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المقدمة

انقضى ما يقارب ثالثين عاما على قيام مؤسسة ) MAX VAN DER STOEL (FMSوسابقتها مؤسسة ّ

ً

)ّ ALFRED MOZER (AMSبتنظيم دوراتها التدريبية السياسية لألحزاب االجتماعية الديمقراطية في

منطقة أوروبا الشرقية .ولقد تطورت هذه المنهجية في التدريب وأصبحت رائدة بفعل تمكين األحزاب من

اإلستعانة بوحدات تدريبية خاصة بهاّ .تتبع هذه الدورات نهجّ"من القاعدة إلى رأس الهرم" ّالذي يستند

إلى مشاركة الطالب الفعالة في التدريب.

ِّ
للمدربين في مؤسسة ) (FMSوشركائها في مختلف البلدان بهدف تأهيل
موجه
إنّ هذا الكتيب اإلرشادي َّ

المدربين المعنيين وبالتالي ضمان استدامة برامجنا.

إنّ التدريب السياسي الذي يقوم به أحد أعضاء الحزب (أو المؤسسة السياسية نفسها(  ٬في حالتنا

مثاليا للتعليم والتطبيق بطريقةّ مختلفة ،وذلك بفعل الثقة الموجودة
الديمقراطية االجتماعية ٬يخلق ً
مناخا ً

بين المدربين والمشتركين الذين يتشاركونّ المبادئ السياسية نفسها .

وعلى الرغم من قيام البرامج التعليمية على سنواتّ عديدة من الخبرة تتضمن اقتراحات للمتابعة العملية،

إال أنه ليس من الضروريّ التقيد بتفاصيلها الصغيرة .فالمدربونّ لهم الحرية في إدراج موادهم واتباع

تفسيراتهم الخاصة ،حيث أنّ كلّ برنامج من البرامج التعليمية من الممكن ،بل ال بد ،من أن يتكيف مع

مختلف احتياجات الطالب.

الفصل األول :أفضلية األسلوب على المحتوى.

كنا نعتقد أنّ الفضل في نجاح دورات  FMSيعود لمحتواها فحسب ،ولكنه اتضح لنا الحقاًّ بأنّ األسلوب

الً أساسيّاً لنجاحها ،فلمنهجية الدورات أهمية قصوىّ ِّ
تحدد نسبة
الذي ُق ِّدمت به الدورات كان عام ّ

نجاحها .

إنّ أسلوب التدريب يتضمن في جوهره ما يلي:

الً من نهج " من رأس الهرم إلى القاعدة".
-التركيز الكبير على نهج" من القاعدة إلى رأس الهرم "بد ّ

-قدر ضئيل من المعارف النظرية الخالية من النشاط العملي.

-التركيز الكبير على مساهمات الطالب وذلك ألنهم األكثر إدراكّاً للوضع السياسي المحلي من بعض

المدربين.

وبصفتك مدرًبا من دولة أخرى ،أكثر ما يمكنك فعُله هو شرح كيفية قيام األحزاب الناجحة بمعالجة

المشكالت ،سواء في البلدان األخرىّ أو في أوقات أخرى ،خالل الفترات التي تشهد نجاحا انتخابيا .

فحتى ولو كنت مدرًبا من البلد نفسه الذي ينتمي إليه طالبك ،فأنت تعتمد على" معلومات عن

نجاحا في الماضي ،دونّ إمكانية التثبت
الماضي" ٬حيث يمكنك معرفة األمور التي حققت أو لم تحقق
ً

من أنّ النهج الناجح في السابق سيحظى بالنجاح نفسه في الوقت الراهن وفي المكان المحدد ٬ومن

المتوقع على األرجح عدم حدوث ذلك ٬لذا ُيرجى مراجعة القسم المتعلق بالتدريب المتعدد الثقافات.

يمكن لكلّ معلم أو خبير مختصّ تقديم المحاضرات نفسها مثل ، FMSغير أنّ الفارقّ يكمن في

جيدا على ما يفعله الطالب بدالًّ من التركيز على األخطاء الحاصلة٬
المنهجية ٬فنحن نوجه تركيزنا ً

تماما .باإلضافة إلى ذلك،
ونحاول توسيع نطاق المعارف والمهارات الحالية بد ّ
الً من تقديم موادّ جديدة ً

نعتقد أنّ المشاركة تشكل جوهر التدريب الناجح ٬حيث يشجع تدريبنا الطالب على اكتساب المعرفة

بنشاط وليس بشكلّ سلبي.

المِّلّم بهذا النوع من األساليب غير أنّ الوضع في أوروبا
قد يبدو هذا األمر
ً
طبيعيا ،خاص ًّة للمدرب ُ

مختلفا بعض الشيء ٬فقد اعتاد الناس على نهج" من رأس الهرم
الشرقية كان  -وال يزال إلى حدّ ما -
ً

إلى القاعدة "ونظرية طويلة األمدّ .وخالل الفترة الشيوعية ٬لم تكن هنالك ثقافة المبادرة الشخصية بل

كان يوجد نقيضهاّ .أما في الوقت الحالي فهذه األساليب تتغير بسرعة ،في حين أنّ األساليب التفاعلية

جدا مثل ورش العملّ .وإنّ ِّ
مدربينا وخبراءنا المتمتعين بالخبرة في حزبهم ال يؤكدونّ دائما على
شائعة ً

صوابية مواقفهم وال يجزمونّ بامتالكهم اإلجابة الوحيدة المحتملة على المشكالت والتساؤالت التي

أحيانا إجراء مناقشة وجيزة بالقدر نفسه حول الوضع
يطرحها الطالبّ .وبعد عرض مقدمة مختصرة و ً

السياسيّ العام ،ننتقل إلى ممارسة اإلطار ذي ِّ
الصلة على المستوىّ المحليّ أو اإلقليميّ أو الوطنيّ في

الً من األمور
أقرب وقتّ ممكن .وتركز القضية المركزية على ما يمكن للمنظمة نفسها أن تفعله بد ّ

الواجب تغييرها على مستوىّ أعلى أو تجريديّ أكثر ٬وتنعقد جلسات قصيرة مفتوحة لمناقشة نظرية معينة

ويطلب منهم تقديم
أو تنظيم حملة انتخابية على سبيل المثال ٬حيث ُي َّ
قسم الطالب إلى مجموعات ُ

ونادر ما تعترض هذا النهج مقاومة في المرحلة األولىّ.ومع ذلك،
ًا
اقتراحات ذات صلة بالوضع الراهن٬

لم نفشل في نهاية المطاف في إثارة حماس المجموعة من خالل النهج "من رأس الهرم إلى القاعدة "

تفعا بشكلّ عامّ٬
المقلق إذا لزم األمرّ.وعند نهاية الدورة ،من غير المستغرب أن يكونّ معدل الحماس مر ً

حيث يتمّ" إغراء "الطالب بالمشاركة فيتعزز لديهم الشعور بأنهم معنيونّ إذ يتمّ التعاطي معهم بصورة

جدية .فتنتج بذلك عن التدريب نتائج واضحة وقابلة للتطبيق وعملية للغاية في أغلب األحيانّ.منّحيث

المبدأ ،نحن ِّ
عاما للغاية بينما يقدم الطالب الحلول األنسب ألوضاعهم من خالل
نقدم نهجا ومخط ً
طا ً

ذكر التفاصيل وفًقا للظروف المحلية والموارد المتاحة.

الفصل الثاني :أسلوب التدريب

ق إلى بعض الجوانب في
يتضمن هذا القسم بعض النقاط المتعلقة بأسلوب التدريب بعدما تمّ التطر ّ

انتظاما.
نهجا أكثر
األقسام أعاله .ويتضمن هذا الفصل ً
ً

خمس خطوات

يعتمد أسلوب التدريب التفاعلي ،النظريّ الممزوج بالممارسة على نهج" من القاعدة إلى رأس الهرم "بدال

من نهج" من رأس الهرم إلى القاعدة"ّ(الخاصّ بالمؤسسة) ٬استنادا إلى خمس خطوات متميزة :

- ۱تتمثل الخطوة األولى في بناء جميع األنشطة على خبرات الطالب الخاصة وليس على النظرية

المجردة فحسب .ونحن نقوم بذلك لسببين:

أ .ضرورة عدم االفتراض بمعرفة األمور التي ستتحقق في بلدّ ما أو منطقة معينة وتلك التي لن

تتحقق ) ُ.يرجى مراجعة قسم التدريب المتعدد الثقافات( .

طا من الطالب ٬فيصبح بإمكاننا تجنب دوامة المناقشات
ب .يؤدي هذا النهج إلى مساهمات أكثر نشا ً

غالبا ما تحدث في المواضيع
النظرية بشأن األمور الصائبة أو الخاطئة أو الجيدة أو السيئة ٬والتي ً

السياسية مما يؤثر بشكلّ سلبي على عملية التعلم بشكلّ خاصّ .وال يمكن تصنيف التجارب الشخصية

على أنها" صحيحة "أو" خاطئة".

