعلُّميرتك 

 :األمثلة القليلة عن هذا األثر
استطاعت إحد أضخم رشكات إنتاج أنصاف النواقل يف 

ن ناتج التدريب القابل للقياس بنسبة سِّ الواليات املتحدة أن حتُ 
يف دورة تعالج موضوع السالمة اإلنتاجية وخماطر % ٥٠٧

لقد تم حتقيق هذا التقدم اجلبار عن طريق خلق . الكيميائيات
متدرب أن  لِّ حيث كان لكُ  ,من اخليارات التعليمية "بوفيه مفتوح"

 ,صوتيات ,مطبوعات(خيتار نوع مادة التدريب التي يرغبها 
 .ومن ثم أن يتعاون مع باقي املتدربني....) مرئيات 

 ,هنالك جتربة مثرية لالهتامم قامت هبا رشكة تأمني عىل املسافرين
يد وهي تنفيذ دورتني متزامنتني للتدريب عىل نظام حاسويب جد

يدي للتدريب تباع األسلوب التقلند املقارنة الناتج التعليمي ع
كانت املفاجأة أن نسبة املتدربني . الرسيع التعلُّمتباع أساليب وعند ا

يف الدورة التي تتبع  ٨٥الذين حصلوا عىل تقدير أعىل من 
مقارنة بنسبة فاقت الـ  ,%١٢األسلوب التقليدي مل تتجاوز الـ 

ن العالية كيف تم حتقيق نس. الرسيع التعلُّميف دورة % ٦٧ بة التحسُّ
التعاون بني  ,ختفيض التوتر النفيس: ? ببساطة%)٤٠٠(هذه 

 .واستخدام حيل الذاكرة اللفظية البسيطة ,املتدربني
لِّيةقت حقَّ  ,من جهتها ن ممُ  كُ اثلة يف املجتمع يف فلوريدا نسبة حتسُّ

وهو  ,احلاسب اآليل عن طريق القيام بفعل بسيط متعلُّ دورات 
وضع متدربني اثنني عىل كل حاسب وجعل كل منهام مسؤوالً عن 

 .تدريب اآلخر
رشكة عمالقة أخر متكنت من ختفيض زمن التدريب إىل النصف 

ن األداء القابل سُّ يف دورات تدريب مندويب خدمة الزبائن مع حتَ 
ز رَ . الرسيع التعلُّمللقياس عن طريق التحول إىل أسلوب  كَّ
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عة وعىل د للتدريب عىل خلق بيئة نفسية مُ األسلوب اجلدي شجِّ
التنوع يف وسائل التدريب وإعطاء الفرصة للمتدربني لالندماج يف 

 .العملية التعليمية وتشجيع التعاون فيام بينهم
الرسيع  التعلُّمهنالك العديد من األمثلة األخر التي تؤكد نجاح 

والنفقات  يف حتقيق فوائد مجة للرشكات من حيث اختصار الوقت
 . وحتسني الناتج عىل حد سواء

  السريع تعلّمللاألثر الشخصي 
وهذا األثر  ,الرسيع أثراً ال يمكن إنكاره لد املتدربني التعلُّميرتك 

قال الكثريون . من قبل خيتربوهامل  التعلُّمال يقل عن جتربة نجاح يف 
وقال الكثريون أيضاً  ,"ت حياهتمجتربة غريَّ "الرسيع كان  التعلُّمأن 
اكتشاف طاقات إبداعية يف العمل  عىلالرسيع ساعدهم  التعلُّمأن 

إن القدرة عىل إنجاز التصاميم .  مل يعرفوها يف أنفسهم من قبل
وجودة األداء  التعلُّموالقدرة عىل حتسني جودة  ,بشكل أرسع

عبارة  كلّها ,وإضافة ملسة من املتعة واإلبداع إىل مناخ العمل ,املهني
 . الرسيع عىل املتدربني التعلُّمعن مالمح من األثر الذي يرتكه 

إن : (ما ييل) من رشكة جي إي كابيتال(كتب لنا تريي سكودل 
ن لقد ملست شخصياً التحسُّ . الرسيع هو ثورة قائمة بذاهتا التعلُّم

 ,الذي فاق التصورات يف إنتاجية املدربني واملتدربني عىل حد سواء
إن . كيف أصبح املتدربون أكثر حتفيزاً وحرية يف التفكري كام ملست

 .)الرسيع هو رهان رابح دائامً  التعلُّمالرهان عىل 
كتب لنا السيد فيتزجريالد رئيس جمموعة زيوريخ كندا  ,من جهته

الرسيع هو  التعلُّمليس لدي أدنى شك من أن : (للتأمني ما ييل
لقد ملسنا نتائج فورية وقابلة . املقاربة املثالية للتدريب يف جمال عملنا

مناه باالعتامد عىل   التعلُّمللقياس بعد تطبيق برناجمنا الذي صمّ
 .)الرسيع
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 التعلُّمن إقال بنيامني هاريس من رشكة بيبلز إنرجي للطاقة  ,أيضاً 
الرسيع قد لعب دور الشاحن للجسد والروح والعقل حتى 

 .التجريبي التعلُّمألولئك الذين اعتقدوا أهنم يعرفون كل يشء عن 
 التعلُّمهنالك العديد من األمثلة األخر التي تروي كيف يرتك 

وسوف جتد قصصاً أخر  ,نيتعلّمالرسيع أثره الواضح عىل امل
طيك أيضاً الدفع لالستفادة من متناثرة يف أرجاء هذا الكتاب تع

 .احلديث تعلّمللهذه املقاربة املهمة 
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  الفصل األول

א؟א 

אאאא 
 

  السريع التعلُّم
  مارسة أثبت الزمن جدارتهاُم

فإن جذوره تعود إىل  ,"طبيعي" تعلّمالرسيع هو  التعلُّمبام أن 
الرسيع هو ببساطة الطريقة التي  التعلُّم. تقاليد التعليم القديمة

ولكن إذا أردنا احلديث عن ثورة . هبا أي طفل منذ والدته تعلّمي
كمهنة ذات  تعلّمالوخصوصاً فيام يتعلق ب ,الرسيع احلديثة التعلُّم

لِّيةهي  التعلُّمالقول أن يمكن  ,وبعامل التدريب يف الثقافة الغربية كُ
ستقياً بداياته من مُ  ,الرسيع بزغ يف النصف الثاين من القرن العرشين

 .جمموعة من التجارب التي حصلت خالل هذه السنوات اخلمسني

  السريع متعلُّاللوزانوف و
ناقش هذا الكتاب . "١اخلارق التعلُّم"كتاب  ١٩٧٠ظهر يف العام 

كان . البلغاري جورجي لوزانوفالدراسة التي قام هبا عامل النفس 
ني والعاملني يف جمال هذا الكتاب موضع اهتامم الكثري من املربِّ 

 .يف التعليم فعاليَّة الباحثني عن طرق أكثر  ,التدريب
قام لوزانوف باستخدام مقاربة خمتلفة للتعامل مع مرضاه 

قام باستخدام موسيقى الباروك لتهدئة أعصاهبم أثناء . النفسيني
وشارك ذلك مع تقديم أفكار إجيابية عن  ,هم يف مكتبهوجود

                                                            
١ Super Learning, by Lynn Schroeder and Sheila Ostrander. 
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لقد نجحت هذه اإلجراءات البسيطة يف تسهيل حدوث . شفائهم
م ملحوظ يف حالة الكثريين منهم ن قال لوزانوف أنه قد متكَّ . تقدُّ

من الوصول إىل يشء ما يف عمق العقل ال يصل إليه اإلدراك 
باحتياطي الدماغ "الفكرة  سمى لوزانوف هذه. والوعي البسيط

 ."املخفي
 ,شعر لوزانوف أن بإمكانه استخدام هذه املقاربة يف التعليم أيضاً 

فقام بدعم من احلكومة البلغارية بإجراء بحث حول تأثري املوسيقى 
. لغةٍ أجنبية كمثال تعلّمستخدماً واألفكار اإلجيابية عىل التعليم مُ 

لُصَ  تقن من املوسيقى ت تلك الدراسة إىل أن استخدام مزيج مخَ
واألفكار اإلجيابية واأللعاب التي تشبه إىل حد ما لعب األطفال قد 

إىل درجة كبرية وزاد الناتج العام بشكل  التعلُّمع عملية رسَّ 
لة مُدريس اللغة والكثري لقد أوقدت نتائج هذا البحث خميِّ . ملحوظ

 .رتيف التعليم خارج املدارس الرسمية يف أنحاء العاملمن حمُ 
وكل من راي بوردون  ,قام دون شسرت من جامعة والية أيوا

وتشارلز غريتن خالل السبعينات بتطبيق هذه األفكار عىل التعليم 
قام  ,بناء عىل ذلك. وكانت النتائج إجيابية ,املدريس واجلامعي

هؤالء وجمموعة أخر من العاملني يف جمال التعليم بتأسيس ما 
والتي بدأت  ,١)SALT(تسارع املُ  متعلّ الو التعليم سمي بجمعية 

إليها أساتذة  جذبتبعقد مؤمترات سنوية يف الواليات املتحدة 
من مجيع  التعليم رتيف جامعات ومدريس مدارس ثانوية وخمتلف حمُ 

ن ه اجلمعية اآلن أكثر من مخس وعرشيبلغ عمر هذ. أنحاء العامل
 تعلّمللالتحالف الدويل  :وقد أعادت تسمية نفسها لتصبح ,سنة

)IAL(وال تزال تقوم بعقد املؤمترات يف الواليات املتحدة والتي  ٢
 .يشارك فيها حمرتفون من مجيع أنحاء العامل

                                                            
١ The Society for Accelerative Learning and Teaching  
٢ The International Alliance for Learning 
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 التعلُّمهنالك مجعية مشاهبة يف بريطانيا تطلق عىل نفسها اسم مجعية 
الال ١املؤثِّر  التعلُّمل بعض مماريس ويف أملانيا شكَّ  ,٢)S.E.A.L( فعَّ

التجريبي  تعلّمللما أُطلق عليه اسم اجلمعية األملانية  "الرسيع"
)D.S.G.L(٣. 

  السريع التعلُّمبعض الروافد األخرى لتيار 
لعبت جمموعة كبرية من الفلسفات والطرائق والتطبيقات دوراً يف 

فيام ييل بعض هذه العوامل ذات األثر . الرسيع التعلُّمر فكرة تطوُّ 
 :التارخيي يف هذا املجال

رلقد نقض  .١ وخصوصاً فيام يتعلق  ,املعريف احلديث التطوُّ
امت أساليب التعليم سلَّ الكثري من مُ  ,تعلّمالبالدماغ و
هو جمرد عملية  التعلُّمثبت خطأ النظرية القائلة أن  إذ. القديمة

حت وضَّ . وحتتاج جهداً عقلياً بحتاً  "معرفية"شفهية و
وحيتاج  ,يشمل حتى املشاعر التعلُّمالدراسات احلديثة أن 

وهو  ,جهداً شامالً لكامل اجلسد واحلواس وأبعاد الشخصية
 ."احتياطي الدماغ املخفي"ما كان لوزانوف قد سامه 

وجود نموذج تعليمي  احلديثة استحالة التعلُّمأثبتت أبحاث  .٢
خيتلف الناس يف طريقة . يف كل احلاالت للتطبيقواحد قابل 

وبالتايل ال بد من تنوع وسائل التعليم  ,استجابتهم للتعليم
لِّيةل التحدي األكرب أمام هيمثِّ وهو ما يُ  ,ومقارباته التعليم  كُ

 .القديمة القائمة عىل الرتتيب واخلطط املسبقة
اء الكم واهنيار مبدأ نيوتن يف فهم لقد أعطانا صعود فيزي .٣

ية قبوالً طِّ األحداث الطبيعية كسلسلة رتيبة خاضعة لقوانني خَ 
أكرب ملبدأ الرتابط بني جمريات األحداث والطبيعة اإلبداعية 
                                                            

ً بصورة خاصة ،Affectiveفي أصل التسمية  ١ . تقصد اجلمعية املؤثر عاطفيا
  )املترجم(
٢ Society for Effective Affective Learning 
٣ The German Society for Suggestopedic Teaching and Learning 
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إن الرتكيز عىل . ة وغري امليكانيكية للوجودة غري اخلطيِّ احليَّ 
 .الرسيع التعلُّمهو من أهم مبادئ  "ةاحليويَّ "

رإن  .٤ من ثقافة ذكورية ) وإن مل يبلغ مبتغاه بعد(املتدرج  التطوُّ
قاربة إىل ثقافة أكثر تشاركيةً وتوازناً قد فتح الباب أمام مُ 

 .أقرب إىل اللطف والعمل املشرتك للتعليم
فتح تراجع السلوكية كسيكولوجية وحيدة الباب أمام نظرة  .٥

لِّيةة وأكثر أكثر إنسانيَّ   .ممارستهيف فهم التعليم و كُ
ة بعض مقاربات ت بعض احلركات املوازية عىل حيويِّ ظحاف .٦

عىل سبيل املثال كان هنالك حركة املدرسة ف ,التعليم األخر
وحركة التعليم  ,)بدءاً من عرشينيات القرن املايض(التقدمية 
وحركة التعليم  ,)بدءاً من أربعينيات القرن ملايض(املندمج 

وحركة املدرسة  ,)بدءاً من مخسينيات القرن املايض(اإلنساين 
كان هنالك أيضاً مدرسة ). ستينيات القرن املايض(ة احلرَّ 

ومدرسة  ,ستها ماري مونتسوريمونتسوري التي أسَّ 
وأيضاً حركة مدرسة  ,سها رودلف ستينروالدروف التي أسَّ 

ر األكرب فيها ألكسندر سمرهيل يف بريطانيا والتي لعب الدو
 .سثرالند نيل

إن الطبيعة الديناميكية دائمة التغريُّ لبيئة العمل وثقافتها تثبت  .٧
 ,يوماً بعد يوم شلل طرق التعليم التقليدية التي نتَّبعها اليوم

 .فعاليَّة قاربات أحدث وأكثر وتثبت أمهية الوصول إىل مُ 

  السريع في المؤسسات التعلُّمنمو 
مديرة تدريب يف رشكة  ,قامت ماري جني غيل ,١٩٨٦يف العام 

الرسيع يف  التعلُّمبحضور ورشة عمل حول  ,بيل أتالنتيك
عندما عادت من هذه . الرسيع التعلُّمويسكونسن قام هبا مركز 

قامت ماري جني بإعادة كتابة أحد أقدم  الدورات  ,الورشة
وهي دورة تعنى بتدريب ممثيل  ,التدريبية يف رشكة بيل أتالنتيك

إلنتاج نسخة حديثة من هذه الدورة باستخدام  ,خدمات املشرتكني
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زمن التدريب  ليصتم تق: كانت النتائج دراماتيكية. الرسيع التعلُّم
 .وتم حتسني الناتج بشكل واضح وقابل للقياس ,إىل النصف

شرتك بكتابة مقال م ,ماري جني وأنا ,قمنا معاً  ,بعد هذا النجاح
وقمنا بنرشها يف  "الرسيع يف بيل أتالنتيك التعلُّمانطالقة "بعنوان 

) يناير(جملة اجلمعية األمريكية للتدريب والتطوير يف كانون الثاين 
حيث أن كل  ,كانت هذه انطالقة حقيقية. ١٩٨٩من العام 

الرسيع  التعلُّمرشكات اهلاتف يف الواليات املتحدة طبقت تقنيات 
. ي خدمات املشرتكني وحصلت عىل نتائج إجيابيةلتدريب موظف

 التعلُّموبالرغم من أن  ,دخلت رشكات أخر هذا امليدان أيضاً 
إال أنه دخل إىل عامل  ,الرسيع مل يصبح الطريقة الرسمية للتدريب

الالتدريب كخيار بديل أَثبت  يته مرة بعد مرة يف خمتلف جماالت فعَّ
 .التدريب يف عامل املؤسسات

  التطوُّرر في ويستم
 ,كام هو احلال يف كل مرة تظهر فيها حركة خارجة عن املألوف
 ,عانت هذه احلركة الوليدة من بعض البدايات اخلاطئة هنا أو هناك

الرسيع واعتُقد أنه عبارة عن ألعاب ظريفة  التعلُّمحيث أُيسء فهم 
يف أحيان . دون فهم عميق ملبادئه أو تطبيق هلا ,وحيل ذكية ال أكثر

مرَّ عىل التجربة بعض الدخالء ممن اهتموا بجمع األموال  ,أخر
وقد أساء هؤالء لسمعة  ,أكثر من اهتاممهم بتحقيق التغيري املطلوب

كان هنالك املقاومة  ,وكام دائامً  ,من جهة أخر. الرسيع التعلُّم
 ,وقد حارب هذا االجتاه ,قليديالدائمة امللتصقة بكل قديم وت

 ,كل خطوة نحو تأسيس أسلوب جديد يف التعليم ,كحاله دائامً 
 .وإن كان قاتالً لإلبداع ,بغرض العودة للقديم املريح

الرسيع  التعلُّماستطاعت حركة  ,وبالرغم من كل ذلك ,ولكن
بني دخلت قلوب وعقول الكثريين من املجرِّ و ,النجاة والتطور

 واإلنساين الذين استطاعوا التناغم مع إيقاعها الكيلِّ  سنيواملدرِّ 
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بون درِّ سون واملُ درِّ هؤالء املُ . االجيايب الذي يتمحور حول الروح
 .هم من نجح يف إحداث التغيري

كانت مئات املؤسسات التدريبية قد  ,حلني كتابة هذه السطور
والكثري من  ,الرسيع التعلُّماعتمدت تدريس فلسفة وتقنيات 

رت إتباع هذا املبدأ يف تدريب الرشكات واملؤسسات قد قرَّ 
بعض املؤسسات التعليمية قررت  ,أكثر من ذلك. عنارصها

وهو ما كان  ,الرسيع أيضاً يف مناهجها التعلُّمواجلامعات إتباع 
ضيفها وبسبب القيمة التي يُ . الرسيع التعلُّمنقطة هامة يف تاريخ 

 التعلُّماريس أخذ عدد ممُ  ,ىل األفراد واملؤسساتالرسيع إ التعلُّم
سواء يف الواليات املتحدة أو كندا أو سائر  ,الرسيع يف االزدياد

 . أنحاء العامل

  صناعة التاريخ
وذكر كافة األشخاص  ,الرسيع تعلّمللل إن كتابة التاريخ املُفصَّ 

الذين سامهوا وال زالوا يسامهون يف تنميته وتطوره يف املؤسسات 
ولذلك فإننا  ,هذا الكتاب بملءِ  االقتصادية والتعليمية كفيلٌ 

سنستغني عن هذه التفاصيل عىل أمهيتها وندخل مبارشة يف صلب 
أن تكون واحداً من هؤالء الذين يصنعون عىل ساعدك لنُ  ,املوضوع

 !مرحباً . الرسيع التعلُّمخ تاري
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 الفصل الثاني
 

אאא 
 

ألن  ,الرسيع األساسية التعلُّمن األسايس الوصول إىل فهم عميق ملبادئ مل هإن
يف  ةواختصاره من فلسلف ,الرسيع عن مبادئه األساسية التعلُّمفصل تقنيات 

رد حيل ذكية وألعاب ممتعة سوف يؤدي بدون أدنى شك إىل إىل جمُ  التعلُّم
 . الفشل
 :الرسيع عىل املبادئ اهلامة التالية التعلُّميعتمد 

لِّيتهعىل العقل واجلسد  التعلُّميعتمد  .١  ليس  :امبكُ
 أي أنه ال يرتبط فقط  ,جمرد مسألة عقلية بحتة التعلُّم

 أي اجلزء األيرس من  ,باإلدراك واملنطق واللفظ
لِّيةعىل  رَّ مُ يَ أن  تعلّمللال بد . الدماغ   ,العقل واجلسد كُ

 .بام يشمل أيضاً العواطف واألحاسيس
 التعلُّميتحقق  :وليس استهالكاً هلا ,هو عملية خلق للمعرفة التعلُّمإن  .٢

كاملة املعرفة اجلديدة مع ذاته تعلّمعندما يتمكن امل  التعلُّمإن . من مُ
 عانٍ ملَِ  ,النطباع جديد ,لفهم جديد "خلق"واحلالة هذه هو عملية 

لنشاط عصبي وشبكات عصبية جديدة ضمن النظام العقيل  ,جديدة
 .تعلّماجلسدي للم

سها سُ الناجحة هلا أُ  التعلُّمإن كل أشكال  :التعلُّمالتعاون يساعد يف  .٣
بأي  التعلُّمو من من األقران أكثر جد التعلُّمغالباً ما يكون . االجتامعية

ني يبطئ عملية تعلّممن املهم مالحظة أن التنافس بني امل. وسيلة أخر
ع التعاون بينهم من هذه العمليةبينام يُ  ,التعلُّم يؤدي : باملحصلة. رسِّ

عىل شكل أفراد  التعلُّمي إىل نتائج أكثر إجيابية من تعلّموجود جمتمع 
 .مستقلني
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عبارة عن  التعلُّمليس  :ة يف الوقت ذاتهيف مستويات عد التعلُّمحيدث  .٤
بل هو عملية  ,امتصاص أجزاء من املعرفة عىل التتابع وبشكل خطي

دخل الناجح هو الذي يُ  تعلّمالف. احتواء جمموعة من األشياء دفعة واحدة
 ,عىل عدة مستويات من ذواهتم دفعة واحدة التعلُّمني يف عملية تعلّمامل

وصوالً إىل نظامهم  ,العقلية واجلسدية ,املستويات الواعية وغري الواعية
عرب كل احلواس واملستقبالت والطرق التي يمكن أن  العقيل اجلسدي

بل هو  ,اً خطياً عاجلاً تتابعيَّ إن الدماغ يف هناية املطاف ليس مُ . يعربها
ي لفعل أشياء أكثر راً كلام كرب التحدويزداد تطوُّ  ,د املساراتتعدِّ عالج مُ مُ 

 .دفعة واحدة
 تعلّمي  :)مع وجود تغذية راجعة(املادة عملياً  "ارسةممُ "من  التعلُّميأيت  .٥

يف حني أن املواد  ,الناس بشكل أفضل إذا أتت املادة التعليمية يف سياقها
ها بمعزل عن سياقها احلقيقي غالباً ما تكون رسيعة التبخر متعلُّ التي يتم 
وأفضل وسيلة  ,السباحة هي السباحة تعلّمأفضل وسيلة لإن . من الدماغ

 تعلّمفإن أفضل وسيلة ل ,ومن جهة أخر. الغناء هي الغناء متعلِّ ل
البيع هي العمل يف  متعلِّ وأفضل وسيلة ل ,اإلدارة هي ممارسة اإلدارة

يف التعليم من  فعاليَّة باملحصلة فإن احلقيقي وامللموس أكثر . املبيعات
 ,للمامرسة العملية كافٍ  كل هذا برشط وجود وقتٍ . املُجرداملُفرتض و

 .ومن ثم املامرسة مرة أخر ,املراجعة ,التغذية الراجعة
ن املشاعر اإلجيابية  .٦ يَّة ونوعيَّةحتدد املشاعر  :بشكل كبري التعلُّمحتسِّ  كمِّ

بينام  ,التعلُّمتثبط املشاعر السلبية . الذي يمكن للشخص إنجازه التعلُّم
د الضغط لِّ وَ التي تُ  التعلُّميمكن لعملية  ال. عه املشاعر اإلجيابيةترسِّ 

واخلوف أن تنجز من التعليم قدر ما تنجزه عملية تعليمية مرحة ومرحية 
 .وتفتح باب املشاركة للجميع

ور .٧ إن للدماغ البرشي  :ي املعلومات آنياً وأوتوماتيكياً يمتص الدماغ الصُّ
عاجلة قدرة أكرب عىل  عاجلة الصور من  مُ ل  ,وفقاً لذلك. الكلامت مُ ستسهِّ

وجتعل من املعرفة أكثر سهولة  التعلُّمترمجة الكلامت إىل صور من عملية 
 .رللتذكُّ 

  

50



 

 

  الفصل الثالث
  

א  א אא  א
א 

 
صابون باإلعاقة التعليمية دون حتى أن مُ ) من البالغني(إن معظمنا 
هو  ,ويستمر يف تقويتها ,بَّب هذه اإلعاقةإن الذي سَ . نعرف ذلك

لتوالتي  ,صندوق املعتقدات التي ورثناها حول التعليم إىل  حتوَّ
 . جزء من تراثنا الثقايف
وإن كانت حفيدة قرون من االجتاهات  ,عيقةإن هذه املعتقدات املُ 
يف قد تبلورت وأخذت شكلها األكاديمي  ,التعليمية يف الغرب

القرن التاسع عرش مع فرض التعليم اإللزامي يف الواليات املتحدة 
حد أن هذه املعتقدات قد  إىلوقد وصلت األمور . األمريكية

رت يف مفاهيم التعليم والتدريب وأصبح من الصعب جداً هزُّ  جتذَّ
 . أصوهلا
هلا إىل بدهييات يف عطي هلذه املفاهيم القديمة قوهتا هو حتوُّ إن ما يُ 

واعتبارها افرتاضياً الشكل الذي كانت عليه األمور  ,تعليمال
إن قلة قليلة من الناس تطرح األسئلة حول مد . وستستمر عليه

وأقل من هذه القلة جترؤ عىل فعل يشء ما  ,هذه األساليب فعاليَّة 
قاربتنا للعملية إننا بدون شك بحاجة إىل ثورة حقيقية يف مُ . لنقضها

لت ن املفاهيم املفروضة ثقافياً والتي حوَّ التعليمية للتخلص م
ونتيجة لذلك غري  ,التعليم إىل عملية كئيبة وصعبة وغري طبيعية

ال  .ة بالنسبة للكثري من الناسفعَّ
وكيف  ,من أين جاءت ,إذا استطعنا فهم أصل هذه املفاهيم

رت يف أساليبنا التعليمية صبح من األسهل علينا عدم سيُ  ,جتذَّ
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االلتزام هبا وحماولة خلق مفاهيم جديدة قادرة عىل جتاوز السلبيات 
 . السابقة

  األمراض التعليمية في الغرب
التعليمية التي  "األمراض"عىل معظم فيام ييل سوف نلقي الضوء 

كام  ,ورثتها التقاليد التعليمية يف الغرب عن القرن التاسع عرش
من املؤكد أن هذه  .سنقدم بعض املقرتحات لشفاء هذه األمراض

بل هي مرتابطة عضوياً  ,مستقلة ل كينوناتٍ كِّ شَ األمراض ال تُ 
 حدةإال أننا سوف ننظر لكل مشكلة عىل . ها بعضاً ي بعضَ غذِّ وتُ 

 .بغرض التحليل وحماولة الفهم األعمق

صت  :هذه األمراض يف العناوين التالية تُلخِّ
 .البيوريتانية.  ١
 .الفردية.  ٢
 .املصنعنموذج .  ٣
 .الفكر العلمي الغريب.  ٤
 .الفصل بني العقل واجلسد.  ٥
 .اهليمنة الذكورية.  ٦
 .اآللة الطابعة.  ٧

 
  ١البيوريتانية: المرض األول

ظهر أول نظام تعليم إلزامي يف الواليات املتحدة يف القرن التاسع 
رف هذا النظام باسم . عرش يف نيو إنجلند حركة املدرسة "وقد عُ

ني عليه التعليم وأصبح النموذج األسايس الذي بُ  ,"العامة
                                                            

هي احلركة التي نشأت في الكنيسة البريطانية في اجلزء األخير من القرن ): Puritanism(أو الطهرانية  ،البيوريتانية ١
وتطلعت إلى تنقية وتطهير هذه الكنيسة من خالل عملية إصالح تتوصل إلى حل وسط بني  ،السادس عشر

 ،اليات املتحدة من خالل املهاجرين األوائلانتقلت احلركة البيوريتانية إلى الو. الكاثوليكية الرومانية والبروتستانتية
تستخدم البيوريتانية اليوم كصفة . واستمرت في لعب دور مهم في الثقافة الدينية األمريكية عبر القرنني التاليني

ً لوصف التزمت الديني ،تطلق على من يتسم بصفات الطهرانيني األوائل وإن لم يكن مرتبطاً  ،كما تستخدم مجازا
 )املترجم. (بيوريتانيةباحلركة ال
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لقد استوطن . املؤسسايت يف باقي أرجاء الواليات املتحدة
وكان لثقافتهم الدور األكرب  ,البيوريتانيون نيو إنجلند منذ تأسيسها

دخلت  ,هبذه الطريقة. يف أي نظام ثقايف مؤسسايت يف تلك املنطقة
إىل أصل الثقافة التعليمية  ,وبشكل طبيعي ,مفاهيم البيوريتانية

 .األمريكية
وغالباً ما كانت  ,كان التعليم بالنسبة للبيوريتانيني هو عملية تلقني

كام كانت  ,وخالية من املتعة تعلّميفة للمعملية التلقني هذه خمُ 
وربام يكون أفضل . معتمدة عىل االستظهار واحلفظ بشكل مطلق

انية للتعليم هو ما كتبه أحد املهاجرين ما يصف النظرة البيوريت
. م. واقتبسه أ ,حول املوضوع ,ويدعى جون روبنسن ,األوائل

والذي صدر يف  "١حياة الطفل يف الفرتة االستعامرية"إيرل يف كتابه 
 :يقول جون روبنسن. ١٨٩٩العام 

من املؤكد أن يف كل طفل نوع من العناد واجلرأة الناجتني عن 
وهو ما ال بد من حتطيمه يف  ,باالعتزاز بالذاتالشعور الطبيعي 
بحيث يمكن بناء التعليم الحقاً عىل أرضية من  ,املرحلة األوىل

ويأيت بعد ذلك دور الفضائل األخر . التواضع وسهولة االنقياد
 .ليتم بناؤها

يميض جون روبنسن بعد ذلك ليقارن تنشئة الطفل برتويض 
والذي  ,شخصية إيكابد كراين ت عنهربَّ وهو أيضاً ما عَ  ,احلصان

أسطورة سليبي "كان مدير مدرسة يف كتاب واشنطن إيرفينغ 
إذا مل تستخدم العصا ": يكتب إيرفنغ عىل لسان الشخصية. "٢هولو

 ."فقد أفسدت الطفل
حتى أن البعض يف ذلك الوقت  ,كان االنضباط هو حمور التعليم

ما يكفي من الوقت تساءل عام إذا كان االهتامم باالنضباط قد ترك 
                                                            

١ A.M. Earle, Child Life in Colonial Life 
٢ Washington Irving, The Legend Of Sleepy Hollow 
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تم طمس مثل هذه التساؤالت من خالل النفوذ  ,طبعاً . للتعليم
كانت العقوبات اجلسدية واألمل من أساسيات . البيوريتاين القوي
والتي ظهرت  "أيام املدرسة"تعرب عن ذلك أغنية . تنشئة األطفال

 :تقول األغنية. ١٩٠٦عام 
 املدرسة, أيام -املدرسة أيام

 تتغري ال التي الذهبية القاعدة أيام ة,العزيز األيام

 متكرر نظامي بشكل والقراءة الكتابة

 العصا قرع أنغام عىل

ومل  ,ال فكاك منه تعلّماللقد كان التزاوج بني األمل و ,نعم! العصا
بل  ,التعلُّميكن هنالك أي إحساس باملتعة والسعادة يف عملية 

هي الرصامة والقسوة  التعلُّمكانت األحاسيس املرتافقة مع 
والتحكم القايس  ,والضغط النفيس واإلحساس بالسجن ,واجلدية

يصف الكاتب . واالستبعاد املتعمد للمرح والسعادة ,من األعىل
تتسم البيوريتانية بالرعب احلقيقي ": الكبري مارك توين ذلك بقوله

. "!من فكرة أن شخص ما يف مكان ما يمكن أن يكون سعيداً 
بذلك احتد مبدأ األمل ومبدأ التعليم بقوة يف النظام التعليمي 

 ,حتى اآلن يف عقول البعض وال يزال هذا االحتاد قائامً  ,األمريكي
 .وإن بشكل غري واع

إن من اجليل هذا التزاوج بني األمل والتعليم يف الفلسفة التعليمية 
 وبالرغم من أن درجة هذا التزاوج ختتلف من مدرسةٍ . لتلك احلقبة

غياب األمل هو غيابٌ "إال أن مبدأ  ,آلخر سٍ ألخر ومن مدرِّ 
فيبقى  ,امرسات مجيعاً كرب بني املُ يبقى القاسم املشرتك األ "تعلّملل

حيث أن من  ,املريح السعيد التعلُّملد اجلميع الشك يف مبدأ 
الواجب بالنسبة هلم طمس وحتجيم الشغف والرسور واإلبداع 

فإن املنطق التحلييل واجلمود مها الطريق  ,ويف املقابل ,اجلامح
 .األوحد إىل املعرفة
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سيطراً عىل الكثري من يتاين مُ يبقى املنطق البيور ,من جهة أخر
الذي  التلقائيما هو رد الفعل  ,عىل سبيل املثال. املؤسسات أيضاً 

 يمكن لك أن تتوقعه من مدير تنفيذي يف مؤسسة ما حني يسمع
من غرفة التدريب يف مؤسسته? غالباً ما  ةقادمأصوات ضحكات 
ملاذا ال يلتفت أولئك املتدربون إىل ما هو مهم "سيكون اجلواب هو 

ال يزال يف ثقافة الكثري من الرشكات  ,إذاً  "??تعلّمالويبدؤون ب
وبدالً من . تعلّمللحتى كربياهتا أن املرح والشغف مها مضادان 

تدفع  "ات مؤسساتيةعقوب"لدينا اآلن  ,"العقوبات اجلسدية"
من خالل  ,يفةضمن بيئة جافة وعقيمة وخمُ  تعلّمللاملتدربني أيضاً 

حمارضات مملة وعروض رشائح ال تنتهي وكتيبات وبرامج 
. مة األساسية هي غياب املتعةتبقى السِّ  ,ويف كل هذا ,حاسوبية

 .ال زال إيكابد كرين يعمل يف مؤسساتنا حتى اآلن ,حقاً 
يف  , بدقة عن هذا الوضع هو إدوارد يت هولعربَّ لعل من أكثر من 

 :حيث قال ,١٩٧٦الذي صدر يف العام  "١ما وراء الثقافة"كتابه 
أن  ,وبطريقة ما ,لقد استطعنا يف الواليات املتحدة األمريكية"

إىل جمموعة من  ,وهو التعليم ,نحول أحد أهم األنشطة اإلنسانية
التي تقلص العقل وتذبل التجارب املؤملة واململة والكئيبة و

 ".الروح
  العالج  

 التعلُّمملرض البيوريتانية وفقاً لنظرية  فعاليَّة إن الرتياق األكثر 
يستطيع الكبار . الرسيع هو استعادة املرح يف العملية التعليمية

بشكل أمثل يف بيئة تعليمية تتيح  التعلُّموالصغار عىل حد سواء 
وليس يف البيئة التي تتسم  ,املجال لالهتامم الشخيص والسعادة
ال بد هنا من االنتباه إىل أن . باخلوف وامللل والضغط النفيس واألمل

