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  تدخلیةالموجهات اإلجرائیة لتنفیذ البرامج السیكولوجیة ال
  حسین عبدالعزیز الدریني

ّقسم علم النفس التعلیمي واإلحصاء التربـ ِ ِ ْ ِ جامعـة اَألزهـر،وي، كلیـة التربیـة بنـین بالقـاهرةَّ َ ْ َ ِ َ ،
  .مصر

 Hussein.Abdeaziz@azhar.edu.eg :البرید اإللكتروني
  :ملخــص

مـن . یقوم أي برنامج سیكولوجي تدخلي على مـسلمات معینـة، ویتـضمن ثالثـة أبعـاد
ًإحــداث تغییــر معــین فــي ســلوك المــشاركین، موظفــا مــا لــدى تلــك المــسلمات أنــه یهــدف إلــى 

أمــا أبعــاد  .ًالمـشاركین مــن كفایــات معرفیــة ووجدانیـة وأدائیــة، ومــستندا إلــى إطـار نظــري معــین
، المــــشاركون ومــــا بیــــنهم مــــن عالقــــات، )المهمــــة(اإلطــــار التنفیــــذي للبرنــــامج فهــــي التــــأثیر 

وثمــة مجموعــات . ینــة، وتفاعــل األبعــاد الثالثــةواإلجــراءات التنفیذیــة باســتخدام اســتراتیجیات مع
تـــدور . مـــن موجهـــات التنفیـــذ العامـــة التـــي تجـــب مراعاتهـــا عنـــد تنفیـــذ أي برنـــامج ســـیكولوجي

ٕالمجموعـــة األولـــى مـــن الموجهـــات حـــول متطلبـــات االتـــصال النـــاجح وشـــروطه، وادارة الحـــوار 
أدوار المیـــسر، ودرجـــات أو وتتـــضمن المجموعـــة الثانیـــة مهـــارات التیـــسیر، و. ّوالتفاعـــل البنـــاء

ّویمثــــل تحفیـــز المــــشاركین المجموعــــة الثالثـــة مــــن الموجهــــات، شــــروطه، . مـــستویات التیــــسیر
ًولمــا كـان تغیــر الــسلوك یتــضمن بعــدا معرفیــا . ومتطلبـات تنفیــذه باســتخدام اســتراتیجیات معینــة ًُ

دافــه وخطواتــه فـإن التــدریب المعرفــي هــو المجموعـة الرابعــة مــن الموجهــات، منهـا مــسلماته وأه
بینمـــا تهـــتم المجموعـــة الخامــسة بالبیئـــة التـــي ینفـــذ فیهـــا البرنـــامج  .ومهــارات المـــدرب المعرفـــي

ًوأخیــرا تتــضمن المجموعــة . ویجــب أن تتــصف بخــصائص معینــة فیزیقیــة وســیكولوجیة مناســبة
الــسادسة مجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ األخالقیــة التــي تجــب مراعاتهــا عنــد تنفیــذ البرنــامج، 
وهي مشتقة مـن أخالقیـات العلـم، ومـن قواعـد إجـراء الدراسـات النفـسیة التدخلیـة والتجریبیـة فـي 

  .علم النفس

 موجهـات ، تنفیـذ بـرامج التـدخل الـسیكولوجيموجهات، البرامج السیكولوجیة :الكلمات المفتاحیة
قیــات  أخال، بیئــة التــدریب، التــدریب المعرفــي، موجهــات التحفیــز،موجهــات التیــسیر، التواصــل

  .التدریب السیكولوجي
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Operational Guidelines for Carrying  

out Psychological Programs 
Hussein Abdul-aziz Al-Deriny 
Department of Educational Psychology and Educational Statistics, 
Faculty of Education in Cairo (Boys),Al-Azhar University 
E-mail: Hussein.Abdeaziz@azhar.edu.eg 
ABSTRACT: 
Intervention psychological program's is usually built upon certain 
postulates and consists of three dimensions. These postulates are: (1) 
the program aims at inducing certain behavioral changes to the 
participants. (2) It makes use of participants’ capabilities cognitive, 
emotional and performance effectively. (3) It is built upon certain 
theoretical frame of reference. The three dimensions of the program 
are; the relations among the participants, strategies and effect. The 
interaction between these dimensions leads to participants behavioral 
changes. Six sets of guidelines must be considered: (1) 
Communication. (2) Facilitation. (3) Motivating the participants. (4) 
Cognitive coaching. (5) Physical and psychological environment. (6) 
Ethical rules. Finally there is not "a unified, detailed and specific 
prescription" for carrying out a program. It is a humane, interactive, 
directive, flexible sets of interweaved situations built upon a certain 
theoretical frame of reference. 

Keywords: Psychological training program, Guidelines for intervention 
program, Communication guidelines, facilitation guidelines, motivating 
guidelines, cognitive coaching, training environment, ethics of 
psychological training. 
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  : مقدمة
ـــــسیكولوجي         ـــــدخل ال ـــــرامج الت ـــــد مـــــن رســـــائل الماجـــــستیر شـــــاع اســـــتخدام ب  فـــــي العدی

لهـذا . والدكتوراه، ومن ثم كان ال بد من تأصیل وتعمیق الفهم لكیفیة إعـداد وتنفیـذ تلـك البـرامج
  . ُْأجریت دراستان سابقتان

  :تحدد هدف األولى في السؤال التالي
  ما معاییر جودة تصمیم البرامج السیكولوجیة؟

  )2006حسین الدریني، محمد كامل،     (                                   
  :وتحدد هدف الثانیة في السؤال التالي

  كیف یمكن التثبت من فعالیة المعالجة التجریبیة؟
  )2019حسین الدریني، (                                      

  :ًواستكماال لهذه السلسلة كان ال بد من اإلجابة على السؤال الثالث التالي
  هات االجرائیة لتنفیذ البرامج السیكولوجیة؟ما الموج

  .ًووفقا للترتیب المنطقي للدراسات الثالث تتبادل المقالتان الثانیة والثالثة أوضاعهما
ًصــممت الدراســة الحالیــة مــستفیدة مــن البــرامج المختلفــة التــي أشــرف علیهــا الباحــث  ْ َ ِّ ُ

وحتـى تكـون . طـر النظریـة المناسـبةالحالي ونفذها باحثو الماجـستیر والـدكتوراه، مـع تعمیـق لأل
  . الدراسة إجرائیة زودت بمجموعة من المالحق لالسترشاد بها

 التـي حاولـت وضـع إطـار - فى حدود اطـالع الباحـث –ًونظرا ألنها الدراسة األولى 
تنفیذي شبه شامل یعبر عن العدید من أنواع البرامج الـسیكولوجیة نتمنـى أن تـصلنا مقترحـاتكم 

  . الدراسات الثالثلتطویر هذه
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  :اإلطار التنفیذي للبرنامج
  : مســلماته

یستند اإلطار التنفیذي إلـى دعـائم مـشتقة مـن النظریـة أو اإلطـار النظـري الـذي قـام علیـه  – 1
  .البرنامج

 لـدى المـشاركین مجموعـات مـن الكفایـات المعرفیـة والوجدانیـة واألدائیـة التـي ینـدرج تحــت – 2
  .لمهارات الفرعیةكل منها مجموعة من ا

ً یهــدف البرنـــامج إلـــى تعـــدیل أو تغییــر أو دعـــم أو تنمیـــة بعـــض مــن تلـــك الكفایـــات وفقـــا – 3
ویتحقـق هـذا . وأهدافـه) الـخ.....تـدریبي، تعلیمـي، عالجـي، إرشـادي، ( لنوعیة البرنامج 

ٕباستخدام استراتیجیات منظمة ومتكاملة، توظف أنشطة موجهـة بأهـداف البرنـامج واطـاره 
  .ريالنظ

ٕ یخطط المیسر وینفذ المواقـف بنـاء علـى معرفتـه واتقانـه لإلطـار النظـري أو النظریـة التـي – 4
قـام علیهــا البرنـامج وخــصائص المـشاركین، ومــا یتمتــع بـه المیــسر مـن مهــارات وكفایــات 

لــذلك فإنــه یتخــذ عــدة قــرارات فــي ضــوء أخالقیــات . مرتبطــة بموضــوع البرنــامج وأهدافــه
  : لالتیسیر والتنفیذ مث

مـا المـستهدف؟ مــا دور المهـام التنفیذیــة؟ مـا دور المــشاركین؟ مـا متطلبــات التنفیـذ ســواء 
  بالنسبة لتغییر سلوك المشاركین، وتنفیذ المهام، وتوجیه التفاعل أثناء المواقف التنفیذیة؟ 

  :أبعــــاده
فاعالت  والت-ً للبرامج عموما - یوضح التصور المقترح التالي أبعاد اإلطار التنفیذي 

  .المتبادلة بینها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

تغییر 
 السلوك

 )المهمة(التأثیــر 

  المشاركون 
 )العالقات(

  االستراتیجیات
 )اإلجراءات(
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  :)1(تغییر السلوك : ًأوال
إن هــذا یمثــل الهــدف النهــائي للبرنــامج الــذي لــن یتحقــق إال إذا تفاعلــت األبعــاد مــع 

ًبعضها البعض تفاعال موجها إیجابیا بناء في ضوء األهداف اإلجرائیة لجلسات البرنامج ّ ً ً.  
معرفــة المـــشارك الواقعیــة بإمكاناتـــه ومواضــع قوتـــه یتــضمن تغییــر الـــسلوك الــوعي الـــذاتي أي 

  .أوضعفه وتوقعاته المرتبطة بالموضوع األصلي للبرنامج
  : العالقات بین المشاركین: ًثانیا

تتـــضمن التعـــاطف والرغبـــة فـــى المـــشاركة، والتعامـــل الفعـــال مـــع اآلخـــرین، ومراعـــاة 
  .وتوظیف ما بینهم من فروق فردیة

  :المهمة أو التأثیر: ًثالثا
تـشیر إلـى التــدریبات واألنـشطة التـي تنفــذ أثنـاء الجلـسات والمــصممة لتحقیـق أهــداف 

  .البرنامج
  :االستراتیجیات: ًرابعا

الخطط التنفیذیة التي یستخدمها المیسر سـواء للتحفیـز، وللتـدریب العقلـي والوجـداني، 
نظـــیم الفیزیقـــي وللتعامـــل أثنـــاء الحـــوار واالتـــصال مـــع األنـــواع المختلفـــة مـــن المـــشاركین، وللت

  .والسیكولوجي لموقع التنفیذ وبیئته
  :موجهات التنفیذ

للقـــائم علـــى تنفیـــذ البرنـــامج أدوار متعـــددة فهـــو المـــنظم والمخطـــط للموقـــف، والمنفـــذ 
ًلألنــشطة، والموظـــف لإلســـتراتیجیات، والمقــوم لـــألداءات، كـــل هــذا تحقیقـــا ألهـــداف البرنـــامج ِّ .