- ۲تتمثل الخطوة الثانية بأن نقدم بالطريقة المالئمة بعض النظريات والنماذج النظرية التي نستخدمها

في ما يتعلق بالتجارب الخاصة للطالبّ .لذا يتمّ تقسيم النظريات إلى" أجزاء "توضحها التجارب

الشخصية للمجموعة .ومن الواضح أنّ النظرية التي تثبت صلتها بهذه الطريقة يتمّ قبولها واستيعابها

بشكلّ أكبر ٬وسيكونّ التطبيق أفضل في الممارسة العملية أيضا.

- ۳تتمثل الخطوة الثالثة بدراسة إحدى تجارب الخاصة بالطالب وبصياغة تمارين عملية على أساسها.

- ٤تتمثل الخطوة الرابعة بمناقشة نتائج التمرين وتقديم المالحظات بما ينسجم مع النظرية .وتتضمن

هذه الخطوة" لحظة التعلم "األكثر أهمية وقد تقدم ما ُيعرف ب" وجدتها!" "Eureka!.

 - ٥تتمثل الخطوة الخامسة بتخصيص بعض" الواجبات المنزلية "للطالب" ٬وهي مهمة يمكنهم إنجازها

جديدا وقيد االستخدام حتى بعد انتهاء الدورة ،حيث
وفقا ألوضاعهم الخاصة ٬مما يضمن بقاء الموضوع ً

سيتمكن الطالب من تطبيقها بفعالية أكبر.

يسهم هذا األسلوب في إيجاد مناخّ إيجابيّ للعمل ٬حيث أنّ التعلم من خالل النهج التدريجي والتوسع في

معارف الطالب الفعلية وتقديم الحوافز اإليجابية يحظى بنجاحّ أكبر من طرائق التدريب األخرىّ.

األمان والقدرة على التوّقع:

يرىّ الكثيرونّ أنّ الدورة التدريبية تشكل تجربة مثيرة وربما حافلة بالتوترات ٬وهذا ينطبق بشكلّ خاصّ

على المدربين الذين يلتقونّ بالعديد من األشخاص الجدد ٬فيتقابل الطالب مع مدربيهم وربما مع زمالئهم

جدا من حيث العمر ومستوىّ التعليم
للمرة األولى في دوراتنا التي تضمّ
عادةّ مجموعاتّ مختلطة ً
ً

والخبرة .وفي كثير من األحيان ،ينبغي التمييز بين الطالب الذين يتحدثونّ باإلنجليزية أو األلمانية أو

الروسية والذين يمكنهم التواصل معك بصورة مباشرًّة وأولئك الذين ال يتحدثونّ بتلك اللغات ٬وقد يكونّ

أيضا .وفي هذا السياق نجد العديد من الطالب غير
لنسبة الرجال إلى النساء داخل المجموعة تأثير ً

متأكدين مما يمكن توقعه فيفضلونّ" البقاء بعيدا عن األنظار "ويتخذونّ موقفا سلبيا ٬وهذا من شأنه عدم

إيجاد مناخ مناسب لدوراتنا القائمة على المشاركة النشطة للطالب الذين ينبغي عليهم تقديم المعلومات

ذات الصلة والمتعلقة بالظروف السياسية واالجتماعية في بلدانهم .ولضمان مساهمة الجميع على أكمل

وجه ،يجب تهيئة مناخ من األمان يتيح القدرة على التوقع .وتشمل االقتراحات المتعلقة بذلك ما يلي:

أ)ّالتأكد من أنّ البرنامج الكامل للدورة متاح مسبًقا قدر اإلمكان ،بصورة خطية وبلغة يفهمها الطالب.

ب) بدء الجلسة األولى للتعريف عن النفس حيث يتالقى الجميع.

ج)ّعرف عن نفسك قبل كل شيء وقدم بعض التفاصيل الشخصية لتقريب" المسافة "بينك وبين طالبك.

د) إذا رغب رئيس الحزب أو إحدى الشخصيات المرموقة في إلقاء كلمة االفتتاحية (حدث منتظم) ،تنبه

من أن تكونّ الكلمة قصيرة قدر اإلمكان!

ه(ّبعد مرحلة التعارفَّ ،
تحقق مع الطالب من البرنامج وتبيَّن مدى رضاهم عنه ،مما يزيد القدرة على

فغالبا ما تط أر
التوقع وبالتالي الشعور باألمان .وهذا ال يعني أنّ البرنامج غير قابل للتعديل الحًقا،
ً

تعديالت ضرورية نظ ار لما يواجهه المدرب من جوانب غير متوقعة.

و(ّال تستخدم" أسئلة ماكرة "للحصول على إجابات خاطئة سريعة خالل جلسات التدريب.

ز) حاول تجنب دعوة الطالب الذين يبدو عليهم التوتر أو الخجل بشكل جليّ حتى يتسنى لهم المشاركة

الحًقا.

إحرص قدر اإلمكان على نجاح التدريبات العملية األولى أو ألعاب تقمص األدوار .ويمكنك القيام
ح)ّ َ

الً.
نسبيا ودعوة الطالب األكثر ثقة بالنفس للمشاركة أوّ
بذلك لتسهيل التمارين ً

ط(ّقم بالثناء على أنشطة الطالب في األمور التي تسير على ما يرام عوض التركيز على األمور غير

الناجحة ٬واحرص على إدراج النقاط الجيدة قبل ذكر أيّ أمر قابل للتحسين.

التشجيع اإليجابي أفضل من النقد السلبي.

يعتبر التشجيع اإليجابي أفضل بكثير من النقد السلبي خالل الدورة التدريبية وفي الحياة اليومية .

صارحت أحدهم بخطأًّ ارتكبه
َّ
فاألشخاص عموما يميلونّ إلى عدم تقبل انتقاد تصرفاتهم وأفكارهم .وإذا

معينا ،قد يبدي ردّ فعلّ تلقائي دفاعا عن نفسه أو قد يقول بأنك مخطئ .وفي بعض األحيان نتحدث

ن إلى هذه األخطاء،
عن" تعلم الناس من أخطائهم" ٬وهذا ممكن غير أنه صعب للغاية إذا أشار اآلخرو ّ

ويزداد األمر صعوبة عند التركيز على هذه األخطاء!

وربما يكونّ هذا أكثر قابلية للتطبيق في عالم السياسة حيث القدرة التنافسية من الجوانب البالغة

األهمية .فغالبا ما ُيعاقب من ُيظهر الضعف بقبول االنتقادات في عالم السياسة بينما ُيكافأ من ُيظهر

القوة

بإص ارره على صحة أفعاله في جميع األحوال .وقد ُيعتبر هذا األمر مستهجنا في السياسة ،ولكن

جدا أن يقوم الشخص الذي يصوب على
يجب أخذه بعين االعتبار في دوراتنا التدريبية .ومن المفيد ً

ِّ
المدرب
خطأ معين بتأسيس عالقة ثقة جيدة مع من يرتكب هذا الخطأ .وقد ال يكونّ الحال كذلك بين

وتلميذه ٬لذا من المستحسن إنشاء عالقة جيدة في أسرع وقت ممكن نظ ار إلى ضيق الوقت والنطاق

أشرت في المرة األولى إلى
َّ
المتاح ٬فيصبح التشجيع ذات فعالية أكبر بكثير من أي انتقاد سلبي .وإذا

أمرّ إيجابيّ عن أداء الطالب ،فمن المرجح أن يلتفت األخير إلى أية مالحظات أقلّ إيجابية.

التوسع في المعارف الموجودة أكثر فعالية من تدريس مادة جديدة.
ّ

يستند أسلوب التدريب هذا إلى المعارف والمهارات الموجودة لدى الطالب حيثما أمكن ذلك ٬وقد ثبت أن

ن
دائما أي
تماما .ويقار ّ األشخاص ً
هذا األسلوب أكثر فعالية من تدريس المفاهيم أو المهارات الجديدة ً

مادة غير معروفة )سواء كانت معرفة أو مهارات( بالمهارات أو المعارف التي اكتسبوها .قد يبدو األمر

كما لو أن هنالك نوع من" الفلترة "في أذهان الناس ،حيث يجب تمرير المعلومات الجديدة قبل قبولها .