نات عترب أحد املرح الذي يُ  الرسيع ال عالقة  تعلّمللاألساسية  املكوِّ
                                                            

١ Edward T. Hall, Beyond Culture 
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غري ذات املعنى والتي ال  له باللهو الفارغ السطحي أو األلعاب
بل هو اهلدوء واإلحساس باالرتباط  ,فائدة تعليمية تأيت منها

لِّيةوال  التعلُّمإن من املهام األساسية للعاملني يف . واالندماج كُ
بكل ما  ,تعاً ممُ  التعلُّمالرسيع هي البحث الدائم عن وسائل جلعل 

يع يؤمن بأن الرس التعلُّمذلك ألن . حتمله كلمة املتعة من معنى
ل إىل نتائج الذي يوصِ  التعلُّمهو روح  التعلُّماإلحساس باملتعة يف 

 .حقيقية
إن األطفال هم . ه من أطفالنا يف هذا اإلطارنتعلّمإن لدينا الكثري ل

ون بكل املتعة تعلّميألهنم  ,"رسعة"ني تعلّمبال منازع أكثر امل
عليك أن  ,تريد تدريسهاة إذا توقفت يوماً أمام مادة مملَّ . مكنةاملُ 

س هذه املادة رِّ دَ كيف يمكن أن أُ : تسأل نفسك سؤاالً مهامً 
دخل املتعة إىل هذه التجربة الصعبة? إن لألطفال?كيف يمكن أن أُ 

طرح هذا السؤال جمدداً يف كل مرة تقف أمام جتربة تعليمية أو 
تدريبية سوف يشفيك ويشفي مؤسستك من أي غبار عالق بك من 

كام سوف يؤدي إىل حتسني مستو التدريب  ,تانية التعليميةالبيوري
إذ أن التعليم املتني ال يأيت بدون احلس الداخيل باملتعة  ,مهالذي تقدِّ 

 .لد الكبار والصغار عىل حد سواء
  الفردية: المرض الثاني

د لِ لقد كان النظام التعليمي األمريكي انعكاساً أميناً للثقافة التي وُ 
كانت الفردية  ,منذ البدايات. هذه الثقافة املرتكزة عىل الفردية ,فيها

الرواد األفراد الذين  ,اخلالص الفردي: مة الطاغيةهي السِّ 
ومؤسسو عامل األعامل األفراد الذي عملوا ضد  ,استكشفوا البالد

لقد تعاملت املجتمعات العاملية مع ... الظروف وانترصوا عليها
 ,آمنت بعض املجتمعات باألرسة: فهذا املوضوع بشكل خمتل

إال أن املجتمع  ,وأخر آمنت بالقبيلة أو الفئة االجتامعية
وأصبح القانون غري  ,غرق يف الفردية ,ومنذ بداياته ,األمريكي

 ."ريب أسألك نفيس"املكتوب للبالد هو 
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نمت اجلامعات األمريكية دون  ,فرط يف الفرديةضمن هذا املناخ املُ 
ز التعليم ركَّ  ,وبدالً عن ذلك. متعلُّ للعة االجتامعية أي حس بالطبي

ركز نظام الدرجات أيضاً عىل التنافس . عىل االنجاز الشخيص
عدد احلاصلني : واعتمد أسلوباً أقرب للمنحنى البياين ,الشخيص

... هو كذا Bوعدد احلاصلني عىل درجة  ,هو كذا Aعىل درجة 
وهدفهم هو احلصول عىل  ,وهبذا بدأ الطالب بالتنافس فيام بينهم

لقد بدا أن اهلدف األسايس للتعليم . درجات أعىل وتقدير أعىل
وقادرين عىل العمل  ,اجلامعي كان خلق أفراد أقوياء وموثوقني

وهو ما كان الكثري من  ,بشكل مستقل وبمعزل عن اآلخرين
ني تعلّموكان التنافس بني امل ,ن لفعلهيضطراملستوطنني األوائل مُ 

ز عىل انجازٍ فردي أكربهو املُ  يمكن القول أن قانوناً غري . حفِّ
 ,درسيكمن مُ  متعلَّ : مكتوب كان ينص عىل أن القاعدة هي

 .س مع نظرائكوتنافَ 

ومل يكن هنالك  ,ل التعليم هبذه الطريقة إىل نشاط معزولوَّ حتَ  ,إذاً 
وحتى حني تم . ضمن جمموعات التعلُّمأي تركيز حقيقي عىل 

تم وضعها يف  ,بعد احلرب العاملية الثانية "١أجهزة التعليم"تقديم 
وكان احلال مشاهباً . مقصورات دراسية معزولة لالستعامل الفردي

مع صعود مكننة التعليم بواسطة احلاسب اآليل بعد إخفاق أجهزة 
حلاسب عىل ا املُعتمد حيث حافظت طرق التعليم  ,التعليم هذه

املفارقة أن أجهزة الوسائط املتعددة . اآليل عىل نفس مبدأ االنعزالية
احلديثة التي يفرتض أن تساعد التعليم أيضاً عانت من نفس 

عىل الشبكة العاملية يصب يف نفس  املُعتمد حتى التعليم  ,املشكلة
 ,لقد كلفنا هذا اإلدمان عىل الفردية الكثري حتى اآلن. السياق أيضاً 

حيث يؤدي  ,مستمر يف وضع العيص يف دواليب التعليم وهو
                                                            

آالت خاصة يتم برمجتها لتقدمي مجموعة محددة ومرتبة من التعليمات ): Teaching Machine(أجهزة التعليم  ١
وكانت مهمتها هي التصحيح التلقائي جملموعة األسئلة  ١٩٢٠أول ظهور آلالت التعليم هذه في العام كان . للطالب

ومن ثم مت نشر هذه اآلالت على يد عالم النفس السلوكي األميركي ب ف سكينر في العام  ،)MCQs(متعددة اإلجابات 
 )املترجم( .١٩٥٤
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وجودته  التعلُّمل رسعة قلِّ العزل إىل رفع مستو الضغط النفيس ويُ 
رتددين ني مُ تعلّمفيام تؤدي املنافسة إىل جعل امل ,ومد االحتفاظ به

ا خينق التدفق مم ,يف طرح األسئلة وطلب املساعدة من نظرائهم
 .التعليم ,وباملحصلة ,واملعرفة والذكاءالطبيعي للمعلومات 

  العالج

عىل األقل بالنسبة لألغلبية  ,إن التعليم اجليد هو تعليم اجتامعي
حيث أن التعليم يتحسن بشكل واضح جداً  ,نيتعلّمالعظمى من امل
أثبتت األبحاث يف جامعة . ون بعضهم بعضاً تعلّمعندما يساعد امل

 تضع طالبني عىل جهاز كمبيوتر مينيسوتا عىل سبيل املثال أنك حني
م التامرين بحيث يصبح لزاماً عليهام احلديث عن  ,واحد وتصمِّ

 ,ويصبحان مسؤولني عن تعليم بعضهام البعض ,موضوع التدريب
يَّة ونوعيَّةناً كبرياً يف سُّ فإن النتيجة ستكون حتَ  التعليم الذي  كمِّ
 .نيتعلّمحيصل عليه كل من امل

التكلفة : ملفني مإتش إ(جامعة ستانفرد دلت دراسة أخر يف 
عىل أن ) وجدو التكلفة يف الدراسة املرتكزة عىل احلاسب اآليل

بأربع مرات يف حتسني دراسة  فعاليَّة التعليم من النظري كان أكثر 
الرياضيات والقراءة من تقليل حجم الصفوف أو زيادة زمن 

بكثري من التعليم  فعاليَّة امً أكثر توكان ح ,التوضيح من املدرس
 .عىل احلاسب اآليل املُعتمد الفردي 

وقد شهدت شخصياً ما يمكن تسميته باملعجزات تتحقق يف عامل 
التدريب من جراء حتويل الصف التدريبي من جمموعة من األفراد 

لقد شهدت شخصياً ترسيعاً يف  ."جمتمع تعليمي"املعزولني إىل 
 َ % ٣٠٠بنسبة تفوق الـ  تعلّمالاالحتفاظ بناً يف سُّ عملية التعليم وحتَ

لِّيةيف أحد صفوف تدريب احلاسب اآليل يف ( فلوريدا  كُ
إىل % ٤٠كام شهدت معدالت الرسوب تنخفض من  ,)االجتامعية

يف أحد برامج تدريب موظفي خدمات الزبائن يف رشكة بل % (٢
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يف دورة % ٤٠٠ونتائج االمتحانات تتحسن بمعدل  ,)أتالنتيك
عاجل ما هو ). رشكات تأمني املسافرين حدإالدعاو يف  ة مُ

ون بشكل تعلّميالسبب? إن التفسري البسيط هو أن معظم الناس 
فعندما يكون  ,أفضل يف جمتمع تعليمي مما يفعلون كأفراد معزولني

 ,كل شخص يف املجتمع التعليمي مدرساً وتلميذاً يف الوقت عينه
 .بشكل كبري التعلُّمن ناتج ويتحسَّ  ,خيتفي الضغط النفيس

فإن احلد األدنى هو دفع  ,إذا مل تفعل أي يشء آخر لتحسني التعليم
. أو كمجموعة واحدة كبرية ,ني للعمل يف جمموعات صغريةتعلّمامل

وبالرغم  ,ألنه ,إن هذا وحده كفيل بتحسني الوضع إىل درجة عالية
يم جيد إال إذا امتلك تعل فام من ,مما أورثتنا إياه مؤسساتنا التعليمية

 .قاعدة اجتامعية
  نموذج المصنع: المرض الثالث

وكانت  ,يف نيو إنجلند –كام رأينا  − لقد نشأ نظام التعليم األمريكي 
وقد تأثر واضعو . الثورة الصناعية آنئذٍ يف أوج ازدهارها ونموها

نظام التعليم العام هذا بنظام املصنع الذي أحاط هبم من كل جانب 
إن املدارس يف نشأهتا األوىل مل تكن سو تطبيقاً . يف ذلك الوقت

  . واعياً لنموذج اإلنتاج الصناعي عىل التعليم العام "علمياً "عملياً و
رتَّب حيث كل يشء مُ  ,خط اإلنتاج –هكذا إذاً نشأت املدرسة 

م به من األعىلومُ  وحيث كل يشء مقسم وخاضع للمعايري  ,تحكَّ
تم توزيع األطفال عىل جمموعات . التي يفرضها املكتب املركزي

أو  ,وتم تصميم املناهج وفقاً لكل فئة عمرية ,حسب العمر
حدد اجلميع بالزمن الدقيق املُ  والتزم. "مرحلة من مراحل اإلنتاج"

أصبح املدرسون عبارة عن مراقبني يف خط . لكل من هذه املراحل
. وبدأت األرقام تصبح العامل األول يف قياس النتائج ,اإلنتاج

مت بإدارة وقياس ناتج أداء كَّ نشأت من هنا بريوقراطية جديدة حتَ 
 .هذا املرشوع الضخم
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لت  ,بعض املدارس إىل جمرد مقرات حجز الستيعاب الطالب حتوَّ
لعدد حمدد من  "عقوبة"ومؤسسات جزائية يقيض فيها األطفال 

خرجنا من املدرسة (ال زال مصطلح  ,وحتى اآلن. السنوات
إال أننا نشهد !). خرجنا من السجن أخرياً (مطابق ملعنى ) أخرياً 

من مدارس املصنع  "نياملساج"اليوم نمواً استثنائياً لظاهرة هروب 
 ,حتى تاريخ كتابة هذه السطور: وخصوصاً يف املدن الكرب ,هذه

ويف  ,%٤٥كانت نسبة خروج الطالب من املدرسة يف بوسطن 
مما جيعل من الواضح أن نموذج املصنع يف  ,%٧٠نيويورك حتى 

الاملدارس قد فقد  بكي أننا نتخىل ضحك املُ وإنه ملن املُ . يته متاماً فعَّ
هولة عن خطوط اإلنتاج يف أي معمل عندما تفقد التكنولوجيا وبس

الاملستخدمة فيه  . إال أننا نرفض أن نقوم بذلك يف املدارس ,يتهافعَّ
يبدو أن درجة إدماننا عىل نموذج املصنع يف التعليم مل ترتك لنا جماالً 

 .لرؤية الدالئل احلقيقية التي ستقودنا إىل إصالح نظامنا التعليمي
حيث  ,املصانع أثرها عىل عامل التدريب أيضاً  –ركت املدارس وقد ت

أصبح العرف املتبع هو املقاربة وحيدة املسار التي تتسم باملعيارية 
الصارمة والروتني والتمحور حول الوقت واالرتباط بغرفة الصف 

إن من الواضح ميل ). وباحلاسب اآليل أيضاً يف حاالت كثرية(
 ,امً بدقةقسَّ مُ  ,فرط الرسميةألن يكون مُ  التدريب يف عامل الرشكات

ومن السهل عىل املتدربني مالحظة اتساع الشقة . ءاً وصناعياً جمزَّ 
 .بني التدريب الذي حيصلون عليه والتطبيق يف العامل احلقيقي

رِ  ,وكنتيجة هلذا فرتض أن يناسب ض نظام املقاس الواحد الذي يُ فُ
وهو ما أد بدوره إىل تعليم أعرج غري قابل  ,اجلميع عىل التعليم

. وهدر واسع للجهد واملال ,وانتقال ثقيل للمعلومات ,لالنطالق
الكمبيوتر –تأمل الكثري من الرشكات أن نظام املصنع اجلديد 

إال أننا مقتنعون  ,مشاكلها التدريبية واإلنرتنت سيتمكن من حلِّ 
نت ما هو إال عملية أمتتة إن إدخال الكمبيوتر واإلنرت. أنه لن يفعل

اي أننا نضع اخلمر ذاته يف زجاجات جديدة  ,لنظام املصنع القديم
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إننا الزلنا ننتظر حالً واحداً يناسب كافة . وندعي أن هذا تطور
امً تحكِّ مُ عىل مبدأ املقاس الواحد للجميع  ناإدمانال زال و ,املشاكل

 .بنا
  العالج

الرسيع عىل رضورة استبدال نظام الوجبة  التعلُّمتؤكد نظرية 
املوحدة يف التعليم والتدريب بامئدة مفتوحة متنوعة اخليارات إذا 

من املستحيل وجود طريقة . كان للتعليم أن يصل إىل اجلميع
هنالك العديد من . األمثل التعلُّمأو طريق واحد إىل  ,واحدة فضىل

ن نزعتنا إىل استخدام وإ ,الطرق التي توصل إىل النتائج احلقيقية
إن . "كِال/و"ليحل حملها لغة  ,ال بد من أن تنتهي "أحد/أو"لغة 

 .الرسيع التعلُّمهذا من املتطلبات الرئيسية يف طريق 
ررنا من تبعة سوف حيُ إن تركيزنا عىل النتائج وليس عىل الطرق املُ 

وسوف يفتح  ,اإلدمان عىل مبدأ املقاس الواحد والطريقة الواحدة
سمي هل يمكن أن نُ . جال أمام إحراز نتائج حقيقية ملموسةامل

الطرقاً  غرفة  ,اإلنرتنت ,احلواسب اآللية ,ة يف التعليم? حسناً فعَّ
التعليم  ,التعليم ضمن فريق ,نظام اإلرشاف املبارش ,الصف
يمكن أن تفيد طاملا أهنا ليست  كلّها... التعليم غري املبارش ,الذايت

استخدم ما ينجز املهمة وفقاً لنوعية . الطريقة الوحيدة واحلرصية
حيث يمكن لنفس املادة  ,املتدربني ونوعية الظروف املحيطة

م بعدة مقاربات لرتيض مجيع أنواع الشخصيات قدَّ التعليمية أن تُ 
أن يكون يمكن هبذا . املمكنة التعلُّمولتتوافق مع مجيع أنامط 

ون أنفسهم مسؤولني عن نتائج تعليمهم من خالل تعلّمامل
اختيارهم ألسلوب التعليم الذي يرغبونه من جمموعة من 

م التعليم بزيادة يتقدَّ  ,إذاً . اخليارات التي يمكن أن توفرها هلم
 .أوان انتهاء مبدأ الوجبة الواحدة فقد آن ,اخليارات
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  ربيالتفكير العلمي الغ: المرض الرابع

ل العامل احلديث استناداً إىل الرؤ العلمية التي تبلورت  لقد تشكَّ
وقد ارتكزت هذه الرؤ العلمية عىل  ,منذ القرن السادس عرش

أنتجتهام دراسات إسحق نيوتن ورينيه ديكارت (مبدأين حموريِّني 
 :يمكن تلخيصهام بام ييل) وغريمها

اخلارجي ذو الطبيعة العامل : ستَقلنينفَصلني مُ وجود عاملني مُ  .١
غري (والعامل الداخيل الفكري والشعوري  ,الفيزيائية املادية

غالباً ما أُشري إىل هذا املبدأ باسم مبدأ ). املادي وغري الفيزيائي
 .الفصل بني العقل واجلسد

بام يف ذلك اجلسد  ,نات العامل اخلارجي املاديكوِّ إن كل من مُ  .٢
وابط واضحة يمكن يعمل كآلة منظمة وفقاً لض ,البرشي

بينام ال خيضع العامل الداخيل ملثل . م هبافهمها وبالتايل التحكُّ 
 .هذا التنظيم والتتابع

حيث خرجت من رمحهام  ,ن مسار التاريخآلقد غريَّ هذان املبد
وقد نتج عن هذه  .الثورة الصناعية والتكنولوجية احلديثة

نت نوعية وحتسَّ  ,التغيريات حضارة ذات غنىً مل يسبق له مثيل
دةاحلياة يف جماالت   .وشملت مئات املاليني من الناس متعدِّ

إال أن هذه الرؤية اجلديدة للعامل أحرضت معها ما مل يكن متاماً يف 
توظيف الطبيعة يف  ,إفراغ العامل من حمتواه الروحي ,مصلحة الناس

واستبعاد اإلنسانية من  ,فرطةخدمة الصناعة الفردية التنافسية املُ 
 .مناخ العمل ومن احلياة اإلنسانية عىل مستويات عدة

لت ,ويف جمال التفكري االجتامعي النظرة امليكانيكية هذه إىل  حتوَّ
والذي كان له تأثري  ,١ني عليه علم النفس السلوكياألساس الذي بُ 

 ز علمركِّ يُ . كبري عىل عامل التعليم والتدريب يف القرن العرشين
                                                            

١ Behaviourism :ة التي بنيت أسسها في أوائل القرن العشرين على يد من املدارس السيكولوجي: السلوكية
تقوم هذه املدرسة على دراسة . سكينر. ف. واتسن وإيفان بتروفتش بافلوف وب. مجموعة من العلماء أبرزهم جون ب

  )املترجم. (كما تركز على التكيف كأحد أهم الدوافع في سلوك الكائنات احلية ،السلوك كرد فعل على احمليط
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النفس السلوكي عىل إجياد السبل لتعديل السلوك اخلارجي لألفراد 
السلوك  "هندسة"وقد سعى إىل  ,بدون أي ربط مع عاملهم الداخيل

. واألداء اإلنساين كام لو أن البرش هم آالت يمكن التعديل عليها
اريس الربجمة اللغوية العصبية األوائل من اجلدير القول أن بعض ممُ 

وأستطيع القول أن الكثريين من السلوكيني  ,ا املبدأآمنوا بنفس هذ
 .حتى اآلن يؤمنون به ما يزالون

نة كوَّ آمنت النظرة امليكانيكية للعامل بأن الطبيعة مُ  ,من ناحية أخر
والتي يعمل كل منها تبعاً  ,ستقلةمن جمموعة هائلة من األجزاء املُ 

 ,الفهم إىل جتزئة املعرفةأد هذا . سبقاً حددة مُ لقوانينه اخلاصة املُ 
لَّم كل منها بمعزل عن  عَ حيث تم تقسيم التعليم إىل مواد منفصلة يُ

 ,وغري مرتبطة بالتجربة الواقعية ,بمقاربة خطية حازمة ,البقية
ومنفصلة عن عالئقها الطبيعية بالعوامل األخر التي نجدها عىل 

 .أرض الواقع
 ,عىل املراحل املنفصلة عتمد املُ ن هذا التعليم امليكانيكي لقد متكَّ 

من برجمة املتدربني لتأدية  ,والذي يدرس املادة خارج سياقها العميل
الردود أ ال فعَّ وإن كانت أوتوماتيكية وضمن إطار عمل  ,ةفعَّ
إال أنه من جهة أخر تركهم ضعيفي الروح وخالني من . ضيق

غري قادرين عىل  ,واألهم من ذلك ,الشغف ومعزولني عاطفياً 
وغري  ,التفكري اإلبداعي خارج اإلطار الذي تم تدريبهم عليه
 .قادرين عىل فتح آفاق جديدة سواء ألنفسهم أو ملؤسساهتم

بالتعمق يف معرفة اآلثار التي تركتها النظرة  إذا كنت مهتامً 
 .The Corrupted Sciences, A. Arnold, Harper Collins, 1992. The Quantum Society, Danah Zohar, William Morrow, 1994. Descartes’ Error, Antonio Damasio, Putnam, 1994 :إليكم بعض الكتب التي أنصح بقراءهتا ,امليكانيكية للعامل
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The Resurgence of the Real, Charlene Spretnak, Routledge, 19991. 
  العالج

يمكننا أن نساعد يف عالج اآلثار املدمرة للنظرة امليكانيكية للعامل 
بام أن . بنظرة أكثر شمولية وضمن السياق التعليم عن طريق اعتامد 

ال بد من أن نحاول قدر املستطاع أن  ,التجربة هي خري معلم
من . ونشجع التعليم بالتجربة ,نتجنب التعليم النظري اجلاف

إال  ,وأقل قابلية للسيطرة ,رة أكثر فوضويةالطبيعي أن هذه النظ
 –دراسة التجربة  –جتربة (أهنا جتعل من حلقة التعليم الواقعي 

إن أفضل التعليم ال يأيت من . أكثر قابلية للتطبيق) إعادة التجربة
وإنام يأيت من  ,االستامع إىل حمارضة أو التحديق بشاشة الكمبيوتر

 .وأداء العمل بشكل مبارش ,خالل التجربة
 ,الرسيع يف هذه النقطة التعلُّمبمقارنة أسلوب التعليم التقليدي مع 

يشء واحد يف كل  متعلُّ نجد أن أسلوب التعليم التقليدي يركز عىل 
جمموعة من  متعلُّ الرسيع يسعى إىل  التعلُّميف حني أن  ,مرحلة

التعليم ف. ياألشياء يف آن واحد ويف بيئة أقرب للعامل الواقع
وهو تعليم إنساين باملعنى  , وليس مرحلياً يلِّ األفضل هو تعليم كُ 

 .وليس سلوكياً ضيقاً  ,الواسع للكلمة
جيب أن يتجه التعليم اليوم ال إىل ختزين املعلومات وخلق ردود 

الأ بل إىل تعليم املتدربني كيف  ,ميكانيكية عىل منبهات حمددة فعَّ
املعطيات وخيلقون معانٍ وقيمة من  صونوكيف يتفحَّ  ,رونفكِّ يُ 

 .خالل التجربة
أن مهمة التعليم  ١املضطهدين ٢بيداغوجياكتب باولو فريري يف كتابه 

وليس تقديم اإلجابات  ,هي طرح األسئلة ليجيب عليها املتدربون
                                                            

ي ،العلم الفاسد): بالترتيب(جمة العناوين املذكورة أعاله كما يلي ميكن تر ١ . عودة احلقيقي ،خطأ ديكارت ،اجملتمع الكمِّ
  )املترجم(
  )املترجم. (علم أصول التدريس: البيداغوجيا ٢
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إن نظام اإلجابات اجلاهزة غري قادر . اجلاهزة ليحفظها املتدربون
شعرنا وهو ما يُ  ,الطريقة األخر عىل إحراز النجاح الذي حتققه

نظام التعليم اخلطي يف العلم الغريب ال يتواءم حالياً مع ف ,باألسى
تعدد الطبقات وشامل رتبط بالسياق وجتريبي ومُ نظام تدرييس مُ 

 .لكافة أجزاء الدماغ
  الفصل بين العقل والجسد: المرض الخامس

حيطة األفراد وبيئتهم املُ مل يكتف نظام التعليم الغريب بالفصل بني 
لِّيةوما فيها من جتارب  بل قام أيضاً بفصل األفراد  ,ةوشموليَّ  كُ

كذلك  ,فكام اُعتِقدَ أن كل يشء يف الطبيعة مستقل عام حوله. داخلياً 
د بذلك حتَ . العقل واجلسد مستقالن عن بعضهام البعض متاماً  دَّ

وتم حتييد اجلسد  ,هدف العملية التعليمية بمخاطبة العقل املنطقي
أصبح التعليم . عىل أساس أنه غري معني بالعملية التعليمية مطلقاً 

بٍ بأي حركةوشفوياً وجمرداً وغري مُ  "منطقياً "هبذه حلالة   ,صاحَ
 ,وحسب حلركة اجلسدية أثناء التعليم غري رضوريةمل تعترب احيث 

ويف أحيانٍ كثرية اعتربت احلركة أيضاً دليالً  ,أيضاً  عامل إهلاءٍ وإنام 
 .التعلُّمعىل عدم الذكاء والقدرة املحدودة عىل 

النحياز ضد اجلسد يف العملية التعليمية ايمكن القول أن هذا 
ال تؤت  ,امجد": إن القاعدة هي. تعمق اجلذور يف الثقافة الغربيةمُ 

ذا االنحياز يف لقد أشار إدوارد هول إىل ه. "!تعلّمو ,بأي حركة
زالت وما  ,راقبته لنظام املدرسة األمريكييف معرض م ١٩٧٦العام 

 :كلامته صاحلة حتى اليوم
عامَ " ل هبا األطفال يف املدارس هي إن الطريقة التي يُ

فاألطفال الذين ال يطيقون السكون  ,اجلنون بعينه
عامَ  ,وسمون بفرط النشاطيُ   ,لون وكأهنم هم الشواذويُ

 "وغالباً ما يتم عالجهم كمرىض أيضاً 
                                                                                                      

١ Pedagogy of the Opressed, Paulo Friere. 
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حيث يتم  ,لقد ورثت الرشكات أيضاً هذا االنحياز ضد اجلسد
وأحياناً يستمر ذلك لساعات عدة يف  ,أغلب التدريب جلوساً 

يُعطى املتدربون أحياناً اسرتاحات قصرية . اجللسة الواحدة
وتكون  ,لالسرتخاء أو الستعادة النشاط وفقاً جلدول رسمي جداً 

. ة متاماً عن العملية التعليميةستقلطات مُ نشِّ هذه االسرتاحات أو املُ 
 ,ستقل عن اجلسدا زال يُنظر إىل التعليم كنشاط متعلق بالفكر املُ م

وليس هنالك أي سعي حقيقي لشمل كامل اجلسم يف العملية 
 .سواء يف الصف أو عىل شبكة اإلنرتنت ,التعليمية

  العالج

األبحاث احلديثة مد خطأ النظرية القائلة بأن العقل لقد أثبتت 
 ,إن العقل واجلسد مها تركيبة واحدة مرتابطة. واجلسد منفصالن
لقد أثبتت التجارب مرة بعد مرة أن العقل ليس  ,بل أكثر من ذلك

إن حركة . بل متوزعٌ يف كامل اجلسد ,شيئاً حمصوراً بالدماغ وحده
بل  ,نشيط الدورة الدموية فقطاجلسد ال تفيد العقل من حيث ت

أيضاً من خالل إنتاج مواد كيميائية أساسية لبناء الشبكات العصبية 
أنه  ١جزيئات املشاعركتبت كانديس بريت يف كتاهبا . يف الدماغ

ومتتلك ذاكرة وحياة عاطفية خاصة أثناء  ,حتى اجلزيئات تفكر
 .مروتتفاعل معهام بشكل مست ,سريها يف أنحاء اجلسد والعقل

 .العقل هو اجلسد واجلسد هو العقل ,بمعنى حقيقي جداً 
 ,٢ملاذا ال ينحرص التعليم يف الرأس: احلركات الذكيةيف كتاهبا 

عىل االرتباط  راجعت كارال هانافورد الكثري من الوقائع التي تدلُّ 
أشارت كارال يف هذا الكتاب إىل أن . الوثيق بني العقل واجلسد
 والذي حيتوي عىل مراكز التفكري وحلِّ  ,الفص األمامي من الدماغ

م حيتوي أيضاً عىل مركز احلركة الرئييس والذي يتحكَّ  ,املشاكل
                                                            

١ The Molecules of Emotion by Candice Pert 
٢ Smart Moves, why learning is NOT all in your head, by Carla 

Hannaford. 
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احلركة والتفكري مرتابطان عضوياً : إذاً . بالعضالت يف أنحاء اجلسد
 .الدماغ يف
كلام أجربنا الصغار عىل اجللوس بال حراك والعمل عىل ! ل هذاختيَّ 

أو أجربنا الكبار عىل اجللوس بال حراك للقيام  ,الواجبات املدرسية
فإننا بذلك نثبط مقدراهتم التعليمية  ,بالتخطيط االسرتاتيجي

وخللق جتارب تعليمية  ,نحن مدعوون لتغيري ذلك. والتفكريية
 .واجلسد معاً وتعطيهام الفرصة للعمل معاً بنشاط تشمل العقل

هذا الكتاب الكثري من األمثلة عن جتارب  بني طياتسوف جتد 
الرسيع يف إنشاء نشاطات  التعلُّمارسو حقيقية نجح من خالهلا ممُ 

طِيككام  ,تعليمية توحد العقل واجلسد يُعْ هذا الكتاب أيضاً  سَ
تُ جمموعة متنوعة من األفكار التي  دكسَ اعِ عىل حضانة هذا  سَ

عليك دائامً بتذكري نفسك أنه ويف غياب حركة . االرتباط الوثيق
 .ال وجود لنمو يف الدماغ ,اجلسد

  الهيمنة الذكورية: المرض السادس

ات الغربية هي إن املجتمعف ,كام ال بد أن تكون قد الحظت
زنا لقرون طويلة عىل الوعي الذكوري كَّ قد رَ ف. "أبوية"جمتمعات 

آثارها العميقة عىل  "الذكورية"وقد تركت هذه  ,وليس األنثوي
 .النظام التعليمي

يمكن ذكر أن من وضعوا النظم التعليمية  ,كمثال عن هذا ال أكثر
األوىل يف الواليات املتحدة األمريكية يف مدينة مساشوستس كانوا 

ظام كان الن. ومل تشارك النساء أبداً يف تلك العملية ,مجيعاً رجاالً 
ويعكس نظرهتم وحدهم  ,منذ البداية إذاً عمالً من أعامل الرجال

مل يكن اإلداريون  ,لذلك وكنتيجة. للواقع وكيفية التعامل معه
وحدهم يف نظام التعليم اإللزامي الوليد آنذاك من الرجال بشكل 

مل تدخل النساء إىل . بل حتى املدرسني كانوا مجيعاً رجاالً  ,حرصي
من املمكن أن  هإال الحقاً عندما أدرك الرجال أن التعليم مهنة 
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أن  ,عزيزي القارئ ,رد أن تدركجبم! تعمل النساء بأجور أقل
ستبدأ بفهم كل  ,النظام التعليمي كان اخرتاعاً ذكورياً منذ البداية

 .اجلوانب األخر بشكل واضح ومنهجي
سوف أستخدم أسامء  ,لتجنب اإلحساس بالتفرقة اجلنسية هنا

) إسرتوجني(واألنثوي ) تستوسرتون(اهلرمونات الذكري 
ولنبدأ بحقيقة علمية أن ). وليس بشكل علمي(كاستعارات بحتة 

 ,كال هذين اهلرمونني موجودين يف أجسادنا مجيعاً بنسب متفاوتة
ويكون التستوسرتون بنسبة أعىل بكثري يف أجساد الرجال وكذلك 

يف اجلدول التايل ما يمكن القول أنه . اد النساءاإلسرتوجني يف أجس
عينة سلوكيات  ينتجها كل من هذين اهلرمونني وفقاً ملا يمكن  مُ

ال بد من مالحظة أننا هنا نتحدث عن . مالحظته من احلياة العامة
. وليس عن نظريات سلوكية قطعية ,ميول يف الرجل أو األنثى

بنسب )رجاالً ونساءً ( وهذه امليول موجودة مجيعاً يف كل الناس
 .متفاوتة

  سلوكيات مرتبطة مع اإلستروجني سلوكيات مرتبطة مع التستوسترون
احلرصية
 التنافسية

 الرتكيز عىل اهلرمية
 السلوك املتوجه نحو السيطرة

 التفكري التعاقبي
 املنطق

 وجود طريقة وحيدة صحيحة
 صالبة ودوغامتية

الشمولية
 التعاونية

 االجتامعيةالرتكيز عىل 
 السلوك املتوجه نحو االحتضان

 التفكري املتزامن
 الفطرة

 وجود عدة طرق صحيحة
 مرونة وبراغامتية

 
يميل التدريب يف عامل الرشكات أيضاً للذكورية يف بنيته ويف نقاط 

أحد أهم األمثلة عىل ذلك هو صالة الرشف املخصصة و. تركيزه
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 ١مؤسسة اليك وود للنرشلتنمية املوارد البرشية والتي تدعمها 
 ٣وهي جزء من مؤسسة بيل للتواصل ٢التي تطبع جملة التدريب(

نحَ ). جملوالتي يديرها الرجال باملُ  ت األوسمة عرب لقد مُ
انظر إىل  ,السنوات اخلمس عرشة املاضية إىل الرجال بشكل رئييس

 .الالئحة أدناه لتشاهد النسبة بشكل واضح
فأنا ليس لدي أي مشكلة مع  ,إليه هناأرجو أال يساء فهم ما أرمي 

موا مسامهات فهم مجيعاً قد قدَّ  ,أي من الرجال عىل هذه الالئحة
ولكن من ناحية  ,ويستحقون كل التقدير ,مة يف عامل التدريبقيِّ 

أين النساء من كل هذا? الحظ اجلدول ,أخر: 
  تنمية املوارد البشرية–صالة الشرف–أعضاء الئحة الشرف 

 اجلنساالسمالسنةاجلنساالسم السنة
 ذكرجو هارلس١٩٨٨ذكردوغان لريد ١٩٨٥

 ذكرمارتن برودويل١٩٩٠ذكربوب ماغر 
 ذكربني تريغو١٩٩١ذكرغوردون ليبيت 
 ذكركني بالنكارد١٩٩٢ذكرتوماس غيلربت 
 أنثىبات مكالغان١٩٩٣ذكرمالكومل نولز 

 ذكرجاك زنجر١٩٩٤ذكرجورج أوديورن ١٩٨٦
 ذكرند هرمان١٩٩٥ذكرغريي رملر 

 ذكربيرت بلك١٩٩٦ذكرلني نادلر ١٩٨٧
 أنثىغلوريا غريي١٩٩٨ذكرروبرت باليك 
 ذكرسكوت باري١٩٩٩أنثىجاين موتون 

 ذكروارن بينيس ١٩٨٨
%)١٤.٣(نساء٣%)    .    ٨٥.٧(رجل١٨

 !خلل هرموني:التشخيص
 

                                                            
١ Lakewood Publications 
٢ Training Magazine 
٣ Bill Communications 
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  العالج