فــــاءه وفاعلیــــة یجــــب أن یقــــوم بعــــدة مجموعــــات مــــن ولكــــي یــــستطیع القیــــام بهــــذه األدوار بك
المجموعة األولى تصلح ألي برنامج، أي أنها إجراءات عامـة كاالتـصال والتیـسیر . اإلجراءات

أمـــا المجموعـــة الثانیـــة فهـــي الزمـــة لتنفیـــذ برنـــامج ذي صـــیغة خاصـــة أي . والتحفیـــز وغیرهـــا
الـخ، عالجـي قـائم ....ف أم التلقین تدریبي قائم على االكتشا(مرتبطة بطبیعة ونوعیة البرنامج 

الــخ، إرشــادي متمركــز حــول العمیــل أم ..... علــى العــالج المعرفــي الــسلوكي أم  الجــشطلتي 
  ).الخ..... المرشد 

وتعـرض الدراسـة الحالیــة لـبعض اإلجـراءات العامــة التـي تجـب مراعاتهــا عنـد تنفیــذ            
  .أي برنامج

  
                                         

 Seal , Neuman  میة اإلجتماعیة الوجدانیة من إعدادهذا التصور المقترح مشتق ومعدل من نموذج للتن) 1(

, Scott , Royce , 2010  بتصـرف (2013السید جوده شاهین، في جوده.( 
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  )1ملحق (االتصال : ًأوال
  (Johnson, 1972)ملیة االتصال سبعة مكونات  لع-أ 

 األهداف واألفكار والمشاعر والمعلومات التي یرید المرسل نقلها إلى – 1
  .المستقبل

  .  ترجمة المرسل لرسالته ووضعها في صورة مالئمة ومناسبة لإلرسال– 2
  . إرسال الرسالة إلى المستقبل– 3
  . نقل الرسالة عبر قناة اتصال– 4
قبال المستقبل للرسالة، والقیام بفك شفراتها والتوصل إلى مضمونها  است– 5

یتوقف هذا على مدى فهم المستقبل للرسالة وعلى الهدف من . وتفسیرها
  .الرسالة

  ".داخلیا" استجابة المرسل للرسالة – 6
  ".االضطراب"، "الخلط" تتأثر الرسالة عند تداولها بمجموعات من عوامل – 7

ٕوعـــات اتجاهـــات المرســـل واطــاره المرجعـــي ومـــدى مالءمـــة الكلمـــات أول هــذه المجم
  .والمصطلحات للتعبیر عن الرسالة

والمجموعــة الثانیــة مــن عوامــل الخلــط واالضــطراب هــي اتجاهــات المــستقبل وخلفیتــه 
وتتكـــون المجموعـــة الثالثـــة مـــن . ٕوخبراتـــه واطـــاره المرجعـــي التـــي تـــؤثر فـــي فـــك شـــفرة الرســـالة

 نقــل الرســالة، عیــوب نطــق المرســل، التــصرفات غیــر المناســبة مثــل مــستوى الــضوضاء أثنــاء
هــذا ویعتمــد نجــاح عملیــة االتــصال علــى مقــدار الــتحكم فــي عوامــل الخلــط . التملمــل والتــشتت

  .والتشتت الحادثة في الموقف التنفیذي
  : الموجهات التنفیذیة لالتصال الناجح–ب 

ـــة جـــدا یـــصعب وضـــوح الرســـالة أي الحجـــم المناســـب للرســـالة بحیـــث ال .1  تكـــون طویل
ولوضــوح الرســالة یجــب أن . اإللمــام بأطرافهــا وال قــصیرة جــدا یــصعب فــك غموضــها

. تتناسب مع اإلطـار المرجعـي للمـستقبل أي مـع معلوماتـه وخبراتـه ونـضجه المعرفـي
ًفلــو أن باحثــا یــدرب مجموعــة مــن األطفــال علــى مــا وراء المعرفــة یكــون مــن الخطــأ 

أمــــا إذا كــــان التــــدریب .  عــــن مكونــــات مــــا وراء المعرفــــةتقــــدیم درس نظــــري مجــــرد
ــــف ألن اإلطــــار  لمجموعــــة مــــن المتخصــــصین فــــي الدراســــات النفــــسیة فــــاألمر یختل
المرجعــــي لألطفــــال یختلـــــف عــــن اإلطــــار المرجعـــــي للمتخصــــصین فــــي الدراســـــات 

 .النفسیة
ة أن تكون الرسالة محددة ووافیة أي تتضمن كل المعلومات المتعلقة بموضوع الجلس .2

ًفلو أن باحثا یدرب . وهدفها والتي یحتاجها المستقبل لكي یفهم مضمون الرسالة
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مجموعة من طالب المرحلة الثانویة على ما وراء االنفعال یجب علیه أن یحدد 
 .ٕلغویا ونفسیا واجرائیا" االنفعال"، "بما وراء"بدقة ما المقصود 

ي وغیـــر اللفظـــي، ألن عـــدم الحـــرص علـــى االتـــساق  بـــین أســـالیب االتـــصال اللفظـــ .3
االتساق یؤدي إلى غموض الرسالة فال یعـرف المـستقبل هـل یـستجیب للـشق اللفظـي 

ًفلـو أن میـسرا ینفـذ برنامجـا لإلرشـاد النفـسي یجـب علیـه . أم غیر اللفظي من الرسـالة ً
ــــة لمــــشاعر  ــــد تقــــدیم المــــساعدة أن یكــــون باســــما ومعبــــرا عــــن مــــشاركته الوجدانی ًعن ً

ًدما اإلیمــاءات واإلشــارات وأوضــاع البــدن المناســبة باإلضــافة إلــى المــستقبل، ومــستخ
 .التعبیر اللفظي

تقدیم الرسالة أكثر من مرة باستخدام وسائط متعـددة مثـل الـصور والرسـوم والقـصص  .4
الخ؛ ألن هذا یتضمن استخدام أكثـر مـن حاسـة ممـا یـؤدي إلـى وضـوح الرسـالة .... 

 .لدى المستقبل
ستقبلین عما فهموه من الرسالة، ألن هـذا یـؤدي إلـى وجـود طلب تغذیة راجعة من الم .5

فعنـد تـدریب مجموعــة مـن طلبـة الجامعـة علــى . فهـم مـشترك بـین المرســل والمـستقبل
التفكیــر المنظــومي وبعــد عــرض نمــاذج للمنظومــات یطلــب المــدرب مــن المــستقبلین 

 .تعریف المنظومة
وصــف الــسلوك بدقــة دون عنـد التعلیــق علــى الرســائل الــصادرة مــن المــستقبلین یجــب  .6

أمـا التفــسیر . تقییمـه أو تفـسیره ألن التقیـیم یــؤدي إلـى كـف المـستجیب عــن المـشاركة
 .ًفإنه سیكون ذاتیا معبرا عن وجهة نظر المدرب أو المیسر

األفضل في هذه الحالة إعادة صیاغة ما یقوله المـستجیب علـى نحـو یوضـح ویتـرجم 
دة الــصیاغة أن یــضع المــدرب أو المیــسر وتتــضمن إعــا. اإلطــار المرجعــي للمتحــدث

  .نفسه مكان المتحدث ویناقشه في مضمون الرسالة للوصول إلى فهم مشترك
أو ، أو اإلقـالل مـن الحـدیث، تجنب عوائق االتصال مثل كثـرة الحـدیث واإلطالـة فیـه .7

عدم اإلصغاء للمتحدث، أو تغییر وتـشویه مـضمون الرسـائل المـستقبلة، أو الـسخریة 
 .لمشاركمنها أو ا

 (Johnson – Johnson, 1975)   الموجهات التنفیذیة إلدارة الحوار-ج 
الحــوار هــو نقــاش بــین شخــصین أو أكثــر، یقــوم علــى األخــذ والعطــاء المتبــادل بــین 

ًوحتى یكون الحوار مجدیا یجب. المشاركین ْ ُ:  
  . أن یدور حول مشكلة أو أمر مشترك بین الجمیع ومرتبط بأهداف البرنامج– 1
  . تشجیع كل األعضاء على المساهمة واالشتراك في الحوار– 2
  . الوضوح واألمانة في التعبیر عن األفكار والمشاعر– 3
  . اإلنصات باهتمام إلسهامات االفراد، مع تقدیر واحترام وجهات النظر المخالفة– 4
  .  توضیح أوجه االتفاق واالختالف في األراء– 5
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تراضـــات الـــضمنیة ألراء المـــشاركین ومناقـــشتها بـــدون  إبـــراز األطـــر المرجعیـــة واالف– 6
  .هجوم

  . ال یعني عدم االتفاق في اآلراء نبذ أصحابها– 7
  . التوفیق والتكامل اإلبداعي بین اآلراء ووجهات النظر المختلفة– 8
  . االستجابة البناءة لمشاعر المشاركین والتوفیق بینها– 9

  .ثناء الحوار الحرص على مستوى مناسب من التوتر أ– 10
  . تشجیع المساهمة االبتكاریة لألعضاء– 11
ـــــین األعـــــضاء وتعـــــالج - 12 ـــــادل ب ـــــول أو آراء تحقـــــق الرضـــــا المتب ـــــى حل   التوصـــــل إل

  .الموضوع أو المشكلة موضع الحوار
  )1985سیف الدین عبدون، ( الموجهات التنفیذیة للتفاعل الجماعي –د 

ماعــة حتــى یــتم نقــل اآلراء والمــشاعر التفاعــل هــو تبــادل المثیــرات بــین أعــضاء الج
  :ولتوجیه التفاعل یجـب. واألفكار
  . استماع كل عضو في الجماعة إلى استجابات اآلخرین– 1
  . أن یفكر كل عضو مع زمالئه، مع تجنب الجدال أو النقاش المتهور– 2
 تجنـــب وجـــود مـــدى واســـع مـــن اآلراء المختلفـــة؛ ألن هـــذا یـــصعب اتفـــاق الجماعـــة – 3

  .ل إلى قرار نهائيوالوصو
  .  فحص جمیع األعضاء لما توصلت إلیه الجماعة– 4
 تجنـــب افتـــراض الخطــــأ أو الـــصواب فــــي آراء أي شـــخص عنــــدما تحتـــدم المناقــــشة – 5

  .والحوار
  . تشجیع مناقشة اآلراء والمقترحات في حوار بناء– 6
  )2ملحق (التیســــیر : ًثانیا

ـــــسر المـــــشاركین أو ( المـــــساعدة لآلخـــــرین هـــــو الـــــشخص الـــــذي یقـــــدم: Facilitatorالمی
إنـه . لكي یغیروا من بعض أداءاتهم بناء على تنمیة ما لـدیهم مـن إمكانـات وقـدرات) المتدربین

ًلـــیس مقومـــا أو محكمـــا علـــى أداء المـــشاركین، ولـــیس مـــسیطرا یـــتحكم فـــي كـــل مـــا یـــدور فـــي  ً ُ ًِّ َ ِّ
ُكمـا أنـه المتخـصص الـذي یـسخر . ًالجماعة، كما أنه لیس متسیبا یترك األمر كلیة للمـشاركین ِّ َ ُ