ويتم استيعاب أي شيء مشابه أو يشكل امتدادا لما يعرفه الطالب مسبقا على نحوّ سريع .ومن المحتمل

تماما أو متعارض مع معلومات الطالب السابقة .لذلك،
جدا رفض أو نسيان أيّ أمرّ غير مألوف ً

وألغراض التدريب ،من األفضل أن تستند جميع المواد إلى الوضع الحالي مع التوسع في المعارف

تماما .وعند مقابلة
والمهارات المكتسبة لدى الطالب٬وبذلك لن تبدأ الدورة التدريبية ً
أبدا" بصفحة بيضاء " ً

مجموعة للمرة األولى قد يصعب تقدير المعرفة المكتسبة لديهم ٬ومع ذلك قد يبدو األمر سهال نسبيا

أثناء الممارسة .أطلب من الطالب وصف وضعهم وعملهم اليومي واسألهم عن تصوراتهم الشخصية ٬ثم

قم بتخصيص دروسك النظرية والعملية لتعكس المعرفة الحالية للطالب.

دمج النظرية والتطبيق

من السمات األخرىّ ألسلوب  FMSهي إدماج" أجزاء "قصيرة من النظرية مع جلسات تدريب مكثفة .

وهذا مهم جدا لسببين .أوالً ،يصعب على الناس االستماع إلى المواد المجردة البحتة واستيعابها ألي مدة

من الزمن .وهذا صحيح بشكلّ خاصّ في حال تقديم المادة بلغة أجنبية أو  -واألسوأ من ذلك  -من

خالل وسيط أي مترجم .وبإمكان الناس عادة التركيز بشكل كامل على أقوال شخص ما لمدة ال تزيد

عن عشرين دقيقة ،لذا يجب رفض الخطاب الذي يستغرقّ أكثر من عشرين دقيقة )حيث يتضمن جميع

أنواع الحيل للحفاظ على انتباه الجمهور) .ومع ذلك فهذا غير ممكن في دورة تدريبية مدتها بضعة أيام

ويحول دونّ التفاعل مما يؤدي إلى نتائج معاكسة .ولهذا السببُ ،ينصحب تقديم النظرية في أجزاءّ

ويعطى الطالب بعد كلّ جلسة الفرصة لطرح األسئلة وإبداء تعليقاتهم ولفت
صغيرة سهلة االستيعاب ُ .

انتباهك إلى أية أمور تتناقض مع الوضع المحلي أو غيره من األمور ،فهذا ما يضمن لهم المشاركة

الفاعلة.

ثانيا ،تتعزز لدى الطالب القدرة على استيعاب نظرية جديدة أو صعبة وتذكرها إذا اكتشفوا مدى صلتها
ً

العملية )ولو كان ذلك في موقف عملي(  .فمن خالل إدخال تمارين عملية بين األجزاء النظرية ،تزداد

نسبة انخراط الطالب ومشاركاتهم .وبمجرد إدراكهم بأنه ستتمّ دعوتهم إلى تطبيق ما تعلموه ،سوف

ُيطلب منهم تقديم النتائج إلى المجموعة بأكملها ،ومن المرجح أن يظهروا اهتماما متزايدا بالنظرية وأن

يشعروا بأنهم يؤخذونّ على محمل الجد.

من خالل دمج هذين الجانبين ،تالقي طريقتنا في التدريس حماسا كبي ار لدى الطالب بشكلّ عام ،وهي

الً من التفكير في أمورّ كثيرة تتطلب
تعزز لديهم الشعور بأنهم في وضع يتيح لهم القيام بأمرّ معين ،بد ّ

إجراء تغييرات وتحسينات معينة.

متعدد الثقافات
الفصل الثالث :تدريب ّ

ن
قد يخبرك المدرس بأنّ التعليم ليس باألمر السهل .وفي بعض األحيان ،قد تزداد صعوبة التدريب ليكو ّ

بمثابة فنّ قائمّ بحدّ ذاته .وإلتقان المهارات الكاملة في هذا الفن ،يجب أالّ تقتصر معرفة المدرب على

أيضا بمهارات تدريبية محددة.
المعلومات) النظرية ( في الموضوع المعني فحسب ،بل يجب أن تقتر ّ
ن ً

يتناول هذا المجلد الثاني هذه المهارات .وقبل االنتقال إلى مهارات التدريب ،يجب إبداء بعض

المالحظات بشأن المعرفة التي نطبقها في التدريبات السياسية والتي ال تستند إلى علم دقيق ،فهي

معرفة غير علمية ال تنطبق في كلّ زمانّ ومكان وال تقوم في أغلب األحيان على حقائق ثابتة بل على

اعتبارات اجتماعية ذاتية ،وهي ترتبط إلى حد كبير بالزمان والمكان وبعبارة أخرىّ بالثقافة .فما يصحّ أو

ينطبق في بيئة ثقافية معينة قد ال يصحّ أو ينطبق في البيئات األخرىّ .ومن هنا يمكن تفسير المعرفة

نسبيا رفضها ،خاص ًّة عند نقلها بشكل خاطئ .
التي نطبقها في تدريباتنا بأكثر من طريقة والتي يسهل ً

وهذا ما يدفعنا إلى نقل المعرفة بطريقة تفاعلية .وال يدعو هذا النهج المدربين إلى التصرف والتحدث

أيضا إلى إشراك الطالب بنشاط واكتساب المعرفة ،وال سيما المعرفة المتعلقة
فحسب ،بل ً

بالبيئة)الثقافية (التي ينبغي تطبيق المعرفة فيها.

ينطويّ تدريس الطالب من بلدّ آخر على تحديات إضافية .وقد يتبادر إلى األذهان عدد من المشاكل

العملية ،كاالختالفات في اللغة والسلوك ،وقد تُستخدم مصطلحات معينة من قبل الطرفين ال تحمل

المعنى ذاته .على سبيل المثال ،يفهم المتحدث باللغة اإلنجليزية تعبير" الصحافة الحرة "بأنّ الصحف

عموما أنّ
تعمل بشكلّ مستقلّ عن األحزاب السياسية .وفي أوروبا الشرقية ،تعني" الصحافة الحرة " ً

الحكومة ال تسيطر على الصحف .لكن الصحيفة التي يملكها أو يتحكم فيها حزب ما تشكل جزءا من

وضوحا في
تعقيدا عندما تكونّ هناك اختالفات ضمنية أقل
الصحافة الحرة .وتصبح األمور أكثر
ً
ً

المعايير والقيم .على سبيل المثال ،يختلف الموقف العام من السلطة )بما في ذلك داخل الحزب نفسه (

جدا  -ويعتبر من األصول السياسية للحزب  -أن
من بلد إلى آخر .ففي بعض البلدان ،من الطبيعي ً

ُيوجه النقد إلى الزعيم إلى حد معين ،وهو دليل عافية وحيوية وانفتاح .أما في البلدان األخرى "،ال

يحصل "بتاتا أي انتقاد موجه إلى الزعيم .وقد تختلف مكانة الرجل والم أرّة بشكلّ كبير حتى ولو كانت

السياسات الحزبية الرسمية تنصّ على خالف ذلك .وفي بعض البلدان ،تكونّ قيمة أعلى في الحرية

الفردية والمبادرة الشخصية.

وفي المجتمعات األخرىّ)مثل المجتمعات األنجلو ساكسونية ( يكتسب مصير الجماعة أهمية أكبر

(نموذج راينالند).

بل وقد تكونّ هناك اختالفات ثقافية كبيرة بين أجزاء مختلفة من البلد نفسه .وعادة ما يكونّ هنالك فارقّ

كبير بين الثقافة في العاصمة من جهة والمحافظات من جهة ثانية .ويملك الطالب في الجامعة" ذهنية "

وغالبا ما تختلف القيم واالهتمامات لدى المسنين عن تلك
مختلفة تماما عن العاملين في المصنع ً .

جدا أن يدرك
الموجودة لدى الشباب .وقد تختلف الثقافة من شركة تجارية إلى أخرىّ .لذا من المهمّ ً

المدرب االختالفات الثقافية لضمان نجاح الدورة وأن يتحقق خالل الدورة من انطباق المعرفة النظرية

على الوضع المحلي .ثمة نوعان من االعتبارات الرئيسية في هذا الصدد:

أ  .هل يناقش المدرب والطالب الموضوع نفسه عند استخدامهم للمفردات نفسها؟

.2هل سينجح اإلجراء المقترح في بلد/منطقة أو بيئة الطالب؟

إنّ أكبر خطأ قد يقع فيه المدرب هو االعتقاد بأنه يمتلك صيغة النجاح وبأنّ دوره هو أن يعلم

المشاركين كيفية العمل في بيئتهم السياسية .وهذا ليس مطلوبا فاألساليب الفعالة في بلد أو منطقة ما

في فترة زمنية معينة ليست بالضرورة أن تكونّ ناجحة في بلدّ آخر .وبصرف النظر عن مدى االستعداد

الجيد للمدرب ،قد تنقصه بعض المعارف بشأن الموقف الذي" يتعين "على المشارك العمل على أساسه .