إذا نظرنا إىل حالة الفشل التي يعاين منها عامل التدريب والتعليم يف 
 ,وحاولنا تشخيص األسباب التي تقف وراء ذلك ,يومنا هذا
هنالك مشكلة  ,وباالشرتاك مع عوامل أخر أيضاً  ,وجدنا أنه

كبرية تكمن يف وجود كمية كبرية من التستوسرتون يف نظامنا 
حلاجة إىل اللمسة األنثوية يف عامل التدريب نحن بأمس ا. التعليمي
وإنام  ,ليس املقصود هنا التخيل عن اللمسة الذكورية. والتعليم

بني نصف  ,بني الذكورة واألنوثة: جمرد حتقيق التوازن بني الطرفني
وبني النيِ  ,بني التحكم واالحتضان ,الدماغ األيمن ونصفه األيرس

 . ١واليانغ
الرسيع يف الغرب مع صعود احلركة  تعلّمالم بلقد ترافق نمو االهتام

ومع تقديم العاملني يف جمال تدريب الرشكات والتعليم . النسائية
ينمو التوازن  ,اجلامعي جلوانب أكثر أنثوية إىل عامل التدريب

من املهم االنتباه . ن نتائج التدريب بشكل مطردوتتحسَّ  ,الصحي
من عامل  "إلغاء الذكورة"الرسيع ال يطالب بـ  التعلُّمإىل أن 
بل بمجرد رفع األنوثة إىل مصاف املساواة معها  ,التدريب
حيث أن التعليم اجليد واحلياة اجليدة هي ما ينتج عن . وجماراهتا

فاملسألة ال يمكن أن تكون مسألة إما هذا أو  ,مزج الطرفني معاً 
 !التوازن.  معاً نيبل هي مسألة االثن ,ذاك

إال أن الطريق ال تزال  ,ومع أننا أحرزنا تقدماً جلياً يف هذا املجال
طويلة للوصول إىل هذا التوازن املنشود يف ثقافة التعليم ويف الثقافة 

ت كانديس بريت يف كتاب روَ . االجتامعية يف منظورها الواسع
جزيئات املشاعر الذي ذكرناه سابقاً بعض القصص حول 

ها كباحثة يف جمتمع علمي مبني عىل الصعوبات التي واجهت
 .الذكورة

                                                            
١ Yin and Yang :ومع تطور  ،رمزت الني للظلمة في بادئ األمر واليانغ للنور. القوتني املتضادتني في الفلسفة الصينية

  )املترجم. (واليانغ هي رمز الذكورة أصبحت الني هي رمز األنوثة ،هذا املبدأ

70



 

  اآللة الطابعة: المرض السابع

حيث أن الكتب منترشة يف كافة  ,ربام ال يكون ذلك جلياً اليوم
إال أن اآللة الطابعة التي اخرتعها جوهانس غتنربغ  ,أرجاء األرض

يف أربعينيات القرن اخلامس عرش تركت آثاراً بالغة عىل عامل التعليم 
 :حيث أن اآللة الطابعة. والتدريب يف الغرب

 .زت الرتكيز عىل الكلامت وليس الصورعزَّ  .١
 .جعلت التعليم خطياً ومرحلياً  .٢
 .فوق التجربة العمليةزت املبادئ النظرية ورفعتها عزَّ  .٣
فوق األيمن ) الذكوري(رفعت نصف الدماغ األيرس  .٤

 ).األنثوي(
 .زت الفردية يف التعليم عىل حساب التعليم التعاوينعزَّ  .٥

  صعود ظاهرة الذكاء اللفظي
حني كانت الغالبية العظمى من الشعب  ,قبل اخرتاع اآللة الطابعة

ة العملية واخلطاب كان التعليم مبنياً عىل أساس التجرب ,ةأميَّ 
كان التعليم  ,وباملخترص ,املبارش واحلياة اجلامعية والصور والرموز

كان التعليم : مبنياً عىل أساس االنغامس يف السياق احلقيقي للمعرفة
لِّيةجتربة يدويةً و  .مل يكن هنالك أي خيار آخر ,وماديةً  كُ

رسق التعبري  ,فمع انتشار الكتب.  اخرتاع غتنربغ كل هذاغريَّ 
ومل يعد الناس مضطرين  ,اللغوي الضوء من التجربة العملية

لالنغامس يف السياق احلقيقي للمعرفة والتعلق باآلخرين من أجل 
: بمعزل عن أي شخص أو يشء آخر التعلُّملقد متكنوا من  ,التعلُّم

 .بقراءة الكتب
قي أصبحت الكلامت املصفوفة يف الكتب هي الوسيلة األساسية لتل

زت حقيقة أن الكلامت تتابعية بطبيعتها من نفوذ وقد عزَّ  ,املعرفة
 ,إذاً . سيطر أصالً عىل العقلية الغربيةنصف الدماغ األيرس الذي يُ 

ز كونُ الكتاب العجلة األوىل يف مركبة املعرفة من التعليم اخلطي  عزَّ
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 ,أكثر كلام قرأت كتباً  ,يف هذه الثقافة الغتنربغية. امليكانيكي التتابعي
وإمكانيتك عىل حتليل الرموز اللغوية  ,ادت قدرتك اللفظيةدزا

نح أي شهادة حتى أنك لن متُ . "ثقافتك" ازدادتو ,برسعة أكرب
 .أطروحة التخرج: علمية إذا مل تقم بكتابة كتابك اخلاص

 ,إال أهنا وحيدةً  ,إن الكتب حكامً هي وسائل معرفية عالية القيمة
امل احلقيقي والتجربة املتكاملة الشاملة وبدون حتقيق توازن الع

لكامل اجلسد تبقى غري قادرة عىل توفري املعرفة احلقيقية والفهم 
 ,فلنتذكر أن املعرفة هي مسألة كافة األطراف معاً . العميق للمعرفة

للمعاجلة  ,للكلامت والصور ,نحن بحاجة للكتب والتجربة
إال أن . للمبادئ العلمية والتجربة امللموسة ,التتابعية واملتزامنة

يقف فقط عىل نصف الدماغ  ,وبفضل اآللة الطابعة ,العامل اليوم
فعندما نبدأ . ويستند بصورة شبه حرصية عىل الكلامت ,األيرس

: نجد أن ما يقفز لرؤوسنا هو الكلامت ,بتصميم برامج تدريبي
كلامت عرب  ,شطةكلامت يف كتب األن ,كلامت يف املراجع العلمية

لقد حتول . أجهزة العرض وكلامت عىل شاشات الكمبيوتر
ونسوا أن من واجبهم أيضاً أن  ,كلامت اعنَّ صُ مو الربامج إىل صمِّ مُ 

 .يكونوا حرفيي صورٍ وجتربةٍ عملية أيضاً 
  التركيز في عملية التعليم

  بعد غتنبرغ قبل غتنبرغ
 التجربة العملية

 الصور
 بكامل الدماغ التعلُّم

لِّيةاملعاجلة   الكُ
 عن طريق القيام باليشء التعلُّم
 ضمن السياق التعلُّم
مع اآلخرينالتعلُّم

 املبادئ النظرية
 الكلامت
 بالدماغ األيرس فقط التعلُّم

 املعاجلة اخلطية
 عن طريق القراءة التعلُّم
 خارج السياق التعلُّم
 الفرديالتعلُّم
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  العالج

. جنباً إىل جنبمن وجود الكتب والتجربة العملية  التعلُّمال بد يف 
هنالك أوقات ال بد فيها من وجود كافة مفردات اجلدول السابق 

ام املعرفة إال أن  ,بجانبيه قبل غتنربغ وبعد غتنربغ من أجل متَ
 :احلقيقة التي ال مناص من االعرتاف هبا هي
أما إذا أردت  ,إذا أردت املعلومات فعليك بالقراءة

 .فعليك بالتجربة ,الفهم
ال بد من حتويله إىل  ,فعاليَّة لتحويل التعليم إىل شكل أكثر  ,إذاً 

سواء يف  ,رتكز عىل التجربة أكثر من ارتكازه عىل الكلامتشكل مُ 
الحظوا أننا عندما نبدأ . غرفة الصف أو عىل شبكة اإلنرتنت

وقتنا ومواردنا عىل  لَّ فإننا نرصف جُ  ,بتصميم الربامج التدريبية
ابةتصميم عروض  يف حني أن التعليم األفضل  ,ومواد تعليمية جذَّ

واألرسع يأيت من التجربة العملية أكثر بكثري مما يمكن أن يأيت من 
 .مهام بلغت درجة تنظيمها وحسن إعدادها ,هذه املواد

الرسيع ينادي بربامج تدريبية متمحورة حول  التعلُّمفإن  ,لذلك
السباحة  تعلّمفكام ت. التجربة وليس عىل العروض أو املواد املطبوعة

 ,اإلدارة عن طريق اإلدارة تعلّمفإنك ست ,عن طريق السباحة
. وهكذا ,واستعامل احلاسب اآليل عن طريق استعامل احلاسب اآليل

أو  ,يس من جمرد القراءة عنهول ,يأيت من القيام بالعمل التعلُّمإن 
 .يتحدث عنه ,مهام بلغت خربته ,سامع شخص ما

من املمكن يف الوقت ذاته أن نحتاج إىل العروض أو إىل املواد 
تتحول هذه العروض إىل حمور  لئالولكن جيب االنتباه  ,املطبوعة

يمكن للعروض واملواد التعليمية أن . العملية التعليمية وأساسها
 ,ز ملا تأيت به التجربة العمليةملقدمة للنشاط واملعزِّ تقوم بدور ا

 .ولكن ليس البديل عنها ,والفرصة لنقاش هذه التجربة وآثارها
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  وداعاً لزمن املرض
لقد أصبح جلياً اآلن أن الكثري من املدارس احلديثة يف التعليم 

عاقني تعليمياً   ,يمكن أن تكون عامالً مسامهاً يف حتويل البرش إىل مُ
كام يمكن هلا أن متنعهم من . منهم التعلُّموأن تسلب متعة 

إن فهم . استكشاف مقدراهتم املعرفية واألفق احلقيقي إلمكانياهتم
 ,مكننا من فعل يشء ما لتغيري ذلكياخللفية الثقافية هلذا اخللل 

 .ةوحتريك التعليم باجتاه أكثر صحيَّ 
ما هو إال  ,ومن هذا الكتاب ,الرسيع التعلُّمإن اهلدف من 

ة يف املدارس والرشكات األكثر صحيَّ  التعلُّممساعدتكم الستعادة 
احلقيقي كام قال أحدهم  التعلُّمإن . وحتى يف املنزل ويف كل مكان
الرسيع يعني  تعلّمللفإن تبنيك  ,لذلك. هو صورة من صور العالج

عادة النظرة وإسهامك يف است ,حتولك إىل طبيب بمعنى من املعاين
لِّية  .ني ذاهتمتعلّمويف أنفس امل ,يف عملية التعليم الكُ
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  األمراض التعليمية في الحضارة الغربية

 العالج األعراض  املرض
جدي وخميف وصارم ومتمحورتعلّم البيوريتانية

.املعلمحول
تع ومغذٍ ومتمحور حول ممُ تعلّم
.تعلّمامل

ني واالنعزال وعدمتعلّمالتنافس بني امل الفردية
.االرتباط باآلخرين

ني يف جمتمع تعلّمالتعاون بني امل
.تعليمي

بخط إنتاج حيث املقاس الواحدتعلّمنموذج املصنع
رتكز عىل للجميع وحيث التعليم مُ 

.املسبقةاملواعيد والوصفات

 ,تمحور حول النتائجبدع ومُ مُ تعلّم
ومائدة من اخليارات التعليمية أمام 

.تعلّمامل
التفكري العميل

 الغريب
مع  ,مقاربة ضمن السياق للتعليم.مقاربة خطية وميكانيكية وجمزأة للتعليم

لِّيةنظرة  .ومرتابطة للمواضيعكُ
الفصل بني العقل

 واجلسد
عىل نصفاملُعتمدالتعليم املعريف الشفهي

 .الدماغ األيرس والسلبي جسدياً 
التعليم هو عملية تشمل كامل 

الالدماغ ومتعددة احلواس و ة فعَّ
.جسدياً 

عىل السيطرة والذكاء املنطقيالرتكيزالسيطرة الذكورية
.واملعاجلة التتابعية

 يلِّ الرتكيز عىل الشمولية والذكاء الكُ 
.واملعاجلة املتزامنة

 .التمحور حول التجربة العملية.التمحور حول الكلمة واملفاهيم النظرية اآللة الطابعة
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  الفصل الرابع
 

אא 
 

هبا الناس  تعلّميالرسيع نفسه عىل الكيفية التي  التعلُّملقد بني 
وقد استفاد من الدراسات احلديثة حول الدماغ لبناء صورة  ,طبيعياً 

العلمية و تعلّميمكن من خالهلا تصميم بيئة   .ةفعَّ
جري من األبحاث حول الدماغ البرشي يف السنوات اخلمس لقد أُ 

. جري قبل ذلك يف تاريخ البرشية أمجعوالعرشين املاضية أكثر مما أُ 
زال هنالك الكثري من اجلوانب املتعلقة بعمل  ما ,ورغم ذلك

إال . وربام لن نتمكن أبداً  ,الدماغ مما مل نتمكن من فهمه حتى اآلن
أن ما اكتشفناه حتى اآلن يناقض جدياً الكثري من نظريات التعليم 

 .التي ظلت سائدة لعصور طويلة

  نظريات الدماغ
ات الدماغ هذه ال بد أن نشري إىل أننا نستخدم نظري ,قبل البدء

بطريقة   كمجرد استعارات ستساعدنا عىل فهم آلية عمل الدماغ
إن كل نظريات الدماغ ما . وليس كقوانني علمية ,عملية وملموسة

هي إال إفراط يف التبسيط آللية العمل األكثر تعقيداً عىل وجه 
 .األرض

إال أن  ,هنالك العديد من وجهات النظر يف آلية عمل الدماغ اليوم
يمكن القول أن وجهات . ياً منها ال يعطي صورة كاملة ودقيقةأ

79



 

 التعلُّمالنظر املتعددة هذه تتكامل إلعطائنا نظرة أعمق عن آليات 
أكثر من كوهنا تفسريات خمتلفة أو  ,التي يعمل من خالهلا الدماغ

فيام ييل سنعطي ملحة رسيعة عن أربع نظريات حتاول  .متناقضة
 :رشح آلية عمل الدماغ

وتتواصل  ,إن الدماغ هو حملول من الكيميائيات: النظرية األوىل
أجزاؤه فيام بينها عرب تصنيع ونقل مئات املاليني من املواد 

 .الكيميائية املختلفة
ية تغطي كامل ائإن الدماغ هو جزء من شبكة كهرب: النظرية الثانية

إن هذه الشبكة . اجلسم وترسل وتستقبل الرسائل بشكل مستمر
حيتوي عىل أكثر  لوحدهإذ أن الدماغ  ,ذات حجم هائل ربائيةكهال

والتي (وهلذه التوصيالت . "التوصيالت"من مئة ألف ميل من 
دة من عقَّ شبكةٌ مُ ) سمى حماور عصبية واستطاالت سيتوبالزميةتُ 

املسارات التي تربطها مع بعضها البعض ومع الشبكة التي تغطي 
 .ئية التي حيملها ويوزعها الدماجلسم وأيضاً مع النواقل الكيميا

يتألف الدماغ من مصفوفات هائلة من اخلاليا : النظرية الثالثة
 ,تتحد معاً لتشكل أنظمة أكرب ,الدماغية التي تشكل أنظمة جزئية

. وهكذا ,تتحد بدورها لتشكل أنظمة أكرب أيضاً وأكثر تعقيداً 
 .حتافظ كل هذه األنظمة عىل اتصال وثيق مع بعضها البعض

 ,متكامل ويعمل كوحدة وظيفية لٌّ إن الدماغ هو كُ : النظرية الرابعة
إن التعليم وفقاً هلذه النظرية هو . يف شتى أجزائه "الذاكرة"وتتوزع 

حيث أن الدماغ واجلسد  ,عمل يقوم به اجلسم البرشي ككل
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 ,وليس بشكل متعاقب ,يقومان بمعاجلة املعطيات بشكل متزامن
وليس جمموعة من التفاصيل  ,كاملويقومان بمعاجلة سياق 

 .املعزولة

  ١نظرية الدماغ الثالوثي
هنالك نظرية أخر عن الدماغ البرشي كان هلا شعبية واسعة بني 

وهي نظرية الدماغ  ,الدارسني عرب السنوات العرشين املاضية
تقول هذه النظرية أن من املمكن النظر إىل الدماغ كثالث . الثالوثي

وهي  ,)وإن كانت متواصلة فيام بينها(مناطق ختصصية منفصلة 
 .والقرشة احلديثة ٢واجلهاز احلويف ,دماغ الزواحف

بام يف  –من املهم مالحظة أن أياً من التوصيفات آلليات الدماغ 
أن دراسة  إذ ,ال يمكن أخذها كحقيقة هنائية –صيف ذلك هذا التو

روظائف الدماغ علم رسيع  وهنالك اجلديد يف هذا املجال  ,التطوُّ
وهو يف أحيان كثرية خيطِّئ املعلومات السابقة ويستدعي  ,يومياً 

إن نظرية الدماغ الثالوثي . إعادة النظر يف الفهم الكيل هلذا املوضوع
إال أهنا حكامً  ,وفيها الكثري من احلقائق ,وال شكمهمة هي نظرية 

إن األمهية التي نضعها يف هذه . فرط وغري تامةطة بشكل مُ بسَّ مُ 
من هذا . التعلُّمالنظرية هي دورها يف مساعدتنا عىل فهم آلية 

                                                            
١ The Theory of the Triune Brain: The Riptilian Brain, the Limbic System, and the Neocortex. 
٢ The Limbic System :داخلي اجلهاز احلوفي في علم التشريح هو مجموعة من املكونات التي تتمركز قريبة من اجلدار ال

وتعطيها  ،وهي مجموعة من املكونات املترابطة بشكل وثيق فيما بينها ومع مكونات أخرى من الدماغ ،لنصف الكرة اخملية
كما يعتقد في  ،هذه الترابطات أهمية كبيرة في السيطرة على كل من النظام احلركي الالإرادي ونظام الغدد الصم

 )املترجم. (ملزاجالطب أن لها تأثير على الدوافع الواعية وا
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سوف نقدم فيام ييل رشحاً عن الوظائف املختلفة التي  ,املنطلق
 .ختصصية تربطها نظرية الدماغ الثالوثي بكل منطقة

القرشة احلديثة هي الغالف اخلارجي اللفائفي  :القرشة احلديثة
إىل  ٨٠ويؤلف حوايل ١ والذي يتكون من املادة الرمادية ,للدماغ
هذا اجلزء من الدماغ هو املسؤول األسايس . من كتلة الدماغ% ٨٥

د والتخطيط جرَّ عن املهام عالية املستو مثل اللغة والتفكري املُ 
إن هذه املهام هي ما . املشاكل واحلركات الدقيقة واإلبداعوحل 

 .ز البرش عن غريهم من الكائنات احليةميِّ يُ 
والذي يلعب دوراً مهامً يف  ,وهو الدماغ األوسط :اجلهاز احلويف

يمكن تسمية اجلهاز احلويف . املشاعر ويف الربط بني أجزاء الدماغ
عب دوراً أساسياً يف كام أنه يل ,بالدماغ العاطفي واالجتامعي

 .الذاكرة طويلة األمد
مي بدماغ وسُ  ,وهو اجلزء البدائي من الدماغ :دماغ الزواحف

متتلك مثل  ,وهي أكثر الفقاريات بدائية ,الزواحف ألن الزواحف
وإن (هذا النظام املسؤول أساساً عن مهام البقاء عىل قيد احلياة 

). كانت أجزاء أخر من الدماغ تلعب دوراً مهامً يف هذا أيضاً 
يؤدي دماغ الزواحف مهاماً من نوع تنظيم رضبات القلب ودوران 

 والتي يتم تنفيذها , املهام التكرارية الروتينيةريِّ سَ فهو إذاً يُ  ,الدم

                                                            
١ Grey Matter :يتألف اجلهاز العصبي في الثدييات ومنها البشر من مادة بيضاء حتتوي على قنوات . املادة الرمادية

ومادة رمادية تتألف مبعظمها من  ،ومهمتها نقل املعلومات واألوامر بني أجزاء اجلهاز العصبي ،الوصل بني اخلاليا العصبية
. من حتليل املعطيات الواردة وإصدار األوامر العصبية ،أجسام اخلاليا العصبية والتي تقوم باملهام العصبية األساسية

  )املترجم(
 

82



 

م أيضاً بعملية عتقد أن دماغ الزواحف يتحكَّ يُ . "شعائري"بشكل 
 ,"البقاء"و يعرف كيف حيافظ عىل فه ,الرصاع من أجل السيطرة

 .دماغ الغرائز احليوانية ,جملهو يف املُ و

  دماغ واحد مترابط
فهذه  ,يف التبسيط متثل إفراطاً نعود للقول أن نظرية الدماغ الثالوثي 

األجزاء الثالثة املفرتضة ال يمكن أن تعمل بمعزل عن بعضها 
وإنام هي مرتابطة وتتدخل يف اختصاصات بعضها البعض  ,البعض

من املفيد واحلالة هذه التفكري يف أجزاء . بشكل حموري ومعقد
أو مراكز  ,بل كمناطق وظيفية ,الدماغ هذه ال كمناطق فيزيائية

وليس ألي من هذه . ملهام املحددة النوعا "ختليص"تبادل يتم فيها 
هنالك يف . املراكز أن يعمل دون بناء عالقة وثيقة مع باقي املراكز

 .أي حلظة من حياتنا عمليات تبادل هائلة احلجم حتصل يف الدماغ
 

  ,ال يشء يف هذه احلياة حيصل بشكل منفرد
 حتكم القوانني اإلهلية أن تتامزج كل 

 .األشياء يف جوهرها
 "شييل"         
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  ؟تعلّمالما عالقة هذا ب
فقد كانت النزعة يف آليات التعليم الكالسيكية هي  ,كل العالقة

سلطة  ,التكرار ,االستظهار: استخدام وظائف دماغ الزواحف
 ,لروتني حمدد سلفاً ومبني عىل اهلرمية تعلّمخضوع امل ,املدرس

عدم االهتامم  ,)خوف الرسوب(نظام مبني عىل غريزة البقاء 
وعدم وجود جمهود حقيقي للرتكيز  ,باملشاعر أو بالربط االجتامعي

ني تعلّمعىل اإلبداع ومهارات حل املشاكل والتفكري الذايت لد امل
عترب ني يُ تعلّمبل كان التفكري املستقل من قبل امل ,فحسبليس هذا (

 ).من عالمات الفوىض والتخريب أيضاً 

  دماغ كامل ،كامل تعلّم
عقل (حن اليوم بحاجة الستخدام كامل العقل وكامل الذات ن

إن هذا هو احلل الوحيد للوصول إىل  ,التعلُّميف ) وجسد ومشاعر
 .تعليم أرسع وأكثر متعة وفاعلية

نحن بحاجة إىل  ,فنحن حتامً بحاجة للحفاظ عىل دماغ الزواحف
عد واتباع القوا "الطاعة"بعض . غرائز البقاء والوظائف التلقائية

 .تعلّمللولكنه جزء صغري مما نحتاجه  ,هو حتامً يشء إجيايب
حيث تلعب املشاعر  ,نحن بحاجة إىل النظام احلويف ,يف الوقت ذاته
يَّة ونوعيَّةدوراً هاماً يف  وهو ما  ,الذي نستطيع حتقيقه التعلُّم كمِّ

ع املشاعر رسِّ تُ . شري إليه املنطق السليم أيضاً أثبتته الدراسات ويُ 
إن . بينام تبطئها وتعيقها املشاعر السلبية ,التعلُّماإلجيابية من عملية 

خلق املشاعر اإلجيابية هو من أساسيات مرحلة التحضري يف حلقة 
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من األهداف األخر هلذه املرحلة هي إيقاظ . الرسيع التعلُّم
ث حي ,تعلّمالذكاء االجتامعي الذي يتمتع به النظام احلويف لد امل

وهو ما أشار الكثري  ,ال للتنافس ,ني للتعاونتعلّمجيب أن ندفع امل
 .من الدارسني إىل فاعليته يف حتسني مستو التعليم

نحن بأمس احلاجة إىل استثامر كامل مقدرات  ,من جهة أخر
ني تعلّمال بد لتحقيق ذلك من تدريب املو. القرشة اخلارجية للدماغ

وعىل كيفية البحث عوضاً عن التخزين السلبي  ,عىل التفكري الذايت
وخلق املعاين واستنباط  ,لوالتخيُّ  التعلُّموعىل كيفية  ,للمعلومات

 .القيم ذاتياً من خالل التجربة

  ال بد من االهتمام بالمشاعر
ون يف حالة من االنفتاح تعلّمعندما تكون املشاعر إجيابية ويكون امل

إىل استخدام القرشة  "للرقي"فهم يف أفضل حاالهتم  ,والراحة
يف حني أن املشاعر . األسايس التعلُّمأي دماغ  ,اخلارجية للدماغ

يف  "االنكامش"ني إىل تعلّمالسلبية والضغط النفيس يدفع امل
 ,"النجاة"بل عىل  ,والرتكيز ال عىل التعليم ,دماغهم الزواحفي

 .وهو ما يبطئ التعليم أو حتى يوقفه متاماً 

  والعقل هو الجسد ،قلالجسد هو الع
يمكن حلركة  ,ال يمكن الفصل بني حالة العقل وحالة اجلسد

: كام قالت كارال هانفورد يف كتاهبا ,ن أداء العقلسِّ اجلسد أن حتُ 
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 ,من جهة أخر. التعليم ليس فقط يف الرأس: ١احلركات الذكية
عينة  ذهنيةيمكن حلاالت   .أن يكون هلا تأثري كبري عىل اجلسد مُ

بل  ,والذاكرة يف الرأس تعلّمالال ينحرص التفكري و ,جملاملُ يف 
حتى أن كانديس بريت . تتوزع هذه امللكات عىل كافة أنحاء اجلسد

ري والتفك التعلُّمأشارت إىل أن الكثري من  جزيئات املشاعر ايف كتاهب
دث عىل مستو اجلزيئات وحتى اختاذ القرارات يمكن أن حي

 .واخلاليا
 كلّهاواعترب أن العملية  ,التعليم التقليدي عىل الرأسز لقد ركَّ 

وال عالقة حقيقية هلا  ,بوصفها عملية منطقية وشفهية ,حتدث هناك
 .من جسد ومشاعر وإحساسات ,بباقي أجزاء الذات

كانت النزعة السائدة هي خلق مناخات تعليمية تقول  ,ومن هنا
 ,ال تتحركوا ,اجلسوا بسكون): كباراً أم صغاراً (ني تعلّمللم
افتعلوا  ,حتركوا ,قفوا: كان من الواجب أن نقول! واتعلّمو

عينة ز إنتاج كيميائيات فِّ إن احلركة حتُ ! واتعلّمو ,الضجة تساعد  مُ
 .وهو ما حيفز التعليم بدوره ,يف بناء ونمو الدماغ

وجد الباحثون أن نشاطات من نوع التفكري واحلركة متصلة 
إن مركز التفكري وحل  ,عىل ذلككمثال . عضوياً يف الدماغ

املشاكل يف الدماغ مالصق للمركز الذي يتحكم باحلركات الدقيقة 
لذلك من السليم أن نقول عن الكثري من الناس . واملاهرة يف اجلسم

رأن غياب احلركة يف اجلسد تعني وقف   .يف الدماغ التطوُّ
                                                            

١ Carla Hannaford، Smart Moves: Why Learning Is Not All in Your Head 
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مها  بل ,ليس الدماغ واجلسد منفصلني بأي شكل من األشكال ,إذاً 
والعقل هو  ,اجلسد هو العقل. متحد متواصل ومتكامل كلٌّ 

الويربطهام ب ,اجلسد  ,ية نادرة اجلهاز العصبي واجلهاز الدوراينفعَّ
 .ليذيب احلدود الفاصلة بينهام هنائياً 

  علم النفس السلوكي والدماغ
كان علم النفس السلوكي هو السيكولوجية األكثر شيوعاً يف 

وقد  ,القرن العرشين فرتاتالواليات املتحدة األمريكية يف معظم 
 .كان له كام أسلفنا عظيم األثر عىل احلياة املؤسساتية والتدريب

بل هي علم  ,نعلم اآلن أن السلوكية مل تكن يوماً علامً لكامل الدماغ
من الصحيح أننا  هومع أن. صورة شبه حرصيةلدماغ الزواحف ب

أننا يف بعض املهام التي يقوم هبا دماغنا و ,نحتاج ذلك جزئياً 
وأننا نستجيب تلقائياً دون تفكري لبعض  ,تكراريون وشعائريون

وأننا يمكن عىل بعض املستويات أن  ,املثريات يف العامل اخلارجي
لالستخدام بعض السلوكيات كأهنا برجميات جاهزة  نتعلّم

الداخيل; إال أن املشكلة التي وقعت فيها السلوكية هي تقديم 
 .نفسها كعلم كامل الدماغ يف حني أهنا ال تتعاطى إال مع جزء منه

) اجلهاز احلويف(السلوكية مع الذكاء االجتامعي والعاطفي  تتعاطَ مل 
تعاطت مع  ,وبصورة أكثر حمدودية أيضاً  ,إال بصورة حمدودة

ويبقى أيضاً أهنا مل ). القرشة احلديثة(بداعي اخلالق التفكري اإل
 .حتاول حتى وال قيد أنملة أن تتقرب من احلكمة املختزنة يف الروح
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أساليبه  زتركَّ فقد . عانى التدريب معاناة مجة ,كنتيجة لذلك كله
العىل تعليم الناس كيف يقومون بردود أ ز عىل ومل تركِّ  ,ةمربجمَ  فعَّ

وأصبح التدريب . التفكري خارج الصندوق املغلقتدريبهم عىل 
المسألة تلقني مربمج لردود أ تكرارية ميكانيكية يمكن التحكم  فعَّ

 عدُ وهي مل تَ ( "تكنولوجيا األداء"مل تأت . هبا كام يمكن توقعها
 ,بام هو أفضل من ذلك) كوهنا اسامً جديداً لعلم النفس السلوكي

األسلوب أظهروا نزعة وإن تبعي هذا عىل الرغم من أن بعض مُ 
كانت حمدودة جتاه الغوص يف اجلوانب االجتامعية والروحية 

وإن حافظوا عىل صفتهم  ,وهم هبذا ,والعاطفية واإلبداعية للتعليم
لوا من اعتدادهم هبا وإن بصورة فقد قلَّ  ,"السلوكية"أي  ,الوصفية
 .حمدودة

ا يمكن لنا أن ما أريد قوله هنا إن علينا أن نأخذ من السلوكية م
لنصل إىل  ,ومن ثم أن نسري إىل ما هو أبعد من نطاقها ,نستفيد منه

علم نفس تعليمي جديد يأخذ بعني االعتبار كل اجلوانب البرشية 
يعني هذا يف جزء مما يعنيه أن نتوقف عن إعطاء . التي حتدثنا عنها

ئج وأن نبدأ بالرتكيز عىل النتا ,الوصفات اجلاهزة للسلوك اإلنساين
خيلقوا وبشكل  لكيملتدربني انفسح املجال أمام ا هبذا نإن. املرجوة

وحتى  ,مستمر طرقاً جديدة للوصول إىل هذه النتائج بشكل أفضل
 .للوصول إىل نتائج أفضل

وهو ما يظهر جلياً يف  ,إننا غالباً ما نخلط بني النتائج والوسائل
إن هذه العبارة هي من العبارات  ,"هدف األداء"استخدامنا لعبارة 
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حيث أن  ,النادرة التي جتمع املتناقضات يف طياهتا وهبذا الوضوح
وال شأن له بالنهايات  ,األداء هو الوسيلة التي توصل إىل اهلدف

عينة إنه األداة التي توصل إىل خلق قيمة . أبداً  ومن هنا يمكن أن  ,مُ
بل من  ,سبقاً مُ  "الوسيلة"نفهم أنه ما من حاجة لتحديد هذه 

دةاالً كاملمكن أن نرتك هلا أن تأخذ أش قة متعدِّ ويمكن أيضاً  ,خالَّ
ني أنفسهم تصميم هذه األشكال اجلديدة التي تعلّمأن نرتك للم
 .تناسب ميوهلم

  هو الحياة التعلُّم
 ,من الصحيح أيضاً  هإال أن ,مستمر متعلُّ من الصحيح أن احلياة هي 

ت بعض الدراسات أن دلَّ . هو حياة مستمرة التعلُّمأن  ,واملهم
واكتساب اخلربات اجلديدة هم  التعلُّمالناس الذين يستمرون يف 

ع الدماغ حتت وضَ عندما يُ . ١أقل عرضة لإلصابة بمرض ألزهايمر
فإنه يستطيع االستمرار يف بناء  ,حتدي التعليم بشكل متواصل

وهو ما  ,رالشبكات العصبية اجلديدة حتى وقت متأخر من العم
 ,٢التغصنات العصبية اخلالدةأشارت إليه سينثيا شورت يف كتاهبا 

يبدو أن أرسار ينبوع   .والذي حيتوي عىل متارين عقلية لكبار السن
الشباب التي لطاملا بحث عنها اإلنسان تكمن ببساطة يف التامرين 

 .املستمر متعلُّ الوالغذاء و

                                                            
١ Alzheimer’s Disease :هليداء اخلرف الك،  ً مما ينتج عنه فقدان تدريجي  ،وهو مرض يتميز مبوت اخلاليا الدماغية مبكرا

  )املترجم. (للقدرات العقلية
٢ Dendrites Are Forever By Cynthia Short 
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  على التعليمتطبيقات أبحاث الدماغ الحديثة:خالصة
تتعارض أبحاث الدماغ احلديثة يف نواح عديدة مع مسلامت التعليم الكالسيكي 

لقد بدأت هذه األبحاث ترتك آثاراً ثوريةً يف عامل  ,ويف الواقع. التي آمنا هبا طويالً 
إليك فيام ييل بعض األفكار التي ستساعدك . التعليم والتدريب يف الثقافة الغربية

 :عىل تصميم برامج تدريبية متوافقة مع ما نعرفه حتى اليوم حول الدماغ والتعليم
مْ  • النفيس وختلق ص املتدربني من الضغط برتتيب بيئة العمل بحيث ختلِّ  قُ

 .بكامل الدماغ التعلُّمنهم من ممارسة كفاءهتم الكاملة عرب مشاعر إجيابية متكِّ 

مْ  • لتعطي  ,والبحث واملقارنة سائلامل باختيار التامرين التي تتطلب حلَّ  قُ
 ,املتدربني فرصة التفكري واكتشاف الروابط وخلق القيم واملعاين بأنفسهم

 .ديدة يف الدماغبناء شبكات عصبية ج ,وبالتايل

يؤدي التعاون بني املتدربني إىل استخدام أمثل إذ  ,اجعل التعليم اجتامعياً  •
 .نوعاً وكامً  التعلُّمن وحيسِّ  ,للقدرات الدماغية

مْ  ,ال ترتك املتدربني جالسني يف مقاعدهم • بإتاحة الفرصة للحركة اجلسدية  قُ
 .طوال العملية التعليمية