إنــه . ًكــل مــا لدیــه مــن مهــارات وكفــاءات وخبــرات لخدمــة المــشاركین تحقیقــا ألهــداف البرنــامج
المهنــدس االجتمــاعي الــذي یخطــط ویــنظم المواقــف واألنــشطة، والــذي یتنبــأ بالمــشكالت التــي 

همــه لــدینامیات یحتمــل ظهورهــا أثنــاء البرنــامج ویعمــل علــى مواجهتهــا ببــصیرة مــستمدة مــن ف
  .العمل مع الجماعات
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-Selfوالمیــسر النــاجح یتقبــل المــشاركین ویــشجعهم ویــساعدهم علــى اختبــار ودراســه ذواتهــم 
examinationویتعاون معهم ویوجههم بمرونة نحو تحقیق أهداف البرنامج .  (Gottman 

& Leiblums, 1973) 
لــى طبیعتــه بــال تكلــف، وأن یكــون یتــصف المیــسر النــاجح بالواقعیــة أي أن یكــون ع          

إن هـذا نـوع . ًسلوكه متسقا مع مشاعره، وأن ینظر إلى كل مـشارك علـى أنـه شـخص ذو قیمـة
الفهـم "وثمـة خاصـیة أخـرى للمیـسر هـي . مـن الرعایـة والعنایـة بالمـشارك دون تـسلط أو سـیطرة

لمــشارك للمــشارك بـأن یــضع نفـسه موضــع المـشارك فــیفهم األمـور مــن وجهـة نظــر ا" العطـوف
  )1982جابر عبدالحمید، سلیمان الخضري، فوزي زاهر، . (الذاتیة ال من وجهة نظر المیسر

  : أدوار المیسر
  : Advocate المشایع – 1

ًیشایع المیسر ویتبنى إطارا فكریـا معینـا یوضـع البرنـامج بنـاء علیـه، سـواء مـن حیـث  ً
  .الخ...أهدافه أو إجراءاته 

  : Expert الخبیر – 2
لمیـــسر رصـــید مـــن الخبـــرة األكادیمیــة والعلمیـــة واألدائیـــة المرتبطـــة بالموضـــوع لــدى ا

وبالتـالى یـزود المـشاركین بالمعلومـات الالزمـة فـى . الذى صمم البرنامج فى إطاره وبناء علیـه 
  .التوقیتات المناسبة ، ویدربهم على األداءات باألسلوب والطریقة المناسبة لهم 

  : Stimulator المثیر – 3
تثیر المشاركین أثنـاء تنفیـذ البرنـامج، وهـذا معنـاه أنـه یختـار المثیـرات ذات الـصلة یس

بموضـوع البرنـامج والتـي تتناســب مـع المـشاركین، وأن یقـدمها بالطریقــة وفـي التوقیـت وبالكمیــة 
 .المناسبة

  :Change agent مسئول التغییر – 4
 إلحــــداث التغییــــر  وهـــذا یتــــضمن تقــــدیر المــــستوى المبـــدئي للمــــشاركین، والتخطــــیط

 ;Bell). المنـشود فــي أداءات المـشاركین، وتنفیــذ مـا خططــه، وتقیـیم مقــدار تغیـر المــشاركین
Nadler, 1984) 

  :المهارات األساسیة للمیسر
،  Supportive القـدرة علـى تـوفیر منـاخ نفـسي آمـن قـائم علـى التواصـل الـدافئ الـداعم– 1

یـؤدي هـذا . تقبـل المـشاركین كـل بفردیتـهوالتعاطف المصحوب بالفهم الـدقیق لألفـراد، و
  .المناخ إلى انفتاح المشاركین والثقة والرغبة في التجریب والتغییر

 تزویـــد المـــشاركین بتغذیـــة راجعـــة بنـــاءة عـــن آدائهـــم فـــي التوقیتـــات وبالطریقـــة والكمیـــة – 2
وصــف الــسلوك دون تقییمــه، ممــا یــساعد المــشارك علــى " َّبنــاءة"ویقــصد بـــ . المناســبة

وعلــى أن تقــدم التغذیــة . Self-examinationنخــراط فــي اختبــاره لذاتــه وألداءاتــه اال
  .الراجعة بما یتناسب مع اإلطار المرجعي للمشارك
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.  تقدیم نمـوذج للـسلوك المتوقـع أداؤه مـن المـشاركین أثنـاء البرنـامج أو عنـد االنتهـاء منـه– 3
المیـسر والمـشاركین، كمـا یزیـل إن تقدیم هذا  النموذج یزیـد مـن التفاعـل اإلیجـابي بـین 

  .رهبة المشاركین من تعلم وممارسة الخبرات الجدیدة
 تـــصمیم المواقـــف التنفیذیـــة المناســـبة للموضـــوع فـــي ضـــوء أهـــداف البرنـــامج واألهـــداف – 4

فعنــد تــدریب المــشاركین علــى الــتعلم باالكتــشاف ال یجــب تــصمیم . اإلجرائیــة للجلــسات
  . المشاركة وسیادة الجو األوتوقراطي التسلطيالمواقف على نحو یغلب علیها نقص

ویتحقـــق ذلـــك بتزویـــد المـــشاركین .  التعامـــل اإلیجـــابي مـــع مـــا یثیـــره الموقـــف مـــن قلـــق– 5
ویــؤدي اســتخدام . ُبــالخبرات والمعلومــات األساســیة التــى تبنــى علیهــا الخبــرات الجدیــدة

 بتغذیـــة راجعـــة النمذجـــة كـــذلك إلزالـــة رهبـــة جـــدة المواقـــف، كمـــا أن تزویـــد المـــشاركین
مناسبة تشعرهم بمقدار تقـدمهم، وتـوفیر المنـاخ النفـسي اآلمـن یـسهم فـي الـسیطرة علـى 

  .قلق المشاركین حتى ال یرتفع مستواه فیعرقل األداء
ً العمــل مــع المــشاركین كــأفراد أحیانــا وكجماعــة واحــدة أحیانــا أخــرى وذلــك تبعــا لتخطــیط – 6 ً ً

وهـــــذا یقتـــــضي إتقـــــان المهـــــارات الخاصـــــة . تالبرنـــــامج واألهـــــداف اإلجرائیـــــة للجلـــــسا
  .بدینامیات الجماعة وكیفیة العمل بها وتوظیفها

 المیــسر وفحــص مـــشاعره كإنــسان، واستبــصاراته بالعمـــل Assess القــدرة علــى تقـــدیر – 7
وبأداء المشاركین، ودرجة صالحیة إطاره المعرفي والمفـاهیمي ومهارتـه األدائیـة للعمـل 

فالشخــصیة المتــسلطة ال تــصلح لتــدریب اآلخــرین علــى . دم فیــهولطبیعــة البرنــامج والتقــ
والمیـــــسر الـــــذي ال یـــــستطیع تـــــذوق األدب ال یـــــصلح لتنمیـــــة . ممارســـــة الدیمقراطیـــــة

  .االبتكاریة األدبیة لدى المشاركین
(Johnson & Johnson, 1975)  

  :درجات ومستویات التیسیر
 –ین قطبین هما التیسیر یتحرك المیسر أثناء تنفیذه للبرنامج على محور یمتد ب

  .اإلخبار، مارا باالستشارة ثم التوجیه
  التیسیر                                                           اإلخبار

  االستشارة           التوجیه
وتكـون حركتـه بنــاء علـى مــا لـدى المـشاركین مــن كفایـات وخبــرات ومهـارات الزمــة            

ي البرنــامج، ودرجــة جــدة وصــعوبة األداءات التنفیذیــة المتوقعــة مــنهم، ومــستوى كنقطــة بــدء فــ
ــــسفة التــــي یــــستند لهــــا  ــــامج، والمنحــــى أو اإلطــــار أو الفل ــــاء البرن تقــــدم ونــــضج المــــشاركین أثن

  .الموضوع الذي قام البرنامج على أساسه
بـات ٍوفي حركـة المیـسر ینتقـل إلـى االستـشارى وهـو أسـلوب عـال فـي االهتمـام بالواج

ثــم ینتقــل إلــى التوجیــه الــذي یقــدم فیــه المیــسر توجیهــات مباشــرة ومحــددة . والعالقــات اإلنــسانیة
  .باإلضافة إلى دعم وتأیید للمقومات اإلنسانیة أثناء التنفیذ
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ًوأخیــرا یــصل إلــى قطــب اإلخبــار وهــو أســلوب تــوجیهي مباشــر یتكــون مــن ســلوكیات 
 تحدیـد األهـداف، إخبـار المـشاركین بمـا یجـب أن معینة مثل تحدید األدوار، تقـدیم االرشـادات،

إن هذا معناه أن یتصف المیسر بـأعلى درجـات المرونـة أثنـاء التنفیـذ، . یقوموا به ومتى وكیف
  ) 1988جیرى جراى، (فهو قائد إنساني موقفي 

  )3ملحق  ( Motivatingالتحفیز : ًثالثا
ى أدائهـــم أثنـــاء تنفیـــذ لتحفیـــز المـــشاركین فـــي البرنـــامج الـــسیكولوجي أثـــر كبیـــر علـــ

یــــؤدي التحفیــــز إلــــى تكـــوین رابطــــة بــــین المــــشارك والمهـــام، تلــــك الرابطــــة تتوســــط . الجلـــسات
تــؤدي تلــك الرابطــة إلــى تنـــشیط . العالقــات بــین كــل مــن المــشارك والــسیاق واإلنجــاز النهــائي

دمـه كمـا تـؤدي إلـى تقـدیر المـشارك لمـستوى تق. السلوك، وتوجیهه نحو تحقیق أهداف البرنامج
خالل جلسات البرنامج، وبالتالي إلى شعوره بدرجات متفاوتة من السرور والرضـا بإنجـازه أثنـاء 

هـذا ویـؤدي التحفیـز إلــى خلـق بیئـة مطمئنــة وآمنـة وهادفـة ممـا یــسهم فـي خفـض تــوتر . األداء
  .المشارك وقلقه أثناء تنفیذ البرنامج

ــــالتحفیز مجموعــــة االســــتراتیجیات  ــــة التــــي  أي الخطــــط التن–یقــــصد ب ــــة المتكامل فیذی
 المــشاركین وحــثهم علــى المــشاركة الفاعلــة فــي أداء  Stimulateیوظفهــا المیــسر الســتثاره 

  .المهام واالستمرار في أدائها نحو تحقیق أهداف البرنامج
  :شروط التحفیز

ــــه تجمعــــات متــــسقة مــــن المعــــارف والمعلومــــات  ــــى البرنــــامج ولدی ــــأتي المــــشارك إل ی
ولما كان هدف البرنامج إحداث تغییـر معـین لـدى المـشارك، فـإن ذلـك . والمشاعر واالتجاهات

یعرضه إلى معارف ومعلومات بل ومـشاعر واتجاهـات قـد ال تتـسق مـع مـا لدیـه مـن تجمعـات 
، ممــا یزیــد مــن Cognitive dissonanceیــؤدي هــذا إلــى عــدم اتــساق معرفــي . ســابقة

  .مستوى توتره وقلقه
 تــسهم فــي تخفیــف قلــق المــشاركین فــإن التحفیــز إذا كــان التیــسیر مــن العوامــل التــي

