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شكر وتقدير

يود مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ان يتقدم بالشكر والتقدير لملسامهة يف أداة 1 استخدام مجموعة األدوات 
.2006 ،ECPAT :واكتساب املهارات التدريبية من دليل ماكحفة االجتار باألطفال ألغراض جنسية. دليل تدرييب، أمسرتدام/لندن

يتقدم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة بالشكر والتقدير لملؤسسات الرشيكة العاملة يف األرايض الفلسطينية 
احملتلة عىل املساعدة اليت قدمهتا، وهذه املؤسسات يه:

شبكة أمني اإلعالمية  	

واكلة معا اإلخبارية  	

تلفزيون وطن  	

املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية "مدى"  	
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اإلعالم والقطاع األمين

الراخسة  الدميقراطية  الدول  واملستقل يف  اإلعالم احلر  يلعب 
دورًا حموريًا يف الرقابة عىل معل املؤسسات الرئيسية املزودة 
خلدمات األمن والعدالة. تقوم وسائل اإلعالم بإطالع املواطنني 
عىل معل مؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات الدفاع، مكا تعمل 
القرارات اليت تتخذها  الناس عىل املشاركة يف  عىل تجشيع 
القضايا  بشأن  القضائية  أو  الترشيعية  التنفيذية،  السلطات 
املتعلقة باألمن العام والسالمة العامة والطعن فهيا. مكا تؤدي 
وسائل اإلعالم دورًا رقابيًا عرب تسليط الضوء عىل االنهتااكت 
وقضايا سوء اإلدارة من قبل مؤسسات القطاع األمين الرمسية. 
ومن وجهة نظر السلطات، فإن التعاون البّناء مع اإلعالم يهسم 
يف تعزيز رشعيهتا ورشعية املؤسسات املزودة خلدمات األمن 
والعدالة. وبالتوازي مع ذلك، يستطيع املواطنون أن يفهموا بشلك 
أفضل ماهية القطاع األمين وكيفية معله بفضل التغطية اإلعالمية 

املدروسة واملُعدة بشلك جيد للقضايا ذات العالقة.

ر الصحفيون وغريمه من اإلعالميني أمهية تعزيز  عادًة ما ُيَقِدّ
دورمه يف حمك القطاع األمين. إال أن العديد من مزاويل مهنة 
اإلعالم ال يزالوا يواجهون خمتلف العقبات وعادًة ما يتعرضون 
لتحديات ذات طبيعة خاصَة أثناء تغطية املواضيع املتعلقة باألمن. 
قد تشمتل هذه التحديات عىل ما ييل: حظر أو تقييد الوصول إىل 
املعلومات اليت تعترب حساسة؛ انعدام الثقة بني املؤسسات األمنية 
واإلعالم؛ وعدم نضج الويع لدى الصحفيني بدورمه وبالتعريفات 
احلديثة ملفهوم األمن. قد يفتقر الصحفيون وغريمه من اإلعالميني 
أيضًا إىل املعرفة العملية الاكفية بالقوانني والترشيعات اإلعالمية 
املهنجية  لملعرفة  يفتقرون  ما  غالبًا  العالقة، مكا جتدمه  ذات 
املنمظة ببعض القضايا املعينة اليت جيب مراعاهتا عند تغطية 
أحداث معينة تتعلق باألمن. وباإلضافة إىل ذلك، فإهنم يف أغلب 
الذي ميكن أن ترتكه وسائل اإلعالم  األحيان ال يدركون األثر 

االجمتايع عىل تغطية القطاع األمين.

واكستجابة جزئية للتحديات اليت يواجهها الصحفيون وغريمه 
من اإلعالميني، قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات 
املسلحة بإعداد مجموعة األدوات هذه لملدربني. ومع أنه قد مت 
إعداد هذه املجموعة يف املنطقة العربية ويه تقدم أمثلة معلية 
من هذه املنطقة، إال أنه قد مت تصمميها حبيث ُتستخدم من قبل 

املدربني اإلعالميني يف أية منطقة يف العامل.

خلفية

يعمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة عىل 
تعزيز احلمك الدميقرايط لاللقطاع األمنيي وإصالحه.

األمين  القطاع  إلصالح  األمد  طويل  الدمع  برناجم  من  جكزء 
املدين  املساعدة لملجمتع  تقدمي  املركز عىل  الفلسطيين، معل 
واإلعالم لتعزيز دورمه الرقايب العام يف القطاع األمين. وعىل 
وجه التحديد، فقد دأب املركز منذ عام 2008 عىل تعزيز الرشاكة 
والتعاون املسمتر مع العديد من املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية.

وخالل املرحلة األوىل من نشاطه، عكف املركز عىل تنظمي معلية 
دراسات  وإجراء  وورش معل  مؤمترات،  بعقد  متثلت  تشاورية 
اإلعالم  مهنة  مزاولو  خالهلا  من  قام  التدريبية  لالحتياجات 
تأدية  يف  لدهيم  والضعف  القوة  مواطن  بتقيمي  الفلسطينيون 
دورمه الرقايب يف القطاع األمين. وأظهرت نتاجئ هذه العملية1 
أن الصحفيني غالبًا ما يفتقرون إىل التدريب املتخصص حول 

كيفية ممارسة الرقابة عىل القطاع األمين.

ويف املرحلة الثانية، قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل 
القوات املسلحة بإعداد مجموعة األدوات التدريبية هذه لعرض 
ومناقشة دور الصحفيني يف الرقابة عىل القطاع األمين واملهارات 
هلذا  توظيفها  الصحفيون  يستطيع  اليت  املختلفة  والوسائل 
الغرض. هتدف مجموعة األدوات إىل البناء عىل املعرفة واملهارات 
احلالية اليت ميلكها الصحفيون مكا يتضمن جلسات تدريبية 
حول تطوير فهم القطاع األمين، حمك هذا القطاع وإصالحه، 
التخطيط إلعداد  املعلومات،  القوانني اإلعالمية، احلصول عىل 
االجمتايع  اإلعالم  وسائل  حول  وجلسة  باألمن  تتعلق  أخبار 

وحمك القطاع األمين.

أما يف املرحلة الثالثة، فقد تعاون مركز جنيف للرقابة الدميقراطية 
عىل القوات املسلحة مع القناة التلفزيونية الفضائية الفلسطينية 
“تلفزيون وطن” إلجراء أول ورشة معل تدريبية جتريبية مشرتكة 
باستخدام هذه املواد يف رام اللـه. ركزت هذه الورشة عىل زيادة 

املنشورات واإلصدارات.  العديد من  النتاجئ يف  مت االستهشاد هبذه   1
راجع: اإلعالم الفلسطيين وحمك القطاع األمين، جنيف: مركز جنيف 
للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة، 2009؛ الوصول إىل املعلومات 
الدميقراطية عىل  للرقابة  مركز جنيف  األمين، جنيف:  القطاع  وحمك 
القوات املسلحة، 2010؛ الترشيعات املتعلقة باإلعالم الفلسطيين وحمك 
القطاع األمين، جنيف: مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات 

املسلحة، 2011.

مقدمة
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تعزيز قدرات الصحفيني الفلسطينيني يف تغطية القضايا املتعلقة 
باألمن. وجكزء ال يتجزأ من هذه الورشة، أتيحت الفرصة لملتدربني 
لتغطية اجمتاعات جمالس السمل األهيل عىل مستوى احملافظات 

وبذلك تطبيق املهارات اجلديدة املكتسبة واختبارها معليًا.

ومنذ انعقاد هذه الورشة التدريبية التجريبية األوىل، مت استخدام 
اجللسات املوجودة يف مجموعة األدوات واختبارها ملرات عديدة، 
سواء جكلسات مستقلة منفصلة أو مجيعها كدورة تدريبية اكملة. 
وقد اكنت نتاجئ التقيمي واملالحظات من هذه الورش والدورات 
التدريبية قمية وهسلت مراجعة املواد واألنشطة املستخدمة يف 

هذه املجموعة وتطورهيا أكرث.
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مت تصممي مجموعة األدوات التدريبية هبدف استخدامها كدورة 
تدريبية شاملة تغيط مخسة مواضيع خمتلفة تتعلق باإلعالم وحمك 
القطاع األمين. ميكن أيضًا استخدام أي موضوع من املواضيع 

امخلس منفردًا عىل حدة عىل هيئة دورات تدريبية منفصلة.

تتكون مجموعة األدوات التدريبية من أداة متهيدية )األداة األوىل( 
ومخسة أدوات تدريبية عىل النحو اآليت:

استخدام األداة واكتساب املهارات التدريبية األداة األوىل. 
اإلعالم وحمك القطاع األمين األداة الثانية. 

احلرية اإلعالمية وحمك القطاع األمين األداة الثالثة. 
الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين األداة الرابعة. 

تغطية قضايا السمل األهيل األداة اخلامسة. 
اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين األداة السادسة. 

ومن الوارد أيضًا إعداد ودجم أدوات إضافية بناًء عىل احتياجات 
أخرى.

مستخدم مجموعة األدوات

تقدم األداة األوىل معلومات لملدرب حول كيفية استخدام أدوات 
إضافًة إىل مهارات تدريبية مفيدة، مكا حتتوي عىل جلسات تدريبية 
متهيدية وختامية بغرض استخدامها عند إعطاء الدورة التدريبية 
اكملة كلك. أما األدوات الباقية من األداة الثانية إىل السادسة فهي 
عبارة عن جلسات تدريبية ميكن استخدامها جكلسات منفصلة أو 

مع بعضها البعض كدورة تدريبية أكرث مشوال.

الفائت املسهتدفة

ُأِعدَّت األدوات بغرض استخدامها من قبل املدربني اإلعالميني 
الذين لدهيم خربة يف جمال حمك القطاع األمين وإصالحه.

أما الفئة املسهتدفة من الدورة التدريبية نفهسا فهي باألساس 
الصحفيون واحملررون/املنتجون إال أنه ميكن توسيع نطاق هذه 

الفئة املسهتدفة لتمشل أي من األفراد العاملني يف اإلعالم.

العدد المنوذيج لملشاركني يف الدورة التدريبية هو حوايل 15 
مشارك.

استخدام مجموعة األدوات يف سياق املدرب

عىل  بناًء  األدوات  مجموعة  يف  املوجودة  األدوات  إعداد  مت 
دراسة احتياجات وتدريبات جتريبية للصحفيني يف األرايض 
 .2012-2011 بني  ما  الواقعة  الفرتة  يف  احملتلة  الفلسطينية 
هنالك مواد حمددة ُأعدت لالستخدام يف األرايض الفلسطينية 
احملتلة وقد مت إعدادها عىل حنو عام يهسل من استخدامها 
يف أية دولة أخرى. وعىل أي حال، عىل املدربني إذا أمكهنم ذلك 
إجراء نوع من تقيمي االحتياجات يف سياقهم اخلاص، حبيث 
يمتكنوا من خالل نتاجئ هذا التقيمي حتديد ماهية األدلة التدريبية 

اليت سيعمتدوهنا، ترتيهبا حسب األولوية أو تعديلها مكا يلزم.

بإماكن املدربني أيضًا أن يستخدموا جزءًا من جلسة ما أو أن 
يعيدوا ترتيب األنشطة املقررة إذا رغبوا بذلك، لكهنم جيب أن 
يدركوا بأن بعض األنشطة يف بعض اجللسات تأيت تباعًا أي 
تتبع بعضها البعض، وقد يكون النشاط الواحد يف العادة يعمتد 

عىل النشاط الذي يسبقه.

هيلكية اجللسة التدريبية

تتكون اجللسة التدريبية من العنارص اآلتية:

مقدمة وترد فهيا األهداف املرجوة واألسئلة اليت جيب   .1
الرتكزي علهيا للك أداة، مكا حتتوي عىل المتارين ومراجع 

املدرب املستخدمة يف األداة.

خطة اجللسة تعيط اخلطة صورة شاملة عن اجللسة   .2
التدريبية، مكا تعني املدرب عىل استيعاب ماهية اجللسة 
باخلطة مكرجعية  االستعانة  أيضًا  بشلك رسيع. ميكن 
رسيعة ملساعدة املدرب عىل متابعة سري األنشطة والتوقيت 

خالل التدريب.

تنفيذ  لكيفية  تفصيليًا  رشحًا  يقدم  األنشطة  وصف   .3
األنشطة املدرجة يف خطة اجللسة للك نشاط عىل حدة.

أثناء اجللسات، وميكن  ُتوزع عىل املشاركني  المتارين   .4
تصوير نسخ مهنا بهسولة وقد حتتوي عىل ما ييل:

أوراق معل فهيا مهامت عىل املشاركني تنفيذها •	
نسخ ورقية من عروض باور بوينت •	

ملخصات لملعلومات الرئيسية •	

استخدام مجموعة األدوات التدريبية
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مقتطفات من منشورات ذات صلة •	

هبا  ليستعني  مساندة  معلومات  توفر  املدرب  مراجع   .5
لملدرب  األسئلة تحمس  من  توفر مجموعات  املدرب مكا 
بإعداد أنشطة تتناسب مع احتياجات البلد الذي ُيقدم فيه 

التدريب. قد تشمتل مراجع املدرب عىل ما ييل:

ملخصات للتجارب واخلربات الدولية الُفضىل •	

مجموعات من األسئلة ميكن من خالهلا إعداد متارين  •	
تتناسب واحتياجات البلد الذي ُيقدم فيه التدريب

أمثلة عىل أنشطة ُتنفذ يف األرايض الفلسطينية احملتلة •	

مت تصممي األنشطة يف اجللسة التدريبية حبيث ُتستخدم حسب 
الرتتيب املُقرتح يف خطة اجللسة إذ أن لك مترين من المتارين يف 
العادة يعمتد عىل المترين الذي يسبقه. وعىل أي حال فإن اجللسات 
متثل مرجعية ميكن لملدرب تعديلها وتغيريها مكا يراه مناسبًا. من 
املتوقع من املدرب عند قيامه بتعديل اجللسات األخذ بعني االعتبار 
األهداف املوضوعة، البيئة احمللية/الثقافية اليت يمت تقدمي التدريب 

فهيا وطبيعة احتياجات املشاركني وقدراهتم اخلاصة.