ملعلومات أو تقسيمها إىل أجزاء منفصلة كلام جتنب الشكل اخلطي لطرح ا •
حاول جهدك أن تربط كل املعلومات باحلياة العامة يف سياق . كان ذلك ممكناً 

وا بكامل تعلّميلترتك بذلك الفرصة للمتدربني أن  ,متكامل وحقيقي
 .حواسهم وعىل مستويات عدة يف وقت واحد
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  الفصل الخامس

 SAVI 

אאאאאK 
  

  )ABL١(المبني على النشاط  التعلُّم
  الذات كُلِّيةب التعلُّم

عىل القيام بنشاطات ) ABL(املبني عىل النشاط  التعلُّميرتكز 
بغرض استخدام أكرب قدر  ,التعلُّمتسمح باحلركة اجلسدية أثناء 

وإعطاء الفرصة لكامل اجلسد والعقل  ,كن من احلواسممُ 
 .لالنخراط يف العملية التعليمية

يميل التعليم الكالسيكي إلبقاء املتدربني ساكنني يف مقاعدهم 
وهي احلالة التي تؤدي نظرياً إىل شلل  ,لفرتة طويلة من الزمن

ال بد من احلركة إليقاظ . ياً لِّ أو حتى إيقافه كُ  التعلُّمالدماغ وإبطاء 
وهو ما يمكن أن  ,ربني وتنشيط الدورة الدموية يف الدماغاملتد

 .التعلُّمحيمل نتائج إجيابية لعملية 
املبني عىل النشاط أكثر فاعلية يف التدريب من  التعلُّممن هنا فإن 

ألنه . ذلك املبني عىل العروض أو املواد التدريبية أو امللتيميديا
لِّيتهرطاً يف التعليم نخَ ببساطة جيعل الشخص مُ  لقد أثبتت . بكُ

ون نتائج أفضل إذا لالتجارب مرة بعد أخر أن املتدربني حيصّ 

                                                            
١ Activity Based Learning: املبني على النشاط التعلُّم. 
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إذا جلسوا  من تلك التي حيصلوهناسامهوا يف نشاطات منتقاة بعناية 
ب أو أمام شاشة التلفاز أو الكمبيوتر أو أمام يستمعون إىل املدرِّ 

 .كتيب تعليامت
ملسؤول عن احلركة ذو ارتباط كنا قد رأينا سابقاً أن املركز الدماغي ا

ومن هنا يمكن . املشاكل لِّ عضوي بذلك املسؤول عن التفكري وحَ 
وأن منع  ,اجلزم أن احلركة اجلسدية حتسن من املعاجلة الدماغية

 . احلركة يعني إعاقة الدماغ واحليلولة دون أدائه ألفضل إمكانياته

  ال تجلس ساكناً ،افعل شيئاً
ون تعلّمي ,وبالفطرة فقط ,ألهنم ,نيتعلّماملإن األطفال هم أفضل 

ه طفل تعلّميل ما يمكن أن هل يمكن لك أن تتخيَّ . بكامل ذواهتم
ما إذا جلس يف قاعة حمارضات لساعات طويلة? إن ما غفلنا عنه 
لزمن طويل هو حقيقة أن هذه احلالة صحيحة بالنسبة للكثري من 

عىل املنطق كبوابة وحيدة إن إمهال اجلسد واالعتامد . أيضاً  البالغني
لقد سبق أن عانيت أنا بنفيس من هذه . يرتك الدماغ نائامً  متعلُّ لل

يف  ٩٩وكنت مشاركاً يف مؤمتر التدريب  ,ففي أحد األيام ,الظاهرة
كان عيل حضور حمارضة أساسية حول كيفية تصميم  ,شيكاغو

لقد استغرق يب األمر عرش . العروض الديناميكية يف التدريب
وقد تساءلت يف ذلك . دقائق قبل أن أغرق يف نوم دماغي عميق

اليوم عن نسبة من كانوا يف تلك املحارضة يف نفس احلالة التي كنت 
وإنام  ,اد أو إتقان املحارضةإن السبب مل يكن قلة أمهية املو. أنا فيها

وبعد  ,واآلن. اضطرارنا للسكون التام وعدم اإلتيان بأي حركة
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أستطيع أن أحكم جازماً أن  ,سنوات طويلة من مراقبة التدريب
 !التعليم وأنت نائم غري ذي فائدة

 ١)SAVI(مقاربة سافي 
أن ن تلقائياً بمجرد سوف يتحسَّ  التعلُّمإال أن من التبسيط القول أن 

ال بد من اجلمع بني . ينهض املتدربون ويتجولون يف أنحاء الغرفة
لقد . احلركة اجلسدية والنشاط الفكري واستخدام كافة احلواس

ز عىل اجلمع والتي تركِّ  ,اخرتت أن أدعو هذه املقاربة بمقاربة سايف
الكالم (والسمعي ) احلركة والقيام باألعامل(بني اجلسدي 

املشاكل  حلّ (والفكري ) راقبة والتصويرامل(والبرصي ) والسمع
 ).والتفكري

نات إن وجود هذه   مجيعاً ومعاً بشكل متزامن ومتوازٍ أمر املكوِّ
إليك فيام ييل رشحاً تفصيلياً عن . أسايس للوصول إىل تعليم مثايل

نات كل من هذه   . املكوِّ

 :اجلسدي التعلُّم .١
 ,إنه التجريب. "احليس احلركي"و  "امللموس" التعلُّمونعني هنا 

 .التعلُّموحتريك اجلسم أثناء 

  االنحياز ضد الجسد

ومن  ,لطاملا عانت الثقافة الغربية من الفصل بني العقل واجلسد
لقد آمن . عدم القناعة بأمهية اجلسد كحامل للعقل وبالتايل للتعليم

                                                            
١ SAVI: جسدي وسمعي وبصري وفكري باللغة االنكليزية : األحرف األولى للكلمات  

(Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual) 
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 عداوال عالقة لكل ما  ,هذا املبدأ بأن التعليم حيصل يف الرأس فقط
ر مبدأ اجللوس بال حراك عىل نظرية التعليم يطَ وهكذا سَ  ,ذلك به

 . والتدريب يف املدارس واملؤسسات
حتى أن  ,عتنقي التعليم اجلسدي حتى يومنا هذاويستمر اضطهاد مُ 

فعىل سبيل . هذا االضطهاد تنامى عرب السنوات العرشين املاضية
ل الذين ال يستطيعون اجللوس بسكون يتم اعتبار األطفا ,املثال

وسمون بصفة ويُ  ,"خارجني عىل النظام"دون احلركة والنشاط 
للعالج النفيس يف بعض يتم إخضاعهم  وحتى أنه ,فرطي النشاطمُ 

 ,إن فرط النشاط أمر طبيعي وصحي للكثري من األطفال. األحيان
ال أن إ. وطريقتهم الفطرية يف عالج األمور ,إنه حالتهم الطبيعية

عىل الكثري من هؤالء األطفال أن يعانوا ملجرد أن مدارسهم ال 
غري "تعرف كيف تتعاطى مع هذه احلالة إال بأن تصنفهم كـ 

 ."عاقني تعليمياً مُ "أو  "طبيعيني
 ,١٩٧٦لقد كتب إدوارد يت هول عن هذا املوضوع منذ العام 

وذلك يف كتابه  ,متذمراً من هذه النظرة غري الطبيعية جتاه األطفال
 :يقول. ١ما وراء الثقافة

إن الطريقة التي يُعامل هبا األطفال يف املدارس هي اجلنون  "
وسمون بفرط فاألطفال الذين ال يطيقون السكون يُ  ,بعينه

وغالباً ما يتم عالجهم  ,ويُعاملون وكأهنم هم الشواذ ,النشاط
 ".كمرىض أيضاً 

                                                            
١ Edward T. Hall, Beyond Culture 
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 ةمنذ ما ال يقل عن مخس تبَ تِ الحظوا معي أن هذه الكلامت كُ 
 ما , أي يشء جوهرياً حتى اآلنغريَّ مل يتَ  ,ومع ذلك ,ن عاماً يوعرش

تاريخ كتابة  حتىهنالك . ز ضد اجلسد قائامً حتى اآلنزال التحيُّ 
هذه السطور مخسة ماليني طفل يف مدارس الواليات املتحدة 

رض األمريكية يتناولون األدوية لعالج ما يسميه علامء النفس بم
ومرض نقص الرتكيز وفرط النشاط  ١)ADD(نقص الرتكيز 

)ADHD(فمن جيرؤ بعد هذه األرقام أن يقول أن املدارس هي  ,٢
هنالك حاالت من نقص الرتكيز  ,? نعم٣مناطق خالية من العقاقري

إال أن  ,ونقص الرتكيز مع فرط النشاط ال بد من عالجها دوائياً 
من األطفال الذين يتلقون % ٨٠دراسة حديثة أشارت إىل أن حوايل 

العالج عىل أساس أهنم مصابون بأي من هاتني احلالتني هم 
تشخيص حالتهم وأُعطوا العقاقري دون  ءَ يسِ وقد أُ  ,سليمون متاماً 
 ,طة أطفال طبيعيونإن هؤالء األطفال هم ببسا. أي داع هلا

 ). نشيطون جسدياً : أي(النشاط  ومفرطو ,أصحاء

  فرصة أن ينخرط في التعليم؟كيف نعطي الجسد 

م صمِّ عليك أن تُ  ,الكيان اجلسدي العقيلهذا ز فِّ إذا أردت أن حتُ 
رج املتدربني من مقاعدهم من فينة براجمك التدريبية بطريقة ختُ 

ليست احلركة اجلسدية . ألخر وتدفعهم للحركة والنشاط

                                                            
١ Attention Deficit Disorder (ADD) 

٢ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
يسخر الكاتب هنا  ،االنكليزية تشير إلى العقاقير الطبية واخملدرات اإلدمانية في الوقت عينهفي اللغة  Drugsكلمة  إن ٣

 ً ضاران على حد  ،من وجهة نظره ،وهما ،من فكرة محاربة اخملدرات واستخدام العقاقير لعالج فرط النشاط في آٍن معا
  )املترجم. (سواء
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اط ب بني النشوِ ناإال أنك عندما تُ  ,أساسية يف كل نشاطات التعليم
فإنك تعطي  ,الذي يتيح احلركة اجلسدية وذلك الذي ال حيتاج إليها

إليك فيام ييل بعض األمثلة . باحلدوث التعلُّمالفرصة لكل أشكال 
 .املتدربني "كرِّ حتُ "أن ية التي يمكنك من خالهلا كيفالعن 

 

نات يمكن للمتدربني أن يأخذوا دور  التي حتتاجها قاعة التدريب أو أن  املكوِّ
 :دوا أياً مما ييلقلِّ يمكن هلم أن يُ  ,ونهتعلّمييقوموا بتمثيل ما 

 

 .اللوحات اجلدولية •
 .شبكات اهلاتف •
 .عمل بعض األجهزة •
أجزاء اجلسم البرشي أو وظائف هذه  •

 .األجزاء
 .بعض وظائف الطبيعة أو مكوناهتا •

 .الكيميائية التفاعالت •

 .عمليات إنتاج •
 .إجراءات يف عامل األعامل •
 .خصائص ومنافع منتج ما •
 .)القواعد والسياق(اللغة  •
 .مشاهد من التاريخ •

 .عمليات مبيعات أو اتصاالت •
• . 

 
 

 :يمكن أن جتعل املتدربني نشيطني جسدياً بأن تطلب منهم
 

 .بناء نموذج لعملية ما •
التعامل مادياً مع مكونات عملية ما أو  •

 .نظام ما
إنتاج لوحات رشح كبرية أو ملحقات  •

 .لالستخدام داخل قاعة التدريب
 .متثيل عملية أو مفهوم أو نظام ما •
املرور بتجربة ما ثم احلديث عنها  •

 .والنقاش حوهلا
إمتام مرشوع ما من النوع الذي يتطلب  •

 .جسدياً نشاطاً 

القيام بنشاط تعليمي مثل املحاكاة أو  •
 .لعبة تعليمية ما

القيام برحلة ميدانية ومن ثم كتابة  •
تقرير عنها أو رسم بعض املشاهدات 

 .أو نقاش الرحلة
إجراء مقابالت مع أشخاص خارج  •

 .الصف

خلق نشاطات تعليمية معتمدة عىل  •
 .فريق عمل داخل الصف

• . 
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  :السمعي التعلُّم .٢
ال  ,لإن العقل السمعي لد اإلنسان أكرب تأثرياً مما يمكن أن نتخيَّ 

تتوقف األذنان عن استقبال املعلومات السمعية وإرساهلا 
فنحن  ,ومن جهة أخر. حتى دون أن ندرك ذلك ,للتخزين

ل يف الوقت ذاته مراكز فعِّ فإننا نُ  ,عندما نصدر أصواتنا الشخصية
عينة دماغية   .ذات أمهية مُ

قبل أن خيرتع غتنربغ اآللة الطابعة يف أربعينيات القرن اخلامس 
كانت الطريقة شبه الوحيدة لنقل املعلومات من جيل إىل  ,عرش

لقد كان احلديث والسمع الوسيلة التي . جيل هي عن طريق السمع
من  ,وحكاياهتاانتقلت هبا كل قصص الشعوب وأساطريها 

إىل اآلالف األخر من  جلجامشإىل  األوديساإىل  اإللياذة
أخذت طريقها من جيل إىل جيل عرب الرواية التي القصص 

وكانت روايتها عرب العصور مليئة باملشاعر . الشفهية واإلنصات
 .الكثري والغنى السمعي الذي أضاف إىل خلودها

 ,التعلُّمة اجلانب السمعي يف ىل أمهيد انتبه اإلغريقيون القدماء إلق
. حتدث عنه بال توقف ,شيئاً  تعلّمإذا أردت أن ت: فقد كان شعارهم

وكان هذا صحيحاً أيضاً بالنسبة لكل احلضارات األخر عرب 
 .مهام أوغلنا يف القدم ,التاريخ

  ثورة اآللة الطابعة: غتنبرغ

مل ينتقل الناس مبارشة إىل  ,عندما اخرتع غتنربغ اآللة الطابعة
بل استمروا بقراءة املطبوعات بصوت مرتفع  ,القراءة الصامتة
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ن السمعي التعلُّم يتخيَّل مل يكن ألحد أن . لزمن طويل . دون املكوِّ
ن السمعي لألسف بدأ  حتى  ,مع الزمن باالنحسارإال أن هذا املكوِّ

 ."جى الصمتير"حيث ال ختلو مكتبة من عبارة  ,وصلنا إىل اليوم
ال يمكن هلم أن  ,ني السمعينيتعلّموال سيام امل ,أن أكثر الناسإال 
القراءة بصوت  ,ال بد هلم من احلديث. وا دون اجلزء السامعيتعلّمي

... وه أو قرؤوه أو سمعوهتعلّمخماطبة أحد ما واحلديث عام  ,مرتفع
حتى احلديث مع النفس وغناء املقاطع الصغرية وسامع 

كل ذلك ما هو إال  ,وتكرار األصوات يف الرأس التسجيالت
 .أرسخ وأرسع تعلّمأساليب ل

  العودة إلى ما هو سمعي

يمكننا أن نستشعر اإلحساس باحلاجة للعودة إىل ما هو سمعي يف 
يتحدث . ١سوس. الذي كتبه د هوراي ليوم ديفندوفركتاب 

إىل الكتاب عن مدرسة يف الواليات املتحدة حتاول جاهدة أن تصل 
تعليم ذو فاعلية عن طريق التخلص من املعيقات التعليمية 

يقدم الكتاب شخصية أمينة املكتبة التي  ,عىل سبيل املثال. املتوارثة
 :التعلُّمتؤمن أن اجلانب السمعي هو من أساسيات 

 بني الرفوف ,أمينة مكتبتنا ,ختتبئ اآلنسة لون
 "!أصواتكمارفعوا ": وغالباً ما ترصخ بأعىل صوهتا
 كلام وجدت أننا نقرأ بصمت

اجلانب  ختاطبم برامج تعليمية أو تدريبية صمِّ إذا أردت أن تُ 
عليك أن تبحث عن طرق جتعلهم  ,السمعي لد املتدربني

                                                            
١ Hooray for Diffendoofer Day by Dr. Seuss (Dr. Gisel Theodor Seuss (1904 – 1991)) 
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جيب أن يتمكن املتدربون من ترمجة . وه معاً تعلّميناقشون ما 
وبطريقة  ,اطلب إليهم أن يقرؤوا بصوت عال ,التجربة إىل أصوات

اجعلهم يتحدثون وهم يف خضم . درامية أيضاً إذا رغبوا بذلك
أو يتعاملون مع  ,سواء أكانوا يناقشون حالً ما ملشكلة ما ,العملية

أو يضعون خططاً لتنفيذ  ,أو يقومون بجمع املعلومات ,نموذج ما
 .أو حتى جمرد أهنم حياولون فهم موضوع ما ,مرشوع ما

  تعّلمللبعض األفكار األولية حول كيفية تنشيط اجلانب السمعي 
اطلب من املتدربني أن يقرؤوا بصوت مرتفع كلام كان هنالك حاجة للقراءة من الكتيبات أو  •

 شاشات احلاسب
اطلب من املتدربني أن يقوموا بتسجيل املواد عىل رشيط تسجيل أو جهاز كمبيوتر بأصواهتم ومن  •

 .إليها ثم إعادة االستامع
اطلب من املتدربني أن يقوموا بإنتاج تسجيالت خاصة هبم تتعلق بمواد املنهاج من حيث الكلامت  •

 .املهمة والعمليات والتعاريف واإلجراءات
مْ  •  .برسد قصة عىل املتدربني حتمل يف طياهتا املادة التدريبية قُ
وه تعلّمشخصني ما اطلب من املتدربني أن يرشحوا لبعضهم البعض يف جمموعات مؤلفة من  •

 .وتطبيقاته عىل احلياة أو العمل
اطلب إليهم أن يصفوا بصوت مرتفع  ,عندما يقوم املتدربون بأداء وظيفة ما أو متثيل مهمة ما •

 .وبأدق التفاصيل ما يفعلونه
 .ملا هم بصدد دراسته ١اطلب من املتدربني أن يقوموا بكتابة تذكرة لفظية •
دون توقف كلام كانوا بصدد عملية حل مشاكل أو مسائل أو  اطلب من املتدربني أن يتحدثوا •

 .يمكن أيضاً تسجيل هذه احلوارات اللتقاط األفكار التي ترد واالحتفاظ هبا ,وضع خطط

                                                            
مثل قولنا  ،هي عبارة أو أغنية قصيرة أو بيت من الشعر يساعدك في تذكر شيء ما): Mnemonic(التذكرة اللفظية  ١
التي " يرملون"أو كلمة  ،حروف أوائل الكلمات هي حروف اإلظهارحيث  ،في علم التجويد) أخي هاك علماً حازه غير خاسر(

 )املترجم. (مثل هذه العبارة عبر الكتاب اللفظية للداللة على ةلح التذكرطسوف نستخدم مص. ف اإلدغامتذكر بحرو
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 :البصري التعلُّم .٣
وإن كانت لد البعض أضعف مما لد البعض  ,إن احلدة البرصية

السبب يف ذلك هو امتالك الدماغ . قوية لد اجلميع ,اآلخر
عاجلة ألدوات  برصية أكثر بكثري مما للحواس األخر من  مُ
 . أدوات

حصلت منذ سنوات خلت عىل منحة من احلكومة األمريكية 
وجدنا أنا والدكتور . ر الذهني عىل التدريبلدراسة آثار التصوُّ 

أن أولئك الذين  أوين كاسكي من جامعة تكساس للتكنولوجيا
ر الذهني كوسيلة للتذكر كانوا باملعدل أفضل استخدموا التصوُّ 

من أولئك الذين مل يستخدموه يف جمال االستعادة % ١٢بنسبة 
يف جمال االحتفاظ طويل األمد % ٢٦وبنسبة  ,الفورية ملادة التعليم

لجنس أو أن هذه الدراسة مل تعر اهتامماً لعلامً . باملادة التعليمية
 .لفضَّ العرق أو العمر أو النمط التعليمي املُ 

  ؟"نظر"كيف نساعد المتدربين للحصول على وجهة 

وخصوصاً أولئك الذين  ,من املهم بالنسبة للجميع أثناء التعليم
أن يشاهدوا ما يتحدث عنه  ,يميلون للبرصية يف نمطهم التعليمي

بشكل  متعلّ يفاجلميع . املدرب أو الكتاب أو الربنامج احلاسويب
أفضل عندما ير أمثلة من العامل الواقعي أو أشكاالً أو خرائط 

 ,ويف بعض األحيان. من مجيع األشكال اً أفكار أو أيقونات أو صور
املتدربون بشكل أفضل بكثري إذا قاموا بأنفسهم بصناعة  تعلّمي

كان  ,عىل سبيل املثال. أدوات املساعدة البرصية التي عددناها
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هنالك جتربة ناجحة عندما طُلب إىل طالب الصفني السابع 
روالثامن يف مدينة نيوجريس أن يرسموا وظائفهم عىل شكل   مُصوَّ

فقد أظهروا اهتامماً أكرب ودرجة أعىل من  ,توضيحي بحجم اجلدار
 .الفهم

يستفيد املتدربون . فهو صالح للكبار أيضاً  ,ا األطفالذكام يساعد ه
ات التوضيحية أو األيقونات أو النامذج ثالثية رصوَّ من تصميم املُ 

األبعاد وغريها من أدوات املساعدة البرصية التي تدور حول املادة 
لقد قامت إحد الرشكات بالطلب إىل العامل أنفسهم . التدريبية

أن يرسموا خمططات عمل وأيقونات ووسائل إيضاح عن املكنات 
ذه املكنات إىل اخلدمة وذلك عندما أُعيدت ه(التي يستخدموهنا 
ومن ثم وضعها عىل جدران غرفة اإلنتاج وعىل  ,)بعد غياب طويل

كان ذلك ناجحاً جداً يف استعادة اخلربة القديمة التي  ,اآلالت
 .كانت لد هؤالء العامل

المن الطرق األخر ذات ال ية يف حتفيز اجلانب البرصي من فعَّ
عملية ما  "مراقبة"تدربني العملية التعليمية هي أن تطلب من امل

ومن ثم القيام برسم خمططات لكيفية أداء هذه  ,عىل أرض الواقع
 .العملية
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فيما يلي بعض األفكار اإلضافية عن كيفية حتفيز اجلانب 
  البصري من العملية التعليمية

 .)استعارات وصور وحكايا(استخدام لغة تصويرية  •
رتصميم املُ  •  .)املتدربنيمن قبل (ات التوضيحية صوَّ

ابةرسوميات تعليمية مرشقة و •  .جذَّ

 .متارين تصور ذهني •
 .نامذج مساعدة مهنية عىل شكل أيقونات ترشح املهام •
 .مواد تعليمية ثالثية األبعاد •
 .مراقبة عملية عىل أرض الواقع •
 .استخدام لغة جسد درامية •
 .ديكورات ملونة يف غرفة التدريب •

أن يوضع عىل اجلدران أو يف بوسرتات وغريها مما يمكن (طرفيات  •
 .)أطراف الغرفة وحيتوي معلومات أو نصائح

  :الفكري التعلُّم .٤
بالنسبة  "فكري"ا هنا من تعريف واضح ملا تعنيه كلمة نال بد ل
 ,"املنطقية" ,فأنا حتامً ال أعني هنا املقاربة األكاديمية اجلافة. إلينا

ئة للمعرفة والبعيدة عن املشاعر للتدريب والتعليم  .املجزِّ
بالنسبة يل ما يفعله املتدربون داخل رؤوسهم  "فكري"تعني كلمة 

أثناء ممارستهم لذكائهم اخلاص يف عمليات التفكري بالتجارب 
إن كلمة فكري . وخلق الروابط واملعاين وحل املشاكل وبناء املعرفة

حيث  ,عملية بناء الفهم السليمإذاً نا تعني بالسياق الذي أؤمن به ه
 ,ويربط التجارب ببعضها البعض وباحلقائق ,اإلنسان "يفكر"

إن ! تعلّميو ,ويسمح لدماغه بخلق شبكات عصبية جديدة
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 ,ل هبا اإلنسان اخلربة إىل معرفةوِّ الفكري هو الطريقة التي حيُ 
 .إىل حكمة ,كام نأمل مجيعاً  ,والفهم ,واملعرفة إىل فهم

يف  ,مهام بلغت جاذبيته أو ذكاء تصميمه ,ي مترين تعليميأإذا فشل 
فإنه لن يكون  ,حتدي هذا اجلانب الفكري واستثارته لد املتدرب

حيدث هذا كثرياً . للكثريين أكثر من مترين سطحي وغري ناجح
) ن األول لسايفكوِّ املُ (م نشاطات تتيح احلركة اجلسدية صمِّ عندما نُ 

نان الثاين كوِّ املُ (توي عىل اجلوانب البرصية والسمعية وحت
إن . ن الرابع وهو البعد الفكريإال أهنا تفتقر للمكوِّ  ,)والثالث

وال يعدو هذا  ,)SAV(نتيجة مثل هذه املقاربة هو عمل منقوص 
العمل كونه مظهر سطحي رسعان ما ينكشف ويفقد بريقه عند 

فهو  ,إال أن اجلانب الفكري إذا حرض. أول جتربة عىل أرض الواقع
املكون الذي سيتيح للمتدربني قبول حتى أكثر األلعاب طفولية 

 .الصحيح التعلُّموصخباً يف الطريق إىل 
التعليمية ويتنامى عندما يقوم املتدربون يظهر اجلانب الفكري للعملية

 :بنشاطات من نوع األنشطة التالية
 .املسائل العلمية واملشاكل العملية لّ حَ  •
 .حتليل التجربة •
 .القيام بالتخطيط االسرتاتيجي •
 .خلق األفكار املبدعة •
 .البحث عن املعلومات والتعاطي معها •

 .خلق النامذج العقلية •
 .قة العملتطبيق أفكار جديدة عىل طري •
 .صياغة أسئلة •
 .خلق معان خاصة •
 .التفكري بتطبيقات وعواقب فكرة ما •
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  األربعة المكوِّنات الجمع بين : سافي
نات نصل إىل حالة التعليم األمثل عندما تكون  األربعة لسايف  املكوِّ

يمكن : فعىل سبيل املثال. حارضة معاً يف أي حدث تدريبي
وأن يقوموا بيشء ما ) برصي(للمتدربني أن يشاهدوا عرضاً ما 

ومن ثم مناقشة ما شاهدوه  ,)جسدي(أثناء مشاهدة هذا العرض 
). فكري(وكيفية تطبيق أفكاره عىل أرض الواقع ) سمعي(وفعلوه 

يف ) فكري(فريق عىل مهارات حل املشاكل يمكن أيضاً أن يعمل ال
إلنتاج نموذج ثالثي ) جسدي(أثناء القيام بيشء متعلق بالعمل 

راألبعاد أو  فيام يرشحون بصوت مرتفع ) برصي(توضيحي  مُصوَّ
 ).سمعي(ما يقومون به 

والتي حتتوي عىل أمثلة  ,ستجد يف األجزاء القادمة من هذا الكتاب
نامذج أخر ملا يمكنك ,الرسيع التعلُّممن الواقع عن   

نات القيام به للجمع بني   األربعة لنموذج املكوِّ  

السايف الذي أثبت   لِّيةقاربة يته كمُ فعَّ كُ  

 .للعملية التعليمية 
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  الفصل السادس

אאא 
 
 

  بمراحلها األربعة التعلُّمدورة 
الذي يامرسه اإلنسان كعملية من أربعة  تعلّماليمكن التفكري ب

 :مراحل
  التحضير .١

 )مرحلة اجتذاب االهتامم(
  العرض .٢

مرحلة التقديم األويل للمعرفة اجلديدة أو (
األوىل  "املواجهة"إهنا  ,املهارة التي يتم تعليمها

 )ومادة التعليم تعلّمبني امل
  التمرين .٣

 )مرحلة تكامل املعرفة اجلديدة أو املهارة اجلديدة(
  األداء .٤

ه املتدرب عىل حاالت من احلياة تعلّممرحلة تطبيق ما (
 )احلقيقية

ال بد من القول أنه إذا مل تتوفر هذه املراحل األربعة مجيعاً بشكل أو 
 .لن يكون حقيقياً وتاماً  مالتعلُّ فإن  ,بآخر

  نموذج عام
إن هذه املراحل األربعة للعملية التعليمية تصح جلميع أنواع 

إهنا الطريقة التي . هنا أساسية يف كل مكان ويف كل زمانإ ,التعليم
 ,هبا األطفال اللعب بالدمى أو قيادة الدراجة اهلوائية تعلّمي
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ويستخدمها  ,هبا املراهقون لغة جديدة تعلّميوالطريقة التي 
العمل عىل  نتعلّمإهنا الطريقة ل. ون الرقصتعلّميالبالغون وهم 
 !كل يشءو ,وفنون القيادة واإلدارة ,احلاسب اآليل

  ب العملية التعليمية اإلنسانية؟خرِّمن ُي
من السليم أن نقول وبحكم عام أنه وبغياب أي مرحلة من مراحل 

 تعلّمللفليس هنالك فرصة  ,التعليم األربعة التي ذكرناها أعاله
إال أن هذه القاعدة تُنتهك يومياً يف مدارسنا . حيصل نْ ألاحلقيقي 

إليك فيام ييل رشحاً موجزاً . كاتنا وكل جماالت التدريب حولناورش
 .عن أمهية كل من املراحل األربعة

 
  أربعة طرق إليقاف عجلة التعليم

  ضعف مرحلة التحضير
الال يمكن للتعليم ال ن يون جاهزتعلّمأن يتم إذا مل يكن امل فعَّ

الفائدة التي تنتظره من العملية  تعلّمال بد أن ير امل ,تعلّملل
ثار اهتاممه ,التعليمية . وأن يتخلص من العوائق التعليمية ,وأن يُ

خيفي الكثريون مشاعر سلبية جتاه عملية  ,باحلديث عن العوائق
ربام بسبب جتارب سابقة حول املوضوع أدت إىل ربط  ,التعلُّم
ل والضغط بشكل غري واع باالحتجاز وامللل وخوف اإلذال التعلُّم
 التعلُّمفإن  ,ب عىل هذه املشاعر والعوائقإذا مل يتم التغلُّ . النفيس

الالرسيع وال  .لن يأخذ الفرصة للحدوث أبداً  فعَّ
  ضعف مرحلة العرض

أيضاً غياب عرض املعرفة واملهارات اجلديدة  التعلُّمعيق مما يُ 
وبحيث يتاح هلم أن يندجموا  ,بطريقة ذات معنى بالنسبة للمتدربني

لِّيتهباملعرفة اجلديدة  إذا تعامل املدرب مع املتدربني بصفتهم . مبكُ
فإن هذا سينعكس سلباً  ,مستهلكني للمعرفة ال منتجني للتجربة

حيث سيُكبح مجاحهم وقد تتوقف قدرهتم  ,عىل العملية بأرسها
ث اليشء عينه قد حيد. عىل اكتساب املعرفة و املهارة اجلديدة متاماً 
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أيضاً إذا مل تتم إتاحة الفرصة للجميع لالستفادة من أنامطهم 
ال يمكن  ,فعىل سبيل املثال. التعليمية الذاتية خالل مرحلة العرض

ون من خالل احلركة أن يستفيدوا من عرض تعلّميألولئك الذين 
 . حمارضة ما مل يتم إعطاؤهم شيئاً ما ليفعلوهبشكل 

  ضعف مرحلة التمرين
ل عاقة أيضاً إذا مل يتم إعطاء املتدربني وقتاً التعليم إىل عملية مُ  يتحوَّ

ها يف خربهتم تِ لَ كامَ كافياً ليتمكنوا من امتصاص اخلربة اجلديدة ومُ 
من منظوماهتم الداخلية  ,وجعلها جزءاً من ذواهتم ,الذاتية

عاد ذكر هذه الفكرة كثرياً عرب سوف يُ . ومعتقداهتم ومهاراهتم
إن ما هيم لنجاح التعليم هو ما يقوله ويفعله : هذا الكتابطيات 
أو جهاز  ,أو الكتاب ,ال ما يقوله ويفعله املدرب ,املتدرب
سواء أكان امللقن شخصاً أم  ,ليس التعليم عملية تلقني. العرض

دة . حاسباً آلياً أم أي شكل آخر من أشكال األجهزة املُساعِ
بل هو خلق وإنتاج  ,عملية استهالك للمعرفة مالتعلُّ ليس  ,وبالتايل

بل هي  ,واملعرفة ليست شيئاً يمتصه املتدرب. تعلّمهلا من قبل امل
اليشءٌ خيلقه املتدرب بشكل متجدد و ال بد إذاً من إتاحة . فعَّ

 .الوقت للمتدربني من أجل إمتام مرحلة التكامل هذه
  ضعف مرحلة األداء

املتدربون الفرصة ليطبقوا ما  مل يُعطَ  ال تتم العملية التعليمية ما 
وه تعلّمفإن أغلب ما  ,إذا مل يتم ذلك ,ألنه ,وه بشكل فوريتعلّم

من الثابت أن التعليم عن طريق التخزين السلبي . سيتبخر مبارشة
االً يف الذاكرة ال يمكن أن يكون  هذا واضح إىل درجة و ,فعَّ

سوف  ,احفظ هذه املعلومة: إليك هذه العبارة مثالً  ,البدهيية
ل أن تكون نتيجة مثل هذا كيف تتخيَّ ! حتتاجها بعد ستة أشهر

التلقني? أشارت دراسة أجريت مؤخراً أنه بدون التطبيق املبارش ملا 
فإن ما يبقى يف الذاكرة من املواد التي تطرح يف قاعة  ,هتعلّمت

إذا متت % ٩٠ام تصل هذه النسبة إىل بين ,%٥التدريب ال يتجاوز الـ 
 .مرحلة األداء بشكلها املطلوب
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  سلم األولويات الُمْعَوج
) املرحلة الثانية(ز التعليم التقليدي عىل مرحلة العرض لطاملا ركَّ 

 ,ففي كثري من األحيان. عىل حساب املراحل الباقية من العملية
برنامج  من وقتنا ومواردنا أثناء تصميم% ٨٠نرصف أكثر من 

سواء أكانت كتيب  ,تدريبي عىل إنتاج مواد خاصة بمرحلة العرض
متارين للمتدربني أو عرضاً بامللتيميديا أو برناجماً حاسوبياً أو أي 

ويف أحسن  ,مادة عرض من هذا النوع; إال أن مرحلة العرض
باإلضافة  ,من جممل العملية التدريبية% ٢٠ال تتجاوز الـ  ,أحواهلا

مل تُسبق بمرحلة ما املرحلة بحد ذاهتا عديمة النفع  أن هذه إىل
 . حتضري متقنة وتُتبع بمرحلتي مترين وتطبيق صحيتني

ينبع عدم التوازن هذا وامليل نحو إعطاء األمهية للمرحلة الثانية من 
هو عملية  تعلّمالو "إخبار"اإليامن اخلاطئ بأن التعليم هو عملية 

يمكن أن يكون هذا صحيحاً بالنسبة لبعض الناس ويف . "مراقبة"
إال أن التعليم بالنسبة ملعظم الناس ويف معظم  ,بعض األوقات