المستمر وبالدرجة المناسبة یسهم في عدم زیادة أو ارتفاع هذا القلق للدرجة التي تعیـق األداء، 
  .ًوفقا لقانون یركس ودودسون

  -:ولكي یؤتي التحفیز الثمار المرجوة منه یجب أن تتوافر فیه شروط معینة
ً أن یكون التحفیز مرشدا – 1 َّ َ فـالتحفیز . ًأى مبنیا وقائما ومستمدا من اإلطار النظـري للبرنـامجُ

المرتبط بكیفیة التعامل مـع مواقـف اإلحبـاط والفـشل یمهـد لبرنـامج سـیكولوجي عـن تنمیـة 
والتحفیـز المـرتبط بالقـدرة علـى مـشاركة ). 1983صفاء األعسر وآخرون، (دافع االنجاز 

فـؤاد أبوحطـب، آمـال (لـتعلم اإلنـساني االجتمـاعي اآلخرین یدعم تنفیذ برنـامج قـائم علـى ا
  )2000صادق، 

فــالتحفیز المبنــي .  أن یكــون التحفیــز وظیفیــا لخدمــة البرنــامج ســواء للتمهیــد لــه أو أثنائــه– 2
ذلــك ألن فعالیــة . علــى فعالیــة الــذات یمهــد لبرنــامج ســیكولوجي عــن الــتعلم ذاتــي التنظــیم
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 الــسیطرة علــى مجریــات حیاتــه ومــا یواجهــه مــن الــذات تعنــي االعتقــاد بقــدرة الفــرد علــى
وتتحقــق تلــك الوظیفیــة إذا ارتــبط التحفیــز . تحــدیات؛ ممــا یعــزز الــشعور بالجــدارة الذاتیــة

فـــالتحفیز المبنـــي علـــى فعالیـــة . بالفائـــدة الشخـــصیة التـــى یجنیهـــا المـــشارك مـــن البرنـــامج
فـــاءة األكادیمیــة الذاتیـــة الــذات یــدعم الكفـــاءة األكادیمیــة الذاتیـــة للمــشارك؛ إذ یقــصد بالك

ـــه عنـــد  اعتقـــاد أو إدراك الفـــرد لمـــا لدیـــه مـــن إمكانـــات تمكنـــه مـــن ضـــبط مـــشاعره وأفعال
  )2007فتحى الزیات، (التعامل مع المواقف والمهام والمشكالت واألهداف األكادیمیة 

وثمـة زاویـة أخــرى ألثـر ارتبـاط التحفیــز بالفائـدة الشخـصیة التــي یجنیهـا المـشارك فــي 
ففـي دراسـة . امج، تتجلى في دور التحفیز في تحقیق وتعـدیل قـدر مـن توقعـات المـشاركینالبرن

عـن أثــر برنـامج إرشــادي دینـي فــي تخفیــف بعـض األعــراض االكتئابیـة لــدى عینـة مــن طــالب 
الجامعــة، یتوقــع المــشارك أنــه ســیتعلم بعــض المهــارات ویكتــسب معلومــات عــن التعامــل مـــع 

 على المیـسر تحفیـز المـشاركین بالقـدر الـذي یحقـق أو یعـدل یكون. بعض األعراض االكتئابیة
ً على نحو یجعلهم أكثر حرصا علـى المـشاركة اإلیجابیـة - بال إفراط أو تفریط -من توقعاتهم 

  .الفعالة
ًفمــثال یتمیــز مرتفــع .  بنــاء علــى خــصائص المــشاركین وســماتهم یتحــدد مــستوى التحفیــز– 3

بـة قویـة للـتعلم، وأن یبنــي بیئـة تعلیمیـة محببـة، وینمــي التنظـیم الـذاتي للـتعلم بـأن لدیــه رغ
ًإحــساسا إیجابیــا نحــو المهمــة التــى یؤدیهــا، ویخطــط ویــتحكم ویوجــه الجهــد والوقــت ألداء 

ً وفقـــا لمـــستوى التنظـــیم –إن هـــذا یتـــضمن أن ییـــسر التحفیـــز انـــدماج المـــشارك . المهمـــة
ً اندماجا نشطا بال نقصان أو م–الذاتي للتعلم لدیه    .بالغةً

 یجــب تنویــع وســائطه مــا بــین - قبــل وأثنــاء تنفیــذ البرنــامج – لمــا كــان التحفیــز مــستمرا – 4
كـذلك یجـب االنتقـال تـدریجیا مـن التحفیـز المـستمد مـن خــارج . معرفیـة ووجدانیـة وحركیـة

فــإذا كــان التحفیــز الخــارجي یعتمــد علــى تقــدیم . المــشارك إلــى التحفیــز النــابع مــن داخلــه
كالمكافــآت، فــإن التحفیــز الــداخلي ذاتــي یقــوم علــى شــعور المــشارك بوظیفیــة المعــززات 

البرنامج له وشعوره بالسرور والرضا الناتج من مشاركته اإلیجابیة ومستوى مـا یبلغـه مـن 
والتحفیز الداخلي الـذاتي قـد یكـون معرفیـا كاإلحـساس بالرضـا الناشـئ مـن . كفاءه وفعالیة

ه، وقــد یكـون تأثیریـا كاإلحــساس باالسـتثارة الناتجـة عــن تغیـر الـسلوك وتحقیــق الهـدف منـ
  )1998عبدالرحمن مصیلحي،  ( .أداء أنشطة البرنامج مثل التذوق الجمالي أو األدبي

تبــدأ اســتمراریة التحفیــز قبــل تنفیــذ البرنــامج بــالتخطیط لهــا وتحدیــد متطلبــات تنفیــذها، 
لمحفـزة وتقییمهـا باسـتمرار، وعنـد قـرب انتهـاء أما أثناء التنفیذ فتكـون باسـتخدام االسـتراتیجیات ا

  .البرنامج بتقدیم تغذیة راجعة بحیث تصبح بعد ذلك تغذیة راجعة ذاتیة
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 (Dornyei, 2001): متطلبات التحفیز
 .تبني المیسر ممارسات سلوكیة وتنفیذیة مناسبة .1
 .یم الهدامإیجاد بیئة میسرة تتسم باالطمئنان والمرح واألمان النفسي والخلو من التقی .2
 .وجود معاییر محددة واضحة ومعروفة ومناسبة للعمل كأفراد وكجماعات .3

  :بعض استراتیجیات التحفیز
االتفـــاق بـــین المیـــسر والمـــشاركین علـــى قواعـــد للعمـــل أي القواعـــد المنظمـــة لـــسلوك  .1

 .المشاركین أثناء تنفیذ البرنامج والتبعات التى تترتب على مخالفتها
ذاتي ووعــي المــشاركین بأهــداف البرنــامج وأثــر تحققهــا فــي رفــع مــستوى االهتمــام الــ .2

 .سلوكهم
تنمیــة االتجاهــات اإلیجابیــة نحــو التفاعــل البنــاء واألخــذ والعطــاء المتبــادل، وتوظیــف  .3

 .المشاركین لمعلوماتهم ومهاراتهم بفعالیة وكفاءة
مـنهم التدرج في مواجهة توقعات المشاركین كلما تقدم تنفیذ البرنامج، وكذا المطلـوب  .4

 .إنجازه بالتحدید والوضوح في كل مرحلة
ًالحرص على عدم تشتیت الجهـود بعیـدا عـن مـسار تحقیـق أهـداف البرنـامج حتـى ال  .5

إن هــذا یقتــضي التــذكیر باألهــداف العامــة . یــشعر المــشاركون بالــضیاع أو اإلحبــاط
 .للبرنامج من حین آلخر ثم باألهداف الخاصة للجلسات وعالقتها ببعضها البعض

 .لعمل على توظیف مواضع القوة لدى المشاركین على نحو یحقق أهداف البرنامجا .6
مــساعدة المــشاركین علــى تكــوین تــصورات ومعتقــدات واقعیــة عــن المطلــوب اكتــسابه  .7

 .وتحقیقه من البرنامج خالل جلساته
 .تنویع اإلستراتیجیات التنفیذیة بما یتفق مع موضوع البرنامج وأهدافه ومراحله .8
ى مـــصادر القلـــق والتـــوتر أثنـــاء التنفیـــذ باســـتخدام التـــشجیع علـــى تقبـــل الـــسیطرة علـــ .9

األخطـــاء والتعامــــل معهـــا وتــــصحیحها، وجعـــل أســــالیب التقـــویم ومــــستویاته شــــفافة، 
 .كل هذا في إطار موضوع البرنامج وأهدافه. وتشجیع التعاون

ى نحـو زیادة وعي المشاركین بأهمیـة التحفیـز الـذاتي وتبنـي وتطبیـق إسـتراتیجیاته علـ .10
أي االســـتغالل األمثـــل (یـــؤدي بهـــم إلـــى تحقیـــق أهـــداف البرنـــامج وتحقیـــق ذواتهـــم 
ًلطاقاتهم وامكاناتهم لتحقیق النجاح الذي یناسب كال منهم ٕ.( 

 .تشجیع العزو السببي المرتبط بالجهد ألنه قابل للتطویر .11
تنفیــذ ٕتزویـد المـشاركین بتغذیــة راجعـة معلوماتیــة وارشـادیة عـن أدائهــم مـع التقــدم فـي  .12

  )Dornyei, 2001بتصرف (  .جلسات البرنامج
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  )4ملحق (Cognitive Coaching  )1(التدریب المعرفي : ًرابعا
الهـــدف األساســـي ألي برنـــامج ســـیكولوجي تـــدخلي هـــو إحـــداث تغییـــر مقـــصود فـــي 

ولما كان للسلوك مكونات ثالثة أساسـیة هـي المعرفـة والوجـدان والنـزوع  أو . سلوك المشاركین
هـذا التغیـر المعرفـي یتـرجم . ًفإن التغیر السلوكي المتوقع ال بد أن یتضمن تغیرا معرفیااألداء، 

مــن هنــا فــإن التــدریب المعرفــي یعتبــر . فــي صــورة أداءات إجرائیــة تعبــر عــن أهــداف البرنــامج
  .الخ.....ًمقوما أساسیا لتنفیذ أي برنامج أیا كان نوعه تعلیمي أو إرشادي أو عالجي 

ومـشارك، یقـدم فیـه ) میـسر( المعرفي نوع من الحوار السقراطي بـین مـدرب والتدریب
المیــسر مجموعــة منتقــاة مــن األســئلة المفتوحــة المرتبــة بطریقــة معینــة بحیــث تــساعد المــشارك 

فالتـدریب المعرفـي هـو عالقـة تفاعلیـة قائمـة علـى المـشاركة اإلیجابیـة بـین . على تولید األفكـار
 ودعـم empowerالعالقـة عـدة إسـتراتیجیات تهـدف إلـى تقویـة تستخدم تلـك . مدرب ومشارك