ولحسن الحظ قد يتمتع الطالب أنفسهم بهذه المعارف ،ومن مهام المدرب إبراز هذه المعارف دونّ

فرض رأيه على اآلخرين.

العمل مع مترجم

غالبا ما يعمل المدرب مع مترجم عند تدريب الطالب من بلد آخر وعادة ما يستخدم اللغة اإلنجليزية .
ً

ي له بعض العيوب الواضحة.
غير أنّ العمل مع مترجم فور ّ

أولً ،قد تستغرقّ الترجمة وقتًا طويالً ،حيث يستوجب ذكر كل شيء مرتين ما لم تكن الترجمة متزامنة

نادر ما يحدث) ،مع األخذ بعين االعتبار الوقت المطلوب عند وضع الجدول الزمني للدورة
(وهذا ًا

التدريبية الخاصة بك.

ثانيا ،قد تخسر الكثير من التفاعل المباشر بينك وبين طالبك ،مما يحدّ بشكل كبير من عفوية الدورة،
ً

إذ قد يتعذر مثال إلقاء النكات الصغيرة أو الرد بشكل مباشر أو قد يصعب إيجاد جوّ مريح وممتع .

دائما متابعة ما يقوله الطالب لبعضهم البعض ومعالجة الخالفات
وحتى مع وجود المترجم ،لن ُ
تسهل ً

بينهم (أو بينك وبينهم).

قد تجد أحيانا أنّ المترجم الفوريّ ال يتقن عمله جيدا أو يتدخل من تلقاء نفسه أو ُي ِّ
شرك نفسه في

أمر ّممكن) .على سبيل المثال ،عندما يشعر المترجم بالحرج من مشاركات الطالب .
المناقشة (وهذا ٌ

وعادة ما يلجأ المتحدثونّ باللغة اإلنجليزية في المجموعة إلى
ومن الجيد أنّ أم ار كهذا نادر الحصول ًّ .

تصحيح ما يقوله المترجم الفوريّ عند حدوث أي خطأ .وإذا كنت تشك في أي ترجمة خاطئة ،فمن

موقفا وديًّا ال يخلو من الحزم وأن تمسك زمام األمور خالل الدورة .وإذا لم تستطع
األفضل لك أن تتخذ ً

متابعة ما يقوله اآلخرون ،فقد تقرر المقاطعة والطلب من شخص ما أن يقدم لك الشرح الالزم .وسوف

يقدر المترجمونّ الفوريونّ والطالب ضرورة فهم المدرب لكلّ تفاعلّ حاصل.

دائما تطوير عالقة عمل جيدة مع المترجمين الفوريين منذ بداية
وفي جميع األحوال ،من المستحسن ً

الدورة .وتتضمن النصائح العملية للقيام بذلك ما يلي:

•

تكلم مع المترجم الفوريّ على انفراد قبل جلسة التدريب وتأكد من أنه/أنها

يعرف ما تتوقعه.

ّ• ِّ
تنس أن تشكره على جهوده في
عبر عن اهتمامك بوضع المترجمّ(العمل ،ظروف األسرة ،إلخ) وال َ ّ

نهاية الجلسات في كل يوم وبحضور الطالب.

الفصل الرابع :نصائح فنية وتكتيكية للمدرب.

عددا من النصائح لوضع هذا
لقد تناول الفصل السابق أسلوب التدريب بتعمق .ويقدم هذا الفصل ً

األسلوب موضع التنفيذ باألساليب األكثر فعالية ،فضال عن النصائح حول إعداد الدورة التدريبية والعمل

عددا من االقتراحات
أيضا ً
ضمن مجموعات والمالحظات حول تعاملك مع المدربين اآلخرين .ونقدم ً

حول أساليب التعرف على طالبك بشكلّ أفضل وعقد االجتماعات الناجحة.

التحضير المك ّثف أمر ضروري

من المهمّ أن يسبق كل دورة تدريبية إعداد مكثف ،وفي هذا القسم عدد من النصائح في هذا الصدد .

.

عددا من الجوانب ،من بينها التعرف قدر اإلمكان على طالبك ،وهو ما
ويستلزم اإلعداد" المكثف " ً

يساعدك على مطابقة محتوىّ الدورة التدريبية مع متطلبات التدريب ومستوىّ المجموعة كشرط مسبق

للتدريب الناجح.

تتطلب أساليب التعرف على طالبك طلب أكبر قدر ممكن من المعلومات التفصيلية من الحزب

أيضا االتصال بالطالب مباشرًةّ
السياسي ذي الصلة (أو من منظمي الدورة التدريبية اآلخرين) .ويمكن ً

إما عن طريق الهاتف أو عبر البريد اإللكتروني.

أهم األسئلة التي يجب طرحها هي:

•

ما هي مكانة الطالب داخل التنظيم الحزبي؟

•

ما هي أعمارهم؟

•

هل تتألف المجموعة من رجال ،نساء أم من مجموعة مختلطة؟

•

ما هي خلفيتهم التعليمية؟

•

ما هي متطلبات التدريب الشخصي المتوفرة لديهم (إلى جانب المتطلبات التي حددتها

المنظمة)؟

•

هل ثمة عوامل أخرىّ هامة ،على سبيل المثال مجموعة من منطقة معينة (منطقة ريفية

أو مدينة كبيرة) تتمتع ِّ
بسمة بارزةّ،مثل ارتفاع معدالت البطالة .هل الطالب ينتمونّ

إلى فئة خاصة ضمن عامة السكان؟

إلى جانب المعلومات المحددة المتعلقة بالطالب ،من المهم أيضا أن االطالع جيدا على الحالة

السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخل البلد المعني أو المنطقة المعنيةّ.ولكن لألسف ال يمكن

الحصول دوما على صورة مفصلة عن المجموعة مسبًقا .وفي حاالت مماثلة ،ينبغي أن تسأل

الطالب في بداية الدورة( على سبيل المثال أثناء تعريفهم عن أنفسهم )عن توقعاتهم واألمور

الراغبين في تعلمها خالل الدورة .وإذا كان برنامجك المحدد غير متطابق إلى حدّ كبير مع

حاجات الطالب ،يصبح لزاما عليك التفكير جديا في تعديله بين الحين واآلخر ولو جزئيا.

وبعد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الطالب ،يجب عليك تصميم برنامج الدورة

التدريبية الخاصة بك .يرجى مراجعة اإلرشادات حول هذا القسم" تصميم برنامج".

وإذا تطلب تقديم الدورة وجود مدربين أو أكثر( وهذا هو الحال عادة) ،يجب عليهم االجتماع قبل

الدورة لمناقشة جميع جوانب البرنامج .ويتحمل المدربونّ مسؤولية مشتركة عن ضمان مالءمة

البرنامج للمهلة المتفق عليها.

العمل ضمن مجموعات داخل المجموعة.

عددّ
طالبا ،وهذا ٌ
يتراوح العدد المثالي للمجموعة في الدورة التدريبية بين عشرة وخمسة عشر ً

مناسب ألنه يمكنك من التواصل بصورة شخصية مع ِّ
كلّ فردّ ويضمن أيضّاً تقاطع اآلراء

ووجهات النظر المختلفة بشكلّ جيد ،وهو أمر ضروريّ إذا كانت األنشطة داخل المجموعة تمثل

انعكاسّاً واقعيّاً لألنشطة داخل الحزب .ومع وجود أشخاصّ يصل عددهم إلى خمسة عشر

بإمكانك تنظيم جلسة على نسق غرفة الصف واالستمرار في تخصيص الوقت
َّ
شخصا ،يصبح

وإيالء االهتمام الكافي باألفراد ومساهماتهم.

غالبا ما ُي َّ
فضل تقسيم المجموعة إلى مجموعات صغيرة تتصرف
وألغراض التمارين العمليةً ،

وعادة ما تضمّ هذه المجموعات الصغيرة ما بين
بشكلّ مستقلّ عن اآلخرين في تنفيذ مهامها ًّ .

أربعة إلى سبعة أشخاص .ومن الضروريّ تعيين عضو واحد من كل مجموعة لعرض النتائج

التي تحققت الحًقا .والطريقة األخرىّ لتقسيم المجموعة الرئيسية هي بأن يناقش الطالب المسائل

أمر مناسب في الفصل الدراسي ألنه يجنب
مع األشخاص الجالسين بجانبهم بطلبّ منك .وهذا ٌّ

ق وقتًا طويال )ويسمح
اإلزعاج الناتج عن تقسيم المجموعة إلى مجموعات عدة( وهو ما يستغر ّ

لجميع الطالب بأداء الدور الناشط

المطلوب.

