عمـل المجموعـات
تعريف:
.1
يعتبر عمل المجموعات نشاطا ً تدريبيا ً ذو أهمية كبيرة بعمليةة تةدريا الرايةديو .وهةو يعةو علة
مبدأ تعسيم المجموعة الكبيرة إلة مجموعةات عمةل رة يرة تعمةل علة مودةوو مدةدد وا ةد ةد
يكةةوم مشةةتركا لجميةةم المجموعةةات أو ةةد تعةةو كةةل مجموعةةة بمعالجةةة نا يةةة مدةةددة مةةو ن ة
المودوو .مو األفضةل أم يتةراوع عةدد األيةبال بالمجموعةة ال ة يرة مةو أربعةة إلة مانيةة
أفراد.
.2

مراحل عمل المجموعات الصغيرة
الوقت المقدّر (بالدقائق)

المرحلة
تعديم لمدة موجزة عو المودوو الذي سيتم العمل عليه
عرض الهدف مو عمل المجموعاتو
عةةرض طريعةةة العمةةلو مرا ةةل العمةةل مةةم الو ة المب ة

لكةةل  ( 11 – 11سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

مر لةو
التأ ّكةةةةةةةةد مةةةةةةةةو ورةةةةةةةةوى هةةةةةةةةذ المعلومةةةةةةةةات بودةةةةةةةةوع الةةةةةةةة

المودةةةةةةةووو الم لةةةةةةةو و
و سا المجموعة)

المتدرّبيو/المشاركيوو
إع اء التعليمة (ما يجا العمل عليه بالمجموعة ال

يرة وكيف)و

توزيم المجموعات (ينضةم األيةبال الة المجموعةات طوعيةا أو
الزاميةةةا سةةةا الودةةةم التةةةدريبس وال )ةةةة المسةةةتهدفة)و بةةةدء عمةةةل
المجموعاتو
بعد انتهاء العمل بالمجموعات ال

 ( 51 – 11سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
المودوو والم لو )

يرة يعود الجميم ال المجموعة  1-3لكل مجموعة

الكبيةةرةو يعةةرض معةةرر كةةل مجموعةةة نتةةاسم عملهةةاو (يسةةم هنةةا
باألس)لة االستيضا ية فعط)و
يبةةدأ النعةةاعو يعمةةد المةةد ّر /المدرّا ال ة ادارة النعةةاع والمسةةاعدة  ( 31 - 11سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
بالوروى ال النتاسمو

المودوو والم لو )

ينتهس العمل باستنتاج وعرض البالرة.

11 - 1
الو

النهاسس

111 - 31

األهمية التدريبية لعمل المجموعات:

.3

يسم عمل المجموعات باكتسا المتدربيو السةتعالليتهم تجةا المةدر و إذ تعةو

المجموعة بتدديد طريعة العمل والمعالجة التس تناسبها.
يسةةم عمةةل المجموعةةات لكةةل متةةدر بةةالتعبير عةةو ن سةةه نارةةة أول) ة اللةةذيو

يجدوم رعوبة بالتعبير دمو المجموعة الكبيرة.
ج -يسةةةم عمةةةل المجموعةةةات للمةةةدر بعيةةةا

المتدربيو والتعد الذي أ رز كل وا د منهم.


مسةةةار ومةةةد االكتسةةةا لةةةد

د -يسم عمل المجموعات بإعادة تنشيط دوافم االكتسا لد المتدربيو.

هةة  -يسةةم عمةةل المجموعةةات للمتةةدربيو باكتسةةا تعنيةةات التدريةة و رةةيا ة

األفكةةار وعردةةها ذلةة إم المةةدر يعمةةل علةة إع ةةاء هةةذ األدوار مةةداورة ألفةةراد
المجموعة عل مدار العملية التدريبية.
.4

دور المدرب:

يعةةو دور المةةدر علة تدرية وإدارة النعةةاع دانةةل المجموعةةةو كمةةا انةةه يعمةةل علة المسةةاعدة
ب يا ة األفكةار المبتل ةة التةس يعبةر المشةاركوم عنهةا عةامال علة رب هةا ببعضةها لت ةب ذات
معن اكبر ورلة اعمق بالمودوو.