المــشاركین لزیــادة قــدرتهم علــى تأمــل أداءاتهــم المعرفیــة والمــا وراء معرفیــة لتطویرهــا وتوظیفهــا 
إن هذا معناه أن التدریب المعرفـي طریقـة للتفكیـر والعمـل . بفاعلیة متزایدة تنعكس في أداءاتهم

  .ًمعا
دة كبیـــرة فــي فهــم المــشارك لذاتـــه والتعــرف علــى إمكاناتـــه والتــدریب المعرفــي ذو فائــ

الكامنــة ثــم توظیفهــا بفاعلیــة مــن أجــل تطــویر ذاتــه، مــن خــالل إنجــازه للمهــام التنفیذیــة علــى 
ًلـیس هـذا فحـسب بـل ویعـد التـدریب المعرفـي أعلـى إسـهاما فـي . طریق تحقیق أهداف البرنامج

  .والجدول التالي یوضح ذلك. انتقال أثر التدریب بالمقارنة بأسالیب أخرى
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
، وهـذا  هـو المـدرس الخـصوصيCoach ـن الـ؛ إذ إ بالتدریب ولیس التـدریسCoachingترجم مصطلح ) 1(

 التعامل مع المدرسین يوهذا المنحى یستخدمه الموجهون والمشرفون ف .ال یتماشى مع غالبیة برامج التدخل
 .Clinical supervision ي التوجیه أو اإلشراف اإلكلینكةعند ممارس
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  انتقال أثر التدریب بناء على نوع التدریب

لنمو %  نوع التدریب
 المهارات

النتقال أثر % 
 التدریب

 5 –صفر 5 المعلومات/ قائم على النظریة 
 5 5 النمذجة/ قائم على النظریة 

 5 90 التغذیة الراجعة/الممارسة/النمذجة/قائم على النظریة
التغذیة / الممارسة / النمذجة / على النظریة قائم 

 90 – 75 90 التدریب المعرفي/ الراجعة 

 (Henry,A., 2012 )  
 ,Edwads, et al., 1998 & Costa) :مسلمات التدریب المعرفي

Garmston, 1997)  
رصـــید هائـــل مـــن اإلمكانـــات المعرفیـــة والمـــاوراء معرفیـــة " فـــرد" لـــدى كـــل إنـــسان – 1

 .الكامنة
نــسان قــادر علــى التغییــر واإلرتقــاء طــوال الحیــاة عنــدما یتأمــل ذاتــه وخبراتــه  كــل إ– 2

 .الخ...
بــل هــو ) المیــسر(یتبعهــا أو یــستخدمها المــدرب " وصــفة" الموقــف التــدریبي لــیس – 3

 .موقف إنساني تفاعلي مرن هادف
 . للتدریب المعرفي مكونان هما المكون المعرفي، والمكون ما وراء المعرفي– 4
یــسر أو المــدرب والمــشاركین هـــو انعكــاس لمهــارات وجدانیــة وعملیـــات  ســلوك الم– 5

 .معرفیة
 الكفــاءة، المرونـــة، الـــوعي، والعمـــل مـــع اآلخـــرین هـــي حـــاالت عقلیـــة قابلـــة للنمـــو – 6

إنهــا مــصادر للطاقــة یعتمــد علیهــا المــدرب ویوظفهــا ویطورهــا، لــذا . ولنقلهــا لآلخــرین
 .فهي محور التدریب المعرفي

ن الفـرد النظــر فــي ذاتـه ومــا یمــر بـه مــن خبــرات لمزیـد مــن الفهــم  التأمـل هــو امعــا– 7
واستجالء جوانبها، والتعلم منها، وتوظیف ما یصل إلیه في المـستقبل، إنـه رحلـة بـال 

 .نهایة من أجل التطویر واالرتقاء
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  :أهداف التدریب المعرفي
  :یسعى التدریب المعرفي إلى تحقیق أهداف ثالثة أساسیة هي

. ات وفـي اآلخــرین وفــي العملیـات التــي تمــارس فـي البیئــة التدریبیــةالثقـة فــي الــذ -
. یتحقق هـذا الهـدف إذا تـوافر المنـاخ النفـسي اآلمـن، الخـالي مـن التقـویم المهـدد

 تــستثیر المــشاركین وتحفــزهم علــى تأمــل Stimulatingمنـاخ یــوفر بیئــة مثیــرة 
 .ذواتهم وخبراتهم

ٕیجابیة، واعمال العقل، واسـتخدام أدوات التعلم المتبادل القائم على المشاركة واإل -
 .العقل التي توسع مجال اإلدراك وتزید اإلطار المرجعي للمشارك

وأدوات العقــل إســتراتیجیات تعلمیــة وتعلیمیــة تحفــز العملیــات المعرفیــة والعقلیــة 
من هـذه االسـتراتیجیات الـسقاالت التعلیمیـة . وتطور مهارات التعلم ذاتي التنظیم

ٕرونــــر، واســـتراتیجیات الـــتعلم ذاتــــي التنظـــیم المعرفیـــة ومــــا وراء التـــي وضـــعها ب
  ) 2019شعبان عبدالقادر، . (ٕالمعرفیة، وادارة المصادر، وتقویة اإلرادة والرغبة

االستقاللیة بمعنى القدرة الذاتیة على إعمال العقل، وعلى المزید من فهـم الـذات  -
 .ًع اآلخرین أحیانا أخرىًوتطویرها، وعلى األداء باستقاللیة أحیانا والعمل م

  : مهارات المدرب المعرفي
 المـدرب میـسر یقـوي ویـدعم المـشاركین لتأمـل خبـراتهم وذواتهـم وطریقـة تفكیــرهم -

 .لتطویرها على طریق تحقیق أهداف البرنامج
 .إیجاد موقف تدریبي وبیئة تدریبیة آمنة ومثیرة ومحفزة -
 یــساعد المیــسر علــى فهــم القـدرة علــى التعــاطف والمــشاركة الوجدانیــة علـى نحــو -

 .األمور من وجهة نظر المشارك
الوضوح مع الدقة في التعبیر والعمق في التفكیر على نحو یزید وعـي المـشارك  -

بذاته وبالموقف التدریبي، ویزید من قدرته على تحلیـل الموقـف وفهمـه وممارسـة 
 .اآلداءات المطلوبة على طریق تحقیق أهداف البرنامج

واســـتخدام الـــصمت الـــوظیفي ممـــا یزیـــد مـــن القـــدرة التأملیـــة اإلنـــصات باهتمـــام  -
إن اإلنـــصات الجیـــد الـــواعي مهـــارة تـــستدعي التركیـــز بـــذل الجهـــد؛ . للمـــشاركین

لــذلك فإننــا حــین ننــصت تكــون . ألننــا نفكــر بأضــعاف الــسرعة التــي نــتكلم بهــا
 مـا ًعقولنا في سباق قـد یـسبق كالمنـا، وهكـذا فإننـا إن لـم نتـوخ الدقـة فإننـا غالبـا

ًنــسقط أو نطــرح أفكارنــا وأحكامنــا علــى مــا یقــال لنــا طبقــا لمــا یــرد فــي أذهاننــا 
حـسن وجیـه، . (ًولیس طبقا لما نـستقبله مـن رسـائل اآلخـرین ومـا یقولونـه بالفعـل

1994 ،203( 
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استثارة تفكیر المشاركین وما لدیهم من إمكانات باستخدام مجموعة مـن األسـئلة  -
ــــة ــــسقراطیة المفتوحــــة والمرتب ــــى المزیــــد مــــن ال  بطریقــــة معینــــة بحیــــث تــــؤدي إل

 .استبصار المشارك وفهمه لذاته على طریق تحقیق أهداف البرنامج
ألن الحـــوار هـــو مفتـــاح التـــدریب المعرفـــي تجـــب إدارة الحـــوار مـــع المـــشاركین  -

، ودرجــــة مــــرونتهم Efficacyللوقــــوف والعمــــل علــــى رفــــع كفــــاءة كــــل مــــنهم 
Flexibilityلیـــــــة لتعــــــــدیل الـــــــسلوك، والــــــــوعي  فـــــــي حـــــــل المــــــــشكالت والقاب

Consciousness ،بالــــذات وبمــــا یــــدور فــــي الموقــــف التــــدریبي مــــن وقــــائع 
.  والتعــــاون معهـــــمInterdependenceوالقــــدرة علــــى العمــــل مـــــع اآلخــــرین 

(Costa; Garmston, 1997) 
 (Costa; Garmston, 1997)  :مراحل وخطوات التدریب المعرفي

ف الموقــف التــدریبي، والمؤشــرات الدالــة علــى تحقــق تلــك یتــضمن تحدیــد أهــدا: التخطــیط: ًأوال
یــــؤدي . األهــــداف، وكیفیــــة تیــــسیر ومــــساعدة المــــشاركین علــــى بلوغهــــا

التخطیط إلى المزید من وضوح األهـداف، ووضـوح اإلجـراءات التنفیذیـة، 
  . بل وتنمیة قدرة المدرب على تأمل ذاته

 عــن المؤشــرات الــسلوكیة التــي یبــدیها  أثنــاء تنفیــذ الجلــسات تجمــع بیانــات:المالحظــة :ًثانیــا
، علـــى أن تجمـــع )فعالیـــة المعالجــة(المــشاركون كدالـــة لتحقیــق األهـــداف 

  .تلك البیانات دون إصدار أحكام على األداءات
وذلـك للوقـوف علـى درجـة دقتهـا، ودرجـة ممارسـة : تأمل وفحص المالحظـات والبیانـات: ًثالثا

هــداف، وطبیعــة العالقــة بــین المتــدربین للمؤشــرات الدالــة علــى تحقــق األ
المیـسر والمــشاركین، ثــم كیــف تمكــن االســتفادة مــن تلــك المالحظــات فــي 

  . مسار جلسات البرنامج
   :البیئة التنفیذیة: ًخامسا

  یــستند تعریــف البیئــة إلــى العالقــات المتبادلــة بــین مقومــات اإلطــار التنفیــذي للبرنــامج 
، ) مــــع اآلخـــرین، اإلســــتراتیجیات واإلجــــراءاتتغییـــر الــــسلوك، المهمــــة أو التـــأثیر، العالقــــات(

ویقــصد بالبیئــة مجمــوع االســتثارات أو العوامــل أو القــوى التــي یتلقاهــا الفــرد، والتــي لهــا القــدرة 
  )2000فؤاد أبوحطب، آمال صادق، . (على التأثیر فیه

ّالبیئــة إذا هــي حیــز حیــاة المــشارك أو المجمــوع الكلــي للوقــائع التــي تــؤثر فــي ســلوكه 
هــذه الوقـائع قــد تكـون مــن خـارج المــشارك أي بیئتــه . فـي لحظــة معینـة أثنــاء المواقـف التنفیذیــة

تؤدي هذه الوقائع إلـى اسـتثارة المـشارك اسـتثارة . الفیزیقیة، أو من داخله أي بیئته السیكولوجیة
  .أو اجتماعیة، أو حركیة، أو معرفیةحسیة، 
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  :یقوم تأثیر البیئة في سلوك المشاركین على عدة مسلمات
  )1991جابر عبدالحمید، سهیر محفوظ، سبیكة الخلیفي، (