غالبا ما يتجاوز حجم المجموعة العدد المثالي الذي يتراوح بين عشرة إلى
وفي الممارسة العمليةً ،

شخصا .ولكن عند اعتماد أسلوب التدريس الخاصّ بمؤسسة،Max van der Stoel
خمسة عشر
ً

ن من غير المقبول مخاطبة مجموعة يزيد عددها عن ثالثين طالبا ،إذ ستضطر بعد ذلك
سيكو ّ

إلى اتباع نهج من" رأس الهرم إلى القاعدة" ،وستأخذ الجلسات طابع المحاضرات األحادية

الجانب مع استحالة تنفيذ هذه الممارسات بنجاح ضمن المجموعات الكبيرة .وإذا لزم األمر ،قد

تتمكن من عقد جلسة عامة في بداية كل يوم ونهايته ،مع تقسيم المجموعة في األوقات المتبقية

إلى مجموعات أصغر يكونّ لكلّ منها مدرب خاصّ.

التأكد من مواكبة زمالئك المدربين

بصفةّ عامة ،ال ترسل مؤسسة" ماكس فان دير ستويل " " "Max van der Stoelمدربيها في

فعادة ما يرافقك مدرب أو أكثر من الزمالء نظ ار ألنّ الدورات التدريبية صعبة
ًّ
"مهامّ فردية"،

ومتطلبة إلى حدّ ما .وفي معظم الحاالت ،ستقابل مجموعة من األشخاص لم يسبق لك أن

التقيت بهم( حتى من خالل مقابلة مباشرة مع الممثلين ).وعند التدريب في بلد آخرُ ،يطلب منك

عادةّ التواصل بشكلّ غير مباشر من خالل مترجم في أغلب األحيان ،نظ ار ألنّ الطالب
ً

ن
ن بلغةّ أجنبية ولديهم خلفيات( ثقافية )مختلفة عن خلفيتك الثقافية ،األمر الذي لن يكو ّ
يتحدثو ّ

لك إلى حدّ كبير .وهنالك الكثير من العوامل األخرىّ التي تزيد من صعوبة إعطاء هذه
مألوفا َّ

الدورات بشكلّ غير َّ
متوقع .وفي هذه الحالةُ ،ي َّ
بناء على الدعم
فضل العمل مع مدربين آخرينًّ ،

المتبادل والتدخالت الفردية ،لتولي مهمة محددة إذا ِّلزم األمر أو إذا كان ذلك مستحسنا .وفي ما

عددا من النصائح لضمان نجاح تعاونك مع مدرب آخر( أو ربما أكثر ).
لكّ ً
يلي نعرض َ

•

تتحمل أنت وزميلك المسؤولية عن حسن سير الدورة .لذا فإن النصيحة األولى هي

بالتأكد من موافقتك الكاملة على المحتوى ،شرط أال تتعارض مساهماتك في الدورة مع

مساهماته .ومفتاح النجاح في هذا الصدد هو اإلعداد الشامل والمشترك للبرنامج،

المفترض قوله وفي
واالتفاق على توزيع واضح للمسؤوليات ،حتى يعرف كلّ منكما ما ُ

أيّ وقت .وهذا يضمن عدم تقديم وجهات نظر متضاربة جوهريّاً .ومع ذلك ال تشير

القاعدة األساسية بالضرورة إلى وجود وفاقّ دائم ،فقد تعكس إجاباتك عن أسئلة الطالب

اء مختلفة ،وطالما أنّ المدرب ليس مصدر المعرفة الكاملة ،فإذا هو ال يملك اإلجابة
آر ًّ

الصحيحة الوحيدة عن كلّ سؤال مطروح .والمهم أن يعطي كلّ منكما اآلخر مساحة

للتباينات في اإلجابات على األسئلة على نحوّ ال يجعل الطالب يعتقد على الفور بأنكما

أحيانا تكونّ االختالفات البسيطة في وجهات النظر أو في اإلجابات
في مواجهة حادة !و ً

على األسئلة مفيدة كثي ار للطالب ،ألنها تسهم في اختراق الثقافة المغلقة" من رأس الهرم

إلى القاعدة ".وتكمن القاعدة األهمّ في إخالص المدرب -وفي النظر إليه على أنه

ن مثاال للطالب وعامال في إيجاد مناخ من
مخلصّ -لزمالئه من المدربين ،فيكو ّ
ٌ

األمان .

ب .النصيحة الثانية في هذا القسم هي ضمان توزيع المهامّ والمسؤوليات بشكلّ مناسب .فعلى

سبيل المثال ،قد يتولى أحد المدربين مسؤولية الدروس النظرية ،بينما يتولى المدرب اآلخر

األمور التنفيذية ،مع إمكانية تشارك المعلومات المتعلقة باإلجراء نفسه أثناء فترات االستراحة أو

بعد انتهاء الجلسات (على سبيل المثال في ما يتعلق بالطالب الذين يبدونّ على وشك

االنسحاب أو الذين يشعرونّ بعدم االرتياح أو الذين لم يحظوا بفرصةّ للتحدث ،وما إلى

ذلك).

شركهم في
ج .أما النصيحة الثالثة لمساعدتك في إرساء عالقة جيدة مع زمالئك فهي أن تُ َ

بارز في القسم
دور ًا
التفاعل مع الطالب ،حتى في الحاالت التي ال يؤدي فيها الزميل المعني ًا

عليك السماح لزميلك
َّ
الحالي من الدورة التدريبية .على سبيل المثال ،أثناء مراجعتك لجلسةّ ما،

أيكّ الشخصيّ .ويتسم هذا النوع من
المدرب بتقديم مالحظاته/مالحظاتها قبل أن تُ ِّبد َّ
ي ر َ

المداخالت بأهمية كبيرة دائما ،إذ لن تتمكن بنفسك من مالحظة جميع األمور أو من تقييم ما

كل سؤالّ ُيطرح .وبإشراك
رأيته بالشكل المناسب ،كما لن يتمكن شخص بمفرده من اإلجابة عن ِّّ

المدرب الثاني في جلسة الدورة بهذه الطريقة ،يصبح من السهل االنتقال إلى الوحدة التعليمية

التالية التي يقدمها األخير ،فيتخذ العمل بذلك طابعا أكثر سالسة.

بينك وبين زميلك المدرب( الذي قد يكبرك ًّ
سنا أو يفوقك خبرًةّ
ق واضحة َّ
د .في حال وجود فوار ّ

أو يتبوأ منصبا أعلى منك أو الذي قد يكونّ قادما من بيئةّ يهيمن عليها الذكور) ،ننصحك

نسب إليه مكانة أو سلطة أقلّ
بالحرص على تخصيص مكانةّ واضحة للمدرب الذي ُي َّ
رجح أن تُ َ

تسمحّ للمدرب بتقديم
شأنا أثناء عملية التدريب .ويمكنك تنفيذ حيلة بسيطة جدا تقضي بأن
َ

الجلسة األولى ،فيتولى هو/هي إدارة المناقشة في الجلسة االفتتاحية وتقديم المدرب/المدربين

اآلخر/اآلخرين مما يجعله في موقفّ ثابت .ومن الضروريّ بطبيعة الحال المحافظة على

العالقة الظاهرة بينكما طوال مدة الدورة ،على الرغم من وجود فرص لالعتراف بالخبرات الكبيرة

لدى اآلخرين في جوانب معينة" :هذا السؤال ل بيتر ألنه يعرف أكثر مني في هذا الموضوع".

اقتراحات للبدء بالطريقة الصحيحة :التعريف عن النفس.

تنطلق كلّ دورة بجولة ِّ
تعرف فيها عن نفسك للطالب والعكس هو الصحيح ،والغاية من ذلك

هي خلق بيئة عمل ممتعة ،فمن المهمّ ًّ
جدا أن تعرف عن نفسك بإعطاء بعض التفاصيل

إليكّ كقدوةّ ُيحتذى
وين َ
ظر َ
الشخصية عنك ،وبذلك تقرب المسافة بينك وبين الطالب على الفور ُ

أيضا في تعزيز قابلية التوقع بالحالة واألمان المرتبط بها.
بها ،كما تساهم ً

نقدم هنا بعض االقتراحات لهذه الجولة التمهيدية ،والعامل المشترك بينها هو نقل مكان

عادةّ في
الطالب\الطالبة إلى مقدمة" الصفّ "فتتغير بذلك الصورة الثابتة للمدرب الذي يكونّ
ً

المقدمة ،ويساهم ذلك بشكلّ كبير في الجوّ التفاعلي الذي ترغب في إنشائه.

هنالك أساليب متعددة للتعريف عن النفس .وبغضّ النظر عن الطريقة المعتمدة ،ينبغي أن يتكلم

كلّ شخص باختصارّ وإيجاز ،بحيث يكونّ هنالك متسع من الوقت لالستماع إلى الجميع .