. األوقات هو مسألة جتريب وتقييم وحتليل التجربة وإعادة جتريب
وليست حمور  ,التعلُّمإن مرحلة العرض هي مرحلة إطالق عملية 

 .انبها األسايسهذه العملية أو ج
مْ  . وستجد أن التعليم سيتحسن تلقائياً  ,برتتيب سلم أولوياتك قُ

ب أن تعطي اهتامماً أقل ملرحلة العرض وقم بموازنة االهتامم  ,جرّ
وستكون النتيجة هي ترسيع وتعزيز  ,بني املراحل الثالثة األخر

إننا هنا نشجعك عىل تصميم برامج تدريبية . العملية التعليمية
نحن . وليس حول العروض ,حورة حول التجربة وبناء اخلربةمتم

وإنام استخدامها  ,هنا ال نقول أن من الواجب التخيل عن العروض
إعطاؤها حجمها املناسب  ,إلطالق العملية التعليمية ولدعمها

 !وال يشء غري ذلك ,والطبيعي واملفيد
  بالمراحل األربعة التعلُّم

هذا الكتاب هي عبارة عن وصف  إن الفصول األربعة القادمة من
مع جمموعات من النصائح  ,تعلّمللتفصييل للمراحل األربعة 
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إال . والتقنيات واحليل الذكية التي يمكن استخدامها يف كل منها
وبعض األمور  ,أننا سنستبق ذلك هنا بلمحة عامة عن كل مرحلة

 .التي يمكن أن تقوم هبا لدعم العملية التعليمية خالهلا
  التحضير: لة األولىالمرح

وإعطاؤهم  ,هو إثارة اهتامم املتدربني هدف مرحلة التحضريإن 
يتم حتقيق . تعلّمللووضعهم يف احلالة املثىل  ,مشاعر إجيابية عام سييل
 :ذلك من خالل ما ييل

 .أفكار إجيابية •
 .تعلّمتوضيح الفوائد التي سيجنيها امل •
 .أهداف واضحة وذات معنى •
 .إثارة الفضول •
 .بيئة إجيابية خلق •
 .خلق مشاعر إجيابية •
 .بناء شعور اجتامعي إجيايب •
 .مساعدة املتدربني للتخلص من خماوفهم •
 .إزالة العقبات املمكن وجودها •
 .للبحث عن أجوبة وحلول شاكلطرح أسئلة وم •
تشجيع املتدربني عىل االنخراط يف العملية التعليمية من  •

 .البداية

  العرض: المرحلة الثانية
إن اهلدف من املرحلة الثانية هو مساعدة املتدربني عىل مواجهة 
ز حواسهم مجيعها  املعلومات اجلديدة بطريقة ممتعة ومناسبة وحتفِّ

 :يمكن القيام هبذا من خالل اآليت. التعلُّموختاطب مجيع أنامط 
 .مشاركة املعرفة واملعلومات املسبقة •
 .مراقبة ظواهر يف العامل احلقيقي •
 .بكامل العقل واجلسد التعلُّم •
 .عروض من النوع التفاعيل •
ابةأدوات  •  .مساعدة للعرض جذَّ
 .التنوع وإعطاء الفرصة لكل أنامط التعليم •
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 .العمل كفرق ثنائية أو مجاعية •
 .متارين حل املسائل •
 .جتارب تعليمية من العامل احلقيقي ضمن السياق احلقيقي •
 .متارين استكشاف فردية أو مجاعية •

 

 التمرين: الثالثةالمرحلة 
إن اهلدف من مرحلة التمرين هذه هو مساعدة املتدربني لوضع 
املعلومات اجلديدة أو املهارات اجلديدة بصورة متكاملة يف عقوهلم 

يمكن القيام بذلك من . ودجمها مع معرفتهم وخربهتم السابقة
 :خالل

 .نشاطات تتيح املجال ملعاجلة املعطيات •
 .إعادة التجريب/حتليل/راجعة تغذية/جتريب •
 .نشاطات تشمل حماكاة العامل احلقيقي •
 .ألعاب تعليمية •
 .التعلُّماحلركة أثناء  •
 .متارين حل املسائل •
 .)بصوت مرتفع(حتليل وتفكري فردي  •
 .حوار ثنائي أو مجاعي •
 .تعليم ومراجعة مجاعية تعاونية •
 .نشاطات بناء املهارات •

  األداء: المرحلة الرابعة
اهلدف األسايس من املرحلة الرابعة هو مساعدة املتدربني لتطبيق 

وها عىل واقع العمل وتوسيع تعلّماملهارات أو املعرفة التي 
ن  التعلُّمبحيث يرتسخ  ,إدراكهم هلا ومتكنهم منها ويصبح التحسُّ

 :ن القيام بذلك من خالل ما ييلكيم. عملية مستمرة

 .تطبيق واقعي مبارش •
 .خطط تنفيذيةتصميم وتطبيق  •
 .نشاطات تعزيز ومتابعة •
 .مواد تعزيزية الحقة للجلسة التدريبية •
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 .تدريب مستمر •
 .تقييم أداء وتغذية راجعة •
 .نشاطات تشمل العمل مع الزمالء •
 .تغيريات يف املؤسسة والبيئة املحيطة تدعم ناتج التدريب •

 

تابع يف الفصول القادمة تفاصيل أوىف مع جمموعة واسعة من 
 األفكار حول كل من املراحل األربعة
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  الفصل السابع

אאW 

א 
 

إهنا . التعلُّمعنى مرحلة التحضري بتهيئة املتدربني لعملية تُ 
وبدوهنا يكون  ,اخلطوة األوىل واملرحلة األساسية يف التعليم

هذه املرحلة إن . اً ليَّ أو يمكن حتى أن يتوقف كُ  ,التعليم بطيئاً 
إذا قمنا هبا بشكل  ,هي أشبه بتحضري األرض لزراعة البذور

 .فإننا نخلق الظروف املالئمة لنمو التعليم ,صحيح
فإننا كثرياً ما هنملها حتت  ,إال أنه وبالرغم من أمهية هذه املرحلة

 .دد العملية بأرسهاوهو ما هيُ  ,"إهناء املنهاج"وطأة احلاجة إىل 
  ضير؟لماذا مرحلة التح

 :إن هدف التحضري هو التايل
 .إخراج املتدربني من العقلية الالمبالية أو السلبية .١
 .إزالة العوائق أمام العملية التعليمية .٢
 .استثارة اهتامم وفضول املتدربني .٣
إعطاء املتدربني مشاعر إجيابية نحو موضوع التدريب  .٤

 .وربطهم به بعالقة بناءة
اجلاهزين للتفكري  ,خلق جمموعة من املتدربني النشطاء .٥

 .والعمل واإلبداع والنمو
إخراج املتدربني من مواقعهم الفردية املعزولة وخلق جمتمع  .٦

 .تعليمي سليم

  التعلُّمإزالة العوائق أمام 
يمكن أن يصل املتدربون إىل حالة يكون لدهيم فيها أشكال كثرية 

دركني سواء أكانوا مُ  ,ثبِّط قدرهتم عىل التعليمعيقات التي تُ من املُ 
 :عيقاتإليك بعض األمثلة عن هذه املُ . هلا أم كانت يف الوعيهم
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 .عدم اإلحساس بالفائدة عىل الصعيد الشخيص •
 .اخلوف من الفشل أو اإلحراج االجتامعي •
 .اخلوف من التغيري ونمو الشخصية •
جتاه املادة موضوع  ,أو حتى العدائية ,عدم االكرتاث •

 .التدريب
 .احلضور القرسي للدورة •
 .نغصات شخصيةوجود مشاكل ومُ  •
 .قدم شيئاً جديداً الشعور بأن الدورة التدريبية ال تُ  •
 .لةاإلحساس بأن الدورة ستكون ممُ  •

يمكن هلذه املعيقات أو غريها أن تسبب الضغط النفيس والكسل 
لذلك  ,بشكل خطري التعلُّمل القدرة عىل قلِّ كام أهنا تُ  ,الدماغي

الكنا عىل طريق تعليم سليم ويكون من الرضوري إزالتها إذا   .فعَّ
  مكونات مرحلة التحضير

ربني لتجربة هنالك الكثري مما يدخل ضمن إطار حتضري املتد
نات من هذه  اً بعض إليك. تعليمية جديدة  :املكوِّ

 .اإلحياءات اإلجيابية .١
 .بيئة مادية إجيابية .٢
 .أهداف واضحة وغنية .٣
 .املنافع العائدة عىل املتدرب .٤
 .التحضري املسبقجمموعة أدوات  .٥
 .بيئة اجتامعية إجيابية .٦
 .ني يف العملية التعليميةتعلّمانخراط كامل للم .٧
 .استثارة الفضول .٨

 اإليحاءات اإليجابية: أوالً
حيث  ,التعلُّمخيفي الكثري من الناس مشاعر سلبية جتاه عملية 

ويربطوهنا باألمل  ,خيتزنون يف الوعيهم صورة التعليم الرسمي
وحتى غري ذلك مما ال ...  والضغط النفيس واإلذالل وتقييد احلرية

إذا مل يتمكن املتدربون من إزالة هذه ف. يمكن أن خيطر عىل بال
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االفرتاضات السلبية واستبداهلا بأخر إجيابية جتاه ما سيكتسبونه 
 .التعلُّمفلن يكتب هلم النجاح يف  ,من خربات ومعرفة جديدة

سبقة قادرة عىل تلوين جتربتنا اجلديدة أو حتى خلق إن افرتاضاتنا املُ 
 ,وبالتايل متيل االفرتاضات السلبية خللق جتربة سلبية. هذه التجربة

 .والعكس بالعكس
ب املدرب كامل العملية التعليمية دون أن ينتبه رِّ حيدث أحياناً أن خيُ 

.  جو املتدربنيوذلك عندما يزرع اإلحياءات السلبية يف ,إىل ذلك
 :يمكن أن حيدث ذلك ببساطة إذا قال املدرب أياً من األشياء التالية

 .لدينا الكثري من العمل والقليل جداً من الوقت •
 .موضوع اليوم ليس من السهولة بمكان •
لكن حافظوا عىل  ,أعلم أن هذا املوضوع يصيبكم بامللل •

 .تركيزكم رجاء
فلن تتمكنوا من احلصول  ,وا كيف تفعلون هذاتعلّمإذا مل ت •

 .عىل عمل مهام حاولتم
أو  ,أو العرشة(جيب عليكم أن تتذكروا هذه اخلطوات الثامنية  •

 !).حتى الثالثة
 .وهتعلّمولكن حاولوا أن ت ,ربام لن تفهموا ما سأقوله اآلن •

هل يمكن أن تتخيلوا اإلعاقة التي يمكن أن تنتج عن استخدام أي 
من هذا كله? ال بد أن حيذر  التعلُّم من هذه العبارات? أين متعة

وأن يسعوا  ,املدربون ومساعدو املدربني من بذر السلبية يف اجلو
عندما  ,إن املتلقي. جهدهم أن يستبدلوا ذلك باإلحياءات اإلجيابية

لِّيتهيتلقاها  ,عبارة حتتوي عىل إحياء إجيايب له منقدِّ  عىل مستو  ,بكُ
اإلجيابية أثر عميق عىل العملية  وبذلك يكون هلذه ,وعيه والوعيه

إليكم فيام ييل بعض املقرتحات عن إحياءات إجيابية . التعليمية
 :يمكن استخدامها يف قاعة التدريب

 ..سوف تتمكنون من  ,هذا املوضوع بعد أن ننتهي من دراسة •
 .سوف تستمتعون بدراسة ما ييل •
 .سيكون هذا املوضوع مفيداً جداً لكم •
نكم هذا الدرس من فعلهسوف حتبون ما سيُ  •  .مكِّ
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 .إن هذا املوضوع مفيد جداً لكم لدرجة سوف تدهشكم •
 .هذا املوضوع سهل للغاية •
لقد رأيت  ,ون هذا املوضوع بكفاءةتعلّمأعرف أنكم سوف ت •

 .وقد أحدث فرقاً رائعاً يف حياهتم ,ونهتعلّميمتدربني مثلكم 

تقديم إحياءات ال بد من االنتباه هنا إىل رضورة االبتعاد عن 
من النوع الغري قابل للتصديق أو السخيف أو الطائش أو  "إجيابية"

وتوخي الدقة قدر  ,ال بد من األمانة والصدق. الغري ممكن التحقيق
 ,كقاعدة عامة. والتأكد من البعد عن الوعود الفارغة ,املستطاع

نحصل عىل نتائج أكثر من  ,عندما ننجح يف زرع البيئة اإلجيابية
سبقة السلبية وعندما نتمكن من استبدال االفرتاضات املُ . ابيةإجي

 ,فإن إحساساً باملتعة والرتابط سيسيطر عىل اجلو ,بأخر إجيابية
 .ورفع وتريته التعلُّمويؤدي إىل ترسيع 

  البيئة المادية اإليجابية: ثانياً
من اجلو املحيط ) إجيابية أم سلبية(يمكن أن تنبع اإلحياءات 

 ,فعىل سبيل املثال. بيئة العمل التي نخلقها هلممن باملتدربني و
والذي توارثناه منذ القرن  ,يمكن للشكل التقليدي لغرفة الصف

أن يطلق أكثر ) ,صفوف من املقاعد تتخللها ممرات(التاسع عرش 
فهو يعيد إىل أذهان املتدربني الشكل الكالسيكي . الرسائل سلبية

يد عن اإلنسانية والذي ربام يكونون قد اختربوه املؤمل والبع ,للتعليم
يمكن أن توحي غرفة الصف التقليدية بالتشكيل . فيام سبق
س التعليم  ,العسكري  ,امللل ,امليكانيكي واملتمحور حول املدرِّ
 ,معرفة شخص ما "امتصاص"عن طريق  تعلّمالو ,االحتجاز

إنْ اتسمت القاعة التدريبية هبذه . عوضاً عن خلق معرفتك اخلاصة
فإهنا ستطلق وبشكل مستمر مشاعر سلبية يتلقفها  ,امتالسِّ 

بي عىل وسيكون تأثريها السل ,)يف الوعي والالوعي(املتدربون 
 .العملية التدريبية برمتها أمراً حمتامً 

التقليدي لغرفة من غري احلكيم أن نؤسس قاعة تدريبية عىل الشكل 
زاً للمشاعر فِّ ن نبني مناخاً سعيداً حمُ ألبل نحن بحاجة  ,الصف
ن تفعله لالبتعاد عن الشكل من املؤكد أن أياً مما يمكن أ. اإلجيابية
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يساهم يف زيادة سالتقليدي لغرفة الصف سوف يرتك أثراً إجيابياً و
 .الطاقة والنشاط لد املتدربني

يمكن االبتعاد عن  ,قيام به لتحقيق ذلكهنالك الكثري مما يمكن ال
أو عن  ,وضع املقاعد يف صفوف عن طريق وضعها يف جتمعات

مقاعد برتتيب املرسح : طريق تقسيم القاعة إىل أجزاء وفقاً للنشاط
وجتمعات عىل  ,وطاولة مستديرة للنشاطات اجلامعية ,للعروض

 .وهكذا ,شكل حمطات من أجل التامرين املختلفة
فيد أيضاً أن نقوم هبندسة غرفة الصف وتزيينها باستخدام ما من املُ 

وهي كل ما يضفي عىل قاعة  ,اإلضافات يمكن أن نطلق عليه اسم
كلام أمكن ذلك  وحيتوي ,التدريب ألواناً أو مجاالً أو إثارة لالهتامم

بعض  إليك. ثيقة الصلة بموضوع التدريبمعلومات وعىل 
علينا . مفيدة لقاعة التدريب ضافاتٍ إ لمثِّ يُ األفكار عام يمكن أن 

كام أن علينا أحياناً أن  ,يف استخدام اإلضافات من اإلفراطاالنتباه 
 .  جمموعات التدريب أو موضوع التدريبها بتغريُّ غريِّ نُ 

  :بعض املقترحات
 .علَّق عىل احلائطأشياء تُ  •
ألواح كتابة مغناطيسية  •

 .أو غريها
 .أزهار ونباتات زينة •
 .أغطية ملونة للطاوالت •
 .مواد تعليمية إضافية •
 .مالبس خاصة •

 .خمططات ورسوميات ضخمة •
 .كل أنواع الزينة •
 .شاشات عرض •
نامذج مصغرة ألبنية أو مواقع  •

 ...عمل أو حمركات
 .ألعاب بأنواعها •
.شموع •

خاصة للدورات أفكاراً كثرية عن  ١تٍ امَ سِ اختيار  سوف يعطيك
قام بعض املدربني بتغيري ديكورات . كيفية تنظيم قاعة التدريب

قاعات التدريب حيث بدت وكأهنا شاطئ بحر أو غرفة طوارئ يف 
مستشفى أو قاعة حمكمة أو ملعب ريايض أو سفينة أو حديقة نزهة 

 ..أو غري ذلك

                                                            
مة  ١ مةككأن ت ،اختيار إطار معني لنشاط ما): Theme(السِّ فنقوم بوضع ديكورات الغرفة  ،رحلة إلى الشاطئ يه ون السِّ

ماستتم مناقشة  ،وكأننا على شاطئ البحر أو غير ذلك  .بالتفصيل في الفصل الثاني عشر تالسِّ
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راملسموعة أو حتى املُ ( املوسيقى يمكن أن تلعب ) ة عىل الفيديوصوَّ
يمكن أن  ,دوراً مهامً يف جعل البيئة أكثر محيمية و قرباً من املشاركني

عينة ل املوسيقى أثناء االسرتاحات أو أثناء حل متارين نشغِّ  . مُ
يناقش الفصل احلادي عرش من هذا الكتاب استخدام املوسيقى يف 

 . التدريب
يف إضافة سحر خاص  الروائحيمكن أن تساهم  ,من جهة أخر

يقول . رشط أال نفرط يف استخدامها ,وإجيابية إىل غرفة التدريب
أخصائيو العالج بالروائح أن روائح احلمضيات تزيد الرتكيز 
الذهني بينام يمكن لروائح اخلزامى  والفانيال أن يكون هلا تأثري 

ناقشة هذا املوضوع بالتفصيل يف الفصل الثامن مسوف تتم . مهدئ
 .عرش
قاعة الصف املميزة التي تشجع عىل مناخ إجيايب غري كافية  :حتذير

نات إهنا مكون من  ,بحد ذاهتا وعلينا  ,الرسيع تعلّمللالكثرية  املكوِّ
رحْ أن نَ  أن اجلهود التي تذهب يف سبيل حتضري بيئة العمل من  ذَ

 .ستكون ضائعة إن مل ترتافق مع برنامج متكامل
  وغنيةأهداف واضحة : ثالثاً

كام حيتاجون صورة  ,حيتاج املتدربون إىل فهم اهلدف من التدريب
نهم هذا التدريب من فعلهواضحة عام سيُ  أو التغيري الذي  ,مكِّ

يمكن للمدرب أن يوصل هذه األفكار . سيُحدثه يف حياهتم
بالكلامت أو الصور أو األمثلة أو أي يشء مما يمكن أن يساهم يف 

 .ية للمتدربنيإيضاح األهداف بصورة جل
من املفيد جداً أن جتعل صياغة أهداف التدريب قريبة لقلوب 

يمكن أن تكون الطريقة التقليدية . املتدربني كام هي لعقوهلم
يف وصف أهداف التدريب بعيدة عن مشاعر  "السلوكية"

وهو ما  ,وامليكانيكية "شعائرية"وأقرب لألكاديمية والـ  ,املتدربني
إليك هذا . ا أمهيتها يف إطالق العملية التدريبيةجيعلها باردة ويفقده

 :املثال
يف هناية هذه الدورة التدريبية سيكون املتدرب : اهلدف النهائي

يف زمن  Q-Barمع تقنية الـ  CFWالـ قادراً عىل وصل خط 
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 عىل مقياس % ٢أقل من نصف ساعة وهبامش خطأ ال يتعد
Seuben-Cranach .دورة األهداف التمكينية هلذه ال

 ... هي
أو  CFWأنا شخصياً ليس لدي أي فكرة عام يكون الـ ! يا للبلبلة

فكيف يمكن هلذا أن ! هذا Seuben-Cranachمقياس  
يشجعني ويدخلني يف جو التدريب? أما كان من املمكن االبتعاد 

وإعطاء الصورة الواسعة وربط اهلدف  ,عن اللغة التخصصية قليالً 
باملتدربني بشكل حيمل هلم معنىً ما? إذا أردت ألهدافك أن تكون 

ينبغي عليك االبتعاد عن الصياغة الباردة   ,واضحة وذات أثر
جمتمع الشعراء يف فيلم . إن املطلوب هو عكس ذلك متاماً . واجلامدة
 ,به لدراسة الشعرالَّ  طُ رضِّ عندما كان السيد كيتينغ حيُ  ,١املوتى

وطلب منهم أن يقرؤوا مقطعاً شعرياً للشاعر  ,أخذهم إىل القاعة
وبينام كان الطالب  ,عش احلياة حلظة بلحظة: ويتامن يقول

وبعضهم توفاه  ,يشاهدون صوراً للخرجيني السابقني من مدرستهم
 :مهس هلم بصوت درامي ,اهللا منذ زمن

اجعلوا حياتكم  ,عيشوا احلياة حلظة بلحظة يا أوالد"
 "!استثنائية

ليس جمرد  ,"األوالد"اآلن هنالك هدف واضح حلياة هؤالء 
وإنام االستفادة  ,القراءة وحتليل القصائد للحصول عىل الدرجات

هبذا . وناجحة ,واستثنائية ,"باحلياة"فعمة من الشعر لبناء حياة مُ 
 هدف دافئ ,نجح السيد كيتينغ بصياغة هدف إنساين حلصة الشعر

 .ومرتبط بمشاعر الطالب وقادر عىل حتفيزهم
. من الشائع جداً أن نخطئ يف التقدير فنخلط بني الوسائل والنتائج

يعتقد الكثريون أهنم يقومون بتوضيح األهداف عندما يتحدثون 
من الطرق . عن الوسائل التي سيتبعوهنا يف حماولة الوصول إليها

دف الذي وضعته البسيطة لتجنب مثل هذا اخللط أن تطرح اهل

                                                            
١ Dead Poets Society : يلعب روبن ويليامز دور مدرس مدرسة إعدادية . وبطولة روبن ويليامز ١٩٨٩فيلم من إنتاج العام

. ودفعهم لالنخراط في احلياة والنجاح ،ويحاول جهده حتفيز الطالب بطرق استثنائية ،في خمسينيات القرن العشرين
  ).كتبه توم سكوملان(الفيلم حائز على جائزة أوسكار ألفضل نص 
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كرر ذلك عدة مرات إىل أن  ,"ملاذا?"ومن ثم تسأل  ,لنفسك
 .تصبح أكثر قرباً من اهلدف احلقيقي الذي يتم من أجله التدريب

ستكتشف أن اهلدف من التعليم ليس شيئاً  ,باستخدام هذه املقاربة
كيفية  تعلّم"أو  "إتقان العمل عىل برنامج فوتوشوب"من مثل 

االً وإنام هو أشياء من مثل كيف تكون  ,"تدريب شخص ما  فعَّ
 .كيف تكون أكثر رىضً وأكثر نجاحاً  ,أكثر

يمكن للمتدربني أنفسهم أن يساعدوا بعضهم البعض يف توضيح 
سوف جتد الحقاً يف هذا  ,األهداف وإكساهبا معانٍ واضحة وغنية

 .ذلك ىلاجلزء بعض األمثلة ع
  المنافع العائدة على المتدرب: رابعاً

يمكن التفريق . هنالك خط صغري جداً يفصل املنافع عن األهداف
بينهام من خالل فهم أن األهداف هي اجلواب عىل السؤال 

 التعلُّمن يتحسَّ  "ملاذا?"بينام جتيب املنافع عن السؤال  ,"ماذا?"
 ,بشكل كبري عندما يعرف املتدربون ملاذا يتبعون هذا التدريب

ة حقيقية عىل صعيد حياهتم وكيف أنه مرتبط هبم وذو فائد
إذا مل جتد أية  ,الناس من خالل ما يستفيدونه تعلّمي. الشخصية

فام الذي يمكن أن يدفعك  ,فائدة لك يف برنامج تدريبي ما
 لالستجابة له?

من املفيد ومنذ البداية أن ترشح املنافع التي ستعود عىل  هلذلك فإن
التدريب بطريقة وسيضمن لك ذلك ارتباطهم بموضوع  ,املتدربني
 .إجيابية

ميكن للمنافع أن تكون أياً مما يقع حتت واحد أو أكثر من الفئات 
  :التالية
 .تقليل األمل •
 .زيادة السعادة •
 .توفري املال واجلهد •
 .جتديد الذات •
 .ن الرىض الذايتسُّ حتَ  •
 .حتسني الصورة الذاتية •
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عينة تسهيل جوانب  •  .يف احلياة مُ
 .زيادة املتعة •
الالاحلفاظ عىل  •  .ية واالرتباط باحلارضفعَّ
الزيادة ال •  .يةفعَّ
 .حتسني الوضع الشخيص •
 .زيادة الدخل •
 .املساعدة يف خلق مكان عمل أفضل أو حتى عامل أفضل •

ز براجمك التدريبية عىل أي من هذه العنارص? كم منها? هل هنالك ركِّ هل تُ  
محاسهم  ني وزيادةتعلّمعنارص أخر يمكن أن تكون عامالً يف تشجيع امل

 وجهوزيتهم?
  

  مجموعة أدوات التحضير المسبق: خامساً
قبل حتى أن  تعلّماليمكن يف كثري من األحيان أن يبدأ املتدربون ب

أن يتم إرسال  حاً امتيمكن متى كان ذلك . تبدأ الدورة التدريبية
حيث  ,جمموعة أدوات حتضري مسبق للمتدربني قبل موعد الدورة

يمكن أن حتتوي هذه املجموعة عىل تشكيلة من املواد التي ستساعد 
عىل حتضري املشاركني عن طريق حتييد عامل اخلوف وحتديد 
األهداف واستثارة الفضول واالهتامم وخلق مشاعر إجيابية عن 

 . العملية برمتها
 :يمكن لعدة التحضري املسبق هذه أن حتتوي أياً من العنارص التالية

 .لة افتتاحية قصريةرسا •
 .جدول أعامل مكتوب •
 .جدول أعامل عىل شكل صور •
 .كتيب حول كيفية اإلفادة القصو من مضمون الدورة •
كتيب خمترص حيتوي األهداف واإلحياءات اإلجيابية  •

والفوائد العائدة عىل املتدرب وشهادات ممن شاركوا سابقاً 
 .يف الدورة

مضمون  رشيط تسجيل صويت أو رشيط فيديو حيتوي •
 .الكتيب السابق ذاته

 .مادة ما مرتبطة بموضوع الدورة •
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جمموعة أسئلة سيصري إىل استخدامها يف لعبة افتتاحية  •
 .تشمل اختباراً أولياً 

جمموعة من املعلومات التي يُطلب مجعها قبل البدء  •
 .بالربنامج التعليمي

جمموعة أسئلة عىل شكل استبيان لإلجابة عليها قبل بدء  •
 .األولالدرس 
عينة مة سِ اختيار سوف يزيد  للدورة التدريبية مما يمكن إضافته  مُ

 ,رحلةمة هي ت السِّ فعىل سبيل املثال إذا كان ,هلذه املجموعة
فيمكن أن يتلقى املشاركون جوازات سفر ومهية وبرناجماً تدريبياً 

 ة هياملُختارمة ت السِّ وإذا كان ,عىل شكل خط سري هلذه الرحلة
فيمكن أن يُضاف إىل جمموعة  ,)كرة القاعدة(لبيسبول بامباراة 

 .التحضري املُسبَق تذاكر إىل املباراة وكارت تسجيل النتائج
  بيئة اجتماعية إيجابية: سادساً

إذا . ال بد من خلق بيئة تعاونية منذ اللحظة األوىل للدورة التدريبية
التي متكنت من أن تأخذ بقياد املجموعة خارج دوائر االنعزال 

فأنت  ,يمكن أن يضعوا أنفسهم فيها وختلق جمتمعاً تعليمياً حقيقياً 
 .حدود للنجاح يف مرشوعهم التعليمي بالبذلك تساعدهم 

يساعد التعاون املتدربني عىل التخفيف من الضغط النفيس وعىل 
وهذا عىل عكس التنافس  ,من قدراهتم العقلية املثىلاالستفادة 

إن حالة التناغم . ع الذايت والضغطالذي خيلق حالة من الدفا
اإلنساين التي تأخذ فرصتها للظهور حتت ظل املجتمع التعليمي 
 التعاوين تفتح بدورها الباب أمام التدفق السلس واحلر للرؤ

مما يؤدي إىل حتسني العملية  ,الداخلية واألفكار واملعلومات
 .التعليمية جلميع أفراد املجموعة معاً 

وإن زيادة الربط بني  ,أهم عنارص الذكاء إن الربط هو أحد
املعطيات سواء داخل الدماغ أو داخل غرفة الصف أو ورشة 

لِّيةالعمل تؤدي حتامً إىل زيادة الذكاء كحصيلة  . جلميع احلضور كُ
لقد دمرت احلضارة الغربية يف كثري من املامرسات التعليمية الشكل 

. ملفرطة كام أرشنا سابقاً زت عىل الفردية اوركَّ  ,االجتامعي للتعليم
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وهذا ما ترك آثاره  ,بعضالبعضهم  عن أد إىل فصل األفرادمما 
 .السلبية عىل القدرات التعليمية لألفراد عىل املد البعيد

أثبتت الدراسات بشكل واضح وجيل األثر اإلجيايب  ,وباملقابل
فعىل سبيل املثال أثبتت . للنظرة التعاونية عىل األداء التعليمي
عىل احلاسب  املُعتمد  التعلُّمدراسة أجرهتا جامعة مينيسوتا يف جمال 

اآليل أن ناتج التعليم كان أفضل بكثري للجميع عندما طُلب إىل كل 
عىل حاسب آيل واحد وتم تصميم العمل يتشاركا  أن اثنني نيْ بَ تدرِّ مُ 

النشاط بحيث يضمن أن حيدث نقاش بني الطرفني ومشاركة يف 
استطاع بَني هاورد من  ,وباستخدام نفس الطريقة. الفهم واخلربة

لِّية فلوريدا االجتامعية أن يزيد الناتج اإلجيايب للعملية التعليمية  كُ
ة من مثل بيل كذلك خربت مؤسسات كبري%. ٣٠٠بنسبة 

أتالنتيك وترافلرز إنشورنس وغريها ارتفاعاً مثرياً يف احلصيلة 
 .التعليمية عن طريق تشجيع التعاونية

ال بد من بناء املجتمع التعاوين الصحيح منذ اللحظة  ,هلذا كله
يمكن استهالل الدورة بنشاط مجاعي . األوىل للعملية التدريبية

هداف واملنافع املتوقعة أو يشمل التعريف بالنفس وتقديم األ
 .لتقييم الشخيص للمعرفةااحلديث عن 

أو بلعبة مجع املعلومات  ,يمكن االستهالل باختبار مشرتك رسيع
أو متارين حل مسائل أو مرشوع تدريبي  ,أو أي لعبة تعليمية أخر

ا من شأنه أن يؤدي إىل عمل مجاعي مشرتك بني مم أو أيٍّ  ,مجاعي
 .أعضاء الفريق

وإنام إىل  ,ن يشعر اجلميع أهنم مل حيرضوا إىل معتزل اجتامعيجيب أ
يأخذ اجلميع فيه مسؤولياهتم وحيمل كل فرد  ,جمتمع تعليمي حنون

إذا مل . عىل عاتقه نجاحه ونجاح كامل املجموعة عىل حد سواء
 .فهو وحده كفيل بتحسني التعليم إىل درجة كبرية ,حتقق إال هذا

  ين في العملية التعليميةتعلّمانخراط كامل للم: سابعاً
املجموعة يف  "كامل"ن األسايس أن تتيح املجال النخراط مل هإن

رياضة  التعلُّمال يمكن أن يكون . "كامل"العملية التعليمية بشكل 
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هو رياضة تفاعلية ال  التعلُّمإن  ,تشاهدها من مقاعد اجلمهور
 . يمكن لك أن تكتفي منها بالتفرج

بل هو  ,عملية امتصاصٍ ملعلومات شخص ما لُّمالتعليس  ,أساساً 
الاخللق ال  تقعوهبذا . ملعرفتك الذاتية ومهاراتك اجلديدة فعَّ

وليس عىل عاتق املدرب  ,تعلّميمسؤولية التعليم عىل عاتق من س
إن مهمة املدرب ومصمم الربنامج . أو واضع الربنامج التدريبي

وتبقى مهمة  ,ق املغذيةهي تزويد املائدة بأنواع املقبالت واألطبا
 .املتدرب حرصاً أن يأكل

إن حتضري كل يشء بشكل جاهز ومن ثم حماولة سكبه يف رؤوس 
وهو ضار باملدرب كام هو ضار .  املتدربني كام هو ال جيدي نفعاً 

 التعلُّمحيث يعرض املدرب خلطر امتناع املتدربني عن  ,باملتدرب
 .كام يعرض املتدربني للسلبية وحتى السبات أثناء التدريب ,منه

هو  "توضيح األفكار"إن املدرب الذي ال يتوقف عن الكالم و
إن مهمة املدرب هي أن يشعل . خطر حقيقي عىل العملية التعليمية

ومن ثم يبتعد عن الصورة ليرتك املجال أمام املتدربني  ,الفتيل
نا أن نجعل شعارنا األسايس أثناء علي ,إذاً ! "تعلّمالب"للقيام 

 !ال للتعليم عن طريق الطبق اجلاهز: لتدريب هوا
وليس  ,إن ما هيم العملية ككل هو ما يقوم به املتدربون وما يقولونه

إن مهمة املدرب عىل ضوء ذلك هي . ما يقوم به أو يقوله املدرب
مرحلة  إىل ,إيصال املتدربني إىل مرحلة أن يقولوا األشياء ويفعلوها

 .لعملية التعليميةااالنخراط يف 
 

 استثارة الفضول: ثامناً
من أبرز أهداف مرحلة التحضري هو إيصال املتدربني إىل حالة أشبه 

تتميز هذه  ,يرتكون فيها إلمكانياهتم الفطرية أن تعمل ,بالطفولة
والشعور  ,انتفاء اخلوف ,احلرية ,باالنفتاح "الطفولية"احلالة 

 .ول وحب املعرفةالطاغي بالفض
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إن هذا الشعور بالفضول هو عامل شديد األمهية يف حتضري 
تصاب بالركود  − واحلياة ذاهتا −حيث أن التعليم  ,املتدرب للتعليم

أسوأ ما يمكن أن يقوله . إذا مل يعد هنالك ما يشعرنا بالفضول
 ".لقد عشت كثرياً ورأيت كل ما يمكن أن أراه"شخص ما هو 
الشخص الذي يرصح مثل هذا الترصيح تتوقف حيث أن حياة 

فإنك إذا نجحت يف  ,ضمن هذا املفهوم. عملياً عند هذه النقطة
وجعلتهم  ,تكون قد أعدت إليهم احلياة ,استثارة فضول الناس
وهذه النقطة  ,أكثر مما كانوا "يكونوا"وألن  ,جاهزين لتقبل املزيد
لناس أن يبحثوا هنا يمكن ل. وجوهره التعلُّمبالتحديد هي روح 
وا مهارات تعلّميو ,ويكتشفوا آفاقاً جديدة ,عن طرق جديدة