أنواع األنشطة 

مت تصممي األنشطة يف اجللسات حبيث تضمن إرشاك املتدربني 
بفعالية، وعىل املشاركني استيعاب املفاهمي والقضايا املعروضة 
يعين  بالعادة  وهذا  هلا،  اخلاص  لفهمهم  وفقًا  التدريب  خالل 
ومالحظاهتم  آراهئم  ومناقشة  العمل  عىل  املشاركني  تجشيع 
املواضيع  »تلقيهنم«  بدلًا من  واستنتاجاهتم مضن مجموعات 

عىل حنو نقيل غري تشاريك.

ومع ذلك ُينصح بأن يقوم املدربون بإعداد عروض باور بوينت، 
عروض  عىل  حتتوي  متارين  عىل  التدريبية  األدوات  وتشمتل 
ُيفضل  لكن  تعدلهيا حسب احلاجة  بوينت ميكن لملدرب  باور 
الصفحات  من  عددًا حمدودًا  املدربون  يستخدم  أن  حال  بأي 
أن  ُيفضل  يف لك عرض. مكا  بوينت(  الباور  )رشاحئ عرض 
شأهنا  من  أخرى  ووثائق  وسائل  أو  بصور  املدربون  يستعني 
حتفزي انتباه املشاركني وحهثم عىل املشاركة الفاعلة. بإماكن 
املدرب تزويد املشاركني بنسخ ورقية من عرض الباور بوينت قبل 
تشغيله وعرضه أو بعد ذلك. يستطيع املدرب أيضًا أن يطلب من 
املشاركني مناقشة سؤال ما مضن مجموعات ثنائية )مجموعات 

مكونة من فردين( قبل أن يطلب مهنم اإلجابة هيلع.

تلبية احتياجات املشاركني

غالبًا ما تعد تلبية احتياجات املشاركني العنرص األكرث أمهية يف 
أية دورة تدريبية.

األدوات  مجموعة  يف  املعروضة  التدريبية  الدورات  إعداد  مت 
بناًء عىل دراسة احتياجات الصحفيني العاملني يف األرايض 

الفلسطينية احملتلة وذلك بدمع من خرباء دوليني.

يبني امللحق )أ( يف الصفحة 45 منوذجًا الستبيان خاص بدراسة 
احتياجات يمت إجراؤه مع مشاركني حممتلني يف نشاط تدرييب 

حول اإلعالم وحمك القطاع األمين.

أسئلة  الصفحة 50 منوذجًا عىل  يف  )ب(  امللحق  يقدم  بيمنا 
دراسة  إجراء  عند  بؤرية  مجموعات  مع  تستخدم  توجهيية 

احتياجات.

هناك أمور رئيسية عىل املدرب مراعاهتا عند تعديل املواد للفائت 
املسهتدفة ويه تمشل ما ييل:

معرفة املتلقني:  من اجليد أن حياول املدرب التعرف   •
عىل املشاركني مسبقًا بأكرب قدر ممكن، وهذا يتضمن 
التعرف عىل أدوارمه، جنهسم، سهنم، طبعهم، ثقافهتم، 
خرباهتم، مؤهالهتم التعلميية، خشصياهتم، وخلفيهتم 
الفروقات  متيزي  من  املدرب  مُيّكن  هذا  لك  الدينية. 
من  مُيّكنه  مكا  وجتارهبم  مهاراهتم  يف  واالختالفات 
االستمثار يف نقاط قوهتم وخرباهتم طوال مدة التدريب، 
ويهسل هيلع إماكنية حتديد االحتياج املشرتك فميا بيهنم 

لتطوير معارفهم.

تفهم  تقدمي تشكيلة من األنشطة: هذا سيعزز من   •
لك مشارك ملهارات زمالئه اآلخرين ومسؤولياهتم، مكا 
التعبري عن  كيفية  بأن خيوضوا جتربة  للجميع  يحمس 

ذاهتم بعدة طرق وحبرية.

عدة  هنالك  اكن  إذا  الوظيفية:  االعتبارات  مراعاة   •
درجاهتم  اختالف  مع  املؤسسة  نفس  من  أخشاص 
الوظيفية وصالحياهتم، عىل املدرب أن حيرص عىل عدم 
بعضهم  أمام  بإحراجهم  تتسبب  قد  أنشطة  استخدام 

البعض.

بدء التدريب

إذا مل يمت اختيار املشاركني خصيصًا إلنشاء مجموعة متجانسة، 
فقد يكونون من خلفيات متنوعة واختصاصات مهنية خمتلفة، لذلك 
فإنه من املهم بأن يشعروا باالرتياح بصحبة بعضهم البعض. 
إذا اكنت هذه يه املرة األوىل اليت جيمتع املشاركون هبا، عىل 
املدرب أن حيرص عىل شعورمه باالرتياح والمطأنينة. جيب أن 
يمطنئ املشاركون بأن آراهئم وخشصياهتم سُتحرَتم وأن جتربة 
مشاركهتم يف الدورة ستبىق رسية. لقد ُصت اجللسة لبناء 

الثقة ولذلك فإهنا تستلزم توفري مناخ من الثقة املتبادلة.
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تعريف املشاركني عن أنفهسم

املشاركني  خالهلا  يقوم  فقرة  أن خيصص  املدرب  عىل  جيب 
للجميع  يحمس  مما  البعض،  لبعضهم  أنفهسم  عن  بالتعريف 
ذلك،  إىل  باإلضافة  املهنية.  وخلفياهتم  احلارضين  مبعرفة 

باستطاعة املدرب توزيع بطاقات أمساء عىل املشاركني.

حملة عن الربناجم

عىل املدرب تقدمي رشح واحض وموجز ألهداف التدريب، مدته 
مواعيد  املثال:  سبيل  )عىل  الفنية  أو  اللوجستية  والرتتيبات 
الربناجم  ُيعرض  أن  جيب  وغريها(.  اإلقامة،  الغذاء،  وجبات 
لملناقشة، وإذا لزم األمر، مُيكن إحداث تغيريات هيلع بناًء عىل 
تشكيلة املجموعة والوقت املتاح واالحتياجات والتوقعات املختلفة 
تقسمي  كيفية  عىل  باإلطالع  املشاركون  سريغب  لملشاركني. 
وترتيب  اخلاصة  احتياجاهتم  حتديد  من  يمتكنوا  ليك  الوقت 

أمورمه الخشصية، عىل سبيل املثال املاكملات اهلاتفية اهلامة.

القواعد األساسية

بعض  وضع  عىل  واملشاركون  املدرب  يتفق  أن  جدًا  املهم  من 
اتباعها وااللزتام هبا طوال مدة  القواعد األساسية اليت جيب 
التدريب. هبذه الطريقة سيلزتم املشاركون أكرث باحرتام ما يمت 
االتفاق هيلع بشلك مشرتك. مفثلًا، تعد سوء إدارة الوقت من 
األمور اليت قد تؤثر سلبًا عىل معلية التعمل، ومن اجليد أيضًا 
اتباع قاعدة االلزتام بأوقات حضور اجللسات واحرتام أوقات 
االسرتاحة وإذا أمكن فإنه جيب أيضًا منع استخدام اهلواتف 

النقالة خالل اجللسات. هذه القواعد وغريها جيب أن ُتَدون عىل 
لوحة وإذا أمكن أيضًا تعليقها عىل اجلدار حبيث تكون مرئية 

لملشاركني خالل التدريب. 

توقعات املشاركني

من املهم استطالع توقعات املشاركني قبل البدء بالتدريب، حيث 
إحداث  عىل  املدرب  تساعد  أن  شأهنا  من  املعلومات  هذه  أن 
تعديالت طفيفة رسيعة عىل شلك الدورة قبل البدء هبا، مكا ميكن 
استخدامها مكرجعية ليفحص املدرب مع املشاركني ما إذا متت 
تلبية توقعاهتم خالل األنشطة ذات العالقة. معرفة التوقعات متكن 
املدرب واملشاركني من تقيمي ما إذا متت تلبية تلك التوقعات الحقًا. 
وميكن أيضًا تدوين توقعات املشاركني عىل لوحة وتعليقها عىل 

اجلدار.

املستوى املعريف لملشاركني

جيب أن يتحقق املدرب من املستوى املعريف العام الذي يمتتع 
إيقاع  »ضبط  من  يمتكن  املرحلة، ليك  هذه  املشاركون يف  به 
اجللسة« وفقًا لذلك املستوى. ُيفضل أن يقوم املدرب بالتحقق من 
هذه املعلومات قبل التدريب ويكون ذلك يف العادة من خالل إجراء 

معلية دراسة احتياجات.

جدول مقرتح للدورة التدريبية

فميا ييل جدول مقرتح الستخدام األدوات الواردة يف مجموعة 
األدوات هذه:

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين: حملة عن الدورة التدريبية

اجللسات واألدواتالتارخياليوم

التارخي1
9:30 – 3:00 )يمشل وجبة الغذاء(

األداة األوىل: اجللسة المتهيدية
األداة الثانية: اإلعالم وحمك القطاع األمين

التارخي2
10:00 – 3:00 )يمشل وجبة الغذاء(

األداة الثالثة: احلرية اإلعالمية وحمك القطاع األمين

التارخي3
10:00 – 3:00 )يمشل وجبة الغذاء(

األداة الرابعة: الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين

التارخي4
10:00 – 3:00 )يمشل وجبة الغذاء(

األداة اخلامسة: تغطية قضايا السمل األهيل

التارخي5
9:30 – 4:00 )يمشل وجبة الغذاء(

األداة السادسة: اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين
األداة األوىل: جلسة ختامية

خترجي املشاركني
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يقدم هذا اجلزء حملة موجزة عن املهارات اليت جيب أن يمتتع 
هبا املدرب، وهو يتضمن ملخصًا عن الطرق املختلفة اليت يتعمل 
الناس من خالهلا، نقاش للصفات اليت جتعل من املدرب مدربًا 
ماهرًا، أمثلة عىل أساليب وسبل تدريبية فعالة، وأمثلة عىل متارين 

للتحمية وأنشطة حتفزي الطاقة.

مراعاة اختالف سبل التعمل

مكدرب فإنه من اهلام جدًا استيعاب خمتلف الطرق اليت يتعمل 
الناس من خالهلا، فاملعرفة بأساليب التعمل عىل اختالفها أمر 

مفيد جدًا عند تصممي الرباجم التدريبية وتنفيذها.

حيتوي هذا اجلزء عىل وصف لعدد من األساليب اليت ميكن 
للبالغني من خالهلا تليق املعلومات وتذكرها.

مستقبالت  ثالثة  خالل  من  املعلومات  البالغ  الخشص  يتلىق 
حسية رئيسية:

النظر •	

المسع •	

احلركة •	

وعىل أي حال، تكون أحد تلك احلواس يه الطاغية يف العادة، 
فتكون بذلك يه السبيل األمثل لتعمل الفرد ملعلومات جديدة. إال 
أن هذه احلاسة قد ال تكون دومًا كذلك يف مجيع احلاالت، فقد 
يفضل الخشص اختيار أسلوب معني للتعمل يف نشاط ما، وخليط 
من أساليب أخرى يف نشاط آخر. من املهم أثناء التدريب طرح 
املعلومة باستخدام احلواس الثالث ليك يمتكن خمتلف املتلقني 
عىل اختالف أساليب تعملهم من االستفادة القصوى من التدريب.

التعمل عن طريق النظر

التعمل املريئ قد يكون لغوي أو ماكين، فتجد أن املتعملني باألسلوب 
اللغوي املريئ يفضلون األنشطة اليت تتضمن مهام حتريرية/
كتابية، اكلقراءة أو الكتابة، فهم قادرون عىل تذكر ما ُكتب حىت 
لو مل يقرءونه أكرث من مرة، مكا حيبون تدوين املالحظات ويولون 

انتباهًا أكرب للعروض املرئية كعروض الباور بوينت.

املريئ  اللغوي  باألسلوب  املتعملني  عىل  التعمل  معلية  لتهسيل 
بإماكن املدرب القيام مبا ييل:

استخدام المتارين اليت توزع عىل املشاركني •	

إعطاء مهام كتابية •	

استخدام العروض املرئية املكتوبة )مثلًا باستخدام تقنية  •	
الباور بوينت(

أما املتعملني باألسلوب املريئ املاكين فعادًة ما يواجهون صعوبة 
الرسومات  يتجاوبون بشلك أفضل مع  لكن  املكتوبة  اللغة  يف 
البيانية، الرسوم التوضيحية، املقاطع املصورة )الفيديو(، وغريها 
من املواد املرئية. يهسل عىل هذا النوع من األخشاص تصور 
يف  يتوهون  ما  ونادرًا  خميلهتم  باستخدام  واألماكن  الوجوه 

األماكن اجلديدة.