ويجب أن يحظى كلّ شخصّ بفرصة للتكلم مما يساعد على الحدّ من مشاعر الخجل ويشجع

شعرتّ أنّ الطالب يختصر بعض الشيء في
على المشاركات الفاعلة طيلة مدة الدورة .وإذا
َ

التعريف عن نفسه ،يمكنك حينئذّ التدخل بطرح األسئلة عليه ومحاولة معرفة أكبر قدر ممكن

من المعلومات عن خلفياته وتوقعاته بشأن الدورة .ويمكن االستعانة بهذه المعلومات الحقا

لتخصيص المواد التي تستخدمها بما يتناسب مع احتياجات الطالب ورغباتهم .ومن الجيد النظر

إلى تمارين التعريف عن النفس باعتبارها" تمارين "أولية ذات صلة بالبرنامج التدريبي ككل ،وفي

ما يلي بعض االقتراحات لهذا الغرض.

القتراح رقم : ۱المقابلة القصيرة

أطلب من الطالب المشاركين التعريف عن أنفسهم عبر مقابلة قصيرة ،فينقسمونّ إلى

مجموعاتّ من شخصين ،ثم يجريّ الطالب أ مقابل ًّة مع الطالب ب لمدة خمس دقائق أو ما الى

ذلك قبل تبادل األدوار .وفي ما يلي أسئلة تتالءم مع هذه الحالة:

من أنت (اإلسم والعمر)؟

من أي بلد أنت؟

ما هو عملك وما هي هواياتك؟

ما زظيفتك في الحزب؟

ماذا تتوقع أن تتعلم في هذه الدورة؟

يمكنك التقاط صور لكلّ شخص أثناء هذه المقابالت باستخدام كامي ار ) (Polaroidفورية .

وباستخدام الصورة واإلجابات ،يمكن للطالب وضع ملصق مقاس  A4لشريكه في المقابلة .

وبمجرد تخصيص دورّ لكلّ فرد ،يقوم الطالب بالتعريف عن زميله في خطابّ قصير يستغرقّ

دقيقة واحدة تقر ًيبا .ويمكنك أيضّاً أن تحثّ الطالب على التعريف عن زميله في المقابلة بشكل

مختصر من خالل وضع شعار قصير جاذب أو إعداد ملصق ،باستخدام الرموز أو الصور

والكلمات .ويتميز هذا النهج بأنه تمرين أولي في التعريف يعتمد على كتابة نصّ قصير بليغ

أيضا تطبيق طريقة إعداد التعريف هذه على العديد
وإعداد ملصق ملفتّ لألنظار .وباستطاعتك ً

من دورات التدريب المتعلقة بالحمالت وكذلك على دروس التواصل العامّ والعروض التقديمية.

القتراح رقم : ۲صور البطاقات البريدية

هناك وسيلة أخرىّ للتعريف عن النفس ،وهي أن تطلب من الطالب اختيار بطاقة البريد

المفضلة لديهم من مجموعة مختارة أحضرتها معك .اإلجراء هو كما يلي.

يمكنك أن تضع على الطاولة عددا من البطاقات البريدية يوازيّ عددها ضعف عدد الطالب

صور متنوعة ،مثل البالونات والفواكه وأشخاص من مختلف األعمار والحيوانات والزهور
ًا
والتي

اكتف بالدعوة إلى استجابة
واألنماط المجردة( تأكد من عدم ظهور وردة حمراء على أي بطاقة ،و ِّّ

استنادا إلى صورّ اجتماعية عادية ذات طابعّ ديمقراطي).

أُطلب من كل طالب اختيار بطاقة واحدة تمثل له الدافع ليكونّ شخصا فاعال سياسياًّ بأفضل

أعط كلّ طالب دقيقة واحدة لتقديم أفكاره واإلجابة عن األسئلة التالية:
السبل .ثمّ ِّّ

من أنت؟

من أي بلد أنت؟

ماذا تعمل لكسب عيشك؟

لماذا تمثل هذه البطاقة دافعك لكي تصبح ناشطا سياسيا؟

يوفر هذا األسلوب للمدرب المعلومات المتعلقة بالمواضيع والصور التي تثير اهتمام الطالب ،لذا

فهو يتناسب بشكلّ خاص مع استراتيجية التدريب حيث من الضرورة وضع األولويات .ومع

ذلك ،يمكن تطبيق هذا األسلوب أيضا في التدريبات المتصلة بالحمالت حيث تُجمع المواضيع

معا.
والرسالة والصور ً

إن الميزة الهامة لهذا األسلوب بالتعريف عن النفس هي أنّ الطالب يجدونّ سهول ًةّ واطمئنانا

أكبر في قول أمورّ عن أنفسهم ،استنادا إلى الصور بدال من " األشياء المبهمة غير المعروفة ".

ويخدم هذا األسلوب على وجه الخصوص األشخاص الذين يشاركونّ في دورة تدريبية سياسية

للمرة األولى ،وهو أقصر إلى حدّ ما من طريقة المقابلة المذكورة والتي لها األفضلية مع

المجموعات األكبر حجما .ومع ذلك ،يتضمن هذا األسلوب جانبا سلبيا يتمثل في عدم إقامة

الطالب أليّ اتصالّ مباشر مع بعضهم البعض.

القتراح الثالث :األسئلة الملونة.

االحتمال الثالث لمرحلة التعريف عن النفس هو" المباشرة في العمل "من خالل تقديم موضوعّ

ذي صلة ،إذ يميل بعض الطالب إلى اإلدالء بتصريحات مباشرة حول موضوعّ مهمّ بشكلّ

خاصّ بالنسبة إليهم .ويمكنك عندئذّ منع ذلك أو توجيه المناقشة في المسار الصحيح عبر إعداد

ن كلّ سؤالّ من هذه األسئلة على بطاقةّ منفصلة،
ويدو ّ
ثالثة أو أربعة أسئلة ذات صلة مسبًقا ُ .

ن مختلف .ومن الضروريّ وضع األسئلة للحثّ على التفكير والمناقشة،
وتتميز كلّ بطاقة بلو ّ

على أن تكونّ المناقشة إيجابية في نهجها وأن تنتج عنها جلسة" لتبادل األفكار ".وتشمل األمثلة:

لماذا أنت عضو في منظمة شبابية\منظمة نسائية\حزب معين ؟

ما توقعاتك بشأن وضع الم أرّة\الشباب\الحزب في العام ۲۰۱۰؟

كيف يمكنك المساعدة في تحسين وضع الم أرّة\الشباب\الحزب؟

أيّ وعدّ انتخابيّ يمكن أن يقنعك بالتصويت بطريقة معينة؟

ما القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها الشباب\النساء\الحزب الديموقراطي االجتماعي للسياسة

بشكلّ عامّ؟

أول ،وقبل كلّ شيء ،قم بإجراء جولة تعريفية موجزة للغاية َيذكر فيها الطالب فقط أسماءهم

والمناطق التي ِّقدموا منها وكيفية كسبهم للقمة عيشهم ،ثمّ قم بتوزيع البطاقات ُ.يمنح جميع

الطالب دقيق ًّة واحدة للتفكير في إجاباتهم ثمّ يبحثونّ عن زمالئهم الحاملين للبطاقات ذات اللونّ

نفسه .وبعد ذلك يعرفونّ عن أنفسهم مجددا لبعضهم البعض باختصار(اإلسم ،مسقط الرأس،

ن السؤال المطروح في البطاقة .ويهدف هذا التمرين إلى تقييم اإلجابات وليس
الوظيفة )ويناقشو ّ

إلى اتخاذ خيارات أو الدفاع عنها قبل أن يتمّ تضمين جميع اإلجابات في الملصقات

المعروضة .وفي وقتّ الحق ِّ
يصف شخص واحد من كل مجموعة سبب تقديم هذه اإلجابات

بإيجاز.

تتميز هذه الطريقة بأنّ أقسام من المجموعة تتعرف على بعضها البعض بشكلّ شامل،

فالتصريحات األولى كافية بحدّ ذاتها من دونّ الحاجة إلى إجراء مناقشة ،وال وجود إلجابة

أيضا معلومات أساسية
"خاطئة "أو لشرطّ التخاذ الخيارات ّ .
عالوةً على ذلك ،تكشف الطريقة ً

هامة ذات صلة بالطالب ودوافعهم للمشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بك ،ويمكن أن تتيح

أيضا فرصة للطالب للتعبير عن آرائهم  -حتى تلك التي تحظى بأقل قدر من االهتمام.
ًّ

استخدام" اإلستراحات كمتن ّفس " للمحافظة على الثبات والتركيز.