لو ,جديدة  .وا إىل برش متطورين مرة أخريتحوَّ
إليك بعض هذه  ,يمكن أن تستثري فضول املتدربني بطرق عديدة

 :الطرق
 .املتدربني مسائل ليحلوها يف جمموعات أعطِ  •
 .أرسل املجموعات يف مهامت اكتشاف حقائق •
 .عب ألعاب تشمل أسئلة وأجوبةال •
اطلب من املتدربني أن يسألوا أسئلة لبعضهم البعض وأن  •

 .خيرتعوا مشاكل أو مسائل للحل
ح املجال ملشاركة املتدربني يف نشاطات تعليم من نوع فسأ •

 .االكتشاف الذايت
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   صندوق أفكار المرحلة األولى
   مرحلة التحضير

مْ  .١ حيث يستطيعون التعرف  ,باستضافة املتدربني يف مضافة مفتوحة قبل بداية الدورة قُ
 .عىل بعضهم البعض واالطالع عىل مواد الدورة وحتى املساعدة يف ترتيب غرفة الصف

املتدربني جمموعة من األسئلة التي عليهم اإلجابة عنها قبل بدء احلضور إىل  أعطِ  .٢
واطلب منهم احلديث مع متدربني سابقني ممن خضعوا لنفس الدورة بنجاح  ,الدرس

 .للحصول عىل األجوبة

اطلب من بعض املتدربني السابقني الذين أهنوا نفس الدورة بنجاح أن يقابلوا املتدربني  .٣
اجلدد أو أن يتصلوا هبم ليحكوا هلم عن املنافع التي تنتظرهم جراء حضور الدورة 

 .ساراهتم إذا كان لدهيم استفساراتوجييبوا عن استف

مْ  ,قبل بدء الربنامج التدريبي .٤ بتقسيم املتدربني إىل جمموعات وإعطائهم مهامت خاصة  قُ
يمكن أن تكون هذه املهام من نوع القيام ببحث حول موضوع معني أو حل . إلمتامها

هداف الفريق أو مسائل أو اإلجابة عن جمموعة من األسئلة أو القيام باستبيان أو مناقشة أ
 .تصميم اختبارات متهيدية للصف

مْ  .٥ مْ  ,باالتصال باملتدربني قبل بدء التدريب قُ ومناقشة  ,بإلقاء التحية والرتحيب هبم قُ
 .بعض املنافع التي ستعود عليهم من جراء حضور الدورة

أرسل للمشاركني رسائل إلكرتونية قبل بدء الدورة حتمل بعض اإلحياءات اإلجيابية  .٦
 .ح باختصار األهداف واملنافع القادمة هلموترش

أرسل للمتدربني جمموعة من األقوال واالقتباسات املتعلقة باملوضوع واطلب منهم أن  .٧
من هذه االقتباسات أو  ةحيرضوا الفتة كبرية وملونة إىل غرفة الصف حتتوي عىل واحد

 .املبادئ األساسية
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  تحديد األهداف
كالً منهم  أعطِ  ,مع وصول املتدربني إىل القاعة .١

عليها ورقة مالحظات واطلب إليهم أن يكتبوا 
يمكن . أهدافهم من حضور هذه الدورة/ هدفهم 

االستفادة من هذه الفكرة بتحويلها إىل نشاط 
اطلب من كلٍّ  ,تعريفي إلذابة اجلليد بني املتدربني

منهم أن يتجول يف أرجاء القاعة ويقدم نفسه 
للمشاركني اآلخرين ويرشح أهدافه من حضور 

 .الدورة

اطلب من املشاركني الذين يشرتكون يف نفس  ,أعاله "١"كمتابعة للنشاط املذكور يف  .٢
اطلب من كل جمموعة أن تنتخب . لوا جمموعةشكِّ اهلدف أو لدهيم أهداف متقاربة أن يُ 

 .وليرشح هذا املتحدث األهداف التي وضعتها املجموعة ,تحدثاً باسمهام

ثم  ,اكتب أهداف الدورة عىل ألواح ورقية كبرية وعلقها عىل جدران القاعة التدريبية .٣
اطلب من املشاركني أن يضعوا عالمات عىل تلك األلواح التي حتتوي عىل أكثر األهداف 

 .ل املوضوعثم افتح حواراً حو ,أمهية بالنسبة هلم

طلب منهم أن يكتبوا هدفاً أو امن الورق لكل مشارك و) أو أكثر(قطعتني كبريتني  أعطِ  .٤
ثم . ومن ثم أن يوقعوا أسامءهم عليها ,نتيجة متوقعة من الدورة عىل كل من القطعتني

وكلام  ,خالل الربنامج التدريبي. اطلب إليهم أن يعلقوا أوراقهم هذه يف أرجاء الغرفة
سيكون عليه أن ينهض ويزيل الورقة التي   ,املتدربني أن أحد أهدافه قد حتققشعر أحد 

 ماوسيكون عىل اجلميع العمل للوصول إىل تلك األهداف التي . حتتوي عىل هذا اهلدف
 .تزال موضوعة عىل احلائط

واكتب  ,ارسم خطاً طويالً عىل األرض باستخدام الرشيط الالصق أو الورق أو غريه .٥
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مْ ومن ثم ,"غري مهم"وعىل الطرف اآلخر عبارة"مهم"يه كلمةعىل أحد طرف بقراءة  قُ
وسيكون عىل املتدربني أن يقفوا عىل أحد طريف هذا اخلط كلام  ,أهداف الدورة التدريبية

مْ . قرأت واحداً من هذه األهداف وفقاً ملد أمهيته بالنسبة هلم بمناقشة هذه األهداف  قُ
 .ركنيومد أمهيتها لكل من املشا

لكل فريق لوحاً ورقياً كبرياً واطلب إليهم أن يرسموا  أعطِ ثم  ,م املجموعة إىل فرققسّ  .٦
مْ ومن ثم  ,خمططاً يوضح األهداف التي يأمل كل منهم يف الوصول إليها بتعليق هذه  قُ

 .األلواح عىل اجلدران وقم بمناقشتها مجاعياً 

مْ  .٧ وأعط لكل من املتدربني ثالثة أوراق مالحظات  ,برسم صورة كبرية جلنِّي عىل احلائط قُ
. واطلب إليهم أن يكتبوا أمنياهتم ويلصقوها عىل صورة اجلنّي ,الصقة من احلجم الكبري

 .تراه مناسباً  بالشكل الذيافتح نقاشاً حول املوضوع 

قبل بدء الربنامج التدريبي حيدد  "عقد تعليم"اطلب إىل املتدربني أن يكتبوا ويوقعوا  .٨
 .وما هم مستعدون لعمله من أجل ذلك ,تائج التي يرغبون يف الوصول إليهاالن

اطلب إىل املتدربني أن يأتوا إىل القاعة التدريبية ومعهم يشء ما يمكن تعليقه عىل اجلدار  .٩
أو ما يرغبون أن يصبحوا قادرين  ,يوضح ما يرغبون أن يفعلوه أو يشعروه أو يكونوه

 .يبيةعىل فعله نتيجةً للدورة التدر

  اإليحاءات اإليجابية
اطلب من متدربني سابقني شاركوا بنفس الدورة أن حيرضوا إىل الصف ويتحدثوا إىل  .١

 .املشاركني اجلدد عن النتائج واملنافع التي أوصلتهم الدورة التدريبية إليها
كالً منهم شهادة إمتام الدورة وعليها  أعطِ  ,مع وصول املتدربني إىل أول جلسة تدريبية .٢

وأخربهم أنك ستقوم بتوقيعها عندما  ,واطلب إليهم أن حيفظوها يف مكان آمن ,اسمه
 . يصلون إىل استيعاب مقررات الدورة

ربام عىل شكل صور ملشاركني سابقني مع  ,ضع يف الغرفة ما حيكي عن قصص نجاح سابقة .٣
 .فادوا من الربنامج التدريبي يف حياهتم املهنيةتعليقات كتبوها بأنفسهم حول كيف است
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مْ  .٤ بتسجيل رشيط فيديو يعرض شهادات ملشاركني سابقني يف الدورات حول الفائدة التي  قُ
مْ . أضافتها هلم الدورة وما حققوه خالهلا وبعدها من نجاح بعرض هذا الرشيط عىل  قُ

 .املشاركني اجلدد يف حصتهم األوىل
ت عليهم دخوهلم إىل صفك أن يتذكروا أفضل جتربة تعليمية مرَّ  اطلب من املشاركني عند .٥

ويرشحوا لزمالئهم ما يمكن أن يفعلوه للحصول عىل جتربة مماثلة أو أكثر  ,حتى اآلن
 .نجاحا هذه املرة أيضاً 

يضعون فيها  "حقيبة زمن"اطلب من املشاركني عند هناية دورة ما أن يقوموا بعمل  .٦
واألفكار اإلجيابية ليورثوها ملن سيأيت بعدهم حلضور نفس  جمموعة من عبارات التشجيع

مْ ثم . الدورة بتغليف هذه الوصايا بإحكام ومن ثم فتحها عند بداية الدورة اجلديدة أمام  قُ
 .والطلب إليهم أن يقرؤوها ويناقشوا مضموهنا ,املشاركني اجلدد

  إزالة العوائق
وائق التي يشعرون أهنا تقف أمام اطلب من املشاركني أن يكتبوا كل خماوفهم والع .١

وبعد  ,ومن ثم أن يقرؤوا هذه األوراق لزمالئهم ,نجاحهم يف هذه الدورة عىل أوراق
يف سلة ) هذه املخاوف والعوائق: أي(يضعون هذه األوراق  ,وبحركة مرسحية ,ذلك

 .تتدىل من السقف أو يف طاقية أحد املشاركني ووضعها جانباً 
وكلف كل جمموعة بإجياد جمموعة من املقرتحات التي  ,وعاتقسم املشاركني إىل جمم .٢

مْ . األمثل التعلُّميمكن أن تساعد عىل حل مشكلة ما من املشاكل التي تقف أمام   قُ
 .ثم اطلب إليهم مناقشة احللول التي يروهنا ,بتوزيع العوائق واملخاوف بني املجموعات

اه العملية التعليمية عىل لوح ورقي جت السلبيةاطلب من املشاركني أن يكتبوا مشاعرهم  .٣
 .ومن ثم التعمق يف نقاش كل منهام مجاعياً  ,ومشاعرهم اإلجيابية عىل لوح آخر ,كبري

لكل من املشاركني قطعة ورق صغرية واطلب إليهم أن يكتبوا عليها أحد خماوفهم  أعطِ  .٤
ومن ثم اطلب إىل اجلميع النهوض  ,وأفكارهم السلبية حول التجربة التعليمية اجلديدة

والتجول يف الغرفة وإجياد رشيك يتبادل معه األوراق وحيكي له عن املشكلة التي رشحها 
 .يف ورقته ليتبادال األفكار حول كيفية ختطيها

لكل من املشاركني علبة كرتونية واطلب إىل كل منهم أن يكتب أحد العوائق التي  أعطِ  .٥
مْ م ومن ث ,تواجهه عىل علبته وستكون مهمة  ,بتجميع العلب معاً عىل شكل جدار قُ

ينبغي أن . الفريق تفكيك هذا اجلدار عن طريق إجياد احللول هلذه املشاكل واحدة فواحدة
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.يوافق اجلميع عىل أن احلل ممكن التطبيق قبل أن تزال العلبة التي متثله
  بيئة مادية إيجابية

مثل  ,التدريب أشياء جتعلها أكثر حيوية وإنسانية اطلب من املتدربني أن حيرضوا إىل قاعة .١
رسومات  ,أو صور ألبناء املتدربني أو إخوهتم أو من هيمهم أمرهم ,أزهار أو نباتات ما

 .أي يشء خيطر بباهلم ,أو لوحات خمتلفة أو طائرات ورقية لتعليقها عىل السقف
وموا بمساعدتك يف ترتيب اطلب إىل املتدربني أن يق ,كنشاط افتتاحي بغرض إذابة اجلليد .٢

ها أنت أو تطلب إليهم  رضِ غرفة الصف وتزيينها باإلضافات التي يمكن أن حتُ
 .إحضارها

مْ  ,الكمبيوترأو باستخدام  ,إذا كنت تدرب مهارات حاسوبية .٣ بمشاركة متدربني اثنني  قُ
اطلب إليهم أن يقوموا بتزيني  ,وبمساعدة مواد أولية تؤمنها هلم ,ثم ,عىل كل جهاز

 ,وبعد ذلك. وأن يطلقوا عليها أسامء جمنونة أو غريبة ,أجهزهتم احلاسوبية كام يريدون
 ,أيضاً  لكل جمموعة أن تقدم الكمبيوتريمكن  ,وأثناء تقديمهم أنفسهم لبعضهم البعض
 .وحتكي قليالً عام تريده أن يفعل من أجلها

مْ  ,أسبوع كثر منألإذا كانت الدورة متتد  .٤ واطلب إىل  ,ما لكل أسبوع "مةسِ "باختيار  قُ
 مة طوالالتي تناسب هذه السِّ جمموعة من املشاركني أن هيتموا بموضوع الديكورات 

 .األسبوع
وه تعلّميقوموا برسم لوحة جدارية كبرية توضح ما  أن الصفمجيع من يف اطلب من  .٥

لتقوم باستخدامها  ,التالية وحافظ عىل هذه اللوحة من أجل الصفوف ,خالل الدورة
 .كمقدمة أو كامدة للمراجعة

  المنافع العائدة على المتدرب
كل جمموعة أحد األهداف املوضوعية للدورة  أعطِ  ,قسم املشاركني إىل جمموعات .١

واطلب إليهم التفكري يف أكرب قدر ممكن من املنافع الشخصية التي يمكن هلذا  ,التدريبية
 .اهلدف أن حيققها هلم

ً كتب كُ ا .٢  , من املنافع التي ستعود عىل املتدربني عىل لوحة ورقية كبرية وعلقها عىل اجلدارالَّ
ثم اطلب من كل مشارك أن يقف إىل جانب اللوحة التي متثل املنفعة التي تعنيه أكثر من 

 .واطلب إليهم أن يرشحوا سبب ذلك ,غريها
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واطلب إليهم أن يقوموا بكتابة منفعة واحدة يعتقدون أن ,كل مشارك ورقة بيضاء أعطِ  .٣
ومن ثم اطلب إىل اجلميع النهوض والتجول يف الغرفة يف حماولة  ,هذه الدورة ستجلبها هلم

أتح املجال للنقاش . جلمع أكرب عدد من التواقيع ألناس يوافقوهنم الرأي حول هذه املنفعة
 .إذا كان ذلك مكناً 

وتبادله بني ) كرة صغرية مثالً (ومن ثم ابدأ بقذف يشء ما  ,ةأجلِس اجلميع يف حلق .٤
 . وكل من يلتقط هذا اليشء سيرشح أحد املنافع التي يتوقعها من هذه الدورة ,املشاركني

جتول يف أرجاء قاعة التدريب بشكل عشوائي واطلب إىل كل من املشاركني أن يكمل  .٥
 "...لدورة هوإن أكثر ما سيفيدين من هذه ا": العبارة التالية

  خلق مجتمع تعليمي
مطالباً إياهم أن يسألوا بعضهم بعضاً ويستخدموا كل ما  ,املتدربني اختباراً متهيدياً  أعطِ  .١

 . يمكن أن يوجد يف الغرفة  لإلجابة عن األسئلة
بجمع  كل جمموعة عرشين عنرصاً ليقوموا أعطِ  ,اتقسم املشاركني إىل جمموع .٢

نقاطاً للفريق الذي يعود باملعلومات قبل الفرق  سجل. املعلومات عنه بشكل حرّ 
األخر. 

اطلب  ,)متعلقة بموضوع التدريب(لكل جمموعة مسألة للحل  أعطِ  ,يف جمموعات أيضاً  .٣
من كل جمموعة أن ترشح مقرتحاهتا ومالحظاهتا للفرق األخر. 

مْ  ,اطلب من املشاركني أن يقسموا أنفسهم إىل جمموعات مؤلفة من شخصني .٤ بتغيري  قُ
 .املجموعات بشكل دوري خالل الدورة

كالً منهم ورقة وقد كتب عليها مصطلح  أعطِ  ,مع وصول املتدربني إىل القاعة التدريبية .٥
وهو الذي لديه الورقة التي  ,سيكون عليهم أن جيدوا رشيكهم ,أو رشح هلذا املصطلح

 عن مصطلحات يمكن أن تكتب أسئلة وأجوبة بدالً . كتب عليها ما يقابل معلوماهتم
 . وتعاريف

ومن ثم قطّع هذه اللوحة إىل قطع بعدد  ,ارسم لوحة كبرية حتمل سؤاالً ما لكل فريق .٦
بعد االنتهاء . وسيكون عليهم تركيب القطع إلعادة تشكيل اللوحة ,أفراد املجموعة

 . سيكون مطلوباً اإلجابة عن السؤال
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ما يوحي به التشكيل التقليدي
  لغرفة الصف

ما يوحي به التشكيل احلديث لغرفة 
  السريع التعلُّمالصف الذي يقترحه 

التوتر والضغط النفيس
 امللل

 الفردية واالنعزالية
 العسكرية

 النظام الصارم
 العقم

 التحكم من األعىل
 التحفيز اخلارجي

 االحتجاز
 كعمل مضن التعلُّم

االسرتخاء
 االهتامم
 التعاون
 االنسانية

 احلرية الشخصية
 التحفيز

 احرتام األفراد
 التحفيز الداخيل

 احلرية
 املمتع التعلُّم
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 ,ضوهنا

 لتقليل من أثرها

  ة األولى
وإعط ,امم املتدربني

ية التي سيخوض
 :ك من خالل

 املتدربني
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 هتامم

 نذ البداية
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إىل جذب اهتامضري

 العملية التعليمي
كل ذلك. يمي مثايل

 اإلجيابيةت
املنافع العائدة عىل 

 واضحة وغنية
 ة مادية إجيابية

 ة اجتامعية إجيابية
 ة عاطفية إجيابية
 وف املشاركني

ص من العوائق التعلي
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  الفصل الثامن

אאW 

א 
 

هتدف مرحلة العرض إىل تقديم املواجهة األوىل بني املتدرب واملادة 
وبدء العملية التعليمية بشكل إجيايب وبطريقة تضمن  .التدريبية

 .املتدربني إىل املادة وانخراطهم يف العمليةجذب 
فإننا أوتوماتيكياً نفهم أهنا أمر  ,عندما نسمع كلمة عرض

إال أننا يف هذا القسم من . وليس املتدرب ,يقوم به املدرب
 يف العرض كيشء يقوم به كال ر فكِّ الكتاب سندعوك إىل أن تُ 

 بدرجات تتفاوت وفقاً للوضع  ,املدرب واملتدرب , معاً الطرفني
من  ,إن العرض كام أسلفنا هو عملية مواجهة. اخلاص لكل دورة

إال أن املواجهة بحد ذاهتا هي  ,واجب املدرب أن يقود هذه العملية
 .مهمة املتدرب

فإن هذه  ,إذا فهمت مرحلة العرض كيشء يقدمه املدرب للمتدرب
 . عىل اإلطالق املرحلة ستصبح األضعف يف احللقة التعليمية

ز نظام التعليم التقليدي عىل العرض ركِّ أليس من املفارقات أن يُ 
ب ويرصف جل جهده وإمكانياته عىل هذا اجلزء  ,املرتكز عىل املدرِّ

الذي ال حيقق إال أقل التأثري اإلجيايب عىل العملية التعليمية? ومع 
زلنا نركز عىل تصميم مواد عرض وعروض بربنامج  ما ,ذلك

ومواد مساعدة للتعليم وأوراق ) ١باور بوينت(عرض الرشائح 
يمكنني القول . عمل وغريها من املواد التي يستخدمها املتدرب

من جهدنا يف ما ال يعطي يف % ٨٠تقديرياً أننا نضع ما يقارب 
ن عملية من النتائج املرجوة م% ٢٠أفضل حاالته أكثر من 

 .التدريب

                                                            
١ Microsoft PowerPoint :ض الشرائح األشهر في العالمبرنامج عر.  

137



 

وال  ,لقد توصلنا إىل قناعة أن التعليم احلقيقي يأيت من عمل املتدرب بنفسه يف موضوع التدريب
 ,فلنتذكر أن التعليم هو مسألة خلق معرفة جديدة. يأيت من االستامع إىل عروض ال هناية هلا عنه

يكون دور العروض هو اإلقالع  ,ومن هنا. وليس استهالك معلومات من مصدر خارجي
ليست مرحلة  ,باملخترص. أن تكون حمور هذه العملية وعنرصها األسايس ال ,بالعملية التدريبية

البل مرحلة جيب أن تشمل املتدرب ب ,العرض شيئاً يقوم به املدرب لتعطيه الفرصة خللق  ,يةفعَّ
 .املعرفة خطوة فخطوة
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  صندوق أفكار المرحلة الثانية 
  مرحلة العرض

فيام ييل جمموعة غنية من األفكار حول ما يمكن فعله إلعطاء املتدربني الفرصة لالنخراط  إليك
 :يف العملية وذلك أثناء أي مما ييل

 .العروض املقدمة من قبل املدرب .١
 .العروض املشرتكة بني املدرب واملتدرب .٢
 .االكتشافعروض املتدربني ومتارين  .٣

  عروض المدرب: أوالً
 

تكون العروض التي يقدمها املدرب ناجحة بقدر ما تثري اهتامم املتدربني وتزيد فضوهلم 
إليك فيام ييل جمموعة من األفكار حول كيف يمكن أن . وتفتح شهيتهم عىل العملية التعليمية

 .اهلدفوصل إىل نفس ويمكنك اخرتاع مئات الطرق األخر التي تُ  ,نفعل ذلك
استخدم الدمى أو الرسومات أو اللوحات اجلدارية أو أية أغراض منزلية يمكن أن  .١

جتدها مفيدة إلضافة جانب من املرح إىل العرض وجعله أكثر إثارة لالهتامم وإضفاء 
 .جانب برصي وملموس عليه

مْ  ,عندما تقوم بتدريس عملية ما ذات تسلسل .٢ ل ثِّ برسم لوحات تصويرية ضخمة متُ  قُ
ومن ثم اطلب من  ,م بوضعها عىل اجلدار أو عىل اللوح أو غريهوقُ  ,املراحل املتعددة

 .املتدربني أن يقوموا بتفكيك النموذج الناتج وإعادة تركيبه
 .هبم من موضوع الدراسة وتثري اهتاممهمقرِّ تُ ) حقيقية إن أمكن(للمتدربني قصة  اروِ  .٣
عندما تكون بصدد  مالبس خاصة مناسبة ارتدِ  .٤

ز عليها لرتكيز عىل نقطة بالغة األمهية تريد أن يركِّ ا
 .املتدربون

يمكن أن تلبس مالبس مكونة من لوحات  .٥
كرتونية كبرية جتعلك تظهر كنظام حاسويب أو أداة 
مستخدمة من قبل املتدربني أو جهاز تكنولوجي 

مْ . ما أو عملية ما برشح ما متثله مالبسك  قُ
أنت فعالً األداة  وكأنك ,للمتدربني بصيغة املتكلم

 .أو النظام احلاسويب أو غريه
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 .ر نقاط هامة يف الربنامج التدريبياستخدم التذكرة اللفظية ملساعدة املتدربني عىل تذكُّ  .٦
من املفيد جداً تشبيه املهارة أو العملية أو  ,استخدم االستعارات واملجازات أثناء احلديث .٧

عروفة للجميع أو بجهاز بسيط يف متناول اإلجراء الذي تقوم بتدريبه بظاهرة طبيعية م
 .اليد

ل العرض إىل ما يشبه الربامج احلوارية عىل التلفزيون .٨ حيث تقوم بمقابلة خرباء يف  ,حوِّ
املادة موضوع العرض استخدم جمموعة متنوعة من األسئلة وأتح املجال ألسئلة 

 .اجلمهور
ة أو املهارة التي يتدربون عليها وظف املخيلة من خالل الطلب إىل املتدربني تنفيذ العملي .٩

 . يف خياهلم
راطلب من مساعدي التدريب أو من املتدربني أنفسهم أن حيملوا الفتات أو  .١٠ ات مُصوَّ

ويمكن فيام بعد التغيري فيها وتوضيح  ,توضيحية حتمل أجزاء مهمة من موضوع العرض
 .ما جيب فعله أمام اجلميع

  والمتدربالعروض المشتركة بين المدرب : ثانياً
ساعد  ,بام أننا اتفقنا عىل أن التعليم اجليد هو عملية خلق املعنى والقيمة من قبل املتدرب

إليك فيام ييل . متدربيك عىل القيام بذلك من خالل إعطائهم مهام ما أثناء قيامك بعرضك
 .ويمكنك البحث عن أفكار أخر وإجياد الكثري ,بعض األفكار للوصول إىل ذلك

وأبلغهم أهنم ومع هناية  ,قسم املشاركني إىل جمموعات مكونة من شخصني ,قبل العرض .١
من عرشين  اختباراً شفهياً  دَّ عِ سيكون عىل كل منهم أن يُ  ,العرض الذي سيشاهدونه

بعد ذلك سيقوم كل من عضوي الفريق . خيترب من خالله زميله يف املجموعة سؤالٍ 
 .مادة العرض بشكل جيدباختبار اآلخر وتقرير ما إذا كان قد استوعب 

اكتب أسامء املشاركني عىل أوراق واطوها واطلب من كل مشارك أن يسحب ورقة  .٢
سيكون  ,)جيب أال يعلن االسم الذي جيده عىل الورقة(ليعرف من هو رشيكه الرسي 

مطلوبا من اجلميع أن يكتبوا مالحظات طوال العرض من أجل أن يقوموا بعرضها 
شجعهم عىل استخدام األلوان والصور  ,الحقاً عىل الرشيك الرسي بأمجل شكل ممكن

 .إذا أمكن
واطلب من املشاركني أن يناقشوا ضمن فرق  ,توقف بني الفينة والفينة أثناء العرض .٣

اهلصغرية ردود أ عىل املوضوع الذي يتم عرضه وكيفية االستفادة منه يف حياهتم م فعَّ
 .العملية واملهنية

واطلب من املشاركني أن يسألوا بعضهم  ,توقف بني الفينة واألخر أثناء العرض .٤
 .وه وكيف سيطبقونه يف احلياة العمليةتعلّمالبعض جمموعة من األسئلة للتحقق مما
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وأوضح هلم أنه سيكون ,ىل جمموعات صغريةقسم املشاركني إ,قبل البدء بالعرض .٥
سؤاالً خيتربون فيه  ٢٠− ١٠عليهم يف هناية العرض أن يقوموا بكتابة اختبار صغري من 

وأن عليهم بالتايل أن يفكروا بأسئلة من أجل هذا االختبار أثناء  ,مد فهم الفريق اآلخر
وا بكتابة االختبار من دقائق ليقوم ةعرشللفرق حوايل  أعطِ  ,هناية العرض بعد. العرض

ومن ثم تتبادل الفرق االختبارات مكتوبةً وتقوم  ,األسئلة التي فكروا هبا خالل العرض
 .باإلجابة

املشاركني  أعطِ  ,التي تلعب كثرياً يف الواليات املتحدة األمريكية "بينغو"يف حماكاة للعبة  .٦
ع عشوائياً ضَ  ,خانةويف كل  ,)٤×٤(خانة  ١٦أوراقاً عليها جداول من ) قبل العرض(

مصطلحاً سيتم تعريفه أثناء العرض أو سؤاالً ستكون إجابته مبنية عىل فهم موضوع 
سيكون عىل املشاركني أن يكتبوا تعاريف املصطلحات  ,أثناء تقديمك للامدة. العرض

أربع (وأول متدرب ينهي عموداً أو سطراً  ,املوجودة يف اخلانات أو جييبوا عىل األسئلة
ثم سيرشح للصف املعلومات التي ! بينغو: سيرصخ بصوت عال) متجاورةخانات 

 .ثم تتابع العرض وننتظر البينغو التالية ,وضعها يف اخلانات األربعة ليعتربَ فائزاً 
لكل جمموعة  أعطِ  ,قسم املشاركني إىل جمموعات صغرية من شخصني أو ثالثة أشخاص .٧

 ,بعد انتهاء العرض. عدة أسئلة أو مسائل للحل باالعتامد عىل العرض الذي سيحرضوه
ومن ثم عرضها عىل  ,سيكون عليهم مقارنة مالحظاهتم مع رشكائهم يف املجموعة

 .الصف
ل العرض إىل مؤمتر صحفي .٨ كل متدرب سؤاالً سيكون عليه أن يسأله  أعطِ  ,حوّ

كن ترقيم األوراق التي حتتوي عىل األسئلة إذا كان ترتيب يم. للمدرب أثناء املؤمتر
ب بطلب السؤال التايل عندما يكون جاهزاً  ,األسئلة رضورياً   .وسيقوم املدرِّ

راملتدربني  أعطِ  .٩ ات توضيحية أو خمططات عمل يرتبط موضوعها بموضوع مُصوَّ
طط أو واحرص عىل وجود معلومات ناقصة أو مراحل غري مرشوحة يف املخ ,العرض

راملُ   ,بعد االنتهاء. وسيكون عىل املتدربني ملء ما يستطيعون ملئه أثناء العرض ,صوَّ
 .اطلب إليهم مناقشة ما توصلوا إليه مع زميل أو ضمن جمموعة

لكل متدرب ورقة صغرية عليها مصطلح ما ستقوم برشحه أثناء العرض عىل  أعطِ  .١٠
عندما يمر ذكر هذا . خروتعريف هذا املصطلح عىل اجلهة األ ,إحد اجلهتني
سيكون عىل الشخص الذي حيمل الورقة أن ينهض ويرشح هذا  ,عرضلاملصطلح أثناء ا

 .ضيفاً ما يستطيعه من معلوماتمُ  ,املصطلح للمجموعة

  عروض المتدربين وتمارين االكتشاف: ثالثاً
املهارات اجلديدة يمكن يف بعض احلاالت أن يتعرف املتدربون عىل املعلومات اجلديدة أو 

إليك فيام ييل بعض األفكار عن .بدون حتى أن يكون هنالك حاجة ألي عرض ,بأنفسهم
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هنالك العديد والعديد من األفكار األخر التي يمكن أن ,وجمدداً ,كيف يمكن حتقيق ذلك
 .هبا تأيت
كلف كل فريق بإجراء بحث عن  ,قسم املجموعة إىل عدة فرق :عروض ضمن الفرق .١

الفرق ما  أعطِ . ومن ثم تقديم عرض عنه للمجموعة ,جزء حمدد من موضوع الدراسة
عينة حيتاجون إليه من مواد إلنتاج وسائل   .للرشح وساعدهم يف توضيح أفكارهم مُ

عينة إنتاج وسائل  .٢ اطلب إىل كل فريق أن يقوم بإجراء بحث عن جزء حمدد من  :مُ
ومن ثم إنتاج وسيلة توضيح من صفحة واحدة عىل شكل خمطط أو  ,سةموضوع الدرا

ر زود الفرق باحلواسب اآللية والطابعات امللونة . أو أي يشء يرتئيه الفريق مفيداً  مُصوَّ
سيكون عىل كل فريق أن يدور عىل الفرق األخر  ,بعد االنتهاء من العمل. إن أمكن

 .ويرشح هلم اجلزء املتعلق به من املوضوع
ق :رحلة االستكشاف .٣ كل فريق مهمة من عرشين سؤاالً  أعطِ  ,قسم املجموعة إىل فِرَ

حدد الوقت الذي ترتئيه كافياً إلمتام . إلجياد األجوبة هلا أو عرشين نقطة لتوضيحها
 .ربام حتتاج الفرق ملغادرة غرفة الصف. وأرسل الفرق للعمل ,املهمة

وأرسلهم إىل  ,أو ثالثة أشخاصقسم املجموعة إىل فرق من شخصني  :التحقيق .٤
سيكون عىل كل فريق أن جيري قابالت مع موظفني . املؤسسة التي يتدربون للعمل فيها

ثم ستجتمع الفرق  ,عىل رأس عملهم الستخالص معلومات حمددة حول املوضوع
 .وتناقش ما توصلت إليه التحقيقات

قسيمهم إىل عدة فرق بناء اطلب من املشاركني كمجموعة واحدة أو بعد ت :بناء النامذج .٥
يمكن . نموذج كبري يمثل النظام الذي يتم التدريب عليه أو العملية التي يتم تعليمها

وفقاً لنوع موضوع الدراسة واملواد املتوفرة بناء نامذج صغرية توضع عىل اللوح أو عىل 
 .أو يمكن بناء نامذج ضخمة توضع عىل اجلدار أو عىل السبورة ,سطح الطاولة

واطلب  ,املتدربني أسئلة االمتحان النهائي منذ البداية أعطِ  :ختبار األويل اجلامعياال .٦
إليهم أن يبحثوا عن األجوبة بأنفسهم عن طريق سؤال بعضهم البعض والبحث يف 

 .املراجع
ولكن مع استبدال االمتحان النهائي ) أعاله ٦رقم (يمكن القيام بنفس النشاط السابق  .٧

 .ذا كان نوع املادة يساعد عىل ذلكبمجموعة مسائل للحل إ
مْ  :الرحالت امليدانية .٨ بتنظيم زيارة ميدانية أو نشاط ما خارج الصف يساعد عىل فهم  قُ

اطلب من املشاركني أن يعتمدوا عىل ما سيشاهدونه يف بناء . املادة موضوع الدراسة
 .ونهتعلّميتصور عن العملية أو املوضوع الذي س

 تعليميَّةً  اطلب من املشاركني أن يبنوا جتربةً  :التدريبية املتدربون يصممون الدورة .٩
ضع . كام لو أهنم يصممون دورة سوف يقومون بتدريبها بأنفسهم,متكاملة من الصفر
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بترصف املتدربني كل ما يمكن أن حيتاجوه أو كل ما يطلبونه من مواد ومراجع بام يف 
اطلب  ,عند االنتهاء. ي متتلكهاذلك خطط االمتحانات النهائية واملواد املساعدة الت

 .منهم أن يقوموا برشح املقرر لبعضهم البعض
  
  

  أمثلة من الواقع
بيك موضوعاً  فيام ييل أمثلةً عام فعله  جديداً دون أن حتارضِ فيهم? إليككيف يمكن أن تقدم ملتدرّ

التي عملوا فيها يف املؤسسات الرسيع  تعلّمللأساليب التدريب وفقاً  البعض من خرجيي دوراتنا يف
 .بغرض إعطاء الفرصة النخراط املتدربني التام يف العملية التعليمية

 

  اخلق طريقتك الخاصة في التدريب

  سلسلة متاجر ضخمة في كندا
نجح مايك آدامز من إحد كربيات رشكات البيع  ,"املتدرب الذي خيلق املعرفة"مستخدماً فكرة 

 "كيفية التدريب"من يومني إىل أربع ساعات فقط يف دورة  بالتجزئة يف كندا بتقصري زمن التدريب
من املشاركني يف الدورة أن إمكانياهتم التدريبية قد % ٩٠ أقرَّ . للمدراء امليدانيني وبنتائج باهرة