ـلــدى األفـــراد قـــدرة محـــدودة علـــى معالجـــة وتجهیـــز المثیـــرات التـــي یتعرضـــون لهـــا،  .1
لهــذا فــإن .  ذات الوقــتویــستطیعون اســتثمار مجهــود محــدود لالنتبــاه للمــدخالت فــي

االســتثارة المفرطــة أو غیــر المرغــوب فیهــا تــؤدي إلــى اإلجهــاد والتعــب عنــد معالجــة 
 للموقـف Perceived Controlالمعلومات؛ مما یؤدي إلى فقدان الـضبط المـدرك 

 .وهذا یؤدي إلى تولید مشاعر وجدانیة سالبة. ُأو المدخل أو المثیر
قــدرة الفــرد علــى االنتبــاه لهــا والتعامــل معهــا، فــإن عنــدما تزیــد المــدخالت البیئیــة عــن  .2

اإلســتراتیجیة المعتــادة هــي تجاهــل المثیــرات أو المــدخالت ذات األهمیــة المنخفــضة 
ًبالنسبة للموضـوع، وأن یكـرس الفـرد انتباهـا أكبـر للمـدخالت ذات األهمیـة األكبـر أو  ُ

 .ذات العالقة األقوى بالموضوع
ا مـن اإلسـتجابة التكیفیـة یقـوم الفـرد بعملیـة مراقبـة ًعندما یحدث مثیر یتطلـب نوعـا مـ .3

هــذا وكلمـا ازدادت شــدة . المثیـر واتخـاذ قــرار عـن اســتجابات التـصدي التـي یقــوم بهـا
مــدخل ال یمكــن  التنبــؤ بــه أو ال یمكــن الــسیطرة علیــه زاد االنتبــاه إلیــه وزاد المغــزى 

 .التكیفي له إلى حد معین
ًلفـرد لـیس ثابتـا، فقـد یتـضاءل مؤقتـا بعـد فتـرة طویلــة أن مقـدار االنتبـاه المتـوفر لـدى ا .4 ً

 .من العبء المفرط المفروض علیه
یتوقف مستوى االستثارة على عدد من العوامل منها شدة المثیر أو المـدخل وتعقیـده،  .5

 .وتنوعه، وفجائیته
  )2000فؤاد أبوحطب، آمال صادق،  (:جوانب مفهوم البیئة

ــــب األیكولــــوجي  )1  الخــــصائص المادیــــة أو الفیزیائیــــة التــــي  یعنــــي:Ecologyالجان
عنــد تنفیــذ البرنــامج یتمثــل هــذا الجانــب فــي المكــان مــن حیــث . یتعــرض لهــا الفــرد

اإلضاءة، والتهویة، وعوامل تشتیت االنتباه، والسعة أو المساحة التي تـستغل أثنـاء 
 .التنفیذ

ألشــخاص ویقـصد بــه البعـد االجتمـاعي للبیئـة والــذي یهـتم بوجـود ا: Milieuالوسـط  )2
 ).والتفاعل الحادث بینهم(والجماعات 

ــــة  )3 ــــذي یهــــتم  : Social Systemالمنظومــــة االجتماعی ــــدور االجتمــــاعي ال ال
وفـــي مواقـــف التنفیـــذ توجـــد ثالثـــة أنـــواع مـــن . بالعالقـــات بـــین األفـــراد والجماعـــات

 مثـــل عــرض الموضـــوعات Taskاألدوار أولهــا األدوار المرتبطــة بـــاألداء والعمــل 



ُالـموجھــاتُ اإلجرائیــة َّ ْ ِِّ َ َِ َ َّلتنفیذ البرامج السیكولوجیة التدخلیة ُ َّ ْ َُّّ َْ َّ ِ ُ ُ ِ َ َ ِ ِ  ینيحسین عبدالعزیز الدر/ د.أ َِ
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 مثل التخفیـف مـن Emotionلتعلیق علیها، وثانیها األدوار الوجدانیة ومناقشتها وا
وثالثهـــــا األدوار الفردیـــــة وهـــــي أدوار . ٕالتــــوترات واشـــــاعة روح المـــــرح أثنـــــاء األداء

  .یصطنعها بعض المشاركین مثل المشاغب والمحرض والباحث عن التقدیر
لخاصـــــة وتعنــــي البعــــد االجتمـــــاعي الــــذي یهــــتم بــــالنظم ا: Cultureالثقافــــة  )4

والتـــي تمثـــل اإلطـــار المرجعـــي لكـــل (بالمعتقـــدات والقـــیم والبنـــى المعرفیـــة لألفـــراد 
 ).مشارك

  :خصائص بیئة التنفیذ
 یجب أن تتـوافر فیهـا الـشروط الـصحیة مثـل اإلضـاءة والتهویـة :بالنسبة للبیئة الفیزیقیة: ًأوال

رنــامج وعــدد أمــا مــن حیــث مــساحة المكــان فإنهــا تتحــدد بنــاء علــى موضــوع الب. الــخ...
فبرنـامج تــدریبي یهـدف إلـى الوقــوف علـى أثـر التعــاون والتنـافس علــى األداء . المـشاركین

ــــاج إلــــى مكــــان فــــسیح لتكــــوین جماعــــات التعــــاون،  ــــصغیرة یحت االبتكــــاري للجماعــــات ال
ًویتــضمن هـذا الجانــب أیـضا اســتغالل . وجماعـات التنــافس، وجماعـات التعــاون والتنـافس

ــــة، وجــــزء المكــــان بحیــــث یخــــصص جــــزء ل ــــألداءات الفردی لمــــصادر والوســــائل، وجــــزء ل
  .لألداءات الثنائیة، وجزء لألداءات العامة، وجزء لتعلیق الملصقات أو إنتاج المشاركین

فبرنـامج عــن أثــر . كمـا یــشمل هـذا الجانــب التنظـیم المكــاني المتطلــب لـألداءات التنفیذیــة
فقـد یكـون التنظـیم . ني معـینشبكات االتصال على نقـل الرسـائل، یحتـاج إلـى تنظـیم مكـا

وقـد یكـون . أفقیا على شكل سلسلة تنتقل فیـه الرسـالة مـن أول شـخص إلـى آخـر شـخص
إن مثـل هــذه التنظیمـات اإلجرائیــة . دائریـا بـال قائــد أو دائریـا مــع وجـود القائــد فـي الوســط

 نقلهـا أو للمكان تؤثر على عدد الرسائل المتبادلة وعلى دقتها وعلى الزمن المستغرق فـي
       (Leavitt, 1971)تبادلها 

إن . ممــا ســبق تتــضح العالقــة بــین أمــاكن جلــوس المــشاركین ومعــدل وصــور مــشاركتهم
هـذا وقـد یكـون . ًهذا یستتبع تنویعا في ترتیب مقاعد الجلوس لتتالءم مع متطلبات التنفیذ
ًتغییــر أنمـــاط الجلـــوس فـــي ذاتـــه مفیـــدا أحیانــا؛ ألن الجـــدة الناتجـــة قـــد ت نـــشط المـــشاركین ً

  .ًمؤقتا
  )5ملحق : (بالنسبة للبیئة السیكولوجیة: ًثانیا

البیئـــة الـــسیكولوجیة للتنفیـــذ هـــي محـــصلة تفاعـــل كـــل مـــن البعـــد االجتمـــاعي والمنظومـــة 
هذا باإلضـافة إلـى سـلوك المیـسر . االجتماعیة والثقافة باعتبارها جوانب من مفهوم البیئة

  .امج إلى تحقیقها، وكذا خصائص المشاركینوكفاءته، واألهداف التي یسعى البرن
. یمكــن أن یطلــق علــى البیئــة الــسیكولوجیة المنــاخ الــنفس اجتمــاعي الــسائد أثنــاء التنفیــذ

ویقصد بالمناخ النفس اجتماعي المـدركات الفردیـة للتفاعـل بـین مـا یقـدم أو یعـرض أثنـاء 
لفردیـــة لكـــل مـــشارك ، والخـــصائص ا)باعتبارهـــا مـــصادر لالســـتثارة الـــسیكولوجیة(التنفیـــذ 

  .ٕواطاره المرجعي
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ویقوم المناخ النفس اجتماعي على عدة مسلمات منها أن السلوك دالـة للعالقـة بـین الفـرد 
ّوالبیئة، وأن السلوك هو المعبر عن الشخص، وأن المدلول النفسي للبیئـة یتحـدد بواسـطة 

ف عثمـــان األغــــا، عـــاط(  )ف یدرك الفرد المثیرات البییئیةأي كی(المدرك السلوكي للفرد 
1989(  

ویتــشكل المنــاخ الــنفس اجتمــاعي للبرنــامج بخــصائص للمــشاركین ومــا بیــنهم مــن فــروق 
 وكیفیـــة Stimulateذلــك ألن مفهــوم المنــاخ یعكـــس مــصادر االســتثارة لألفــراد . فردیــة

فتنفیـذ برنـامج للتـدریب علـى المهـارات . إدراكهم لها وتصوراتهم التي یكونونها نتیجة لذلك
ـــة االبتدائیـــة یختلـــف عـــن مثیلـــه لـــدى أقـــران لهـــم ولكـــن اللغویـــ ة ألطفـــال عـــادیین بالمرحل

فالفئـة الثانیـة تتـصف بـضعف الثقـة فـي الـنفس وزیـادة . معرضین لخطر صـعوبات الـتعلم
وبالتـالي . الشعور بالقلق والعجز عن مسایرة األقران والشعور بعـدم األمـان ومقاومـة النقـد

ٕیجــب أن یزیــد شــعور األطفــال بالطمأنینــة واضــفاء جــو مــن فالمنــاخ النفــسي للفئــة الثانیــة 
الثقــة واألمــان وتــشجیعهم بــإعالء قیمــة النجــاح الــذي یحققــه كــل مــنهم واســتخدام األلعــاب 
ًالتعلیمیة والتنویع في استخدام اإلستراتیجیات بدرجة تفوق كما وكیفا وطریقة أطفـال الفئـة  ً

  )2020عمر محمود الجعیدي، . (األولى
ففــي . المنــاخ الــنفس اجتمــاعي أثنــاء التنفیــذ بأهــداف التــدخل وأهــداف البرنــامجویتــشكل 

ٕتجربــة عــن أثــر األجــواء االجتماعیــة علــى ســلوك المــشاركین وانتــاجیتهم تعرضــت ثــالث 
الدیمقراطیــة : مجموعــات مــن المــراهقین لثالثــة أنــواع مــن األجــواء الــنفس اجتماعیــة هــي

. عــة لألجــواء الثالثــة مــع اخــتالف الترتیــبتعرضــت كــل مجمو. والدكتاتوریــة والفوضــویة
ٕبینــت الدراســة أثــر كــل جــو علــى ســلوك أعــضاء الجماعــة وانتــاجیتهم ورغبــتهم فــي البقــاء 

  .بالجماعة والمحافظة علیها، وأثر االنتقال من جو إلى آخر على سلوك الجماعات
  (White & Lippitt, 1968)  

فلـسفة أو اإلطـار النظـري أو المنحـى ومن العوامل التي تـشكل المنـاخ الـنفس اجتمـاعي ال
فمنـــاخ العـــالج النفـــسي الفـــردي . الـــسیكولوجي الـــذي قـــام علیـــه البرنـــامج ویتبنـــاه المیـــسر

یختلـــف عـــن العـــالج الجمـــاعي، ویختلـــف العـــالج النفـــسي عـــن اإلرشـــاد المهنـــي للعمیـــل 
Vocational.  