املاكين   املريئ  باألسلوب  املتعملني  عىل  التعمل  معلية  لتهسيل 
بإماكن املدرب القيام مبا ييل:

استخدام الرسوم البيانية، املخططات، الرسوم التوضيحية •	

وتدوين  للقراءة  متارين  أجندات،  ملخصات،  استخدام  •	
املالحظات

إضافة نصوص يف المتارين من أجل قراءهتا مرة أخرى  •	
بعد اجللسة

تعزيز املعلومات النصية برسومات توضيحية •	

عرض خمططات ورسومات بيانية ومن مث تفسريها •	

التعمل عن طريق المسع

المسع،  طريق  عن  أفضل  بشلك  يتعملون  الذين  لألخشاص 
يستطيع املدرب القيام مبا ييل:

اسهتالل املواد اجلديدة بتفسري موجز لألنشطة القادمة،  •	
واختتام ذلك مبلخص لملواد واألنشطة اليت مت تناوهلا 
مث  إياه،  عملهم  سيتعملونه،  مبا  )"أخربمه  وتغطيهتا. 

أخربمه ما الذي تعملونه."(

استخدام أنشطة مساعية اكلعصف الذهين وغريه •	

ختصيص وقت وفري لتلخيص األنشطة، إذ أن هذا يحمس  •	
لملشاركني بالربط ما بني األمور اليت تعملوهنا وكيفية 

توظيفها يف سياق لك مهنم

اكتساب املهارات التدريبية
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حبرية  أسئلهتم  عن  يعربوا  أن  املشاركني  من  الطلب  •	
ووضوح

إنشاء حوار ما بني املشاركني واملدرب •	

التعمل عن طريق احلركة

طريق  عن  أفضل  بشلك  يتعملون  الذين  األخشاص  مييل 
احلركة إىل فقدان الرتكزي إذا مل يكن هناك الكثري من احلركة 
جتدمه  لملحارضات  االسمتاع  عند  اخلارجية.  احملفزات  أو 
قد يرغبون بأخذ املالحظات، وعند القراءة يفضلون إلقاء نظرة 
رسيعة عىل املادة بشلك عام واإلطالع علهيا رسيعًا أولًا )»فهم 
الفكرة العامة«(، ومن مث الرتكزي عىل التفاصيل. باإلضافة إىل 
ذلك فإهنم حيبون استخدام أقالم التظليل امللونة ورمس الصور 

أو الرسومات البيانية.

لتهسيل معلية التعمل عىل هذا النوع من املتعملني بإماكن املدرب 
القيام مبا ييل:

أماكهنم  من  املشاركني  قيام  تتطلب  أنشطة  استخدام  •	
والتحرك

استخدام أقالم ملونة للتأكيد عىل أمهية النقاط الرئيسية  •	
وذلك عىل لوحة توضيحية أو سبورة بيضاء

وإعادة  املشاركني اسرتاحات متواترة لالسرتخاء  منح  •	
حشن طاقاهتم

تزويد املشاركني بأقالم تظليل، أقالم حرب ملونة أو أقالم  •	
رصاص

النص إىل  ثنايا  املعلومات من  ينقلون  جعل املشاركني  •	
وسط خاريج آخر اكللوحة التوضيحية مثال

عند تدريب األفراد البالغني، من املهم مراعاة ما ييل:

يتعمل البالغون من اخلربات والتجارب

إن هذا التدريب سيهسم يف اكتساب املشاركني خلربات ومهارات 
وأفاكر وفرية. جيب تجشيع املشاركني عىل االستعانة باألمثلة 
وجتارهبم  خرباهتم  من  املستفادة«  »الدروس  عن  والتحدث 
السابقة بأكرب قدر ممكن. ال تفرتض حتت أي ظرف اكن بأن 

املشاركني ال يعرفون شياًئ عن املوضوع املطروح.

زمالهئم يف  يتعمل البالغون بشلك أفضل من أقراهنم/ 
املهنة

ستجد بأن املشاركني يتقبلون املعلومات من أقراهنم/زمالهئم يف 
املهنة املختصني يف معلهم وحيرتموهنا.

يتعمل البالغون بشلك أفضل من خالل النقاش

حاول االستعانة بالنقاشات قدر اإلماكن كوهنا متكن املشاركني 
من أن يلعبوا دور املعمل واملتعمل يف الوقت ذاته، فاحملارضات 

كأسلوب تعليمي تعد أقل تأثريًا وفعالية.

يتعمل البالغون بشلك أفضل من زمالهئم الذين يعادلوهنم 
سنًا ويمتتعون بنفس اخللفية

يعرفوهنا  اليت  املعلومات  تبادل  عىل  املشاركني  بتجشيع  مق 
واخلربات اليت يمتتعون هبا مع بعضهم البعض.

واليت  بتعملها  يرغبون  اليت  األمور  البالغون  يتعمل 
يعتقدون  اليت  األمور  يتعملون  مكا  وتعنهيم،  هتمهم 

بأهنا ستفيدمه يف حياهتم

جيب أن تكون املواد املستخدمة يف التدريب ذات صلة واحضة 
يكون  أن  املدرب  لملشاركني. عىل  تعلميه  يمت  الذي  باملوضوع 
مستعدًا لتعديل املواد املوجودة يف هذه األداة حبيث تنجسم مع 

خربات املشاركني ومعلوماهتم.

عىل  قدرهتم  ازدادت  السن  يف  البالغون  تقدم  لكام 
املالحظة والتفكري املنطيق

بأنه خالل  تعين  والتحليل  التفكري  املالحظة،  القدرة عىل  هذه 
معلية تعلمي البالغني، يكون مجيع املشاركني يف ورشة العمل يف 

الغالب معملني ومتعملني.

ما يه الصفات اليت جتعل منك مدربًا ممتكنًا؟

تعمتد صفات املدرب اجليد، اكملراعاة وااللزتام، عىل خشصية 
املدرب نفسه، لكن مع التجربة وجاهزية التعمل بإماكن امجليع 

تعزيز مهاراهتم.

مراعاة مشاعر اآلخرين

من صفات املدرب اجليد املقدرة عىل خلق مناخ دامئ من الثقة 
التحدث  يف  واالرتياح  باألمان  فيه  امجليع  يشعر  واالنفتاح 
برصاحة وصدق وحيرتم فيه امجليع اختالف اآلراء. معظم الناس 
مييلون إىل عدم التعبري رصاحًة عن عدم ارتياحهم، استياهئم أو 
غضهبم؛ بل جتد بأهنم يفضلون االنحساب من النقاش بصمت، 
لذلك تعد القدرة عىل استشعار إحساس الخشص ومعرفة كيفية 

التعامل مع املوقف مهارًة جوهرية يف معلية التدريب.

مراعاة مشاعر املجموعة كلك

إن أي مجموعة بلكيهتا أعظم شأنًا من جزئيهتا، مفدى انجسام 
املجموعة كلك يعكس املشاعر املشرتكة ألفرادها جممتعني. قد 
متحمسة،  جضرة،  غاضبة،  ممتمللة،  متلهفة،  املجموعة  تكون 
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غامضة أو حىت غري جدية/ غري ملزتمة، لذلك فإنه من الرضوري 
توفري ديناميكية تعاونية لضامن توفري مناخ جيد للتعمل.

مراعاة االختالف يف قدرات وخلفيات لك فرد من األفراد 
املشاركني يف املجموعة

يف املجموعة اليت تضم مشاركني من جهات خمتلفة، جتد بأن 
هناك تباينًا كبريًا يف خلفيات األفراد وتطلعاهتم. املدرب اجليد 
هو من حيرص عىل مراعاة االختالف يف الطريقة اليت ينظر فهيا 
لك مشارك إىل نفسه وإىل اآلخرين يف املجموعة. قد يتطلب 
األمر بعض الوقت خللق جو من الثقة بني املشاركني وارتياحهم 

لبعضهم البعض.

القدرة عىل االسمتاع

من املهم جدًا مضان شعور امجليع بالتقدير لخشصهم، وبأهنم 
جزء من التدريب وحيظون بفرصة املشاركة. االنتباه واالهمتام 
ملا ُيقال وكيف ُيقال، طلب التوضيح وعدم اإلجنرار وراء احلاجة 
للضغط عىل املجموعة أو دفعها لمليض يف التدريب؛ لك هذه 
األمور من شأهنا أن تساعد املدرب عىل معرفة مشاعر خمتلف 

األفراد يف املجموعة الواحدة.

القدرة عىل جذب االنتباه

لغة اجلسد، نربة الصوت، طريقة اللبس؛ مجيعها تؤثر عىل كيفية 
جتاوب املشاركني مع املدرب، فاملدرب الذي تبدو هيلع الثقة بالنفس 
مينح املشاركني المطأنينة بأهنم يف أيٍد أمينة وأهنم سيستفيدون 
ويتعملون أمورًا هامة، بيمنا يعيط املدرب الذي حُيرك يديه بشلك 
معرب املشاركني شعورًا باهمتامه مبشاركهتم وبأهنم جزء هام من 
التدريب. ومن الصفات األخرى لملدرب اجليد التحدث بوضوح، 
النظر إىل املشاركني أثناء التحدث إلهيم وارتداء املالبس املناسبة.

القدرة عىل استخالص املعلومات من املشاركني

شأنه  من  وترتيباهتا  الورشة  أنشطة  يف  املتدربني  إرشاك  إن 
مضان شعور املشاركني باالهمتام بدورمه وأهنم جزء هام من 
العملية، وهذا يهسم يف تهسيل انفتاح املشاركني عىل التعمل من 

بعضهم البعض.

اللباقة ومهارة التعامل مع اآلخرين

عىل املدرب أحيانًا أن يتخذ موافقًا غري حمبذة أو غري مرغوبة 
أو أن يقول أشياء غريبة أو حمرجة من أجل مصلحة املجموعة 
كلك، ومن املهم جدًا هنا أن ميتلك املدرب القدرة عىل القيام بذلك 
بلطف وحذر، وأن تكون لديه املهارة الاكفية للتعامل مع املواقف 

احلساسة باحرتام ولكن حبزم.

الصدق

عىل املدرب أن يكون صادقًا مع املشاركني فميا خيص حدود 
مبعرفة  التظاهر  من  فبدلًا  اإلجابة هيلع،  يستطيع  وما  معرفته 
اإلجابة عىل سؤال صعب، عىل املدرب أن يرى ما إذا اكن هناك 
مشارك آخر يعرف اإلجابة أو أن يتعهد بأن يبحث عن اإلجابة 

وأن يزود املشاركني باملعلومة الصحيحة يف وقت الحق.

االلزتام بالتعاون

قد يبدو أسلوب التعمل التعاوين أو التشاريك يف بعض األحيان 
حمبطًا وغري فعال. وقد مييل املدرب أحيانًا وينجر ألداء الدور 
دوره  يكون  أن  الرغبة يف  وتشده  »املعمل«  دور  وهو  التقليدي 
قياديًا بدلًا من تيرسي، إال أن املدرب اجليد يدرك قمية التعمل 
التعاوين/ التشاريك وأمهيته وحيرص عىل إنشاء عالقة تعاونية 
مع املشاركني تتسم هذه العالقة بتحمل امجليع مضن املجموعة 

اكملًة ملسؤولية التعمل.

مهارة تقدير التوقيت الصحيح

عىل املدرب أن يمتتع حبسن التقدير يف اختيار التوقيت الصحيح 
نقاش ما،  أن يعرف مىت يهني  املهم  التدريب، مفثلًا من  أثناء 
لفرتة  ما حتدث  من خشص  يطلب  مىت  املوضوع،  يغري  مىت 
طويلة جدًا بأن يتوقف، مىت يدع النقاش يسمتر ويتجاوز الوقت 
املخصص له ومىت يحمس للفرتات اليت يسودها الصمت بأن 
تسمتر لوقت أطول. التوقيت مهم أيضًا يف حتديد بنية اجللسة 
وهذا يمشل حتديد أوقات اجللسة ومتابعهتا، حتديد املدة الزمنية 
املتاحة للعروض، االلزتام جبدول األمعال )األجندة( وبدء التدريب 

وإهنائه حسب الوقت املقرر.

املرونة

يتوجب عىل املدرب أن خيطط جيدًا للجلسات، لكن هيلع أيضًا أن 
يكون مستعدًا ملراجعة اخلطط اليت وضعها استجابًة للظروف إذا 
اكن من شأن ذلك أن يهسم يف إجناح معلية التعمل بشلك أكرب. 
الفرص قد تطرح نفهسا يف مواقف معينة، وحيهنا يكون من اجليد 
لملدرب بأن يستعني مبواهب الناس يف املجموعة وخرباهتم أو أن 
يلجأ العمتاد حلول يقرتحها املشاركون أنفهسم. املرونة يف تقدمي 
أو تأخري مواعيد االسرتاحات يف اجللسة تساعد يف عدم فقدان 

املجموعة تركزيها إضافًة إىل جتنيهبا الضجر.

حس الفاكهة

من األمور اليت تهسم يف إثراء جتربة التعمل لدى امجليع يه 
عدم تواين املدرب عن رواية نكتة أو الضحك عىل نفسه، ومشاركة 
اآلخرين الضحك، حيث أن إجياد مناخ ودود ودافئ جيعل من 

الناس أكرث ارتياحًا وانفتاحًا عىل التعمل.
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املهارات التنظميية اجليدة

املسبقة  الرتتيبات  تأدية  املدرب عىل مضان  أن حيرص  جيب 
الالزمة للبدء بالتدريب كتحضري املواد، ترتيب ماكن االجمتاع 
مينح  اجليد  التنظمي  األساسية.  باملعلومات  املشاركني  وتزويد 

املشاركني الثقة بأهنم سيتعملون شياًئ مفيدًا.