نت سوية التواصل بني املدراء واملوظفني واإلنتاجية العامة يف كام حتسَّ  ,حتسنت بشكل ملحوظ
 :ايك ذلكإليك كيف حقق م. أقسامهم

وطُلِبَ إليهم أن يصنعوا طائرات  ,تم إعطاؤهم أوراقاً  ,حلظة وصول املتدربني إىل القاعة .١
 .ورقية

عينة بعد ذلك كان عىل املتدربني أن يرموا طائراهتم الورقية من نقطة بداية  .٢ ومن ثم كان  ,مُ
 .عىل كل منهم أن يقف حيث سقطت طائرته

 ."خرباء"اعتُرب أولئك . ابتعدت طائراهتم إىل أبعد مدتم توجيه النظر إىل أولئك الذين  .٣
طُلِبَ من أولئك الذين مل تُفلح طائراهتم الورقية يف قطع مسافة جيدة أن يلتحقوا بواحد من  .٤

مع االنتباه إىل طريقة التدريب التي يتبعها (اخلرباء لكي يدرهبم عىل عمل طيارة ورقية أفضل 
 ).اخلبري
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الذين تلقوا تدريباً يف كيفية صناعة الطائرة الورقية أن يصنعوا بعد ذلك كان عىل هؤالء  .٥
وكان الفضل يف ذلك  ,ن أداء الطائرات اجلديدةطبعاً لقد حتسَّ . طائرات جديدة ويطريوها
 .للتدريب الذي حصلوا عليه

وكان عليهم أن خيرتعوا نموذجاً  ,جلَس املتدربون يف جمموعات صغرية ,بعد هذه التجربة .٦
كان من الواجب أن يكون النموذج صاحلاً لكل احلاالت . باالعتامد عىل ما حصلتدريبياً 

 .التي يمكن أن تطرأ يف مهنتهم
وتم دمج جمموعة األفكار للوصول إىل  ,قام كل فريق بعد ذلك بعرض نموذجه لبقية الفرق .٧

 .نموذج موحد وافق عليه اجلميع
لنموذج اجلديد من خالل متثيل عملية قام اجلميع بتجريب ا ,التصميمهذا بعد االنتهاء من  .٨

 .حيث لعب املدربون دور املوظفني واملتدربون دور املدراء ,التدريب
م وسيلة توضيحية يمكن استخدامها من قبل اجلميع كان عىل املجموعة بعد ذلك أن تصمِّ  .٩

 .يف براجمهم التدريبية عندما يبدؤون بتطبيق النموذج
م خطة تدريبية مبنية عىل النموذج املوحد دربني أن يصمِّ كان عىل كل مدير من املت ,أخرياً  .١٠

تبع ذلك نقاش . للتعامل مع إحد املشاكل التي تواجههم يف العمل عىل أرض الواقع
 .همطومن ثم انطلق املتدربون مجيعاً لتطبيق خط ,مجاعي

 

  فسوف ينام المتدربون ،إذا بنيته أنت
  !ولن تنام أنت ،ونتعلّميفسوف  ،إذا بناه المتدربون

  شركة كهرباء وِسكونسن
سكونسن عىل بحرية ميتشغان طبق قسم التدريب املبدأ  ,يف املصنع النووي يف مؤسسة كهرباء وِ

وذلك يف دورة عن توزع النظام الكهربائي يف  ,يكمن يف القيام باليشء عملياً  التعلُّمالذي يقول إن 
 . حمطة الطاقة النووية

التقليدية لتدريب هذه الدورة من خالل املحارضات التي تعتمد عىل جهاز كانت الطريقة 
إليك ما فعلوه حلل ). بام فيهم املدربون أنفسهم(اإلسقاط الرأيس تصيب احلضور مجيعاً بالنعاس 

 .هذه املشكلة
فيام عدا بعض الطاوالت  ,وجدوها خالية من كل أنواع األثاث ,مع وصول املتدربني إىل القاعة

كان عليهم أن يقوموا بأنفسهم ببناء نموذج ضخم بحجم القاعة للنظام . صقة للجداراملال
كانت املراجع الالزمة لعمل ذلك موجودة . الكهربائي الذي يتدربون عليه عىل شكل شبكة كبرية
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وعىل الطاوالت األخر كل ما يمكن أن يلزم من أوراق كرتونية  ,عىل واحدة من الطاوالت
 .واد الصقة وغري ذلكوأقالم ختطيط وم

حيث أن هذه اخلطوة كانت  ,ويمكن أن نتفهم أسباب ترددهم ,تردد املتدربون يف بادئ األمر 
إال أهنم رسعان ما ختلصوا من الرتدد عندما . طالقاً تاماً مع ما عهدوه من طرق التدريب التقليدية

كان اجلميع عىل درجة عالية  ,مل يشعر أحد بالنعاس يف هذه اجللسة. بدؤوا بتنظيم أنفسهم للمهمة
وعندما بدأت الشبكة تأخذ شكلها عىل أرض . من احلامس مع اقرتاب مرشوعهم من االكتامل

وأهنم مل يعتمدوا عىل املدربني إال  ,الحظ املتدربون أهنم قاموا بكامل العمل بأنفسهم ,القاعة
 .كمستشارين بني الفينة والفينة

لت ,عندما اكتملت الشبكة حيث استخدمها املتدربون  ,إىل وسيلة توضيحية برصية رائعة حتوَّ
عندما وجه إليهم املدرب جمموعة من األسئلة واملسائل واحلاالت االفرتاضية التي يمكن أن 

وقد استطاعوا حتى أن يرسلوا بعض املتدربني عرب الشبكة ممثلني . تواجههم يف احلياة العملية
 .موضوع ومن تبعات ما يمكن أن حيدث يف حاالت االنقطاعلاللكرتونات ليتأكدوا من فهمهم لل
ومن جهة  ,ألن كل يشء أصبح واضحاً وجلياً  ,من جهة ,لقد أحب املتدربون هذه التجربة

ومن األسباب املهمة أيضاً لنجاح . ألن اجلانب اجلامعي واالجتامعي للتجربة كان غنياً  ,أخر
ليثبتوا مرة جديدة أن التعليم ينتعش عندما  ,يدهيمهذه التجربة أن املتدربني قاموا بكل يشء بأ

 .ويميل للفشل إن أُجربوا عىل اجللوس بسكون ,يتحرك املتدربون
 

  إن غرفة الصف هي المؤسسة بأسرها

  أحد كبريات شركات تصنيع أنصاف النواقل في الواليات المتحدة
فد حيرض إحد ورشات حيث كان داي ,نعود لقصة دايفد أندروين التي استهللنا هبا الكتاب

الرسيع جيرهيا يف املباين الضخمة للمؤسسة يف  التعلُّمالعمل داخل الرشكات التي كان مركز 
كان الربنامج . يف اليوم اخلتامي لدورة من ثالثة أيام ,كان ذلك يف صباح يوم اجلمعة. ألبكركي

يصل إىل أحسن مستوياته عندما تتم معاملة  التعلُّمالتدريبي يركز جمدداً وجمدداً عىل فكرة أن 
 .املتدربني كمبدعني وليس كمستهلكني

قال دايفد أن عليه  ,بعد حمادثة قصرية. وكانت املكاملة لدايفد ,جرس اهلاتف يف قاعة التدريب رنَّ 
لقد كان اليوم اخلتامي أيضاً لربنامج توجيهي تنفذه الرشكة . االستئذان ملدة تسعني دقيقة

وكان من املقرر أن يكون هنالك حمارضة عن إجراءات األمان والسالمة أثناء  ,ني اجلددللموظف
ومل يكن  ,إال أن املدرب اتصل معتذراً بداعي املرض يف اللحظة األخرية ,العمل ملدة تسعني دقيقة

 .لد اإلدارة من خيار إال استدعاء دايفد حيث أنه الوحيد الذي قام بتدريس هذه املادة سابقاً 
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ومل يكن لديه أي وقت للذهاب إىل  ,حيث يقام الربنامج التوجيهي ,انطلق دايفد إىل البناء املجاور
 ما العمل?. ينة التي سبق أن استخدمها يف الرشحعِ مكتبه وحماولة العثور عىل املواد املُ 

 ,ز عليهاالرسيع ترك التعلُّمقرر دايفد أنه الوقت املناسب الختبار الفكرة التي كانت ورشة عمل 
ليجد املوظفني اجلدد يف حالة من  ,وصل إىل القاعة. أي أن التعليم هو اخللق وليس االستهالك

إىل خبري بعد اآلخر يلقي عليهم كامً هائالً من  يستمعونلقد جلسوا ملدة أسبوع كامل . شبه غيبوبة
 التعلُّمات عمل كام اعتدنا القول يف ورش "منهكني من استهالك املعلومات"كانوا . املعلومات
 .الرسيع

وقسمهم إىل  ,طلب دايفد من اجلميع أن ينهضوا ,فور وصوله
كان عليهم أن يرتكوا غرفة  ,ورشح املهمة هلم ,أربع جمموعات

وجيمعوا بأنفسهم معلومات عن  ,الصف ملدة عرشين دقيقة
وكان عليهم . األمان يف الرشكة من املوظفني املوجودين يف العمل
وه يف هذا تعلّمبعد ذلك أن يقدموا تقريراً لباقي املجموعات عام 

 ,أرسل كل جمموعة إىل موقع خمتلف يف مباين املؤسسة. املوضوع
موقف قرب  ,قرب املصعد ,حيث قابلوا املوظفني خارج املكاتب

 .وغري ذلك ,يف الكافترييا ,العربات
ويسألوهم أسئلة من  ,يعرفوهم بأنفسهم وبمهمتهم ,أشار دايفد عىل املتدربني أن يوقفوا املوظفني

ما هو اليشء األكثر أمهية الذي جيب أن ننتبه إليه فيام يتعلق  ,بوصفنا موظفني جدد: نوع
ن الرشكة إجراء: بالسالمة? أو ما هو اخللل الذي : ات السالمة يف املصنع? أوكيف يمكن أن حتسِّ

 ما هو أكرب خطر يمكن أن نواجهه أثناء العمل يف املؤسسة?: تراه يف نظام السالمة هنا? أو
طلب دايفد من كل جمموعة أن تتحدث عام . عاد املتدربون بعد املهمة مفعمني باحلياة والنشاط

كل ما فعله كان  ,مل حيتج دايفد أن يقول الكثري. ةوتال ذلك نقاش حيوي ملدة ثالثني دقيق ,اكتشفته
 ,كان املتدربون مندجمني جداً يف النقاش. أن يتوجه ببعض األسئلة هنا وهناك بغرض التوضيح

 . ون من بعضهم البعضتعلّميوكانوا 
وقد . فعاليَّة وبطريقة أكثر  ,قال دايفد أن كل ما كان يمكن أن يطرحه يف املحارضة قد تم نقاشه

والنتيجة? لقد أحب . ستغرق األمر  مخسون دقيقة فقط بدالً عن تسعني دقيقة كانت مقررةا
وقال له املتدربون أن  ,حصل دايفد عىل موجة تصفيق كبرية بعد املحارضة! املتدربون ما فعلوه

وقال لنا  ,أحس دايفد بسعادة بالغة. هذه كانت املحارضة األفضل خالل األسبوع التدريبي بأرسه
 .الرسيع ناجح بالفعل التعلُّميبتسم أن هذه التجربة أثبتت أن  وهو
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  والمحتوى هو عمل المتدربين ،السياق هو عمل المدرب

  المملكة المتحدة ،مؤسسة أتش بي
 

قالت لنا لني واتسون من مؤسسة إتش يب أن رشكتها اعتمدت طريقة جديدة لتدريب موظفي 
ز عىل املحارضات وتتعامل مع املتدربني ركِّ التي كانت تُ خدمة الزبائن عوضاً عن الطريقة القديمة 

ها التصميم للربنامج اجلديد يف لقد وضعت لني وزمالؤ. ىل حد وصفهاكمستهلكني للمعرفة ع
 . ساعة وعرشين دقيقة متاماً 

وطُلِب  ,كان بانتظارهم باصات نقلتهم إىل مدينة صغرية قرب مركز الرشكة ,مع وصول املتدربني
ويزوروا ما ال  ,يتجولوا يف املدينة يف جمموعات مؤلفة من شخصني ملدة ساعة ونصفإليهم أن 

أثناء سريهم من . فيها) أو ما يقابله(يقل عن مخسة مراكز أعامل ويراقبوا قسم خدمة املستهلكني 
وما لدهيم من  ,كان عليهم أن يناقشوا إجيابيات وسلبيات ما شاهدوه يف آخر زيارة ,مركز إىل آخر

 .ار لتحسينهأفك
وكان هنالك ,متت إعادة فريق املتدربني إىل مركز التدريب ,بعد ذلك

وتوصل املتدربون من هذا . نقاش وحتليل ملا شاهدوه وخربوه
 ,النقاش إىل بناء تصور خاص هبم عام تعنيه خدمة الزبائن اجليدة

بعد . ومتت طباعة هذا التصور مبارشة وإعطاء نسخة لكل مشارك
ذلك كان عىل املشاركني نقاش كيفية تطبيق هذا التصور عىل عملهم 

 .يف خدمة الزبائن يف اململكة املتحدة
بكثري من  فعاليَّة اجلميع كام قالت لني أن الدورة اجلديدة أكثر  قرَّ لقد أَ 

املتدربني من مستهلكني ألفكار  حيث تم حتويل ,الشكل القديم هلا
 .تأتيهم من شخص آخر إىل صانعني ملعرفتهم اخلاصة
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ربني
عدد
 من

 .ني املتدربني

 .تفادة
ن شخصني

 .ي

  ثانيةال
ء الفرصة للمتدر
ممتع ومرتابط ومتع

القيام بذلكمكن 

كة يف املعلومات بني

. 

 .ليئة باأللوان
ستامط التعليمية لال

ل يف جمموعات من

 .)أو مجاعية
 يف سياقها الطبيعي

 

صة المرحلة ا
العرض هو إعطا
 اجلديدة بشكل مم

يم. ألنامط التعليمية

دية مجاعية ومشارك
.يف العامل احلقيقي

مل للعقل واجلسد
 .ية

ة مثرية لالهتامم ومل
 الفرصة لكل األنام
ية تعتمد عىل العمل

فردية أو ثنائية أ(ف
ة من العامل احلقيقي

 .سائل

خالص
دف من مرحلة ا
هة املادة التعليمية
س ويقارب كل األ

 : التايل
اختبارات متهيد •
مراقبة ظواهر يف •
االنخراط الكام •
عروض تفاعلي •
مواد توضيحية •
التنوع وإعطاء •
مشاريع تدريبي •

 .أو كفريق
جتارب اكتشاف •
يةتعلّمخربات  •
متارين حل املس •

 
 
 

 

إن اهلد
ملواجه
احلواس
خالل

 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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  الفصل التاسع

אאW 

א 
 

 ,املعرفة شيئاً يمتصه اإلنسانليست 
 .خيلقهبل هي يشء 

الرسيع  التعلُّمهي لب  ,التمرين ,إن املرحلة الثالثة
لن تكون هنالك فرصة  ,حيث أنه بدون التمرين. وجوهره

 .احلقيقي أن حيصل تعلّملل
 يمكن أن تشكل هذه املرحلة ما قد يصل إىل السبعني باملائة 

 حيث أن هذه املرحلة هي ). أو أكثر(من جممل العملية التعليمية 
هو ما يقوله  التعلُّمفلنتذكر أن ما يصنع  ,احلقيقي التعلُّمحيث حيدث 

 .وليس ما يعتقده املدرب أو يقوله أو يفعله ,املتدرب ويفعله
 

  التعلُّماالنتقال من التعليم إلى 
ب هي إطالق عملية  ومن ثم إفساح الطريق  مالتعلُّ إن مهمة املدرّ

إن مهمة املدرب : يمكن أن نقول ذلك بطريقة أخر. نيتعلّمللم
 املحتوالذي يمكن داخله أن خيلق املتدربون  السياقهي خلق 

إن مهمة املدرب إذاً هي أن .  بموضوع الدراسةنيواملعنى املتعلق
 ,بأنفسهمبوا األشياء رِّ روا وجيُ فكِّ يدفع املتدربني إىل أن يتحدثوا ويُ 

أي أن يتعاملوا مع مادة الدراسة بشكل يساعدهم عىل مكاملتها يف 
 .ذواهتم وإدخاهلا يف بنية معرفتهم ومهاراهتم

إن املدرب الذي ال ينفك حيوم حول املكان ويقدم املعرفة وكأنه 
 .يطعم املتدربني بامللعقة هو خطر حقيقي عىل العملية التعليمية
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  ر اإلنسانغيُِّيالحقيقي أن  تعلّملليمكن 
− من االكتشافات املذهلة يف الدماغ البرشي أن الرتكيبة الكيميائية

. اإلنسان شيئاً جديداً  تعلّميااللكرتونية للدماغ تتغري حقيقة عندما 
لق داخل املرء مع  شبكة عصبية  ,التعلُّمهنالك يشء جديد خيُ

عالقات  ,ترابط جديد ,إلكرتوين جديد−مسار كيميائي ,جديدة
حيتاج للوقت من  تعلّميمكن القول وباملعنى احلريف أن امل... جديدة

وإال فلن يعلق أي يشء مما  ,أجل أن حتصل كل هذه التغيريات
 .حقيقةً  التعلُّمولن حيصل  ,تعلّمواجهه هذا امل

لدورات التدريبية هي اإن من الشكاو املتكررة التي تأيت بحق 
م أن هذا ما سيحصل دائامً إن وأستطيع اجلز ,سوء االحتفاظ

هذا هو و. رحلة الثالثة بشكل صحي وسليمملاأمهلت العمل يف 
 ,..)فقط أعطهم املعلومات( "عاملترسِّ "السبب وراء فشل التعليم 

وهذا أيضاً هو سبب سوء مستو االحتفاظ باملعلومات يف الكثري 
ليس : من املؤمترات والعروض واللقاءات والربامج التدريبية

هنالك وقت للمتدربني ليقوموا بخلق املعنى يف داخلهم أو لتغيري 
تركيبتهم الداخلية وبناء الشبكات العصبية اجلديدة وتأسيس 

 !واتعلّميل: باختصار ,العادات اجلديدة
  تعلّمالمعالجة داخل الم

أن  تعلّميمكن لعملية خلق املعاين والرتكيبات اجلديدة داخل امل
وتكون هذه العملية يف أفضل حاالهتا عندما  ,تأخذ أشكاالً عدة

 .تشمل كافة مسارات الشخص ونظامه اجلسدي العقيل
يمكن لنا تشبيه مرحلة العرض ومرحلة التمرين بجانبي ملعب 

حيتاج املدرب أن يرمي الكرة إىل ملعب املتدرب كلام : التنس
. احلقيقي التعلُّمحيث أنه املكان الذي حيصل فيه  ,استطاع ذلك

 .ليك فيام ييل بعض الطرق لفعل ذلكإ
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   صندوق أفكار المرحلة الثالثة
  مرحلة التمرين

 
يمكن تسمية (واطلب من املجموعة أن تنقسم إىل ثنائيات  ,أوقف العرض :الرتابط .١

اطلب إىل أحد أعضاء كل فريق ثنائي أن يرشح لزميله ما مر يف  ,)األشخاص ألف وباء
 .املحارضة وكأن زميله مل يكن موجوداً فيها وال يعرف شيئاً عنها

واطلب من املتدربني أن يعيدوا ما  ,أوقف العرض بشكل دوري :مشاركة األفكار .٢
مد أمهية  يمكن هلم التشارك بالنقاط املهمة من العرض والنقاش حول. استوعبوه منها

 .هذه النقاط يف حياهتم العامة واملهنية
اطلب من املتدربني أن يقوموا بتكرار مهارة ما يف حلقة حيث جيربون  :التجريب واخلطأ .٣

احصل عىل تغذية  ,)حتى لو بدؤوا بتأدية املهارة بشكل رديء بادئ األمر(هذه املهارة 
اطلب من املجموعة . ملهارةثم اطلب إليهم إعادة جتربة هذه ا ,راجعة بشكل مبارش
 .وما يعتقدون أهنم بحاجة إليه لتحسني أدائهم ,وإحساسهم جتاهه ,مناقشة ما يمرون به

 ,أثناء التدريب عىل مهارات التواصل أو اإلرشاف أو املبيعات :متثيل الواقع اجلامعي .٤
عىل أن يلعب  ,اطلب من شخصني أو أكثر يف املجموعة أن يلعبوا دور شخص واحد

سيكون لدهيم  ,كلام كان مطلوباً من املجموعة أن جتيب عن أي نقطة. هم دور الفمأحد
 ".الفم"قبل أن جييب  "للتشاور مع الذات"ما يقارب الثالثني ثانية 

وأعط كل ثنائية  ,قسم املجموعة إىل ثنائيات ,عند تعليم التعاريف واملصلحات :الرتكيز .٥
والنصف اآلخر عليه املصطلحات  ,اريفنصفها عليه التع ,جمموعة من أوراق اللعب

 . املوافقة هلا
ق اللعب ومن ثم أن ااطلب منهم أن خيلطوا أور

أمامهم ووجه يضعوها يف مصفوفة عىل الطاولة 
حيث  ,يلعبوا لعبة الرتكيزاألوراق لألسفل ل
ومن ثم  ,ا تعريف أو مصطلحيقلبون ورقة عليه

قلب الورقة التي عليها ما يقابل هذا  حياولوا
فإذا اختاروا الورقة  ,املصطلح أو التعريف

د ووجها اوإال تع ,الصحيحة تظل األوراق مقلوبة
يفوز من ينجح يف . حياولون جمدداً ثم لألسفل 

 .قلب أكرب عدد من األزواج
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بعة أسئلة اطلب من املشاركني أن يكتبوا عىل ورقة ما ثالثة أو أر:البحث عن األجوبة .٦
سواء عن مصطلح غري مفهوم بالنسبة هلم أو مبدأ مل يتوضح  ,حول موضوع الدراسة

ثم اطلب من اجلميع أن ينهضوا من أماكن جلوسهم . متاماً يف أذهاهنم أو غري ذلك
إذا سأل أحد . ويتجولوا يف غرفة الصف ويبحثوا عمن يعرف اإلجابة عن أسئلتهم هذه

سيكون عليهام معاً البحث عمن جييب  ,يعرف األخر اجلواب املتدربني سؤاالً آلخر ومل
ن أيضاً البحث عن اجلواب يف املراجع أو أية وثائق كيم. عن هذا السؤال حتى جيدوه

 .متوفرة هلم
اطلب من املتدربني النهوض ومن  تم? وما الذي ستفعلونه بخصوص ذلك?تعلّمماذا  .٧

خالل املرحلة األخرية للعرض وكيف وه تعلّمثم سؤال زمالئهم يف املجموعة عام 
سيكون عىل املتدربني كتابة مالحظاهتم حول . سيستفيدون منه يف حياهتم العامة واملهنية

اطلب من بعض املتدربني مشاركة ما مجعوه من  ,عند هناية التمرين. املوضوع عىل ورقة
 .معلومات مع باقي أعضاء الفريق

أن يكتبوا أسئلتهم عىل قطعة ورق ويكرروها  اطلب من املتدربني :أسئلة كرات الثلج .٨
. أو يقوموا بطباعة السؤال عىل عدة أوراق ,عدة مرات دون أن يكتبوا أسامءهم عليها

قل للجميع أن حرباً . ومن ثم سيكون عليهم ضغط األوراق لتبدو ككرات صغرية
أوقف . موأن عليهم أن يصيبوا أكرب عدد ممكن من زمالئهم بكراهت ,بكرات الثلج ستبدأ

. واطلب من كل متدرب أن يلتقط كرة ثلج عن األرض ,احلرب بعد ثالثني ثانية
وسيكون لدهيم ثالث دقائق ليفتحوا الورقة ويقرؤوا السؤال وجيدوا جواباً له عن طريق 

ثم سيقرأ كل . سؤال من يف الغرفة أو العودة ألي كتاب أو مرجع يمكن أن يوجد
 .متدرب السؤال واجلواب لآلخرين

عند تدريب مهارات احلاسب اآليل أو أي مهارات عملية  :واملراجعة من النظري التعلُّم .٩
ن يعلم أاطلب من أحد عضوي الفريق ). وباءألف (قسم املجموعة إىل ثنائيات  ,أخر

جيب اعتبار . ت يف املحارضة كام لو أن اآلخر مل يكن موجوداً اآلخر املهارة التي مرَّ 
بحيث يتم رشح كل خطوة ) حفظ اهللا اجلميع(الرشح له فاقداً للبرص املشارك الذي يتم 

 .بعد ذلك يتبادل املشاركون األدوار. باألقوال
قسم املتدربني إىل جمموعات صغرية أو ثنائيات وأعطهم مسألة أو : متارين حل املسائل .١٠

جيب أن تكون املسائل مرتبطة بالتطبيق . جمموعة من املسائل للحل ضمن وقت حمدد
بحيث ختترب فهمهم له وقدرهتم عىل تطبيقه عند  ,وه يف احلياة احلقيقيةتعلّمالعميل ملا 

 .مواجهة موقف يتطلب ذلك
كل ثنائية يف الفريق جمموعة أوراق لعب مع أسئلة عىل أحد  أعطِ  :املراجعة بلعبة األوراق .١١

رشوها عىل اطلب منهم أن خيلطوا األوراق وأن يف.الوجهني وأجوبتها عىل الوجه اآلخر
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كون عىل كل منهم أن يدورياً س.الطاولة بحيث يكون الوجه الذي حيمل السؤال لألعىل
إن كانت  ,اإلجابة صحيحة من كون ومن ثم يتحقق الفريق ,جييب عىل أحد األسئلة

 .يفوز من جيمع أوراق لعب أكثر. وإال يعيدها ,صحيحة حيتفظ الالعب بورقة اللعب
فجأة واطلب من الفريق أن يسأل كل منهم اآلخر مخسة أوقف العرض  :أربك زميلك .١٢

 .أسئلة متعلقة باملوضوع متوخياً الصعوبة
ومن ثم جيلس . اطلب من كل مشارك أن يكتب سؤاالً عىل ورقة :األسئلة املوسيقية .١٣

سيكون عليهم أن يمرروا  ,ومع بداية املوسيقى التي ستشغلها هلم ,املتدربون يف حلقة
ومع توقف املوسيقى سيقرأ كل منهم السؤال  ,ر جلهة اليمنياألسئلة من شخص آلخ

يمكن فتح . الذي يف يده وحياول اإلجابة عنه يف ثالث دقائق مستعيناً بزمالئه أو املراجع
 .نقاش حول األسئلة املهمة بعد ذلك

اطلب من املتدربني أن يغادروا غرفة التدريب  ,كلام كان ذلك ممكناً  :مراقبة العامل احلقيقي .١٤
ه تعلّميف ثنائيات لرياقبوا عىل أرض الواقع كيف ينفذ املوظفون اآلخرون ما حياولون هم 

 .يمكن أيضاً أن جيروا مقابالت مع املوظفني حول املوضوع. اآلن
عاجلة  .١٥ حد الرشيكني اطلب من أ ,أثناء تدريب املهارات احلاسوبية أو امليكانيكية :اخلطأ مُ

 ,وسيكون عىل الرشيك اآلخر اكتشاف اخلطأ وتصحيحه ,أن يدخل خطأً ما عىل النظام
 .ثم يتم قلب األدوار. ه من ذلكتعلّمورشح ما 

اطلب من املتدربني يف جمموعات صغرية أن يقوموا ببناء نامذج صغرية  :بناء النامذج .١٦
وسيكون عليهم  ,بمواد خمتلفة يمكن بناء النامذج. للعملية أو النظام موضوع التدريب

 .الرشح بصوت مرتفع عام يفعلونه وما هي أمهيته يف النظام
عينة كلف املشاركني بأدوار  :متثل نظام ما .١٧ يمكن للمتدربني . ونهتعلّمييف النظام الذي  مُ

نات متثيل دور القطع امليكانيكية أو احلاسوبية أو  . البرشية للنظام أو ما سو ذلك املكوِّ
تنفع هذه الطريقة يف تدريب أنظمة الشبكات . ن عليهم بعد ذلك متثيل النظامسيكو

 .اهلاتفية أو نظم أخذ الطلبات أو غريها من العمليات اهلامة
اطلب من املتدربني أن يقوموا بتصميم لوحات توضيحية أو جداريات  :املسابقة الفنية .١٨

احلكم عىل ما ينتجه املتدربون سيتم . وه يف العرضتعلّمكبرية ترشح نقاطاً مهمة يف ما 
 .من قبل اجلميع معاً من حيث الصحة والكفاية واجلاملية واإلبداع

اطلب من املتدربني يف جمموعات أن يقوموا بتصميم مواد مساعدة  :تصميم املواد .١٩
أو  التعلُّملزمالئهم من مثل املواد املعينة يف العمل أو ألعاب املراجعة والتذكري أو متارين 

 .وغري ذلك ,النامذج أو املسائل للحل
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  أمثلة من الواقع
  ونهتعلّميون إلى ما تعلّمالم يتحوَّل

  شركة يو أس وِست ِسلُيالر
ست يف سياتل أسلوباً متكامالً جيمع اجلسد والعقل ملساعدة املوظفني  استخدمت مؤسسة يو أس وِ

 .املبدئي كموظفي خدمات مشرتكنياجلدد يف فهم مبادئ عمل اخللوي كجزء من تدريبهم 
بعد عرض قصري تم فيه تعريف املشاركني عىل املصطلحات األساسية واملبادئ يف عمل شبكات 

انتقل اجلميع إىل فناء واسع حيث طُلِب إىل املشاركني أن يقوموا بتمثيل أدوار مكونات  ,اخللوي
لعب بعض املشاركني . وأن يقوموا بتمثيل بعض السيناريوهات املختلفة ,نظام اخللوي املختلفة

لعب البعض اآلخر دور  . وتم إعطاؤهم قبعات متثل عربات متحركة ليلبسوها ,دور هواتف نقالة
وآخرون قاموا بدور اهلواتف الثابتة  ,أبراج نقل اإلشارة ولبسوا قبعات متثل هذه األبراج أيضاً 

كان املشاركون املمثلون للمكونات التي ستُشمل يف العملية  ,اتصالعند حدوث . ومعداهتا
بينام قام املدرب بدفع  ,يشكلون االتصال مع بعضهم البعض عن طريق أرشطة من القامش

 . املتدربني إىل نقاش ما كان حيصل
ام إذا كان هنالك بعض املبادئ التي عسأل املدربون املتدربني 

هلم أو ما هي النقاط التي ال تزال غري واضحة بالنسبة 
وتم متثيل النقاط اجلديدة أيضاً  ,يرغبون أن يعرفوا أكثر عنها

جلس املتدربون يف  ,بعد هذه التمثيلية. بنفس الطريقة
ه خالل هذه تعلّمجمموعات ثنائية وخلص كل منهم لزميله ما 

 . اجللسة
فضل بكثري من التدريب قال الكثريون ممن شاركوا يف ورشة العمل هذه أن النتيجة كانت أ

 .التقليدي الذي اعتادوا عليه سابقاً 
 

  التعلُّمون يخترعون وسائل تعلّمالم

  أميريكان إكسبرس
كان اهلدف من الدورة هو تعليم ممثيل خدمة الزبائن كل ما يتعلق ببطاقة أوبتام ليتمكنوا من إدارة 

طُلِب إىل  ,واملواد التعليميةبعد عرض خمترص وتقديم املراجع . حسابات العمالء وفقاً لذلك
 . املشاركني أن يقوموا بأنفسهم باخرتاع وسائل توضيحية يمكن أن يتشاركوها مع زمالئهم
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أوراق بوسرت وأقالم لوح ومعجون وغريها من (رها هلم فريق التدريب مستخدمني املواد التي وفَّ 
لوح أطلقوا عليها اسم اخرتعت جمموعة من املتدربني لعبة تعتمد عىل  ,)املواد البسيطة

حيث تساعد هذه اللعبة املشاركني يف مراجعة  ,)تشبهاً بلعبة مونوبويل الشهرية( "أوبتيموبويل"
ارتكزت اللعبة عىل بطاقات حتمل أسئلة . املفاهيم األساسية واإلجراءات املتعلقة ببطاقة أوبتام

يمكن لعب اللعبة ). سؤاليف املراجع أو عن طريق ال(ولكل سؤال وقت حمدد إلجياد اجلواب 
كانت هذه اللعبة ممتعة جداً وقد . حيث يمكن للفريق أن يتشاور قبل اإلجابة ,كأفراد أو كفرق

األكرب جاء من تصميم اللعبة بحد ذاته ومن  التعلُّمإال أن  ,نيتعلّمأثبتت أهنا قادرة عىل حتفيز امل
 .لةالعمل كفريق جلمع املعلومات وتنظيمها يف جمموعات األسئ

 

  عن طريق التجربة التعلُّم

  شركة َبد
اكتشفت بارب شولك وكيم فوس من قسم السبك وابكا يف رشكة بَد يف وسكنسن طريقة مبتكرة 
إلبقاء الكرة يف ملعب املتدربني يف جلسة تدريب خاصة بصيانة اآلالت لفريق الصيانة يف قسم 

 .السبك
من بكرات (كل األجزاء املتحركة يف اآلالت  كان اهلدف من اجللسة التدريبية هو التأكد من أن

 . لني هلاشغِّ حممية بشكل جيد بحيث متنع األذ عن العاملني املُ ) وأحزمة ونقاط اختناق وغريها
قامت بارب  ,بام أهنام كانتا تتعامالن مع جمموعة من املتدربني املعتادين عىل العمل املبارش باأليدي

إىل املرحلة  التعلُّممنتقلتني من املرحلة األوىل يف دورة  ,ملوكيم بتجاوز مرحلة العرض بشكل كا
 ,تم تقسيم املتدربني إىل جمموعات. ومبتعدتني عن شكل املحارضة التقليدية ,الثالثة مبارشة

كان عىل كل جمموعة أن تستخدم . وأعطيت كل جمموعة مراجع كافية وبعض األدوات الرضورية
يمكن من خالله رشح مسألة احلامية ) حقيقي أو ختييل(املراجع واألدوات لتقوم بتصميم حمرك ما 

ورشحت املدربتان أن اجلائزة ستذهب للفريق الذي ينجح يف رشح أكرب عدد . لسالمة املستخدم
 .من تقنيات احلامية عىل نموذجهممكن 

حيث  ,كان دور املرحلة الرابعة,بعد أن أمتت الفرق بناء نامذجها ورشحها لبعضهم البعض
ومىض اليوم  ,ت املجموعات املعمل بحثاً عن آالت بحاجة إىل املزيد من أساليب احلاميةطَ شَّ مَ 

ننا بحاجة للقول أن الربنامج كان عىل ال أعتقد أ. والفرق تقوم ببناء نظم احلامية الالزمة يف موقعها
وقد أعجب رئيس الرشكة جداً . درجة عالية من النجاح وقد اكتسب مديح مجيع احلارضين

 .ض بشكل دائم يف هبو الرشكة الرئييسعرَ حتى أنه طلب أن تُ ,بالنامذج التي بناها عامل الصيانة
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/  الراجعة

  ثالثةال
دربني عىل استيعاب
لتكامل يف معرفته

يتم ذلك من. لطرق

 .ملتدربون
التغذية/ جريب

. 