عددا من النصائح لكي ال تفقد عملية التعلم المكثفة تأثيرها لمجرد كونها مكثفة
يقدم هذا القسم ً

للغاية .تُعتبر فترات االستراحة والتنوع من األمور الضرورية في الدورة التي تتضمن بكلّ تأكيد

سيطلب من الطالب التفكير باستمرار في
عددا كبي ار من المحادثات وفترات اإلصغاء ،حيث ُ

المعلومات الجديدة .ومن أجل توفير الطاقة اإلبداعية الالزمة لذلك ،ينبغي عليك تحديد فترة

استراحة للترحيب بين الحين واآلخر ,أما أكثر أنواع االستراحة شيوعا فهي استراحة القهوة،

وهنالك أنواع أخرىّ من فترات االستراحة التي تُحدث التأثير المطلوب .وقد نطلق عليها تسمية

"استراحة أو َّ
متنفس ِّ ".
ويرد أدناه وصف لعدد منها.

المتنفس رقم : ۱المقابالت في الشارع

االحتمال األول هو إجراء المقابالت في الشارع .في الواقع تثير المقابالت في الشارع الدهشة،

فقضاء بعض الوقت خارج قاعة التدريب سيشعرك بالسرور حتما ويمكن األشخاص" العاديين "

ِّ
طالبك لطرح األسئلة ضمن
من تقديم مقاربة جديدة للموضوع قيد المناقشة .قم بإرسال

المجموعات ،على أن تشمل كل مجموعة م ِّ
ن اإلجابات و"مرِّاقب للحوار "
حاو ار وشخصا آخر يدو ّ
ُ

ِّ
المثارة المشاكل السياسية أو
المحاور بمهمة طرح األسئلة .وقد تشمل المواضيع ُ
لضمان التزام ُ

االنطباعات لدى الناس عن الحزب .ومن واجبك حثّ الطالب على عدم الخوض في نقاشات

مع الجمهور ،ألنّ المقابلة في الشارع تهدف إلى تحديد وجهات النظر الحالية وليس التأثير

عليها .وبعد انقضاء مدة نصف ساعة" في الشارع "يرجع الطالب إلى غرفة التدريب وتُعطى لهم

فترة عشر دقائق إلعداد عرض تقديمي قصير ألكثر النتائج أهمية.

َّ
المتنفس رقم : ۲لعب األدوار

هنالك أيضا فرصة أخرىّ الستراحة ترحيبية ،وهي عبارة عن تمرين للعب أدوار يمكن استخدامها

لممارسة أي مهارة سياسية ،حيث يمكنك إعادة تمثيل اجتماع أو مؤتمر صحفي أو مقابلة( في

الشارع) ،مع ضرورة إعطاء تعليمات مسبقة واضحة وتحديد األدوار الواجب تأديتها بدقة .قم

َّ
وتدخل عندما يصبح" الممثلونّ "
بإيجاز التمرين والتركيز على المهارة المراد ممارستها،

جدا ألدوارهم بحيث تضيع القيمة الفعلية للتمرين.
متحمسين ً

يتمّ تنظيم تمرين أداء األدوار على النحو التالي .قم بتقسيم المجموعة إلى قسمين وبتخصيص

األدوار ألعضاء المجموعة  ۱حيث يقوم الالعب الرئيسي بإعداد اللعبة بمساعدة" شخصّ ثانّ "

يختاره بنفسه .ثمّ قم بإرشاد بقية المجموعة . ۱أما أعضاء المجموعة  ۲فسيعملونّ بصفتهم

مراقبين ،وما عليك فعله هو إرشادهم من أجل النظر والبحث في جوانب معينة .ويتميز تمرين

تلقائيا
أداء األدوار بتوفير إعداد ممتاز لتمارين أخرى ،مثل المقابالت في الشارع ،وهو معتمد
ً

في أي دورة تدريبية تتناول موضوع التواصل.

المتنفس رقم : ٣أوراق المالحظات الالصقة.

يمكن أن تكونّ المساهمات المقدمة من قبل الخبراء الخارجيين مفيدة للغاية خالل الدورة ،وهي

ضرورية في بعض األحيان .وعلى الرغم من االتفاقات المبرمة مسبًقا بشأن الفترة الزمنية ،قد

ق المحاضرة وقتًا أطول مما كنت تخطط له ،وقد تالحظ أنّ بعض الطالب يتمايلونّ من
تستغر ّ

النعاس قبل انتهاء المناقشة .وقد يشارك شخص واحد أو اثنان من الحاضرين بحماس في

المناقشة ،في حين يبقى معظمهم صامتين .إذا ال بدّ من اللجوء الى المتنفس إلعادة االهتمام

المتالشي!

قم بتوزيع دفاتر أوراق المالحظات" الالصقة "على جميع الطالب واطلب منهم تدوين مسألة

واحدة من المحاضرة تمثل النقاط األكثر أهمية .ثمّ ِّ
ألصق جميع األوراق على الحائط واطلب من

بعض الطالب ترتيبها حسب الموضوع .وستتمكن بعد ذلك من رؤية المواضيع األهم التي

تستحق المزيد من االهتمام في المناقشة الموجزة التالية .بل وقد تقرر ترتيب المناقشة في

المواضيع الفرعية.

التفاعل الجتماعي

من المهمّ الحفاظ على" عالقات جيدة "مع طالبك .لذلك من الجيد المشاركة في التفاعل

االجتماعي أثناء فترات الراحة أو بعد الجلسات .وهو أمر مستحسن دائما لدى الطالب .فهو قد

يمنحهم فرصة للحصول على بعض النصائح الشخصية أو لتناول مواضيع غير مدرجة على

نوعا من الروابط بين المدرب
جدول أعمال الدورة ولكن مثيرة لالهتمام بالنسبة إليهم .وهو يخلق ً

وغالبا ما يكونّ هذا الجانب االجتماعي
والطالب والتي يصعب تكوينها في الفصل الدراسي ً .

فلست بحاجة بالطبع إلى التواجد في جميع المناسبات االجتماعية
أساسيا من التدريب َّ .
جزًءا
ً

أيضا إلى وقت لالسترخاء أو
أحيانا حتى بعد منتصف الليل َّ .
التي تستمر
ً
فأنت تحتاج ً

االستعداد للجلسة أو اليوم التالي .ومع ذلك ،فإن المشاركة المناسبة للمدربين في األنشطة

االجتماعية تقطع شوطا لتعويض نقص التفاعل المباشر خالل الدورة نفسها.

الفصل الخامس :أداء األدوار والمحاكاة.

يمثل لعب األدوار والمحاكاة أدوات لمساعدة المشاركين في التدريب على فهم النظرية ( أو جزء

منها )وتطبيقها .ويحاكي أداء األدوار واقع الحياة قدر اإلمكان ،حيث يؤدي المشاركونّ دو ار

مصمما بشكل جيد ويأخذونّ على عاتقهم تطبيق النظرية التي شرحها لهم المدرب أو الحلول

التي اجترحوها بأنفسهم .ويساعد التدريب المشاركين على فهم محتوىّ النظرية ومعناها من ناحية

ويساعدهم من ناحية أخرىّ على تطوير المهارات الستخدام الحلول النظرية ألي مشكلة معينة

في مواقف من واقع الحياة .أما معرفة كيفية معالجة المشكالت على المستوىّ المجرد فمختلفة

تمامّاً عن النجاح في معالجتها .عالوة على ذلك ،يساهم أداء األدوار في تعزيز التفاعل بين

هؤالء العاملين بشكل كبير .فالطالب ال يقومونّ باالستماع بشكلّ سلبي واستيعاب جزء من

النظرية فحسب ،بل ُيطلب منهم أيضا تطبيق النظرية بفعالية.

هناك طريقتان لتطوير أداء

الدور:

تتمثل األولى في التحضير الذي يقوم به المدرب ألداء الدور( أو األدوار) ،حيث يمكنه

استخدامها خالل الدورة التدريببية قبل البدء بها .وتتميز هذه الطريقة بإمكانية تصميم األدوار

بطريقة تساعد في توضيح النقاط الصعبة في النظرية وبإمكانية تحديده كل دور داخل المسرحية

المعدّ
وتطويره وحتى كتابته بالكامل .ومن السيئات المحتملة هي عدم قابلية تعديل أداء الدور ُ

مسبقا وفقا لواقع الحياة الفعلي الذي يعمل المشاركونّ على أساسه .ومع ذلك ،من الجيد دائمّاً أن

يأخذ المدرب بعين االعتبار لعب دورين أو دور واحد مطروح لكلّ جزء مهم من النظرية التي

يريد التعامل معها أثناء التدريب.

الطريقة الثانية هي إعداد دور مع المشاركين أثناء التدريب في الوقت الذي يكونّ فيه ضروريا

أداء الدور .وبعد شرح النظرية ،يعلن المدرب عن جلسة تدريب لتطبيق النظرية في حالة محاكاة

فيطَلب من الطالب اقتراح موقف يمكنهم فيه تطبيق النظرية .وتكمن اإليجابية هنا
واقعية ُ .