السلوك اإلجيايب جتاه املشاركني

ستجد بأن املشاركني يتجاوبون بشلك جيد عند احرتام آراهئم 
ومشاركهتم، فاملدرب اجليد يتبع أسلوبًا إجيابيًا يف التعامل مع 
املشاركني حىت عندما حياول تصحيح فكرة خاطئة أو عندما 

خيتلف مع أحدمه الرأي.

املدرب:

ليس الخشص املسؤول

تتوىل املجموعة بأمكلها مسؤولية التعمل، أما دور املدرب فيمتثل 
بتيسري حدوث ذلك. ولذلك جيب أن تشارك املجموعة يف حتديد 

أجندة التدريب.

ًا اضرِ ليس حمحُ

املدرب هو رشيك يف التعمل مع املشاركني اآلخرين؛ إذ أنه بدوره 
يستكشف موضوع التدريب كرشيك عىل قدم املساواة مع املشاركني 

اآلخرين ويف الوقت ذاته يسامه خبربته ومعرفته يف املوضوع.

ليس بالرضورة خبريًا

عىل الرمغ من أن املدرب هو الذي يقوم بإعداد اجللسات، إال أنه 
قد يكون غري ممل ببعض جزئيات الدورة كبعض األفراد اآلخرين 

يف املجموعة.

ليس مركز االنتباه

املدرب اجليد يتحدث يف العادة أقل من املشاركني، فهو يعمل عىل 
جذب املشاركني لالنضامم إىل النقاش واملشاركة يف النشاط.

ليس حمكًا

الرأي  هو  ما  أحد حيدد  ال  التشاريك،  التعاوين/  التعلمي  يف 
الصائب أو إذا اكن رأي خشص ما أصوب من غريه، إال أنه 
بعض  يف  البدهيية  األخطاء  بعض  وتوضيح  تصويب  يتوجب 

احلاالت.

ليس خادمًا

مع أن املدرب يتوىل زمام القيادة يف تنسيق اجللسات، إال أنه ال 
جيب أن يكون هو الخشص الوحيد الذي يتحمل مسؤولية املهام 

املرتبطة بالدورة التدريبية.

أمثلة عىل أساليب ووسائل تدريبية

االقرتاحات  من  بعدد  باخلروج  املدرب  يقوم  اجللسة  هذه  يف 
ألساليب ووسائل ميكن توظيفها يف قاعة التدريب، لكن يكون 
له حرية استخدام مواد أو أساليب أخرى يف اجللسة التدريبية. 
من املهم أن يتبع املدرب مجموعة منوعة من األساليب اليت تتطلب 
إرشاك املُتعملني، مع الرتكزي عىل األنشطة العملية، النقاشات 
احليوية والعروض املبتكرة اليت تبىق عالقة يف أذهان املشاركني. 
اليت  األساليب  أو  المتارين  املدرب  خيتار  أن  أيضًا  املهم  من 
تنجسم مع النتاجئ املتوخاة من التدريب أو أهداف اجللسة وليس 

فقط تلك المتارين أو األساليب اليت ُيفضلها هو.

أساليب التدريب

العصف الذهين

هذا األسلوب يعمتد عىل استجالب األفاكر، وهو يمتثل بنقاش 
رسيع يحمس للجميع بإبداء اقرتاحاهتم أو طرح معلوماهتم. يمت 
طرح موضوع ما عىل املجموعة ومن مث ُيطلب مهنا اخلروج بآراء 
وأفاكر حول املوضوع والتحدث عن خربات املشاركني فيه، مع 
مشاركة من امجليع بشلك رسيع وخمترص. ُيحمس لألفاكر بأن 
تنساب بسالسة وحرية دون أية تقيمي، وختصص فرتة وجزية 
من الوقت لذلك حيث أن األمهية تمكن يف مكية األفاكر وليس 
نوعيهتا. يحمس هذا األسلوب لملشاركني بإدراك إماكنية وجود 
العديد من الطرق للتعامل مع املشلكة وتعدد الزوايا اليت ُينظر 
إلهيا مهنا. وأثناء مجع األفاكر، يقوم املدرب أو أحد املشاركني 
ممن خيتارمه املدرب باستخدام لكامت مفتاحية لتلخيص االفاكر 

عىل اللوحة التوضيحية.

أسلوب املجموعة اإلمسية

وهو أسلوب بديل للعصف الذهين يحمس بتوليد األفاكر ومن 
مث اختيار اإلجراء أو احلل املفضل، حيث يمت طرح مشلكة ما 
عىل املجموعة وُيطلب من املشاركني اخلروج بأكرب قدر ممكن من 
احللول ويمت كتابة احللول املقرتحة عىل لوحة توضيحية. بعد 
أن يمت تجسيل مجيع األفاكر، ُيطلب من املشاركني مناقشة لك 
فكرة من هذه األفاكر وينتج عن ذلك مقدرة املشاركني عىل تفهم 
املشلكة بشلك أوحض. بإماكن املشاركني الحقًا التصويت عىل 

احلل املفضل هلم.

احلوار

يقوم املدرب من خالل هذا األسلوب باستعراض مشلكة ما ويطلب 
من املشاركني إبداء تعليقاهتم، مما يحمس هلم بطرح مجموعة 
واسعة ومتنوعة من اآلراء ليك يتعملوا من بعضهم البعض، مكا 
يتيح لملدرب فرصة تصحيح أية مفاهمي خاطئة أو اقرتاحات غري 

قابلة للتطبيق.
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مجموعات العمل

يمت تشكيل مجموعات معل صغرية ملناقشة مشلكة معينة وهذا 
اخلاصة  وآراهئم  أفاكرمه  عن  التعبري  من  املشاركني  كن  مُيّ
واالسمتاع لآلخرين. وعند العمل معًا مضن مجموعات تضم 
بتقدمي  ملزمًا  نفسه  مهنم  املشاركني جيد لك  من  قليلة  أعداد 
مسامهاته وجهوده. ُيعرض عىل املشاركني مشلكة ما وُيطلب 
خالهلا  علهيم  حمددة  زمنية  مدة  هلم  وخُتصص  حلها  مهنم 
مناقشة املوضوع واخلروج بإجابات. بإماكن لك مجموعة ترشيح 
ميرس وخشص لتدوين املالحظات، وعند انهتاء الوقت املخصص، 
يقوم أحد املرحشني بعرض معل املجموعة عىل معوم املشاركني. 
عىل  ستكون  املجموعات  إجابات  بأن  رأى  إذا  املدرب  بإماكن 
األغلب متشاهبة أن يطلب من لك مجموعة أن تقوم فقط بطرح 

األفاكر اجلديدة واملختلفة معا ذكرته املجموعات األخرى.

املجموعات الثنائية

)املكونة من فردين للك  الثنائية  العمل مضن املجموعات  يتيح 
مجموعة( للك مشارك فرصة املسامهة يف املسألة قيد النقاش 
مكا هو احلال يف مجموعات العمل. وباملقارنة مع أسلوب طرح 
باستطاعة  فردية،  إجابات  وتليق  املجموعة اكملًة  السؤال عىل 
امليرس طرح السؤال نفسه عىل املجموعة اكملًة لكن ويه مقمسة 
إىل مجموعات ثنائية. وحسب الوقت املتبيق وأمهية املوضوع 
قيد النقاش، ميكن لمليرس أن يقرر بأن يسمتع لنتاجئ العمل من 
لك املجموعات الثنائية، من عدة مجموعات ثنائية أو من مجموعة 

ثنائية واحدة فقط.

مراقبة النقاشات

سواء اكن املشاركون مقمسون إىل مجموعات معل أو مجموعات 
ثنائية )مجموعات مكونة من فردين(، جيب عىل امليرس مراقبة 
النقاشات، حيث يحمس ذلك لمليرس بأن حيدد أية مجموعة معل/ 
إجابة  لدهيا  »الصحيحة«، أهيا  اإلجابة  لدهيا  ثنائية  مجموعة 
بديلة، ما يه القضايا اليت يتوجب طرحها عىل املجموعة اكملًة  

ومىت هيلع تقدمي املساعدة إذا اكن هناك حاجة لذلك.

حلقات النقاش

الفائدة  لتعممي  ناجعة  وسيلة  النقاش  جلسات  أو  حلقات  تعد 
إذا اكن  التدريبية  اجللسة  املشاركني يف  واخلربة عىل مجيع 
مبوضوع  عالقة  ذات  جيدة  خبربة  يمتتعون  من  بيهنم  هناك 
إملام  لدهيم  ثالثة ممن  أو  اثنني  متحدثني  اختيار  يمت  التدريب. 
وُيطلب  وخربة يف موضوع معني ذو عالقة مبحتوى اجللسة، 
مهنم تقدمي عرض قصري عىل املجموعة اكملًة ومن مث يتبع ذلك 
جلسة »أسئلة وإجابات« حيث تقوم املجموعة خالل هذه اجللسة 
باالستيضاح واالستفسار عن املعلومات املطروحة أو تقدمي آراء 

ومعلومات أخرى.

تقمص األدوار

تعد هذه من أحد أساليب املامرسة الفعلية لملهارات، حيث يمت 
افتعال موقف افرتايض أو »متثيلية« يقوم املشاركون خالهلا 
اجليد  باإلعداد  يقوم  أن  املدرب  عىل  افرتاضية.  أدوار  بأداء 
واملدروس إذا ما أراد اعمتاد هذا األسلوب أثناء التدريب وذلك 
املشاركني  يطلع  أن  أيضًا  وهيلع  اجللسة،  موعد  قبل  مقدمًا 
بوضوح عىل توقعاته مهنم. عىل لك مشارك معرفة الدور الذي 
سيلعبه وأن يتوفر لديه رشح لألمور اليت ستقوم هبا الخشصية 
اليت سيتقمصها أو األمور اليت ميكن هلذه الخشصية القيام 
هبا. فعىل سبيل املثال، إذا أسند إىل حصيف لعب دور حضية، 
فعليه أن يضع نفسه يف موقف الضحية وأن يدرك ويشعر فعليًا 
مبدى جعزه وضعفه يف ذلك املوقف. يعد أسلوب تقمص األدوار 
من أساليب التعمل املمتعة واملسلية، إال أنه جيب احلرص عىل 
عدم تشتت انتباه املشاركني وابتعادمه عن اهلدف األسايس من 
المترين أو عدم جتاوزمه حلدود »الدور« الذي يلعبونه. من املهم 
أيضًا مراعاة استعدادية املشاركني أو عدم استعداديهتم للعب 
الناس  بعض  كون  املوضوع  نظرًا حلساسية  افرتاضية  أدوار 
ال حيبون المتثيل جكزء من معلية تعلميية أو لعب أدوار أمام 

زمالهئم وقد يرفضون هذا الشلك من أشاكل املشاركة.

متارين التحمية وأنشطة حتفزي الطاقة

ويه ألعاب مصممة ملساعدة املشاركني عىل التعارف والشعور 
باالرتياح لبعضهم البعض، وتمكن أمهيهتا يف زرع شعور بالثقة 
واالمطئنان ما بني املشاركني. تساعد األلعاب أيضًا عىل تصفية 
الذهن ليك يمتكن املشاركون من الرتكزي بشلك أفضل. عىل 
وتناسب  املشاركني  نوعية  تالمئ  اليت  األلعاب  اختيار  املدرب 
سري  خالل  األلعاب  استخدام  أيضًا  ميكن  وذوقهم.  مزاجهم 
اجللسات أو بيهنا إذا شعر املدرب بأهنا ستساعد املجموعة عىل 
العمل معًا بشلك أفضل. جيب عىل املدرب أن يدرك ما الذي يريد 
حتقيقه من وراء استخدام هذه األلعاب، ليك يمتكن من اختيار 
اللعبة املناسبة يف الوقت املناسب. )طالع القسم التايل لالطالع 

عىل أمثلة عىل متارين التحمية وأنشطة حتفزي الطاقة(.

إرشاك املتدربني يف أنشطة معلية

باستطاعة املدرب منح املشاركني فرصة القيام بأنشطة معلية، 
كتعبئة أجزاء من خريطة مرسومة عىل اللوحة التوضيحية أو 
تثبيت بطاقات محتل معلومات معينة عىل اجلدار. هذه األمعال 
تتيح لملشاركني فرصة التحرك وربط فهمهم النظري ونشاطهم 
الذهين بالنشاط احلريك والعميل. فعىل سبيل املثال، حىت فكرة 
إىل  حتويلها  ميكن  إىل مجموعات صغرية  املشاركني  تقسمي 
نشاط حبد ذاته، كأن ُيطلب من املشاركني تقسمي أنفهسم إىل 

مجموعات حسب لون الشعر أو الفئة العمرية.
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رمس الصور

هذا النشاط ميكن أن يقوم به لك مشارك من املشاركني منفردًا عىل 
حدة، أو ميكن أن يكون نشاط يقوم به املشاركون يف مجموعات 
صغرية. يساعد هذا النشاط املشاركني عىل تكوين صورة ذهنية 
للقضية قيد النقاش، مكا أنه حيفز النقاش حول املسألة. عند 
أوجه  مناقشة  املشاركون  يستطيع  الصور،  رمس  من  االنهتاء 
الشبه واالختالف يف الصور اليت أعدوها واألسباب وراء هذا 

التشابه واالختالف فميا بيهنا.

استعراض ومراجعة سري التدريب 

الفينة  بني  دقائق  بضعة  ختصيص  عىل  املدرب  حرص  إذا 
مدى  وحفص  اجللسة  مسار  واستعراض  ملراجعة  واألخرى 
جتاوب املشاركني معها، فإن هذا يساعد يف احلفاظ عىل تركزي 
املجموعة عىل املوضوع وأهداف التدريب، مكا يساعد املدرب 

عىل مضان سري األمور بشلك جيد للك منايح التدريب.