الجماعـة؛ إذ تنتقـل كما یتشكل المناخ النفس اجتماعي أثنـاء تنفیـذ البرنـامج بمـستوى نمـو 
ًویختلـــف هــذا النمـــو تبعــا لنـــوع . الجماعــات مــن مرحلـــة إلــى أخـــرى أثنــاء تنفیـــذ البرنــامج

ـــة التكـــوین ثـــم االنتقـــال ثـــم األداء  ًالجماعـــة فمـــثال تمـــر جماعـــات اإلرشـــاد النفـــسي بمرحل
وتمــر جماعــات التــدریب بمرحلــة االختبــار ،  (Gazda, 1975)والفعــل ثــم اإلنتهــاء 

ى المــدرب ثــم مرحلــة الــصراع والقلــق، ثــم تماســك الجماعــة ونمــو الــروابط واالعتمــاد علــ
، ویـسود  (Tuckman, 1965)ًالوجدانیـة، وأخیـرا دعـم العالقـات بـین الـدور والوظیفـة 
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فــي كــل مرحلــة منــاخ معــین؛ لــذلك یكــون علــى المیــسر تحدیــد نــوع المنــاخ النفــسي الــذي 
 أخـرى علـى طریـق تحقیـق أهـداف یسهم في إیجـاده حتـى تنتقـل الجماعـة مـن مرحلـة إلـى

ًفعلى سبیل المثال وفقا لتصنیف بیلز لتحلیـل التفاعـل یتـشكل المنـاخ بنـاء علـى . البرنامج
وتتمیـز كـل . ًالمرحلة التى یمر بها التفاعل بدء بالتوجیه والتقویم والضبط ثم اتخـاذ القـرار
مرحلـــة التقیـــیم، مرحلــة بمنـــاخ نفـــسي معــین فـــالتعبیر عـــن اآلراء والمـــشاعر ســمة ممیـــزة ل

سـیف الـدین عبـدون، (ٕواظهار القبول والموافقة مع الفهم سمة ممیزة لمرحلـة اتخـاذ القـرار 
1985(  

َّوعمومـــا یجـــب أن تكـــون البیئـــة التنفیذیـــة موجهـــة لتحقیـــق األهـــداف اإلجرائیـــة للبرنـــامج  ً
یات وأن توظـف إسـتراتیج. وجلساته، ومحفزة تستثیر اهتمام المشاركین، وتستثمر خبـراتهم

وبالنـسبة للجلـسات یجـب أن یـوزع . متنوعة لتشجیع استثمار قدرات المشاركین ومهـاراتهم
ًزمن كل جلسة توزیعا یتناسـب مـع المهـام واألداءات المتوقعـة بحیـث ال یطـول الـزمن أو 

. ًوأن تنظم األداءات إما منطقیا أو سیكولوجیا وفقـا ألهـداف البرنـامج وموضـوعه. یقصر
  .ر الجلسات تراكمیا على طریق تحقیق أهداف البرنامجوأن یكون تأثی

  أخالقیات التنفیذ: ًسادسا
تتعــدد الجوانــب األخالقیــة المتعلقــة ببــرامج التــدخل الــسیكولوجي؛ فهنــاك عــدة قواعــد 

وقواعــــد أخالقیــــة ) 2010، جــــیمس تریفیـــل، 2005دیفیـــد روزنیــــك، (أخالقیـــة خاصــــة بــــالعلم 
وقواعـد أخالقیـة خاصـة بـإجراء ) 1987جـون دیكنـسون، (ي مرتبطة بالمـشتغلین بالبحـث العلمـ

وعــدة قواعــد ) 1992، أحمــد عبــدالخالق، 1989جمعــة یوســف، (الدراســات النفــسیة التدخلیــة 
ــــنفس  تلــــك ) 1997الــــسید محمــــد خیــــرى وآخــــرون، (أخالقیــــة خاصــــة بالتجریــــب فــــي علــــم ال

األخالقیــة منهــا المجموعــات مــن القواعــد هــي األســس التــي یمكــن اشــتقاق بعــض الموجهــات 
  .لتنفیذ برامج التدخل السیكولوجي

  : تسعى الموجهات الحالیة إلى اإلجابة عن السؤال التالي        
مــا القواعــد أو الموجهــات األخالقیــة التــي یجــب أن تراعــى عنــد تنفیــذ البــرامج 

  إجرائیا؟
ا، تـــدریبیا، تعلیمیـــا تتحـــدد اإلجابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال بنـــوع التـــدخل عالجیـــا، إرشـــادی         

لــذلك فــإن اإلجابــة ســتتناول . بــل وحتــى بالتخصــصات أو الفــروع الدقیقــة فــي كــل نــوع. الــخ...
  .بصفة عامة األخالقیات التي یجب مراعاتها عند تنفیذ برامج التدخل

ًأن تقوم العالقـات أثنـاء تنفیـذ البرنـامج علـى التیـسیر، والعنایـة بالمـشارك كفـرد أحیانـا  )1
إنهـــا عالقـــة تـــشاركیة . ًي جماعـــة أحیانـــا أخـــرى مـــع االحتـــرام المتبـــادلوكعـــضو فـــ

 .شخصیة منضبطة
االتفـــاق علـــى قواعـــد للعمـــل یلتـــزم بهـــا الجمیـــع وأن تتـــضمن أنـــواع العقوبـــات عنــــد  )2

 .ًإن هذا یعتبر تعاقدا بین المیسر والمشاركین یجب اإللتزام بها. مخالفتها
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ءات المتوقعـة مـن المـشاركین أثنـاء التنفیـذ توضیح األهداف الحقیقیـة للبرنـامج، واألدا )3
إن هــذا یــؤدي إلــى توضــیح العالقــة بــین . وعنــد نهایتــه ومــدى مناســبتها لتوقعــاتهم

 .األهداف والتغیرات المتوقعة في سلوك المشاركین
االتفـاق علــى التفاصــیل العامـة للبرنــامج مثــل عــدد الجلـسات والعالقــات بینهــا، وزمــن  )4

 .مراحل تنفیذ الجلسةكل جلسة، والهیكل العام ل
ال أریــــد المــــشاركة فــــي البرنــــامج أو بعــــض "احتــــرام حریــــة المــــشارك فــــي أن یقــــول  )5

 ".جلساته
عدم تعریض المشارك ألي نـوع مـن األخطـار المبـالغ فیهـا، مـا لـم یكـن ذلـك جوهریـا  )6

 .في البرنامج وبعد موافقته على المشاركة الطوعیة
 .احةعرض مبررات كل نشاط یقدم بدقة ووضوح وصر )7
ٕتــوافر المهــارات األساســیة الالزمــة لتنفیــذ البرنــامج لــدى المیــسر، واال خــرج البرنــامج  )8

 .عن أهدافه
تفـــصیل النظریـــة أو اإلطـــار النظـــري الـــذي قـــام علیـــه البرنـــامج للمـــشاركین بالـــصورة  )9

المناســبة لهـــم وفـــي التوقیـــت المناســـب، إال إذا كــان اخفـــاء اإلطـــار النظـــري لـــسبب 
 .معین

طــاره المرجعــي وحاجاتــه وتوقعاتــه وانعكــاس ذلــك علــى ســلوكه، وأثــر وعــي المیــسر بإ )10
 .ذلك على سلوك المشاركین

ٍتخــصیص وقــت كــاف فــي كــل جلــسة لمناقــشة أداءات المــشاركین ومــشاعرهم تجــاه  )11
 .األنشطة التي نفذت، وتوظیف نتائج المناقشة في إدارة الجلسات

أو بــین المــشاركین  مــع المــشاركین  Confrontationsتجنــب إثــارة المواجهــات  )12
وال یعنـــي ذلـــك عـــدم تقبـــل النقـــد البنـــاء والـــرأى اآلخـــر المعـــارض . بعـــضهم بـــبعض
 .بحكمه وعقالنیة

التوظیــف اإلیجــابي لخبــرات المــشاركین ومعلومــاتهم لتحقیــق أهــداف البرنــامج ولزیــادة  )13
 .استبصار المشاركین بذواتهم

ر أثنــاء الجلــسات، الوقــوف علــى أعــراض الــضغط النفــسي والقلــق والتــوتر التــي تظهــ )14
 .والعمل على مواجهتها بأسالیب سیكولوجیة مناسبة

 .تقییم كل جلسة واإلفادة من نتائج التقویم في تعدیل الجلسات التالیة )15
 .متابعة التغیرات التي تطرأ على المشاركین بعد انتهاء البرنامج )16
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  :تعقـــیب عـــام
ة، إن هــذا یــشیر إلــى قــد یالحــظ القــارئ تكــرار بعــض الموجهــات فــي مواضــع متعــدد

َوصــفة"مــدى تعقــد وتــشابك الــسلوك البــشري، وأن الموقــف التنفیــذي للبرنــامج لــیس  ْ َ "
  ".ّإنساني، تفاعلي، موجه، مرشد، مرن"ُتحتذى بل موقف 
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)1(ملحق   
  ٕاالتصال وادارة الحوار 

  "بتصرف) "1994؛ حسن وجیه، 1982جابر عبدالحمید، سلیمان الخضري، فوزى زاهر، (
 ملیون في المائة، بالتأكید، مما ال مثل(أراقب درجة استخدامي للتعبیرات القطعیة  .1

 ).الخ....شك فیه 
  ً     دائما7   6   5   4   3   2   1ً             ال أبدا     

 .أتسرع في التعلیق على ما یقوله اآلخرون قبل أن یكملوا حدیثهم .2
ً             ال أبدا                                        دائما ً  

 .ألحكامي على األمور عقب كل جلسةأراجع تقییمي  .3
ً            ال أبدا                                         دائما ً  

 .ّأغیر أحكامي على األمور بعد سماعي وجهة نظر مخالفة .4
ً             ال أبدا                                         دائما ً  

  .ن أقوله دون أن أشرح له ما أعنیه حقیقةأفترض فیمن أحدثه أنه یعرف ما أحاول أ .5
ً            ال أبدا                                         دائما ً  

األسئلة التشخیصیة، السابرة، (ًأوظف أنواع األسئلة المختلفة تبعا لسیاق الحوار  .6
 ).الخ......التركیزیة، التوضیحیة، التبریریة 

  ً                                دائماً            ال أبدا         
 .أنزعج عندما یعبر أحد المشاركین عن وجهة نظر مخالفة لوجهة نظري .7

ً            ال أبدا                                         دائما ً  
 .أبتعد عن الذاتیة وأضع نفسي موضع المتحدث .8