 .وعات

 

صة المرحلة ا
مساعدة املتدن هو

حة الفرصة هلا للت
كرب عدد ممكن من ا

جلة التي يقوم هبا  امل
لية من خالل التج

.إعادة التجربة/ ري

 .يمية
 . العملية
 .سائل

 .والربط
رشيك أو ضمن جممو

 .عة ضمن فريق
 .ملهارة

خالص
دف مرحلة التمرين
ات اجلديدة وإتاح
قة وشخصيتهم بأك

: 
نشاطات املعاجل •
التجربة العملي •

التأمل والتفكري
.حماكاة الواقع •
األلعاب التعليم •
متارين التعليم •
متارين حل املس •
التفكري الذايت و •
النقاش مع رش •
واملراجع التعلُّم •
نشاطات بناء ا •

 
 
 

 

إن هد
املعطيا
السابق
خالل

 

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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  الفصل العاشر
אאאW 

אא 
 

 هو عملية حتويل  التعلُّمإن 
  ,اخلربة إىل معرفة
  ,واملعرفة إىل فهم
  ,والفهم إىل حكمة
 .واحلكمة إىل فعل

 
  ن النجاح في عدم التوقف قبل النهايةميك

حيث يتم  ,ال تظهر قيمة أي تدريب إال مع إمتام املرحلة الرابعة
هتمل الكثري من  ,ذلكومع . ه عىل واقع العملتعلّمتطبيق ما تم 

أو حتى تسقطها بشكل  ,الربامج التدريبية هذه املرحلة املهمة
من املهم أن ندرك أن هذه املرحلة ليست جمرد إضافة عىل . كامل

حيث أنه  ,وإنام هي جزء أسايس ال يتجزأ منها ,العملية التدريبية
الون مرحلة رابعة قوية ودوب وىل قد تكون املراحل الثالثة األ ,ةفعَّ

يَعة للوقت ال أكثر يمكن ألي العب تنس أو غولف أن يقول . مضْ
 .النجاح يكمن يف املتابعة حتى النهايةلك أن 

  هدف مرحلة األداء
ه املتدربون تعلّمإن هدف مرحلة األداء هو التأكد من عدم ضياع ما 

بعد ميض املراحل . ومن قدرهتم عىل تطبيقه عىل أرض الواقع
ال بد من مرحلة نتأكد من  ,العملية التدريبيةالثالثة األوىل من 

 ,وه إىل مهاراهتمتعلّمخالهلا من أن املتدربني يقومون بإضافة ما 
وه أيضاً بطرق ختلق تعلّميوسعون ما  ,وبشكل متواصل ,وأهنم

ومن ثم للمؤسسات التي  ,القيمة واملعنى ألنفسهم بالدرجة األوىل
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: بمصطلح زراعي. ولزبائن وعمالء تلك املؤسسات ,يعملون فيها
 .إن األداء هو مرحلة احلصاد

  أعداء األداء
ثر ,وبالتايل للتعليم اجليد ,إن لألداء  :وإليك بعضاً منهم ,أعداء كُ

 .هتعلّمانعدام احلاجة الفورية لتطبيق ما تم  •
الغياب نظام دعم  •  .ه عىل العملتعلّميتيح تطبيق ما تم  فعَّ
 .اجلديد تعلّمللثقافة مؤسساتية أو جو عمل معاديني  •
 .عىل العمل تعلّمللغياب املكافأة عىل التطبيق الناجح  •
 .غياب عواقب عدم النجاح يف تطبيق املعرفة اجلديدة •
عدم توفر الوقت الستيعاب وتطبيق املهارة أو املعرفة  •

 .اجلديدة
وهو يف هذه (إن من واجب من يقوم بتصميم الربنامج التدريبي 

احلالة يلعب دور خبري مرحلة األداء وخبري تطوير املؤسسة يف 
أن يصمم املرحلة الرابعة بشكل يزيل أكرب قدر ممكن ) الوقت عينه

سيأخذ جمراه يف واقع العمل  التعلُّممن هذه العوائق ويؤكد عىل أن 
 .إليها التدريب ستُخلقوأن القيمة التي سعى 

  مكونات المرحلة الرابعة
نات للمرحلة الرابعة جمموعة من  التي يمكن لك أن تصممها  املكوِّ

يمكن التفكري هبذه . بشكل مستقل ومن ثم أن تقوم بمزجها معاً 
ما : القسم األول: املرحلة وكأهنا مقسومة إىل قسمني بشكل أسايس

ما : والقسم الثاين. ذاهتا لتدريبيف أثناء جلسة ايقوم به املتدربون 
ليطبقوا ويدعموا ويعوا ما  بعد جلسات التدريبيقوم به املتدربون 

 .وهتعلّم
  مكونات مرحلة األداء

 :خالل جلسة التدريب .١
 

 .الربوفات  . أ
 .التعلُّمتقييم   . ب
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 .تقييم وتطوير الربنامج التدريبي  . ت
 .ختطيط التطبيقات عىل واقع العمل  . ث

 
 :بعد جلسة التدريب .٢

 
 .التعلُّمتقوية   . أ

 .اجلديد تعلّمللالتأكد من دعم املؤسسة   . ب
 .تقييم األداء عند تطبيقه عىل واقع العمل  . ت
 .تعزيز األداء  . ث
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  صندوق أفكار المرحلة الرابعة
  مرحلة األداء

  خالل جلسة التدريب: أوالً
 :البروفة  . أ

وأن يطبقوه يف  ,وه يف إطار واحدتعلّمعوا كل ما جمِّ عليك أن تعطي الفرصة للمتدربني ليُ 
 ,عليك أن تسعى جهدك أن تكون هذه املحاكاة واقعية قدر اإلمكان. حماكاة لواقع العمل

يمكن حتقيق ذلك من . وأن حتافظ عىل السياق العام جلو العمل قدر استطاعتك أيضاً 
 :خالل

اطلب من املشاركني أن يؤدوا أحد مهام العمل من البداية للنهاية وهم  :أداء املهامت .١
إذا كان العمل عبارة عن كيفية  ,عىل سبيل املثال. يرشحون بصوت مرتفع ما يقومون به

اطلب من املتدربني أن يقوموا بإصدار فواتري حقيقية  ,إصدار فواتري بواسطة الكمبيوتر
إذا كانت الدورة تتمحور . أخطاء بعضهم البعض واحُ صحِّ ويرشحوا ما يقومون به ويُ 
اطلب من املتدربني أن يستخدموا هذا الربنامج يف مهمة من  ,حول برنامج حاسويب ما

 .مهام احلياة العملية
اطلب من املتدربني أن يمثلوا أدواراً يمكن أن يواجهوها يف أعامهلم إذا كانوا  :متثيل األدوار .٢

. مة زبائن أو غري ذلك من األدوار التي يتم تدريبهم للعبهامرشفني أو مدراء أو ممثيل خد
إذا وجدت أن متثيل األدوار يمكن أن يكون حمرجاً بالنسبة للبعض أو أهنم غري جاهزين 

حيث يلعب شخصني أو  ,اطلب منهم أداء األدوار كمجموعة ,ألداء الدور بمفردهم بعد
ملدة ثالثني ثانية قبل أن يقرروا ويكون عليهم التشاور  ,ثالثة أشخاص دور شخص واحد

 . ما جيب عىل شخصيتهم أن تقول أو تفعل
اطرح مشاكل أو مسائل حقيقية متعلقة باملادة موضوع  :حل املشاكل يف العامل احلقيقي .٣

وه يف حماولة حلل تعلّموا ما قُ طبِّ اطلب من املتدربني أن يُ . البحث وحتتاج املؤسسة حللها
 .للتطبيق الفورياملشكلة بطريقة قابلة 

وأعط لكل ثنائي  ,قسم املجموعة إىل ثنائيات :الربوفات ضمن جمموعات من شخصني .٤
جمموعة من األوراق وعىل كل منها سؤاالً أو حالة ما من املمكن أن يواجهوها يف أوضاع 

أن يسحب ورقة من ) بالدور(سيكون عىل كل من عضوي الفريق . العمل احلقيقية
ابة عن السؤال أو رشح ما يمكن أن يفعله إن واجهته احلالة املذكورة األوراق ويقوم باإلج
سيكون عىل الرشيك ,يف الوقت نفسه.ه يف جلسة التدريبمتعلَّ عىل الورقة بناء عىل ما
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ويقدم  ,أن يسأل ما يمكن أن خيطر بباله من األسئلة)الذي يقوم حتى اآلن باالستامع(
رها زميله للتعاطي مع املسألة وتقديم املقرتحات لتحسينها اء للمقاربة التي اختاالنقد البنَّ 

 .إذا كان ذلك ممكناً 
 
 :التعلُّمتقييم   . ب

من املمكن القيام بذلك عن . من الرضوري جداً أن نعرف مد نجاح الربنامج التدريبي
) وهي حتامً ليست الوسائل الوحيدة وال األفضل بالرضورة(طريق جمموعة من الوسائل 

أو متارين حل مسائل أو اختبارات  ,اختبارات قبل وبعد الربنامج التدريبي ومنها إجراء
. شفهية أو جتارب عملية أو غري ذلك مما يمكن أن يتمحور حول املادة موضوع التدريب

 :إليك بعض األفكار

يفيد اختبار معرفة املشاركني بموضوع ما قبل  :االختبارات التمهيدية واالختبارات النهائية .١
اً عىل نصبَّ إذا كان االهتامم مُ . دورة يف تقييم ما كسبوه وأضافوه من معرفة خالهلاوبعد ال
ر روليس عىل  ,الكيل للمجموعة التطوُّ يمكن يف هذه  ,الشخيص لكل من املتدربني التطوُّ

لْ احلالة أن نجري االختبارات التمهيدية والنهائية بشكل مُ  فَ دون كتابة األسامء عىل ورقة (غْ
 .)االختبار

وها تعلّماطلب من املتدربني أن يقوموا بأداء مهام ما لتنفيذ عمليات  :متارين عرض املعرفة .٢
جيب عليهم أن يتحدثوا  ,وأثناء قيامهم هبا ,أو عرض مهارات متصلة بموضوع التدريب

 .ويوضحوا ما هم بصدد فعله عالٍ  بصوتٍ 
يمكن بغرض اختبار مد استيعاب املتدربني أن تطلب منهم أن  :االختبارات الشفهية .٣

يقوموا باإلجابة عىل بعض األسئلة بصوت مرتفع أو يقوموا بحل مسائل بشكل شفهي أو 
 .وه خالل الدورة دفعة واحدةتعلّمحتى أن يقدموا عرضاً مفتوحاً ملجمل ما 

مْ  :االختبارات املتبادلة بني املتدربني .٤ سيكون عىل  ,بتقسيم املتدربني إىل جمموعات ثنائية قُ
كل من عضوي املجموعة حتضري اختبار يتكون من عرشين إىل ثالثني سؤاالً للعضو 

بعد ذلك سيقدم كل عضو اختباره لآلخر وسيقوم بتصحيح زميله وتقديم النقد . اآلخر
أو كتابية أو مزجياً من االثنني  يمكن هلذه االختبارات املتبادلة أن تكون شفهية. اء ألدائهالبنَّ 
يمكن يف بعض األحيان أن يكون من املناسب تقسيم املتدربني إىل جمموعات مؤلفة . معاً 

 .من أكثر من شخصني لتحضري االختبارات مجاعياً 
 
 :البرنامج التدريبي) وتعزيز (تقييم   . ت

جيب  ,نقيض من ذلكعىل ال. جيب أال يعترب أي برنامج تدريبي ثابتاً أو غري قابل للتطوير
يمكن للمتدربني أنفسهم أن .اقتناص أي فرصة سانحة بغرض تطوير هذا الربنامج
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:إليك بعض هذه الطرق,يساعدوا يف فعل ذلك بعدة طرق
ربام (قسم املتدربني إىل جمموعات وأعط لكل جمموعة بعض الوقت  :التقييم يف جمموعات .١

بي وتقديم ما ال يقل عن ثالثة مقرتحات لتقييم الربنامج التدري) عدة دقائق ال أكثر
اطلب من املتدربني أن يوثقوا أفكارهم عىل لوح ورقي أو شفافية لالستعامل عىل . لتحسينه

 .ومن ثم عرض هذه األفكار للمجموعة ,جهاز العرض
أوضح للمتدربني أنك ترغب يف أن يقوموا بنقد الربنامج التدريبي أثناء  :التقييم اجلامعي .٢

 ,اطلب من املجموعة أن ختتار من سيقوم بتسجيل أفكارها. غيابك عن غرفة الصف
وسيقوم هذه الشخص بتحضري األفكار عىل لوح ورقي كبري وذلك من خالل تسجيل 

كيف يمكن حتسينها? : يف الدورة? و ما هي اجلوانب اجليدة: إجابات املتدربني عىل السؤال
مْ  ,وعند عودتك ,اترك قاعة الصف لوقت حمدد  .بمناقشة ما سجله املتدربون معهم قُ

سيكون . كل متدرب جمموعة من األوراق يف بداية الدورة التدريبية أعطِ  :التقييم الفردي .٣
عىل املتدربني أن يسجلوا انطباعاهتم عن الربنامج التدريبي يف هناية كل درس أو كل جزء 

 ,ارشح للمتدربني أن عليهم أن يكتبوا ما أحبوه وما مل حيبوه يف الربنامج. من الربنامج
 .امجع األوراق بالتدريج عرب الدورة. موكيف يمكن حتسني ما مل ينل إعجاهب

أعطهم كرة صغرية واطلب . اطلب من املتدربني اجللوس يف حلقة :التقييم بالكرة الطائرة .٤
سيكون  ,ويف كل مرة يلتقط أحدهم الكرة ,إليهم أن يرموها لبعضهم البعض لعدة دقائق

ويف هذه املرة سيكون  ,ثم أعد اللعبة مرة أخر. لدورةاعليه أن يذكر شيئاً إجيابياً يف 
مْ . عليهم أن يذكروا شيئاً يرونه سلبياً حول الدورة مع تقديم أفكارهم حول كيفية حتسينه  قُ

 .بتسجيل هذه اجللسة صوتياً أو عىل شكل فيديو
بعض أعضاء املجموعة جهاز تسجيل صويت أو كامريا  أعطِ : التقييم عرب املقابالت اإلذاعية .٥

مقابالت رسيعة اإليقاع وخمترصة مع زمالئهم أثناء اطلب منهم تسجيل  ,فيديو
االسرتاحات وأن يسألوهم عام جيدونه عايل القيمة يف الربنامج التدريبي والثغرات التي 

مْ . يمكن أن يتم تالفيها مع أفكارهم حول إصالحها بدراسة أفكار املتدربني بعد اجللسة  قُ
 .وتطبيق ما جتده مناسباً وقابالً للتطبيق منها

 
 :ه على ظروف العمل الحقيقيةتعلّمالتخطيط لتطبيق ما تم   . ث

قه مبارشة عىل واقع العمل هو طبِّ علينا أن ندرك أن ما نُ  ,احلقيقي التعلُّمعندما نتحدث عن 
من أجل مساعدة املتدربني إلمتام هذا التحول من . وحده الذي يبقى يف الذاكرة بشكل دائم

اطلب إليهم أن يقوموا بتخطيط هذا التطبيق قبل مغادرة  ,املعرفة إىل تطبيقها العميل بنجاح
 :ق إليك بعضهايمكن حتقيق ذلك بعدة طر. التدريبقاعة 
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لِّيةختطيط التغيريات اهلي .١ اطلب من املتدربني أن ,إذا كان ذلك مناسباً ملادة التدريب:كُ
 .يضعوا خطة متكاملة إلعادة هيكلة مواقع عملهم بام جيعلها أكثر مالءمة ملعرفتهم اجلديدة

 ,يف الربامج التي تتخصص يف كيفية التدريب أو اإلرشاف واإلدارة :ختطيط التطبيق الذايت .٢
يف إطار عملهم وه تعلّماطلب من املتدربني أن يضعوا خططاً تفصيلية لكيفية تطبيقهم ملا 

بعد االنتهاء من . للمساعدة يف زيادة إنتاجية املوظفني الذين سيكون مطلوباً منهم تدريبهم
وسيكون مالئامً أن  ,"املوافقة عليها"سيكون عليهم نقاشها يف جمموعات و ,إعداد اخلطط

رجتتمع هذه املجموعات جمدداً بعد بضعة أسابيع ملناقشة   .الذي تم التطوُّ
اطلب من املتدربني أن  ,عندما يكون ذلك مالئامً  :حتسني العمليات املهنيةوضع خطط  .٣

اطلب من املتدربني مناقشة خططهم . يضعوا خططاً لتحسني عملية ما تتم حتت إرشافهم
ومن ثم اللقاء بعد تطبيق هذه اخلطط عىل أرض الواقع لتحري  ,مع بعضهم البعض

 .النتائج
ربني أن يقوموا بتصميم مواد توضيحية تساعدهم يف اطلب من املتد :تصميم مواد توضيح .٤

 .يمكن أن يقوموا بالتصاميم فردياً أو يف جمموعات. وه عىل واقع العملتعلّمتطبيق ما 
  بعد جلسة التدريب: ثانياً

  : تعزيز التعليم  . أ
 ه عىل بيئة العمل الدورتعلّميكون لتعزيز ما تم  ,بام أن النجاح يكمن يف املتابعة حتى النهاية

فإن  ,ه عىل العملتعلّمت دراسة أجريت مؤخراً أنه وبدون التطبيق املبارش ملا تم دلَّ . األكرب
بينام ترتفع هذه النسبة إىل . يف أغلب األحيان% ٥نسبة االحتفاظ باملعلومات لن تتجاوز 

 إليك بعض مما يمكن فعله. بالتطبيق املبارش والتدريب العميل التعلُّمإذا ما تم تعزيز % ٩٠
 :للتأكد من احتفاظ املتدربني بمعلومات التدريب

رتب األمر بحيث يكون هنالك فرصة للمتدربني للقاء بعضهم البعض  :جمموعات الدعم .١
سيكون الغرض من هذه اللقاءات التشاور  ,بشكل دوري بعد انتهاء الدورة التدريبية

بقصص النجاحات التي شارك املتدربون بعضهم البعض سيُ . تعلّمللحول التطبيق العميل 
إن هذه الطريقة . وكذلك قصص اخليبات واملعوقات ,متت خالل الفرتة التالية للتدريب

يف  فعاليَّة وه بشكل أكثر تعلّمعطي املتدربني فرصة مساعدة بعضهم البعض يف تطبيق ما ستُ 
 .األوضاع التي تواجههم يوماً فيوم

مْ  :التوجيه املستمر .٢ سيقدم هؤالء  ,دورات التدريب اجلددبتعيني موجهني خلرجيي  قُ
عينة املوجهون الدعم والتدريب العميل لفرتة  يمكن أن يكون املوجهون . من الزمن مُ
وقد اتبعوا هم أنفسهم برناجماً توجيهياً مماثالً  ,خرجيني سابقني من نفس الربنامج التدريبي

 .عند خترجهم حتى متكنوا من موضوع التدريب بشكل كامل
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يمكن أن تعمل عىل وجود مذكرات بأنواع خمتلفة حتيط :يف مواقع العملاملذكرات .٣
ر ما جيب عليهم تطبيقه من مادة ذكُّ باخلرجيني اجلدد للربنامج التدريبي وتساعدهم عىل تَ 

أو ملصقات عىل  ,يمكن وضع املذكرات عىل شكل رسائل إلكرتونية دورية. التدريب
ت املياه أو يف املصاعد أو قرب ساعات احلائط أو آالت بيع الوجبات اخلفيفة أو قرب برادا

 "النصيحة األسبوعية"أو عىل طاوالت الغداء أو بشكل كتيب  ,عىل لوحات اإلعالنات
يمكن أيضاً وضع املذكرات . حيث يقطع املتدربون ورقة أسبوعياً ليجدوا النصيحة التالية

أو حتى بشكل رسائل تذكري عىل  عىل املرايا يف دورات املياه أو قرب آلة القهوة إذا وجدت
 .هنالك األطنان من األفكار املامثلة التي يمكن تطبيقها. اهلواتف اجلوالة

أرسل أرشطة صوتية أو ملفات صوتية حاسوبية بشكل  :أدوات التعزيز بالوسائط املتعددة .٤
دوري لكافة اخلرجيني حتتوي عىل بعض النصائح وقصص النجاحات التي حققها بعض 

يمكن استبدال امللفات الصوتية بملفات فيديو يتم فيها تسجيل . اخلرجيني هنا أو هناك
و يف قاعات يمكن أن يتم تشغيل الفيدي. شهادات عن واقع النجاحات التي حتققت

 . االسرتاحات أو إرساله عرب اإليميل
 
 :الجديد تعلّمللتأكيد دعم المؤسسة   . ب

جديد يف اهلواء بسبب غياب املكافأة عىل تطبيقه بنجاح أو العقوبة  تعلّمغالباً ما يتبخر أي 
أو بسبب كون طبيعة املؤسسة أو هيكليتها مقاومةً للتغيريات اجلديدة  ,عىل الفشل يف ذلك

إن هذا جيعل من مهام مصمم الربنامج التدريبي أن . اجلديد خصوصاً  التعلُّمعموماً أو هلذا 
يعمل مع أشخاص آخرين عىل عدة مستويات من املؤسسة بغرض حتديد هذه العوائق 

 .تقدير والتخلص منها أو ختفيف آثارها عىل أقل

 ,اعمل عىل تشكيل فريق يضم أعضاء من خمتلف مستويات املؤسسة :ق تطبيق التدريبرَ فِ  .١
ستكون مهمة هذا الفريق هي إجراء جرد عىل مد تطبيق مواد التدريب وحتديد وحتليل 

يمكن للفريق أيضاً . أية معوقات يمكن أن تكون موجودة يف املؤسسة وتعرقل هذا التطبيق
أن يكون مسؤوالً عن وضع خطط عملية واضحة بغرض إزالة هذه العوائق أو االلتفاف 

يمكن اقرتاح جمموعة من األساليب اإلجيابية . لبية باحلد األدنىحوهلا أو ختفيف آثارها الس
التي يمكن من خالهلا للمؤسسة أن تقوم بتعديل نظمها وإجراءاهتا أو خلق نظم جديدة 

 .تساهم يف تسهيل تطبيق التدريب عىل واقع العمل
 اعمل عىل أن تقوم املؤسسة بتمييز ومكافأة خرجيي الدورات الذين :نظام املكافآت .٢

الوه بشكل تعلّمينجحون يف تطبيق ما   .فعَّ
اعمل عىل تدريب املدراء عىل خمتلف املستويات اإلدارية عىل كيفية تقديم  :الدعم اإلداري .٣

مْ.الدعم للتطبيق العميل للتدريب يف مؤسساهتم بتقديم مكافآت مادية أو معنوية قُ
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.لإلداريني الذين ينجحون يف تطبيق هذا الدعم
مْ  :بل املتدربنيالتطبيق من ق .٤ بالتنسيق مع اإلداريني بتكليف خرجيي الدورات التدريبية  قُ

وه خالل التدريب بشكل مبارش أو غري مبارش تعلّمبمهام خاصة ستتطلب منهم تطبيق ما 
 .عىل أحد اجلوانب املهمة يف حياة املؤسسة وخالل فرتة زمنية حمددة

 
 : تقييم األداء العملي  . ت

. بتقييم أثر التدريب عىل األداء العميل يف املؤسسة قدر اإلمكان من املهم جداً أن تقوم
 :إليك بعض الطرق التي يمكن إتباعها لتحقيق ذلك

ما هي ) ٢. ما هو األداء اجليد) ١: اعمل عىل وضع معايري حتدد ما ييل :املعايري والتقييم .١
عىل سبيل (القيم النهائية التي نعمل عىل إنتاجها يف املؤسسة وما هي النتائج املرجوة منها 

). أو غري ذلك% ٢٥أو تقليل عدم رضا الزبائن بنسبة % ١٠املثال زيادة يف املبيعات بنسبة 
يمكن نرش . سيكون عىل املدراء تقييم مد حتقيق هذه املعايري ,بعد إنجاز هذه املعايري
 .النتائج بغرض التحفيز

مْ  :املقابالت املفتوحة .٢ بإجراء مقابالت مع املدراء واملرشفني تقيم من خالهلا شعورهم  قُ
اطلب من املدراء أن .  بالرضا أو عدم الرضا عن مد تطبيق التدريب عىل واقع العمل

كان خرجيو الربنامج التدريبي أفضل أو عىل نفس املستو أو أسوأ من يقرروا ما إذا 
 . وأن حياولوا حتديد أسباب ذلك ,خرجيني سابقني لنفس الربنامج

اطلب من خرجيي الربنامج التدريبي تقديم تقارير عن ما نجحوا يف تطبيقه  :التقييم الذايت .٣
والقيمة التي أنتجها  ,لمن التدريب عىل العمل وكيف صنع ذلك فارقاً يف جو العم

الداخلية للمؤسسة  الكمبيوتراحفظ هذه التقارير يف جملد مشرتك عرب شبكة . للمؤسسة
 .بحيث يستطيع كل خرجيي الربنامج التدريبي االطالع عليها

 
 :تعزيز األداء  . ث

وحتسني معرفتهم وقدرهتم عىل إنتاج القيم واألداء  التعلُّمجيب عىل اجلميع االستمرار يف 
ال بد  ,يأيت من التطبيق العميل التعلُّموبام أن أفضل . العايل عرب حياهتم املهنية وبال توقف

 تعلّمللمن العمل عىل جعل املؤسسة برمتها قاعة تدريبية كبرية تتيح املجال للجميع 
 :يمكن حتقيق ذلك إليك بعض األفكار عن كيف. والتطور الدائمني

مْ  :مقرتحات من اخلرجيني أنفسهم .١ اسأهلم أسئلة  ,بإجراء مقابالت مع املتدربني أنفسهم قُ
ما الذي حتتاجونه ملساعدتكم يف إنجاز  عملكم  ,واآلن مع عودتكم إىل العمل: من نوع

هل هنالك مهارات أو معرفة أخر مل يتم تغطيتها يف الربنامج التدريبي : بشكل أفضل? أو
تشاهبة حول وتشعرون أهنا رضورية ألداء أكثر نجاحاً يف العمل? إذا كانت اإلجابات مُ 
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مْ,موضوع معني ناسبة أو التدريب العميل أو أي بتزويد اخلرجيني بوسائل املساعدة املقُ
 .خربة تعليمية مفيدة يف سبيل حتقيق ما طلبوه

مْ  :مقرتحات من املدراء .٢ . بإجراء مقابالت مع املدراء الذين يعمل اخلرجيون يف أقسامهم قُ
ما هي املهارات األخر التي جيب عىل العاملني يف أقسامكم أن : اسأهلم أسئلة من نوع

مْ بشكل أفضل? يعرفوها ألداء مهامهم  برتتيب الوسائل التعليمية من تدريب أو   قُ
دات عمل أو غريها لتحقيق ذلك  .مساعِ

مْ  :نظام الرشاكة .٣ بإنشاء شبكات داخلية يف املؤسسة بحيث يكون كل متدرب مسؤوالً عن  قُ
يمكن تغيري  ,)بينام يكون زميله هذا مسؤوالً عنه أيضاً (املستمر  ألحد زمالئه  التعلُّم

 .الرشكاء دورياً كلام كان ذلك مناسباً 
مْ  :يف جمموعات التعلُّم .٤ برتتيب لقاءات دورية بني خرجيي الدورات بحيث يمكن هلم أن  قُ

سيساعدهم ذلك يف توجيه . يناقشوا خرباهتم ومد تطورهم ونجاحهم يف أداء العمل
املتبادل بني املتدربني كلام كان ذلك جيب تبني سياسة التعليم . اهتاممهم للنقاط األكثر أمهية

 .ممكناً 
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  أمثلة من الواقع
  السريع التعلُّممركز موارد 

  كندا -أونتاريو هايدرو 
وذلك  الرسيع التعلُّمممر قام الري بارنت من أونتاريو هايدرو بتصميم مركز موارد داخيل دعاه 

إن مركز املوارد هذا هو ببساطة عبارة عن منطقة . الدائم ملوظفي مؤسسته التعلُّمبغرض دعم 
هنالك طاولة . مفتوحة حماطة بحجرات املدربني تقع يف منتصف مركز التدريب يف املؤسسة

 . املدربون ويناقشوا أفكارهم ويتشاركوا بتجارهبمعليها مستديرة يف املنتصف يمكن أن جيتمع 
جع من كتب مليئة باملرا هنالك أيضاً مكتبة صغرية

 تعلّمالإخبارية متعلقة بوجمالت متخصصة ورسائل 
الرسيع وخرائط لدورات تدريبية وأمثلة عن وسائل 

وضع الري بالونات . مها بعض املدربنيإيضاح صمَّ 
ردهة : كتب عليها معلقة بالسقف ملونة والفتة هبيجة

 بغرض تقديم دعم أكرب أيضاً للعملية .الرسيع التعلُّم
ب الري لقاءات بني املدربني بشكل دوري رتَّ  ,التدريبية

 .جلديدةابحيث يتباحثون ويتبادلون اخلربات واألفكار 
 

  تعزيز الخطط الميدانية

  شارون بومان
تعطي شارون  ,بغرض تعزيز مرحلة األداء يف دوراهتا عن مهارات العمل املوجهة لغري املوظفني

ومن اجلهة  ,عىل املتدربني أن يكتبوا أسامءهم وهواتفهم من جهة ,بومان بطاقة لكل متدرب
تطلب شارون بعد . األخر اخلطوة األوىل التي يرغبون بالقيام هبا مبارشة بعد انتهاء ورشة العمل

ذلك من اجلميع أن ينهضوا ويشكلوا جمموعات ثنائية يقومون من خالهلا بمشاركة خططهم التي 
يكون عليهم هذه املرة  ,بعد ذلك يبحثون عن رشيك جديد. البطاقاتوضعوها ومن ثم يتبادلون 

ومن ثم  ,والتي كتبها رشيكهم السابق ,أن يرشحوا خطة العمل التي عىل البطاقة يف أيدهيم
سيكون عليهم أن حيتفظوا بالبطاقات التي  ,بعد التبديل الثالث. يعيدون العملية ملرة ثالثة وأخرية

سيكون عليهم االتصال بصاحب البطاقة بعد ميض . م بعد ورشة العمليف أيدهيم ويأخذوها معه
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عينة فرتة زمنية  لالطمئنان عىل سري خطة العمل وتقديم أي دعم أو تشجيع ) أسبوع عادة( مُ
 .ممكن

  المتابعة الشهرية

  لندن -ترايننغ بارتنر 
من رشكة  ٩٧مج أوفس ب دايفد غيبسن من مؤسسة ترايننغ بارتنرز يف اململكة املتحدة برنادرِّ يُ 

بغرض تدعيم برناجمه التدريبي والتأكد من أن . باومايكروسوفت ملتدربني من مجيع أنحاء أور
يزودهم دايفد  ,هم بشكل دائممَ علُّ تَ واصلون يُ ) عند تأليف هذا الكتاب ٢٧٠٠الـ (متدربيه  

برسالة حتديثات شهرية يضع فيها الكثري من النصائح واملعلومات اجلديدة واملراجعات الرسيعة 
 من أين يأيت دايفد بام يضعه يف رسائله الشهرية هذه? . عن كيفية استخدام املزايا املختلفة للربنامج

يأيت أغلب ما حتتويه هذه الرسائل من إجاباته  ,يف احلقيقة
التصاالت يف مكتب املساعدة الذي أسسه خصيصاً عىل ا

هبذه الطريقة يعرف دايفد أن رسائله جتيب . هلذا الغرض
 .عىل نقاط مهمة بالنسبة للمتدربني

 ,وبغرض تعزيز التدريب األسايس ,باإلضافة إىل ذلك
يمكن للمتدربني يف أي وقت يشاؤونه وكلام احتاجوا إىل 

عة واحدة مع أي من ذلك أن يقدموا طلباً جللسة من سا
املدربني ليستوضحوا عن أي نقاط غري واضحة بالنسبة 

 .للربنامج
 

  اجتماعات المتابعة

  تورنتو  -السريع  التعلُّمتحالف 
 التعلُّمالرسيع يف تورنتو إحتاداً أطلقوا عليه اسم حتالف  التعلُّمس خرجيو ورشة عمل أساليب أسَّ 

يلتقي يف هذا االحتاد أعضاء من كربيات املؤسسات يف كندا مثل أمرييكان . ١الرسيع يف تورنتو
إكسربس وزيوريخ كندا وكاناديان تاير وبانك أوف مونرتيال وماسرتبيس كوربورايشن وواحة 

بشكل دوري بغرض التعزيز الدائم وتبادل األفكار واخلربات والدعم يف إطار . التدريب وغريها
لقد نمى هذا االحتاد  ,بالرغم من بدايتهم الصغرية. الرسيع يف مؤسساهتم التعلُّمتطبيق أفكار 

تقدم املؤسسات األعضاء . بشكل مطرد حتى بلغ عدد احلضور يف اجتامعهم األخري مخسني عضواً 
                                                            

١ TALL :Toronto Accelerated Learning League 
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يف االحتاد مكاناً لالجتامع كام تقدم الضيافة للمجموعة جماناً بغرض تشجيعهم يف جهود املتابعة 
 .م أفضل اخلدمات التدريبية هلذه املؤسساتالرامية إىل تقدي

  معرض المتابعة التدريبية

  مؤسسة سيغنا للتأمين
 تعلّمللمديرة التدريب املؤسسايت يف سيغنا للتأمني وأحد املنارصين احلقيقيني  ,مت ديان أنغرنظَّ 

دريبية يف الرسيع يف العمليات الت التعلُّممعرضاً تعليمياً بغرض تعزيز استخدام وسائل  ,الرسيع
الرسيع أثناء املعرض بعرض تصاميمهم وموادهم التدريبية وتبادل  التعلُّميقوم ممارسو . مؤسستها

 .الرسيع التعلُّماألفكار وقصص النجاح يف استخدام 
القالت ديان أن هذا املعرض ساعد يف تشجيع االلتزام هبذا املبدأ التعليمي احلديث وال لد  فعَّ

 . اجلميع
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 عىل
 عىل
رات
. في

 .ية

ز تطبيق زِّ

  رابعةة ال
مساعدة املتدربني
 ومهارات جديدة
ه املعارف واملهار
م يف األداء الوظيف

. 
 .ة

هاء الدورة التدريبية

 .ذية الراجعة
.ملتدربني أنفسهم

يف بيئة العمل تعزِّ

 

الصة المرحلة
رحلة الرابعة هو م

وه من معرفةتعلّم
 يضمن بقاء هذه

ن الدائمىل التحسُّ 
 :من خالل

.ق العميل املبارش
تنفيذ خطط العمل
ت التعزيز واملتابعة
عزيز تطبق بعد انته

 .ب املستمر
ألداء وتقديم التغذ
ت دعم تنفذ بني امل
ت مؤسساتية ويف

 .التدريب

خال
إن اهلدف من املر
تتطبيق وتوسيع ما

بام ,واقع العمل
اجلديدة ويؤدي إىل

يمكن حتقيق ذلك 
التطبيق •
بناء وت •
نشاطات •
مواد تع •
التدريب •
تقييم ا •
نشاطات •
تغيريات •

نتائج ا
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F: +971 (4) 2725776 
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