أسلوب التعلمي التقليدي

املعلومات  من  كبريًا  قدرًا  حتوي  التدريب  مادة  اكنت  إذا 
املتخصصة فإنه من األيرس طرح هذه املعلومات من خالل اتباع 
األسلوب التعليمي التقليدي الرمسي، لكن هذا يستلزم احلفاظ 
عىل تركزي املجموعة وبقاهئا عىل درجة عالية من االنتباه، لذلك 
اللوحة  يستخدم  وأن  نشيطًا  املدرب  يبىق  أن  املهم  من  فإنه 
الباوربوينت  املعلومات باستخدام عروض  أو يقدم  التوضيحية 
والمتارين. وحىت لو اعمتد املدرب أسلوب التعلمي التقليدي، فإنه 
من اجليد أن خيصص مساحًة للنقاش ومسامهات املشاركني 

بني احلني واآلخر.

الوقت: االستغالل املثايل للوقت املتاح

من املهم أن يقوم املدرب بتخصيص وقت اكٍف للك نشاط مقرر، 
وجيب أال يستخف بأمهية الوقت الذي قد يستغرقه النشاط ولذا 
فإن هيلع أن حيرص عىل التفكري بعناية يف الربناجم الذي خيتاره 
حبيث يتالمئ والوقت املتاح للجلسة. وجيدر االنتباه بأن الناس 
ومقارنة  للنقاش  وقت خمصص  هناك  يكون  أن  أيضًا حيبون 
التجارب واخلربات، مكا أنه من املهم حتديد أوقات االسرتاحات 

املخصصة لتناول القهوة والوجبات إضافًة إىل أوقات الصالة.

اللكي  الوقت  حتديد  مت  قد  بأنه  األدوات  مجموعة  يف  جتد 
املخصص للك جلسة تدريبية إضافًة إىل حتديد املدة الزمنية 

الالزمة للك نشاط بنشاطه.

توفري املناخ املالمئ للتدريب: قاعة التدريب

عىل املدرب أن يويل عناية خاصة بالتفاصيل التالية:

جيب أن يكون املاكن الذي ينعقد فيه التدريب ذو مساحة  •	
كبرية وواسعة ويمتتع بدرجة حرارة معتدلة ومرحية

جيب ترتيب الكرايس اخلاصة باملشاركني بشلك دائري  •	
حبيث يمتكن امجليع من رؤية بعضهم البعض، مكا أنه 
العمل ومجموعات  توفري طاوالت ملجموعات  من اجليد 

النقاش الصغرية

احلرص عىل توافر مجيع األدوات واملعدات التدريسية  •	
الالزمة اليت سيمت استخدامها خالل التدريب وأهنا تعمل 

بشلك جيد

مضان توافر عدد اكٍف من الورق وأوراق المتارين ودفاتر  •	
املالحظات مجليع املشاركني

ختصيص ماكن قريب ومالمئ توضع فيه املواد واملعدات  •	
اليت ستستخدم خالل الدورة حبيث يمت احلصول علهيا 

بهسولة

املشاركون  فيه  سمييض  الذي  املاكن  يكون  أن  جيب  •	
أوقات االسرتاحة لتناول القهوة والوجبات منفصلًا عن 
قاعة التدريب ويف نفس الوقت قريب حبيث يصلون إليه 

بهسولة

جيب مضان حصول املشاركني عىل املساحة واملعدات  •	
الالزمة لألنشطة املقررة، )فعىل سبيل املثال، سيحتاج 
يتطلب  نشاط  هناك  اكن  إذا  طاوالت  إىل  املشاركون 
الكتابة، مكا سيحتاجون إىل حزي ماكين إذا مت استخدام 

أسلوب تقمص األدوار.(

عىل املدرب إطالع منمظي الدورة عىل مجيع احتياجاته ومتطلباته 
بوضوح قبل املبارشة بالتدريب.

أدوات التدريب

السيناريوهات

اهلدف من السيناريوهات هو توضيح حقيقة إشاكلية ما، ويه 
يفكرون  تساعد يف جذب اهمتام املشاركني لملشلكة وجعلهم 
بُأناس حقيقيني ومواقف من احلياة الواقعية ملشالك تتطلب حلولًا 
واقعية. ومع أن هذا األداة حيتوي عىل عدد من السيناريوهات 
املقرتحة، إال أنه بإماكن املدرب ابتاكر سيناريوهات أخرى من 
خالل الرجوع إىل الصحف، تقارير احملامك، قضايا يعرفها 
واقعية،  ألحداث  مثبتة  غري  تقارير  أو  متناقلة  روايات  املدرب، 
أو خليط من عدة مصادر. وقد يكون لدى املشاركني أنفهسم 
سيناريوهات يقرتحوهنا تكون مستوحاة من جتارهبم السابقة، 
وهيلع جيب إتاحة الفرصة هلم لطرح هذه السيناريوهات خالل 

التدريب.
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الوسائل المسعية والبرصية واملرئية

املواد املرئية يه وسائل لنقل املعلومات ترثي اجللسة التدريبية 
أو  فيمل  )فيديو(،  مقطع مريئ  املعلومات يف  من خالل عرض 
مجموعة من الصور، ويه مفيدة يف حتفزي النقاش وتوضيح 
حقيقة املعلومات اليت تقدم لملشاركني. جيب عىل املدرب هنا 
اختيار املواد والوسائل اليت ختدم األهداف املنشودة من الدورة، 
املشاركون  يفهمها  بطريقة  واحضًة  اجللسة  من  جتعل  واليت 
الاكيف  الوقت  توافر  عىل  حيرص  وأن  املناسب،  الوقت  ويف 
والتهسيالت املناسبة الستخدام املواد بفعالية. قد يستغرق عرض 
مقاطع الفيديو القصرية دقائق معدودة فقط، بيمنا قد تصل مدة 
الفيمل إىل ما يزيد عن ساعة من الوقت، ولذلك ُيفضل اختيار 

مقطع أو مقطعني قصريين فقط مكقتطفات مثال.

عروض الباور بوينت

هذه أحد الوسائل اليت ميكن من خالهلا استعراض احملاور 
الرئيسية واهلامة ملسألة ما وتوضيحها لملشاركني. استخدام 
الصور يف هذه العروض مهم من أجل توصيل الفكرة املنشودة 
أن  أمامهم. جيب  ُيعرض  ملا  املشاركني  اهمتام  ومضان جذب 
حيتوي العرض عىل املفاهمي األساسية فقط وأن تكون امجلل 
املستخدمة قصرية وموجزة. عىل املدرب توزيع نسخ ورقية من 
العرض عىل مجيع املشاركني قبل تشغيل العرض أو بعده. إذا 
اكن املدرب ُيفضل توزيع النسخ بعد تشغيل العرض، فعليه إخبار 
املشاركني قبل العرض بأهنم سيتلقون نسخ ورقية منه بعد عرضه 

ليك ال يظنوا بأن علهيم نقل وتدوين مجيع املعلومات املعروضة.

استخدام أوراق املعلومات وأوراق احلقائق

من املمكن توصيل الكثري من املعلومات لملشاركني باستخدام 
مواد ُمعدة مسبقًا، لكن جيب مراعاة عدم توزيع هذه املعلومات 
يف وقت من شأنه تشتيت انتبامه. عىل املدرب توزيع هذا النوع 
من املواد عندما يكون هناك وقت اكٍف لقرائهتا أو أن يطلب من 
املشاركني قراءهتا الحقًا أو حىت صباح اليوم التايل، وعندها 
بإماكن املدرب التفكري بطريقة لضامن تغطية هذه املواد خالل 

نقاش أو مترين الحق.

الهشادات

تبعًا للظروف فإنه قد يكون من الرضوري تقدمي هشادات حضور 
قد  بأهنم  وتشعرمه  التدريبية  للدورة  تلقهيم  تثبت  لملشاركني 

خاضوا جتربة قمية ومفيدة.

إدارة املواقف الصعبة واحلرجة خالل التدريب

يشلك سلوكه هتديدًا  مشاراًك  العادة  املدرب يف  يصادف  قد 
الستقرار املجموعة اكملًة، هنا يتوجب عىل املدرب أن يتدارك 

املوقف فور حدوثه وإما أن يضع حدًا له، يستوعبه أو يستمثره 
بشلك إجيايب خيدم مصلحة املجموعة اكملًة.

فميا ييل بعض األمثلة عىل مواقف صعبة يبدي فهيا املشاركون 
حتفظهم عىل اتباع تعلميات املدرب أو يقومون بالتشويش عىل 
سري اجللسة التدريبية، وكيف ميكن املدرب التعايط مع املشاركني 

يف مثل هذه املواقف.

»هذا مستحيل متامًا.«

إذا عرب املشاركون عن استصعاهبم ألمر ما، يستطيع املدرب 
أن يتعامل مع شعورمه هذا عىل أنه دعوة للتغلب عىل املوقف 
بدلًا من النظر إلهيا كعقبة أو عائق، مفثاُل بإماكنه أن يطلب من 
الخشص املعين باقرتاح حلول لملشلكة اليت تواجهه. يتوجب 
عىل املدرب االصغاء إىل املشارك الذي يعرب عن تصعبه ملسألة 
ما وأن حياول أن يساعده يف حلها، لكنه من غري املقبول متامًا 
حتت أية ظروف اكنت أن تتحول اجللسة إىل جلسة »شاكوى 

وتذمر«.

خالف بني خشصني

عىل املدرب أن يستوعب ماهية الوضع وأال يتدخل يف مرحلة 
مبكرة جدًا، ألن هذا قد جيعله خيرس دمع املجموعة. إذا وجد 
املدرب نفسه مضطرًا للتدخل يتوجب هيلع الرتكزي بشلك أكرب 
عىل نقاط االتفاق اليت استطاع أن يالحظها ما بني الخشصني 
املختلفني واجتذاب اآلخرين لملشاركة يف النقاش. جيدر باملدرب 
احلرص عىل عدم خشصنة اجلدال وقد يكون من اجليد أن يقنع 
املشاركني بتأجيل النقاش حول املسألة لوقت الحق. وهنا بإماكن 
املدرب الرجوع إىل موضوع النقاش هذا والتعامل معه فميا بعد 

عندما تكون األمور قد هدأت.

»لن أشارك حىت بلكمة واحدة طاملا أنا قادر عىل ذلك.«

قد يكون هذا النوع من األخشاص جخولًا أو يتوتر عند التحدث 
التحدث  األهسل هيلع  من  يكون  ورمبا  زمالئه،  أو  مديره  أمام 
أمام مجموعة صغرية، ولذلك فإنه من املهم التنويع يف أساليب 
التعمل املتبعة. يتوجب عىل املدرب إبداء التقدير مجليع املشاراكت 
واملسامهات اليت يتقدم هبا املشاركون، وبإماكنه أن يطلب من 
املشاركني الذين حيجمون عن احلديث إبداء رأهيم إزاء مسألة 
معينة؛ وهنا لن يكون هناك جمال ألن خيطوئا ألن ما سيقولونه 
هو جمرد رأهيم، وجيب أن حيرص املدرب عىل أن يثين عىل أية 

مشاركة يقومون هبا.

»أنا اخلبري هبذا املوضوع.«

قد يكون هذا الخشص فعليًا خبري، ويف هذه احلالة عىل املدرب 
أن يبدي احرتامه ألية مسامهة يتقدم هبا هذا الخشص من شأهنا 
أن ترثي النقاش. باستطاعة املدرب االعمتاد عىل خربة هؤالء 
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األخشاص ملساعدة اآلخرين عىل التعمل لكن هيلع أيضًا أن يضع 
بينه وبني نفسه حدًا للوقت الذي سيحمس به هلؤالء األخشاص 
بالتحدث، فميكنه استخدام لغة اجلسد لُيشِعر الخشص بأن هيلع 
املدرب تجشيع هذا الخشص عىل  التوقف عن احلديث. عىل 
اإلصغاء، وهيلع أن يفكر بإعطائه دورًا يلعبه يف اإلجابة عىل أسئلة 
يطرحها اآلخرون. وإذا اكنت الظروف مالمئة ميكن لملدرب أن 
يدعو هذا الخشص لتقدمي عرض قصري حول موضوع النقاش.

»ال أحب أن أمسع أحدًا سوى نفيس.«

يريد هذا الخشص عىل األغلب أن هيمين عىل النقاش، وهنا 
يتوجب عىل املدرب أن يبيق األمور حتت سيطرته لكن بطريقة 
بناءة وإجيابية. بإماكن املدرب حماولة إرشاك اآلخرين من خالل 
سيجد  حال،  أي  عىل  بأمساهئم.  علهيم  واملناداة  خماطبهتم 
املدرب يف معظم احلاالت أن املجموعة ستقوم بنفهسا باستعادة 

السيطرة وتطلب من ذلك الخشص التوقف عن احلديث. 

»أعرف لك هذه األمور من قبل.«

من املهم أن ال يحمس املدرب لنفسه بأن يغضب أو أن يصبح 
دفاعيًا، بل هيلع أن حياول أن يتفهم ما يقولوه الخشص اآلخر 
خاصًة إذا اكن هذا الخشص عىل حق، وهنا عىل املدرب تجشيع 

هذا الخشص عىل الرتكزي عىل ما هو إجيايب.

»لن أحرض الربناجم لكه.«

والوثوق  الرتكزي  املجموعة  أفراد  عىل  الصعب  من  سيكون 
ببعضهم البعض إذا اكن أحد املشاركني مرتددًا باحلضور أو 
يريد فقط أن حيرض جزءًا واحدًا من اجللسة أو جزءًا واحدًا من 
الدورة التدريبية كلك. هذا املشارك لن يستفيد شياًئ من حضور 
جزء من الدورة، لذلك جيب عىل املدرب أن يكون حازمًا وأن يرص 

عىل أن ينحسب هذا الخشص من الدورة لكها.