  ً               دائماً      ال أبدا                                
 . أنصت باهتمام لمن أحاوره .9

ً   ال أبدا                                         دائما                  ً  
 .أدرك وقع نغمة صوتي وحدته في السیاقات المختلفة على المشاركین .10

ً           ال أبدا                                         دائما ً  
 .م في تعبیرات وجهي وحركتي ووضع بدني أثناء الحوارأتحك .11

ً           ال أبدا                                         دائما ً  
 

 .أتجنب قول شيء أعرف أنه سیؤذي مشاعر أحد المشاركین .12
ً                  ال أبدا                                         دائما ً  
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 .لة بیني وبین شخص آخر أستطیع مناقشتها دون غضبعندما تنشأ مشك .13
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

ًإذا أثارني أحد المشاركین أظل عابسا متجهما لفترة طویلة .14 ً. 
ً              ال أبدا                                         دائما ً  

لى فهم ما أرید توضیحه بشرح السؤال وتغییر أسلوب عرض أساعد المشاركین ع .15
 .الموضوع

ً         ال أبدا                                         دائما ً  
 .ًلدى القدرة على تحدید األهداف والمتطلبات دائما بوضوح .16

ً         ال أبدا                                         دائما ً  
 . المناقشات بسهولة وبصورة دقیقةأستطیع تلخیص .17

ً         ال أبدا                                         دائما ً  
 .أعرض أفكاري بوضوح وبطریقة فعالة دقیقة .18

ً         ال أبدا                                         دائما ً  
 .أوظف المرح والدعابة بفاعلیة أثناء إدارة الجلسة .19

ً      ال أبدا                                         دائما        ً  
 .أوزع زمن الجلسة بما یتناسب مع مستوى المشاركین .20

ً             ال أبدا                                         دائما ً  
 .أستخدم الصمت بكفاءة .21

  ً     دائماً             ال أبدا                                    
 .ألجأ الستخدام التكرار كلما احتاج الموقف لذلك .22

ً             ال أبدا                                         دائما ً  
 .أزود المشاركین بتغذیة راجعة عن أدائهم .23

ً         ال أبدا                                         دائما ً  
 .ت المشاركینأجعل رسائلي مناسبة لخلفیا .24

ً             ال أبدا                                         دائما ً  
 .أتحكم في العوامل التي تؤثر في نقل الرسائل أثناء الجلسات .25

ً             ال أبدا                                         دائما ً  
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  )2(ملحق 
  التیسـیر 

 .لمشارك أو خلقهأوجه حدیثي للموقف ال لشخصیة ا .1
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أعبر عن مشاعري نحو الموقف بواقعیة .2
ً              ال أبدا                                         دائما ً  

 .أفهم سلوك المشارك من خالل وجهة نظره .3
  ً                           دائماً          ال أبدا              

 .یتسق سلوكي اللفظي مع سلوكي غیر اللفظي في التعبیر عن مشاعري .4
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أرى أن كل مشارك ذو قیمة شخصیة كفرد .5
  ًائماً          ال أبدا                                         د

 .اتجنب إصدار األوامر التي تستثیر استجابات دفاعیة من المشاركین .6
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .ساخرة على بعض المشاركین" أسماء"أطلق  .7
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .د عند االحتیاج إلیه وبالكمیة المناسبةأقدم النصح واإلرشا .8
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أزود المشاركین بحلول سریعة للمواقف والمشكالت .9
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أراقب بوعي أثر كلماتي على المشاركین .10
ً        ال أبدا                                         دائما   ً  

 .أستخدم الثناء الذي یعبر عن التقدیر .11
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 . أتیح الفرص للمشاركین للتعبیر عن مشاعرهم وأفكارهم .12
  ً                    دائماً          ال أبدا                     

  
 .أبرز مواضع القوى لدى المشاركین .13

ً          ال أبدا                                         دائما ً  
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 .أشرح للمشاركین ما یتوقع منهم أداؤه .14
ً  ال أبدا                                         دائما         ً  

 .شاركینأحافظ على الروح المعنویة للم .15
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أحرص على أال یرتفع مستوى قلق المشاركین بحیث یتعطل األداء .16
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أزود المشاركین بتغذیة راجعة عن أدائهم بوصف سلوك كل منهم .17
ً         ال أبدا                                         دائما  ً  

 .أتنبأ بالمشكالت التي یحتمل ظهورها أثناء البرنامج وأرتب لمواجهتها .18
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .ألتزم حرفیا بخطة السیر في تنفیذ األنشطة .19
  ًا                                         دائماً          ال أبد

 .ًأقدم نموذجا للسلوك المتوقع أداؤه من المشاركین .20
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

  
  
  
  
  
  



ُالـموجھــاتُ اإلجرائیــة َّ ْ ِِّ َ َِ َ َّلتنفیذ البرامج السیكولوجیة التدخلیة ُ َّ ْ َُّّ َْ َّ ِ ُ ُ ِ َ َ ِ ِ  ینيحسین عبدالعزیز الدر/ د.أ َِ

 

 
 

31 

)3(ملحق   
  التدریب المعرفي 

  

 .وخبراتهیهدف التدریب المعرفي إلى زیادة قدرة المشارك على تأمل ذاته  .1
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .التدریب المعرفي طریقة للتفكیر والعمل باستخدام إستراتیجیات معینة .2
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .ً أنواعا أخرى من التدریبییسر التدریب المعرفي انتقال أثر التدریب بدرجة تفوق .3
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

من مسلمات التدریب المعرفي أن لدى كل إنسان فرد رصید من اإلمكانیات المعرفیة وما  .4
 .وراء المعرفیة الكامنة

ً          ال أبدا                                         دائم   اً
 .الموقف التدریبي المعرفي ذو مواصفات محددة ال یحید عنها المیسر .5

ً          ال أبدا                                         دائما ً  
 .لدى كل منا حاالت عقلیة قابلة للنمو والتطور .6

ً          ال أبدا                                         دائما ً  
 .لحاالت العقلیة للمشارك كمصادر للطاقةیستخدم المیسر ا .7

ً          ال أبدا                                         دائما ً  
 .تأمل الذات والخبرات طریق االرتقاء المعرفي المستمر .8

ً          ال أبدا                                         دائما ً  
 . ثقة المشارك في ذاتهمن أهدافي أثناء التدریب المعرفي دعم .9

ً          ال أبدا                                         دائما ً  
 .ٕیقوم التدریب المعرفي على استخدام وتوظیف أدوات العقل واستراتیجیاته .10

ً          ال أبدا                                         دائما ً  
 مشارك درجة من الكفاءة، والمرونة، والوعي، یستند التدریب المعرفي إلى أن لدى كل .11

 .ًوالقدرة على العمل مستقال ومع اآلخرین
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

  
أعمل أثناء التدریب المعرفي على إیجاد وسیلة لربط الخبرات الجدیدة بالخبرات السابقة  .12

 .للمشاركین
  ًا                                         دائماً          ال أبد
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أحرص أثناء جلسات التدریب المعرفي على أن یستخدم كل مشارك المراقبة الذاتیة  .13
  .القائمة على التساؤل الذاتي

ً          ال أبدا                                         دائما ً  
شارك عن المسلمات التي بنى علیها رأیه أو أتیح الفرصة أثناء التدریب ألن یعبر كل م .14

 .معلوماته أو قیمه أو معاییره
ً         ال أبدا                                         دائما ً  

 .أثناء التدریب أترك لكل مشارك الحریة لكي یتأمل خبراته من زوایا متعددة .15
  ً       دائماً          ال أبدا                                  

 .أجتهد للوقوف على المؤشرات الدالة على تغیر أداء المشاركین .16
ً         ال أبدا                                         دائما ً  

 .ّأقیم درجة نجاح اإلستراتیجیات المعرفیة التي أستخدمها في التدریب .17
  ً     دائماً          ال أبدا                                    

 .تأتي االستبصارات من تأمل الخبرات .18
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أتأمل فحوى رسائل المشاركین اللفظیة وغیر اللفظیة .19
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .هارات التعلم ذاتي التنظیمأحرص على أن یمارس المشاركون م .20
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .یعتبر فهم المشارك لطریقته في التفكیر من أهم أهداف التدریب المعرفي .21
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .ء التدریبأهتم بتكوین جماعات حواریة أثنا .22
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .توسعة مجال إدراك المشاركین من أهداف التدریب المعرفي .23
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أرى المواقف من خالل وجهة نظري .24
  ً                              دائماً          ال أبدا           

 .أفكر وأتأمل فیما سیحدث للمشاركین نتیجة التدریب .25
ًال أبدا                                         دائما                  ً



ُالـموجھــاتُ اإلجرائیــة َّ ْ ِِّ َ َِ َ َّلتنفیذ البرامج السیكولوجیة التدخلیة ُ َّ ْ َُّّ َْ َّ ِ ُ ُ ِ َ َ ِ ِ  ینيحسین عبدالعزیز الدر/ د.أ َِ

 

 
 

33 

  )4(ملحق 
  المناخ النفس اجتماعي 

 .ًأعمل على أن یعرف المشاركون بعضهم بعضا معرفة جیدة .1
  ً                          دائماً          ال أبدا               

 .أتعامل بموضوعیة مع المشاركین .2
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أتقبل مشاعر المشاركین .3
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .ضحةأحرص على أن تكون القواعد والتعلیمات وا .4
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أعامل المشاركین على أنهم أشخاص مسئولین .5
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أثیر روح الفكاهة والمرح أثناء التنفیذ .6
  ً                   دائماً          ال أبدا                      

 .یشارك عدد كبیر من المشاركین في األنشطة .7
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .من السهل تكوین مجموعات عمل من المشاركین لتنفیذ أداءات معینة .8
ً          ال أبدا                                         دائم   اً

 .أحرص أثناء الجلسات على مرونة التنفیذ .9
ً              ال أبدا                                         دائما ً  

 .أعمل على أن یكون تنفیذ الجلسات واقعیا .10
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .ط تشجع على الحماس في العملیشعر المشاركون أثناء التنفیذ بوجود ضغو .11
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أشجع األفكار الجدیدة والمبتكرة أثناء التنفیذ .12
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

  
  

 .یتسم المشاركون بالمثابرة والنشاط .13
ًبدا                                         دائما          ال أ ً  
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 .أراعي عدم زیادة مقدار المثیرات والمدخالت التي یتعرض لها المشاركون .14
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أشجع األدوار الوجدانیة للمشاركین أثناء التنفیذ .15
  ً                                    دائماً          ال أبدا     

 .أدعم األدوار الموجهة نحو العمل للمشاركین أثناء التنفیذ .16
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .أتحكم في األدوار الفردیة التي یصطنعها بعض المشاركین أثناء التنفیذ .17
  ً                                   دائماً          ال أبدا      

 .ًتغییر أنماط الجلوس یكون في حد ذاته أحیانا ذا فائدة .18
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

 .التفاعل االجتماعي هو جوهر المناخ النفس اجتماعي .19
  ً            دائماً          ال أبدا                             

 .الفروق الفردیة بین المشاركین موضع تقدیري .20
ً          ال أبدا                                         دائما ً  

  
  


