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 دورة التدريب

أسنتعلَّم في هذه الجلسة عن "دورة التدريب"، التي تساعد التالميذ ألن ينتقلوا من تلميذ واحد إلى 
لوا الرسالة والمهمة إلى حركة. ِّ  كثيرين، فيحو 

اجة الهوائية؟ إن كان هذا قد  هل ساعدك أحٌد في تعلُّم قيادتها؟ هل حدث أن ك تعلَّمَت قيادة الدر 
 ."دورة التدريب"حصل، فأنَت تعرف 

 .مغادرة، مشاهدة، مساعدة، نموذجإن ها بسيطة بخطوات أربعة: 

ر بالوقت الذي سبق تعلُّمك قيادة الدراجة الهوائية. ربما رأيَت شخصاً يقود  دراجة أوالً. هذا هو فك ِّ
 .تقديم النموذج

 .مغادرةو، مشاهدة، مساعدة، نموذج

الً  تقديم النموذج هو ببساطة أن تُري شخصاً آخر مثاالً على كيفية عمل األمر. حين يرى الطفل أو 
اجة، فإن ه يفهم الفكرة فوراً. ال ينبغي أن يحصل هذا  -- هذا هو تقديم النموذج شخصاً آخر يقود در 

ةً واحدة فقط.األمر مر    ات عديدةً، ولكْن عادةً ما يحتاج ألن يحصل مر 

فكر في المرة األولى التي قدت فيها دراجة. هل كنت ترغب في المشاهدة فقط؟ أم كنت راغباً في 
 ماذا لو لم يعطك أحد تلك الفرصة؟ محاولة قيادة الدراجة؟

هو أن تري  النموذجلية التدريب. فتقديم في الحقيقة، إن الكثير من تقديم النموذج يؤث ِّر سلباً في عم
ب. - الشخص اآلخر الكيفية اجة؟  ومن ثم  تسمح له بأن يجر ِّ ة قدَت فيها الدر  ماذا حدث في أول مر 

اجة وذهب؟ ب الدر   هل أعطاك المدر 

اجة، فإن شخصاً آخر  على األرجح أن الجواب هو "ال". حين يتعلَّم معظم الن اس كيفية قيادة الدر 
 ربهم في اللحظات األولى، فيسير بجانبهم ليساعدهم.يكون ق

 .مغادرةو، مشاهدة، مساعدة، نموذج ".المساعدةهذه هي "

ض ألذى  المساعدة هي السماح للمتعل ِّم بأن يتدرب على مهارة، ولكن في الوقت نفسه دون التعرُّ
 شديد.



ً أطول من "النموذج"تستغرق فترة "ال ينبغي. إنها تتطل ب ولكن ليس أطول مما  .مساعدة" وقتا
إمساك اليد، وبعض التوجيه وبعض القيادة. إن ها تتعلَّق بنقل األساسيات، وليس إيصال المتدرب 

اسات.  إلى الكمال. إن ها مساعدته في معرفة كيفية الت عاُمل مع الدو 
اسات فتزيد سرعتك ل الضغط على الدو  ؟ لن هل يمكنك أن تتخي ِّل إنساناً يركض بجانبك بينما تبد ِّ

 يستمر  في عمل هذا طويالً، وإال فلن تتعل م كيفية المحافظة على توازنك.

هي أن تساعد شخصاً حتى ينطلق، والسماح له بأن يقود الدراجة قليالً وحده. وحين  "المساعدة"
م نموذجاً للمتعل ِّم التالي. ك، فهو يقد ِّ اجة يبدأ في التحرُّ ، وحت ى حين ال تكون يدُ شخٍص آخر على الدر 

 لكن عن بُعد. -فهذا ال يعني أنك وحدك. فعادةً ما تكون هناك عيٌن تراقبك 

 .مغادرةو، مشاهدة، مساعدة، نموذج ."المشاهدة"هذه هي 

هي التأثير بالمتعل ِّم إلى أن يصير صاحب مهارة كافيةً ألن يعمل دون الحاجة لتدخُّل  "المشاهدة"
اجة، يمكن للشخص  خارجي لضبط األمور. أن يبدأ ويسير بسرعٍة معقولة، ولكن  في ركوب الدر 

 هذا ال يعني أن ه يعرف كل قوانين الطرق.

ب سيكون في أمانالتأك "المشاهدة"تهدف خطوة   حت ى حين ال يكون آخر معه. - د من أن المتدر ِّ
ب يعرف ما عليه عمله، بل أن  يعمله فعالً  حت ى  -المشاهدة هي التأكُّد ليس فقط من كون المتدر 

 هناك من يراقبه. إن لم يكن

أيضاً  وهؤالء ..في هذه المرحلة من "دورة التدريب"، سينمو المتعل ِّم ويعل م آخرين كيف ينمون.
 فيعل مون آخرين كيف ينمون أيضاً. ...يعل ِّمون آخرين كيف ينمون

 حتى الجيل الثالث والرابع. .الذين يتلمذون تالميذالتالميذ الذين يتلمذون تالميذ 

هي التأكُّد من كون المتعل ِّم ينمو وينضج، وأن ال يكون مستعداً لمساعدة اآلخرين فقط،  "المشاهدة"
 النموذجبل وقادراً على ذلك. تستغرق المشاهدة بعض الوقت. قد تحتاج لعشرة أضعاف وقت تقديم 

ب ي --في النهاية  معاً. وقد تستغرق أكثر. ولكن  لهذا االنتظار قيمة عظيمة. المساعدةو ركب المتدر 
اجته.  در 

 .مغادرةو، مشاهدة، مساعدة، نموذج والترك. المغادرةهذه هي 

ج. فالطالب يصير معل ماً، والعامل يصير زميل عمل، والتلميذ يصير  المغادرة شبيهة بالتخر 
اجتك. قد صديقاً.  ة تقود فيها در  اجة، الذي يعل مك القيادة ال يكون معك في كل مر  وفي ركوب الدر 

اجتَين، أو تركب مع آخرين أو وحدك.يرك  ب معك في بعض األحيان، وقد تركبا در 

هدية الحرية. المغادرة والترك يتعل قان بإعداد  -هي آخر هدية تعطيها لشخٍص تحبه  المغادرة
 شخٍص للذهاب إلى حيث ذهبَت قبله، وكذلك تشجيعه على أن يذهب إلى حيث لم تذهب بعُد.



 ".دورة التدريب" .مغادرةو ،مشاهدة، مساعدة، نموذج

 من مهمة ورسالة إلى حركة. من واحد إلى كثيرين.