»أنا أخالفك الرأي.«

عدم  أو  الرأي  اختالفه يف  وإبداء  االعرتاض  الدامئ  الخشص 
اتفاقه مع ما ُيطرح عىل الدوام قد يتسبب بتعكري مناخ اجللسة 
التدريبية. من األساليب اجليدة اليت تتبع يف مثل هذه املواقف هو 
انحساب املدرب من املجموعة أثناء مناقشة املشلكة، فهذا جيرب 
الخشص الذي يترصف بسلبية عىل أن خياطب املدرب بعيدًا عن 
املجموعة. إن االبتعاد عن املجموعة يسامه يف منع الطاقة السلبية 
من التغلغل داخل املجموعة، مكا أنه يحمس لملدرب باحلفاظ عىل 
الطاقة اإلجيابية داخل املجموعة واستعادة هذا اجلو اإلجيايب 

بعد التعامل مع املشلكة.

»أريد أن أناقش مسألة خمتلفة وصعبة.«

إذا طرحت مسألة من املسائل اليت تستغرق وقتًا طويلًا ملعاجلهتا 
أو مسألة غري مناسبة للجلسة، ميكن تأجيل النقاش حوهلا إىل 
وقت الحق )ُتوضع مضن قامئة »للنقاش الحقًا«(. ميكن لملدرب 
هنا أن يكتب عىل ورقة لكمة مفتاحية ذات عالقة باملسألة ويثبهتا 
يف ماكن مريئ للجميع وأن يبني لملشاركني بأنه سيقوم بالرجوع 
إلهيا يف وقت آخر، حيث أن اهلدف من الورقة هو التذكري بأن 
هذا املوضوع سُيناقش الحقًا. وبعد أن يعود املدرب ملناقشة هذا 

املوضوع بإماكنه إزالة الورقة.

أمثلة عىل متارين التحمية وأنشطة حتفزي الطاقة

ميكن تنفيذ هذه األنشطة يف بداية اجللسة كمتارين محتية أو 
خالل اجللسة كنشاط لتجديد للطاقة. ميكن لملدرب أن يستخدم 
هذه األنشطة هبدف تعزيز العالقة اإلجيابية ما بني املشاركني، 
لدهيم، وهيلع  والرتكزي  االنتباه  أو رفع مستوى  حتفزي طاقهتم 
اختيار المترين أو النشاط األنسب لطبيعة اجللسة ولملشاركني.

أوراق اللوحة التوضيحية

مق بإعطاء لك مشارك ورقة من أوراق اللوحة التوضيحية وأطلب 
مهنم تقسميها إىل ثالثة أقسام ورمس صورة و/أو كتابة يشء 
ما حتت عناوين حمددة مسبقًا، فعىل سبيل املثال قد تكون هذه 
العناوين مكا ييل: نقاط قويت، نقاط ضعيف، ملاذا شاركت يف هذه 
الدورة، ما يه هوايايت، أين أريد أن أكون بعد عرشة سنوات 

وغري ذلك.

األوراق  عىل  املكتوبة  األمور  عن  التحدث  املشاركون  يستطيع 
مكجموعة اكملة أو مضن مجموعات ثنائية أولًا ومن مث مكجموعة 
البداية  ثنائية يف  اكملة. إن مناقشة األوراق مضن مجموعات 
يحمس لملشاركني باالسرتخاء والشعور بقدر أكرب من االرتياح 
والمترن عىل األمور اليت سيتحدثون عهنا مع املجموعة اكملًة 

وحتضريها مقدمًا.

التعرف عىل خشصيات  عىل  املشاركني  يساعد  النشاط  هذا 
زمالهئم اآلخرين وصفاهتم.

وميكن أيضًا أن يقوم املدرب بدلًا من ذلك جبمع االوراق وإعادة 
توزيعها بشلك عشوايئ حبيث حيصل املشاركون عىل أوراق 
غريمه ومن مث يتحدثون عن األمور املشرتكة أو املختلفة فميا 

بيهنم وبني املشارك الذي حصلوا عىل ورقته.

املقابالت: عّرف عن زميلك

أسئلة  ويوجهون  ثنائية  مجموعات  مضن  املشاركون  يعمل 
لبعضهم البعض، ومن هذه األسئلة ما ييل:
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ما امسك وما وظيفتك؟ •	

اذكر أحد مهاراتك املهنية اليت هلا صلة هبذه الدورة؟ •	

ما هو املجال الذي تسىع لتقوية نفسك به بالضبط من  •	
خالل هذا التدريب؟

وأيضًا:

ما الذي تفكر به عندما تمسع مصطلح "حقوق اإلنسان"؟ •	

ما هو اللون الذي يعرب عنك بالضبط؟ •	

اذكر أكرث حادثة يف حياتك أثرت عىل نظرتك للعامل؟ •	

ما هو أكرث يشء حتبه يف وظيفتك؟ •	

ما هو أفضل يشء مقت به يف حياتك؟ •	

ما يه هوايتك املفضلة/ طبقك املفضل؟ •	

بعد التحدث مع بعضهم البعض، يقوم لك فرد من فردي املجموعة 
الثنائية بالتعريف عن زميله أمام املجموعة، مثلًا: »امسها فالنة 

وتعمل يف كذا...« إىل آخره.

هذا المترين يستخدم لتعريف املشاركني ببعضهم البعض بطريقة 
ممتعة.

حقيقتان وكذبة واحدة

مق بتوزيع املشاركني إىل مجموعات مكونة من ثالثة إىل مخسة 
اآلخرين  خيرب  أن  املجموعة  يف  خشص  لك  عىل  أخشاص. 
أفراد  عىل  وعندها  نفسه،  عن  واحدة  وكذبة  حقيقيني  بأمرين 
املجموعة اآلخرين أن حيزروا أية من األمور اليت أخربمه هبا 

يه الكذبة.

فهيم،  »اكذب«  أفضل  باختيار  املجموعات  تقوم  االنهتاء  عند 
والذي يقوم بدوره مبحاولة خداع بقية املجموعات.

صورة وقصة

يمت عرض مجموعة من الصور املتعلقة مبوضوع اإلعالم ودوره 
يف القطاع األمين عىل طاولة وُيطلب من املشاركني اختيار صورة 
واحدة. بعد ذلك يقف املشاركون بشلك دائرة ويتحدث لك مهنم 
عن سبب اختياره للصورة اليت اختارها، ما الذي تعنيه هلم هذه 
الصورة وما هو األمر الذي تعكسه الصورة عن دور اإلعالم يف 

القطاع األمين حسب رأهيم.

هذا المترين حيفز تفكري املشاركني وينشط خميلهتم، مكا يحمس 
هلم بالتعبري عن تفسريمه اخلاص للدور الذي يلعبه اإلعالم.

لعبة احلركة

ّد  يقوم لك مشارك من املشاركني بابتاكر حركة خاصة به، مَكَ
املجاور  الخشص  عىل  وهنا  املثال،  سبيل  عىل  الميىن  ذراعه 
تقليد حركة زميله الذي اختار تلك احلركة ومن مث ابتاكر حركته 
اخلاصة. أما الخشص الذي يليه فعليه تكرار لك من احلركتني 

السابقتني وابتاكر حركة خاصة به وعىل هذا املنوال.

وميكن  للطاقة  البدنية احملفزة  المتارين  من  المترين  هذا  يعد 
استخدامه لتنشيط املجموعة والرتفيه عهنا.

أمساء الدول

يمت وضع ملصقات محتل لك مهنا امس دولة ما عىل جبني مجيع 
املشاركني، حبيث ال يعرف لك مشارك امس البلد املكتوب عىل 
امللصق الذي عىل جبينه. يقوم املشاركون بعد ذلك بطرح أسئلة 
عىل بعضهم البعض تقترص اإلجابة علهيا بنعم أو ال، وحياول 

لك مشارك معرفة امس البلد املكتوب عىل جبينه.

يساعد هذا المترين املشاركني يف التعرف عىل بعضهم البعض 
والشعور باالرتياح حبضور اآلخرين.

الصفات املتشاهبة

وحض لملشاركني بأن علهيم إجياد زمالء آخرين من املجموعة 
)عىل  حمدد  تصنيف  عىل  بناًء  الصفات  نفس  يشاركوهنم 
املولودين يف نفس السنة أو الهشر،  املثال: األخشاص  سبيل 
اإلخوة/  أو  البنات  األبناء/  عدد  نفس  لدهيم  الذين  األخشاص 
األخوات، األخشاص الذين يتحدثون اللغة/ اللهجة نفهسا يف 

املزنل أو الذين يتحدثون بنفس عدد اللغات(.

هذا المترين يهسم يف خلق جو ودي ويساعد الناس عىل اإلدراك 
بأهنم مجيعًا متشاهبون.

وأنا أيضًا!

يذكر أحد املشاركني امسه مث يبدأ بالتحدث عن نفسه، ومبجرد 
أن يمسع أي مشارك من املشاركني اآلخرين أمرًا مشرتاًك أو 
صفة مشرتكة بينه وبني املتحدث يقوم مبقاطعته والتعريف عن 
امسه )مفثال: امسي فالن وأنا أيضًا عندي أختان أكرب مين 
سنًا«. يبدأ هذا الخشص بعدها بدوره التحدث عن نفسه حىت 
يمسعه مشارك آخر يذكر أمرًا مشرتاًك بيهنام مث يقاطعه وهكذا. 
يسمتر النشاط عىل هذا املنوال حىت يمت التعريف جبميع أفراد 

املجموعة.

هذه اللعبة من شأهنا توفري جو حمبب ولطيف يساعد املشاركني 
عىل تذكر أمساء وصفات بعضهم البعض.
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كرة الثلج

هذه اللعبة تتطلب إجابات عفوية من املشاركني، وميكن استخدامها 
كتقيمي رسيع أو لطرح أفاكر رسيعة. مق بعمل كرة من الورق 
وعرب عن رأيك أو أفاكرك حيال أمر ما مث اريم الكرة إىل مشارك 
آخر، وعىل هذا املشارك عندها التعبري عن رأيه أو أفاكره ومن مث 

ريم الكرة إىل املشارك الذي يليه.

هذا نشاط حيوي يحمس بتبادل رسيع لملعلومات يف جو مرحي 
غري مقيد وميكن استخدامه جكزء من جلسة عصف ذهين.

المتارين املقدمة يف هذه األداة يه جمرد اقرتاحات. لملدرب 
حرية تغيري وتعديل المتارين مكا يلزم أو استخدام متارين 
أخرى خيتارها هو. إذا اختار املدرب استخدام متارين التحمية 
أو األنشطة احملفزة للطاقة، فإنه جيب تنفيذها بعناية كبرية 
ومراعاة املشاركني يف اجللسة التدريبية. قد يزنجع البعض أو 
يستاء إذا ُطلب مهنم القيام بأنشطة معينة، وعندها قد يرتك ذلك 

نتيجة عكسية وسلبية عىل معلية التعمل للك املجموعة.
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عند  واخلتامية  المتهيدية  اجللستني؛  الستخدام  املدرب  يلجأ 
بعضها  مع  األدوات  املوجودة يف مجموعة  األدوات  استخدام 

البعض كدورة تدريبية متاكملة.

هيكية اجللسات

تتسم كـال اجللستني؛ المتهيدية واخلتامية بنفس بنية اجللسات 
التدريبية الرئيسية، إال أهنام فعليًا أقل زمخًا من حيث احملتوى 

إىل حد كبري. وتتكون اجللسات من العنارص التالية:

املقدمة: ويه حتتوي عىل األهداف املرجوة من اجللسة   .1
عىل  حتتوي  مكا  علهيا،  الرتكزي  جيب  اليت  واألسئلة 

المتارين ومراجع املدرب املستخدمة خالل اجللسة.

خطة اجللسة: تقدم حملة شاملة عن اجللسة، ويه مبثابة   .2
دليل يساعد املدرب عىل فهم مضمون اجللسة برسعة مكا 
أهنا ُتستخدم مكرجعية رسيعة ملساعدة املدرب عىل متابعة 

سري األنشطة والتوقيت خالل التدريب.

تنفيذ  لكيفية  تفصيليًا  رشحًا  يقدم  األنشطة:  وصف   .3
األنشطة املدرجة يف خطة اجللسة للك نشاط عىل حدة.

باألنشطة  القيام  أثناء  املشاركني  عىل  ُتوزع  المتارين:   .4
خالل اجللسات.

هبا  ليستعني  مساندة  معلومات  توفر  املدرب:  مراجع   .5
املدرب.

استخدام اجللسة المتهيدية واجللسة اخلتامية
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أهداف التعمل

تعلميية  لتجربة  املالمئ  املناخ  توفري  إىل  اجللسة  هذه  هتدف 
إجيابية، وهذا يتضمن ما ييل:

استيعاب املشاركني لبنية ورشة العمل وكيفية تنفيذها •	

إدراك املشاركني للغاية األساسية من ورشة العمل •	

بناء عالقة إجيابية ما بني املدرب واملشاركني •	

اإلعالم وحمك القطاع األمين: مقدمة إىل التدريب امجلايع

األسئلة اليت جيب الرتكزي علهيا

يمت تناول األسئلة التالية خالل األنشطة اليت تمت أثناء اجللسة:

من حنن؟ •	

ما هو موضوع هذه الدورة؟ •	

ما يه توقعات املشاركني؟ •	

ما يه القواعد اليت جيب أن نتفق عىل اتباعها خالل  •	
التدريب؟

حملة عامة

خطة اجللسة 1. مقدمة إىل التدريب امجلايع

وصف األنشطة

مرجع املدرب 1-1-1 مثال عىل أجندة مقرتحة للدورة

مرجع املدرب 1-1-2 إعداد أجندة لليوم التدرييب
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ىل أجندة مقرتحة للدورة
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يب
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خطة  يف  الواردة  األنشطة  مفصل  بشلك  اجلزء  هذا  يوحض 
أو  اإلضافية  األنشطة  يوحض  مكا   ،)25 )الصفحة  اجللسة 

األنشطة البديلة املقرتحة.

النشاط األول. التعريف باملدربني

آخرين  مدربني  أية  وعن  نفسه  عن  بالتعريف  املدرب  يقوم 
سيشاركون يف الدروة.

املواد: ال يوجد

لتعريف  مقابالت  احلواجز:  كرس  الثاين.  النشاط 
املشاركني ببعضهم البعض

يحمس هذا النشاط لملشاركني بالتعرف عىل بعضهم البعض 
يف جو مرحي وودي، مكا يتيح هلم التعرف عىل اخللفية املهنية 

لبعضهم البعض وبناء عالقة إجيابية.

يقوم املدرب باإلعداد هلذا النشاط من خالل كتابة األسئلة الثالثة 
التالية عىل اللوحة التوضيحية:

ما امسك وما وظيفتك؟ •	

ما هو املجال الذي تسىع لتقوية نفسك به بالضبط من  •	
خالل هذا التدريب؟

ما يه أفضل حلظة يف حياتك )حىت اآلن(؟ •	

العمل مع بعضهم يف مجموعات  يطلب املدرب من املشاركني 
ثنائية )مجموعات مكونة من فردين للك مجموعة(. يقوم لك فردين 
يف املجموعة بتعريف نفسهيام عىل بعضهام البعض لبضعة 
دقائق من خالل اإلجابة عىل األسئلة الثالثة املوجودة عىل اللوحة 
التوضيحية، وبعد ذلك يطلب املدرب من املجموعات التوقف إىل 
هذا احلد ويدعو لك مشارك من املشاركني للتعريف عن زميله 
أمام املجموعة اكملة. عىل سبيل املثال: »امسها فالنة ويه تعمل 

يف مؤسسة كذا، أفضل حلظة يف حياهتا اكنت عندما...«.

املواد:

لوحة توضيحية •	

♣  نشاط بديل مقرتح: يستطيع املدرب أن خيتار أية متارين 
للتحمية من اجلزء الوارد أعاله أو ما خيتاره هو بنفسه. )الحظ 
بأن أي مترين خيتار املدرب استخدامه جيب أن يتضمن ذكر 

املشاركني ألمساهئم.(

النشاط الثالث. حملة عامة عن التدريب

يحمس هذا النشاط لملشاركني باإلطالع بشلك عام عىل بنية 
الدورة التدريبية ومعرفة ما يه توقعاهتم خالل اليوم التدرييب. 
مكا أنه يتيح الفرصة للنقاش والتفاوض حول حمتوى التدريب 

وأنشطته واالسرتاحات املقررة.

أثناء اإلعداد هلذا النشاط يقوم املدرب بتحضري أجندة شاملة 
للدورة )طالع مرجع املدرب 1-1-1 ( إضافًة إىل أجندة لليوم 

التدرييب )طالع مرجع املدرب 2-1-1(.

يقوم املدرب أولًا باستعراض األجندة الشاملة للدورة، وهذا يتيح 
لملشاركني فهم مدة الدورة وما املوضوعات اليت سيمت تغطيهتا.

يناقش املدرب أيضا االمور اللوجستية وهذه قد تتضمن أمورًا 
مثل ترتيبات الفندق، بدل مصاريف املواصالت، عنوان وأرقام 

هواتف جهة الرد عىل االستفسارات، وغري ذلك من الرتتيبات.

اكلتفاصيل  التدرييب  اليوم  أجندة  املدرب  يستعرض  مث  ومن 
املتعلقة مبحتوى التدريب، األنشطة واالسرتاحات. ُيفتح املجال 
مقرتحة  تغيريات  أية  مناقشة  وميكن  واالستفسارات  لألسئلة 

والتفاوض علهيا يف هذه املرحلة.

يبني املدرب بأنه سيمت توزيع هشادات يف هناية الدورة )ويشدد 
عىل أمهية االلزتام حبضور مجيع اجللسات(.

املواد:

 )29 )صفحة   1-1-1 املدرب  مرجع  )طالع  األجندة:  •	
ومرجع املدرب 1-1-2 )صفحة 30((

اتباعها  جيب  اليت  القواعد  وضع  الرابع.  النشاط 
خالل التدريب والتعريف بقامئة املواضيع اليت تؤجل 

»للنقاش الحقًا«

جيب  أنه  يعتقدون  اليت  القواعد  عن  املشاركني  املدرب  يسأل 
لوحة  عىل  بكتابهتا  يقوم  مث  التدريبية،  الدورة  خالل  اتباعها 

وصف األنشطة
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توضيحية ُتعلق عىل اجلدار حبيث تكون مرئية بوضوح للجميع 
خالل التدريب. وهذه القواعد قد تغيط األمور التالية:

وضعية  إىل  حتويله  أو  إغالقه  )يمت  النقالة  اهلواتف  •	
صامت(

اإلصغاء لآلخرين •	

احلضور •	

االلزتام •	

الرسية •	

االنحساب من الورشة •	

يقوم املدرب أيضًا باستخدام ورقة من اللوحة التوضيحية محتل 
املدرب  ويثبهتا عىل اجلدار. يوحض  »للنقاش الحقًا«  العنوان 
اليت يطرحها  بأن هذه تستخدم لملواضيع اهلامة  لملشاركني 
املشاركون أثناء التدريب، لكن بدلًا من مناقشهتا وقت طرحها يمت 

تأجيلها لوقت الحق.

املواد:

لوحة توضيحية •	

النشاط اخلامس. التوقعات

من  الخشصية  توقعاهتم  كتابة  املشاركني  من  املدرب  يطلب 
التدريب. ما الذي يتوقعون تعمله وما الذي يريدون تعمله؟ يقوم 
فهم أمعق  إىل  مثلًا: »التوصل  مثال منوذيج؛  بإعطاء  املدرب 
للقطاع األمين«. ومن مث يقوم املدرب بتوزيع بطاقتني فارغتني أو 
ثالث أو أوراق مالحظات الصقة بنفس العدد عىل لك مشارك، 
وعىل املشاركني كتابة توقعني أو ثالثة ومن مث يقومون بتثبيت 
البطاقة أو املالحظة عىل ورقة لوحة توضيحية معلقة عىل اجلدار.

البعض  بعضها  مع  ويصنفها  التوقعات  بقراءة  املدرب  يقوم 
إىل  الرجوع  سيمت  بأنه  لملشاركني  ويبني  مجموعات،  مضن 
هذه التوقعات يف هناية الدورة )طالع األداة األوىل، اجللسة 

الثانية، النشاط األول، اخلامتة والتقيمي(.

املواد:

بطاقات فارغة، رشيط الصق، أوراق مالحظات الصقة •	

♣  نشاط بديل مقرتح: ارمس جشرة ومق بتثبيت البطاقات أو 
أوراق املالحظات الالصقة عىل الجشرة كأفرع هلا

♣  نشاط بديل مقرتح: يطلب املدرب من املشاركني أن يصطفوا 
وفقًا خلط أو صف ومهي يف القاعة حبيث تشلك بداية اخلط إىل 
هنايته مقياسًا يبدأ من 0 وينهتي بـ 10 وفقًا ملدى إملامهم احلايل 

مبجال إصالح القطاع األمين / حمك القطاع األمين واإلعالم.
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استخدام مجموعة األدوات واكتساب املهارات التدريبية

مرجع املدرب 1-1-1
مثال عىل أجندة مقرتحة للدورة

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين: حملة عامة

اجللساتالتارخياليوم

التارخي1
9:30 – 3:00 )يمشل وجبة الغذاء(

األداة األوىل: اجللسة المتهيدية
األداة الثانية: اإلعالم وحمك القطاع األمين

التارخي2
10:00 – 3:00 )يمشل وجبة الغذاء(

األداة الثالثة: احلرية اإلعالمية وحمك القطاع األمين

التارخي3
10:00 – 3:00 )يمشل وجبة الغذاء(

األداة الرابعة: الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين

التارخي4
10:00 – 3:00 )يمشل وجبة الغذاء(

األداة اخلامسة: تغطية قضايا السمل األهيل

التارخي5
9:30 – 4:00 )يمشل وجبة الغذاء(

األداة السادسة: اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين
األداة األوىل: جلسة ختامية

خترجي املشاركني
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استخدام مجموعة األدوات واكتساب املهارات التدريبية

مرجع املدرب 2-1-1
إعداد أجندة لليوم التدرييب

بإماكن املدرب إعداد أجندة لليوم التدرييب وتوزيعها عىل املشاركني بناًء عىل نخسة معدلة من خطة اجللسة املقررة لذلك اليوم. فعىل 
سبيل املثال، ميكن أن تكون أجندة اليوم املخصص لألدتة الثانية: اإلعالم وحمك القطاع األمين عىل الشلك اآليت:

مثال عىل أجندة يوم تدرييب

اإلعالم وحمك القطاع األمين

حتديد األطراف الفاعلة يف القطاع األميناملواضيع اليت سيمت تناوهلا •	

توضيح مفاهمي حمك القطاع األمين •	

الرتكزي عىل الشفافية، املساءلة وامللكية احمللية •	

فهم دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين •	

240 دقيقة )شاملة أوقات االسرتاحات(الوقت

الوقت املخصصوصف النشاطالنشاط

10 دقائقمقدمة واختبار جترييب1

15 دقيقةبطاقات التطابق: األطراف الفاعلة يف القطاع األمين2

50 دقيقةنقاش: األطراف الفاعلة يف القطاع األمين3

اسرتاحة

20 دقيقةعرض باور بوينت:  مبادئ حمك القطاع األمين وإصالح القطاع األمين4

40 دقيقةنقاش: تصنيف األطراف الفاعلة يف القطاع األمين5

اسرتاحة

10 دقائقورقة معل: مترين صل اإلجابة الصحيحة: تعريف الشفافية، املساءلة وامللكية احمللية6

30 دقيقةنقاش: صور متعلقة بالشفافية، املساءلة وامللكية احمللية7

30 دقيقةنقاش: دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين8

10 دقائقختام، تلخيص لألفاكر الرئيسية واختبار هنايئ حول اإلعالم وحمك القطاع األمين9

215 دقيقةالوقت اللكي
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الدورة  وتقيمي  اخلامتة  األمين:  القطاع  وحمك  اإلعالم 
التدريبية

أهداف التعمل

تناوله  ما مت  استعراض  تتيح لملشاركني فرصة  هذه اجللسة 
خالل الدورة ومناقشة أية مسائل عالقة، مكا أهنا تستخدم كتقيمي 

ملدى جناح الدورة، وهذا يتضمن:

مقارنة توقعات املشاركني من الدورة التدريبية بالنتاجئ  •	
الفعلية للدورة

قيام املشاركني واملدربني بتقيمي الدورة •	

معرفة املدرب مبدى جناح الدورة بالنسبة لملشاركني •	

الدورة  تطوير  كيفية  حول  بالتوصيات  املدرب  معرفة  •	
التدريبية

الثناء عىل املشاركني والزتامهم باحلضور  •	

األسئلة اليت جيب الرتكزي علهيا

يمت تناول األسئلة التالية خالل األنشطة اليت تمت خالل اجللسة:

هل متت تلبية توقعات املشاركني؟ •	

ما مدى فعالية الدورة وجناعهتا؟ •	

كيف ميكن حتسني الدورة؟ •	

حملة عامة

خطة اجللسة 2. اخلامتة وتقيمي الدورة التدريبية

وصف األنشطة

المترين 1-2-1 تقيمي املشاركني للدورة التدريبية

مرجع املدرب 1-2-1 تقيمي املدرب للدورة التدريبية

مرجع املدرب 1-2-2 منوذج عىل هشادة إمتام الدورة التدريبية
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ا

جللسة
أهداف ا

يل:
سيمتكن املشاركون من القيام مبا ي

مقارنة توقعاهتم من الدورة التدريبية بالنتاجئ الفعلية للدورة
 .1

تقيمي الدورة
 .2

ضور الدورة
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يق 

تل
 .3

يل:
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 .4
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 .6
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خطة  يف  الواردة  األنشطة  مفصل  بشلك  اجلزء  هذا  يوحض 
اجللسة أعاله.

النشاط األول. نقاش: الرجوع إىل التوقعات

يعمل املشاركون مع بعضهم البعض يف مجموعات صغرية.

تتلىق لك مجموعة عدد من البطاقات/أوراق املالحظات املكتوب 
علهيا توقعات املشاركني واليت مت تعليقها مسبقًا عىل اجلدار 
يف بداية الدورة. )البطاقات اليت توزع عىل لك مجموعة جيب 
أن ال تكون تلك اليت محتل توقعات املجموعة نفهسا بل توقعات 
مجموعة أخرى(. يطلب املدرب من املشاركني أن يناقشوا ما إذا 
متت تلبية هذه التوقعات أم ال وما يه األمور اليت تعملوها عن 

هذه املواضيع.

عىل  أمعاهلا  نتاجئ  لعرض  معينة  مجموعات  املدرب  خيتار 
املجموعة بأمكلها.

يقوم املدرب مبعاجلة أية قضايا ُتطرح يف هذا الصدد، إما من 
لملشاركني  النقاش  باب  فتح  أو عرب  بنفسه  علهيا  الرد  خالل 

اآلخرين.

املواد:

األداة  من  املشاركني  توقعات  محتل  اليت  البطاقات  •	
األوىل، اجللسة األوىل، النشاط اخلامس، مقدمة 

إىل التدريب امجلايع

♣  نشاط بديل مقرتح: كإضافة عىل النشاط، بإماكن املدرب 
سيقومون  كيف  املجموعات  ليسأل  كفرصة  النقاش  استغالل 
بتطبيق ما تعملونه عىل أرض الواقع. يستطيع املدرب أن يسأهلم 

أيضًا إذا ما اكنوا سيتلقون أو سيحتاجون تدريبًا آخرًا.

النشاط الثاين. تقيمي الدورة التدريبية

يقوم املدرب بتوزيع المترين 1-2-1 عىل لك مشارك عىل حدة، 
يطلب من  الدورة، مث  لتقيمي  استبيان  عبارة عن  المترين  وهذا 
ليك  لملدرب  كبرية  أمهية  ذو  التقيمي  يعترب  تعبئته.  املشاركني 
يحمس  أنه  مكا  انهتاهئا،  بعد  الدورة  جودة  تقيمي  من  يمتكن 
لملشاركني الذين ال يريدون أن يطلع أحد عىل مالحظاهتم بأن 

يعربوا عهنا خطيًا.

ميكن لملدرب أيضًا استغالل هذا الوقت بتعبئة منوذج التقيمي 
له  املدربني  املدرب 1-2-1(. تقيمي  )مرجع  باملدربني  اخلاص 
أمهية كبرية ألنه يساعد املدرب عىل حتسني بعض جوانب الدورة 
متهيدًا ألنشطة تدريبية يف املستقبل. الحظ بأنه للحصول عىل 
معلومات تفصيلية أكرث ميكن أيضًا تعبئة منوذج تقيمي الدورة 
لملدربني بعد انهتاء لك جلسة بدلًا من تعبئته عند انهتاء الدورة 

اكملًة.

املواد:

المترين 1-2-1: منوذج تقيمي املشاركني للدورة التدريبية •	

للدورة  املدرب  تقيمي  منوذج   :1-2-1 املدرب  مرجع  •	
التدريبية

النشاط الثالث. هشادات إمتام الدورة التدريبية

آخر نشاط يقوم به املدرب هو التقدم بالشكر لملشاركني والثناء 
تقدمي  خالل  من  وذلك  ومشاركهتم  الزتامهم  حضورمه،  عىل 
هشادات هلم. )ميكن لملدرب أن يقوم هبذا أو أن يقوم به أحد 

املسؤولني من املؤسسة املعنية(.

املواد:

مرجع املدرب 1-2-2: منوذج من هشادة إمتام الدورة  •	
التدريبية

وصف األنشطة
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المترين 1-2-1
استبيان تقيمي الدورة التدريبية

إن اهلدف من وراء هذا التقيمي هو احلصول عىل آرائمك حول الدورة التدريبية بعد انهتاهئا وملساعدتنا يف معلية التخطيط إلجراء 
دورات تدريبية مستقبلية. نرجو منمك لطفًا أن تتكرموا مبنحنا بضعة دقائق من وقتمك المثني لتعبئة المنوذج.

امس الدورة: دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين

الرجاء تقيمي البنود التالية من 1 إىل 7 )1= ضعيف، 7= ممتاز(

7  6  5  4  3  2  1 أمهية هذه الدورة بالنسبة لوظيفيت   .1

7  6  5  4  3  2  1 مدى االستفادة من حمتوى الدورة   .2

7  6  5  4  3  2  1 أساليب الطرح والتقدمي املتبعة    .3

7  6  5  4  3  2  1 قدرة املدرب عىل توصيل املعلومة   .4

7  6  5  4  3  2  1 مدى موامئة املناخ التدرييب لملشاركة   .5

7  6  5  4  3  2  1 مت أخذ آرايئ بعني االعتبار    .6

7  6  5  4  3  2  1 أمهية أوراق العمل     .7

 7  6  5  4  3  2  1 صلة المتارين األخرى مبوضوع الدورة   .8

الرجاء اإلجابة عىل األسئلة التالية:

هل لديك أي اقرتاحات ألمور جيب إضافهتا إىل الدورة؟  .9

هل هناك مواضيع تعتقد برأيك أنه اكن من الواجب تناوهلا خالل الدورة ومل يمت ذلك؟  .10

ما هو أكرث يشء اسمتتعت به خالل الدورة؟  .11

ما هو أكرث يشء مل يعجبك يف الدورة؟  .12

ما هو اجلانب الذي تعتربه أكرث فائدة من غريه يف الدورة؟   .13

ما هو اجلزء الذي تعتربه أقل فائدة من غريه يف الدورة؟  .14

هل اكنت الدورة )الرجاء وضع إشارة عىل اإلجابة اليت تناسبك(:  .15

أ( طويلة جدًا         ب( قصرية جدًا        جـ( مدهتا مناسبة

هل لديك أية مالحظات أو تعليقات حول الرتتيبات اإلدارية للدورة؟ )مثال: الغرفة، الطعام، املوقع، وغري   .16
ذلك(.

هل لديك مالحظات أخرى تود إضافهتا؟  .17

شكرًا جزيال لمك.
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استخدام مجموعة األدوات واكتساب املهارات التدريبية

مرجع املدرب 1-2-1
منوذج تقيمي املدرب للدورة التدريبية

امس املدرب:

تارخي الدورة ووقهتا:

ما يه اجلوانب اإلجيابية للجلسة؟  .1

 •	

  •	

• •	

ما يه اجلوانب اليت تود حتسيهنا؟ كيف ستقوم بذلك؟  .2

•	

• •	

•• •	

هل لديك أية مالحظات إضافية؟  .3

•	

• •	

   

شكرًا جزيال
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مرجع املدرب 2-2-1
منوذج عىل هشادة إمتام الدورة التدريبية
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امللحق أ
منوذج الستبيان دراسة احتياجات

هتدف األسئلة التالية فقط إىل التعرف عىل احتياجاتك بالنسبة للتدريب القادم، مكا هتدف إىل مساعدتنا يف إعداد أنسب املواد 
التدريبية للدورة.

ستبىق اإلجابات عىل أسئلة هذا االستبيان رسية ولن يمت إطالع رب معلك عىل هذه اإلجابات.

خلفية

االمس )اختياري(:

اجلنسية:

الدرجة األاكدميية:

السن:

اللغات )الرجاء حتديد املستوى: مبتدئ، متوسط، متقدم(:

الوظيفة:

سنوات اخلربة:

األسئلة

ما تعريفك ملصطلح "القطاع األمين"؟  .1

بشلك عام أ- 

يف بلدك ب- 

ما تعريفك ملصطيحل "حمك القطاع األمين" و "إصالح القطاع األمين"؟  .2

"حمك القطاع األمين" أ- 

يف بلدك •	

بشلك عام •	

"إصالح القطاع األمين" ب- 

يف بلدك •	

بشلك عام •	

هل تستطيع أن تبني من يه األطراف الفاعلة يف حمك القطاع األمين يف بلدك؟  .3
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كيف تقمي مدى إملامك مبوضوع إصالح القطاع األمين وحمك القطاع األمين؟  .4

)الرجاء التقيمي من 1 إىل 7، حيث 1 يعين بأنه "ليس لديك أية إملام" باملوضوع، و7 تعين "ممتاز"( )الرجاء إضافة أية تعليقات 
عىل هذا التقيمي الذايت.(

7       6       5       4       3       2       1

مالحظات؟

ما هو برأيك الدور الذي جيب أن يلعبه نائب الربملان يف جمال حمك القطاع األمين وإصالحه؟  .5

ما هو برأيك الدور الذي جيب أن يلعبه اإلعالم يف حمك القطاع األمين؟  .6

هل لديك جتربة سابقة يف توثيق قضايا حمك القطاع األمين وإصالحه أو أية تدخل حصايف يف املوضوع   .7
وما يه؟

ما هو تعريفك ملصطلح “السمل األهيل”؟  .8

ما هو تعريفك ملصطلح “جمالس السمل األهيل”؟  .9

ما يه برأيك أهداف جمالس السمل األهيل؟  .10

من يه اجلهات اليت جيب أن مُتثل يف جمالس السمل األهيل؟  .11

ال هل جيب عىل اإلعالم املشاركة يف جمالس السمل األهيل؟   نعم     .12

إذا نعم فملاذا؟ •	

إذا ال فملاذا؟ •	

الرجاء إعطاء أمثلة عىل نوع األسئلة اليت ستطرحها عىل:  .13

قائد عسكري أ- 

نائب برملان ب- 

حمافظ / ممثل عن احلمك احمليل ت- 

ناشط من املجمتع املدين ث- 

قبل إمتامك للدورة التدريبية، ما يه الوسائل اليت كنت لتستخدمها للقيام ببحث عن اجمتاع بني ضباط من   .14
القطاع األمين وممثلني عن املجمتع املدين؟ )الرجاء ذكر أية أمساء لملراجع املستخدمة(

برأيك، ما يه مواطن القوة والضعف اليت تواجهها  يف فهم موضوع حمك القطاع األمين وإصالحه؟  .15

نقاط القوة: •	

نقاط الضعف: •	

ما الذي تود أن تتعمله عن حمك القطاع األمين وإصالحه )مثال: ما هو النظام املتبع؟ ما يه األسئلة اليت   .16
جيب طرحها؟ كيفية الوصول إىل املراجع(؟
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اذكر مثاال عىل برناجم وثائيق عن القطاع األمين تعتربه برأيك من أفضل الرباجم اليت شاهدهتا؟ )ميكنك   .17
إذا أردت أن تكتب عن عدة براجم وليس برناجم واحد فقط.(

امس الربناجم: •	

ملاذا تعتقد أنه جيد؟ •	

اذكر مثاال عىل برناجم وثائيق عن القطاع األمين تعتربه برأيك من أقل الرباجم فائدة اليت شاهدهتا؟   .18
)ميكنك إذا أردت أن تكتب عن عدة براجم وليس برناجم واحد فقط.(

امس الربناجم: •	

ملاذا تعتقد أنه حمدود الفائدة؟ •	

هل تعترب التدريب يف جمال حمك القطاع األمين وإصالحه مفيدًا لك؟  .19

الرجاء توضيح أسباب اعتقادك بأنه مفيد )إذا ُوجدت(؟ أ- 

الرجاء توضيح أسباب اعتقادك بأنه غري مفيد )إذا ُوجدت(؟ ب- 

هل تستعني بوسائل التواصل االجمتايع يف معلك؟  .20

إذا أجبت بنعم، ما يه وسيلة التواصل االجمتايع اليت تستخدمها؟ •	

ما هو أسلوبك املفضل للتعمل؟ )الرجاء تقيمي األساليب التالية من 1 إىل 7، حيث 1 يعين "ال أحب هذا   .21
األسلوب بتاتًا" و 7 تعين "أحب هذا األسلوب كثريًا".(

احملارضات؟ أ- 

7       6       5       4       3       2       1

النقاش يف مجموعات؟ ب- 

7       6       5       4       3       2       1

األنشطة واملهام )تنفيذ أنشطة ومهام(؟  ج- 

7       6       5       4       3       2       1

استخدام االنرتنت )يف وقتك اخلاص(؟ د- 

7       6       5       4       3       2       1

مشاهدة الفيديوهات ومناقشهتا؟ هـ- 

7       6       5       4       3       2       1

القراءة من كتاب؟ و- 

7       6       5       4       3       2       1

ما الذي تتوقع تعمله من هذه الدورة؟  .22

هل ميكنك تقدمي اقرتاحات أو مالحظات من شأهنا املساعدة يف إدارة هذه الورشة؟  .23
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وأخريًا، تقيمي هلذا االستبيان:  .24

ما مدى هسولة فهم هذا االستبيان؟ )الرجاء التقيمي من 1 إىل 7، حيث "1" يعين "فهمه صعب جدًا"  أ- 
و "7" تعين "فهمه هسل جدًا"(.

7       6       5       4       3       2       1

ما مدى تلبية االستبيان الحتياجاتك فميا يتعلق مبوضوع حمك القطاع األمين وإصالحه؟ )الرجاء  ب- 
التقيمي من 1 إىل 7، حيث "1" يعين "مل يلبهيا بتاتًا" و "7" تعين "يلبهيا إىل درجة كبرية".(

7       6       5       4       3       2       1

هل بإماكنك ذكر أية أسئلة ترى أنه جيب حذفها من االستبيان؟ ج- 

هل بإماكنك اقرتاح أية أسئلة ترى أنه جيب إضافهتا إىل االستبيان؟ د- 

شكرًا جزيال لمك
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امللحق ب.
منوذج ألسئلة تستخدم يف املجموعات البؤرية

العدد املثايل لتنظمي مجموعة بؤرية يف العادة هو حوايل مخسة أفراد. ختلل جلسات املجموعات البؤرية معلية مجع معلومات نوعية 
من خالل نقاش مفتوح وتعبئة منوذج االستبيان املوحض أعاله يف امللحق أ. ميكن لملدرب استخدام األسئلة الواردة هنا لتوجيه 

النقاش املفتوح.

ما يه نقاط التقاطع بني معلك وحمك القطاع األمين وإصالحه؟ كيف تقوم بتطبيق ذلك معليًا؟  .1

ما يه باعتقادك احتياجاتك فميا خيص موضوع التغطية اإلعالمية للقطاع األمين؟  .2

ما هو أسلوب التعمل املفضل لديك؟  .3