بالطبع في إمكانية تعديل أداء الدور ليصبح أقرب إلى واقع الحياة الفعلي للمشاركين في

التدريب.

عد لها )من المهم أال يكونّ أداء األدوار معقدا
الم ّ
وفي كلتا الحالتين( أداء األدوار العفوية أو ُ

أكثر مما ينبغي ،أي أنّ األدوار الكثيرة قد تكونّ مختلفة وفيها الكثير من التطورات المحتملة في

ن أداء الدور قر ًيبا من واقع الحياة الفعلي للطالب فحسب ،بل
اتجاهات مختلفة .وال يكفي أن يكو ّ

طا قدر اإلمكان ومرتك از على المهارة التي يجب ممارستها ،وهو بطبيعة
يجب أن يكونّ بسي ً

وغالبا ما يرغب الطالب في
الحال يضيف قيمة تعليمية إلى المفهوم الخاصّ بأداء األدوار ً .

أحيانا كلما ازدادت األدوار تعقيدا ازدادت لديهم الرغبة
المشاركة في أداء األدوار ،حتى أنه
ً

لالستمرار في أدائها .بيد أنّ التدريب غير متعلق باللعبة ومتعتها بما أنه يرتكز على تعلم أمرّ

ما أو تطوير مهارة معينة ،فأداء األدوار ليس أكثر من أداّة وليس الهدف بحدّ ذاته.

جدا قيام المدربين بتوجيه الالعبين
بعد تحديد المحتوىّ الخاصّ بتمثيل الدور ،من الضروريّ ً

المختلفين( وباقي المشاركين )بعناية كبيرة في ما يتعلق باألمور المتوقعة منهم .لذا تجنب أيّ

ن( من أنت؟ وأين أنت؟ من هو الجمهور؟ ما هي
سوء فهم حيال الموقف الذي قد يتخذه الالعبو ّ

ن إلى
ن اآلخرون؟ وما إلى ذلك ).وهذا أمر هامّ ألنّ الالعبين يحتاجو ّ
الظروف؟ من هم الالعبو ّ

معرفة أدوارهم لتجنب العمل بطريقة غير متوقعة تضرّ بالقيمة التعليمية للمسرحية أو تلغي هذه

القيمة بأكملها .وفي تمثيل األدوار نجد غالبا أنّ قسما منهم يشارك بينما يؤدي القسم اآلخر دور

المراقب والجمهور من أجل إبداء المالحظات على طريقة أداء مختلف الالعبين للمسرحية في

مرحلة التعليقات التقييمية .ومن الضروريّ إصدار التعليمات إلى المراقبين والطلب منهم تقديم

المالحظات على وجه الخصوص مع أخذ النظرية المقدمة بعين االعتبار ،استنادا إلى األسئلة

طبقت النظرية بشكل جيد؟ هل تحققت األهداف التي حددها الالعب لنفسه؟ هل
التالية :هل ُ

أخذ الالعب بعين االعتبار ظروف الدور بطريقة صحيحة أو جيدة؟ إلخ .وبالطبع يجريّ تقديم

المالحظات على مرحلتين :ما هو الجزء الجيد /ما الذي أعجبك وما الذي يمكن القيام به بشكلّ

أفضل؟

عادة إلى بعض الوقت للتحضير ،فعلى سبيل
بعد تلقي اإلرشادات ،يحتاج الالعب أو الالعبونّ ًّ

المثال يحتاج الالعب إلى وقتّ لتحضير عرض المحاكاة .وعند محاكاة التفاوض ،يجب عليهم

ن أنفسهم بشكل
تحديد نهجهم وهدفهم وعناصر مقاومتهم .وبطبيعة الحال ،يحضر الالعبو ّ

منفصل إذا كانت تطلبت المسرحية هذا األمر( عند التفاوض على سبيل المثال ).وهم عادة

يتحضرونّ بشكل منفصل عن باقي المشاركين الذين يؤدونّ دور المراقب .ومن المستحسن أن

يتحقق المدرب مما إذا كان الالعبونّ لديهم فكرة واضحة بشأن جميع النقاط أثناء االستعدادات،

وربما يساعدهم في ذلك إذا استلزم األمر .وذلك لتكونّ جلسة التدريب ناجحة وليست فاشلة.

ن المالحظات وال يتدخل إال إذا
ال يتدخل المدرب عادة أثناء عرض المسرحية ،فهو يراقب ويدو ّ

خرجت األمور عن سياقه كأن يتحمس الالعبونّ لدرجة تفقد فيها المسرحية قيمتها ،أو إذا

تجاوزت المسرحية إلى حدّ كبير المرحلة التي يكونّ فيها بوسعنا أن نتعلم أشياء أكثر .وكن حذ ّاًر

ن إلى االنخراط في أدوارهم إلى الحد الذي
عند إنهاء المسرحية قبل األوان ،ألن الالعبين يميلو ّ

فيه يرفضونّ مقاطعتهم قبل االنتهاء .لذا فإنّ تحديد فترة زمنية قبل بدء المسرحية( إلعطاء

تعليمات واضحة )ُيعتبر من األمور المساعدة في هذا الشأن .ويمكنك أيضا أن تشرح لهم

ضرورة إيقاف المسرحية قبل نهايتها لألسباب المذكورة أعاله .وبعد انتهاء المسرحية تُخصص

فترة إلبداء المالحظات ،ويتناول الفصل المتعلق بالمالحظات هذا األمر.

الفصل السادس :التعليمات

غالبا ما يترافق التواجد في مجموعة معينة مع قدر كبير من اإللهاء والجلبة والضجيج ،مما يولد
ً

ظروفا كثيرة ال يستطيع فيها الفرد في المجموعة سماع أو فهم ما يقال لها .وقد يتحدث بعض

أعضاء المجموعة مع بعضهم البعض أثناء المحاضرات عند إعطاء التعليمات ،وقد يفقد البعض

ن
اآلخر الحسّ باالهتمام .وقد ال يسمع جميع أفراد المجموعة األمور نفسها ،وقد ال يعطو ّ

التفسيرات نفسها لما يسمعونه .فهذا مزعج للغاية ومضرّ عندما تكونّ على وشك بدء جلسة

التدريب أو ورشة العمل ،فهذه األجزاء من التدريب تستوجب من الطالب أن يعملوا من تلقاء

أنفسهم والتصرف بمفردهم دونّ توجيه من المدرب .وبهدف تحقيق أفضل النتائج في هذه

األوقات ،من الهامّ جدا أن يفهم الطالب ما ُيتََوَّقع منهم القيام به ،غير أنه لسوء الحظّ يميل

الطالب إلى التشتت أكثر من المعتاد عند توجيه التعليمات .وعند انتهاء المحاضرة ُيعَلن عن

ورشة العمل أو جلسة التدريب التي هي يحبذها الطالب ،لما فيها من تشويق ولما فيها من إثارة

أكبر في جميع األحوال من مجرد االستماع إلى محاضرة يلقيها المدرب أو الخبير ،حيث يؤدي

الطالب أنشطة فعلية فيضعونّ جانبا سلوكهم السلبي ويبدأونّ في التفاعل والتحدث مع بعضهم

البعض .

إحدى أهمّ المهارات الواجب توفرها لدى المدرب هي إعطاء التعليمات الجيدة .فمن دونّ تعليمات

واضحة ثمة خطر كبير يتمثل في فشل جلسات التدريب والنشاطات العملية وورش العمل وأداء

األدوار ،وأمور أخرىّ تتعلق بتحقيق النتائج المطلوبة.

"أسرار "التعليمات الجيدة هي التالية:

•

تأكد بأنك تحظى باالهتمام الكامل من قبل جميع المشاركين.

•

ن مصطلحات صعبة أو تقنية)
إستخدم لغة عادية( من دو ّ

•

إستخدم أكبر عدد ممكن من األمثلة إلضفاء المزيد من الواقعية إلى ما تقولونه.

•

قم بتقسيم تعليماتك إلى أجزاء قصيرة.

•

عند أداء األدوار أو المحاكاة ،تحقق من عدم وجود سوء تفاهم بشأن الموقف الذي

كل ما يتعلق باألسئلة التالية :من،
يتواجد فيه الالعبونّ .وينبغي أن يكونّ واضحّاً تمامّاً ّ

ماذا ،أين ،متى وما إلى ذلك.

•

ضع حدودّاً زمنية واضحة ،ليس فقط لجلسة التدريب نفسها بل أيضّاً ألجزائها المحددة

(وقت التحضير ،والوقت المتاح للعب ،إلخ ).ومع ذلك ،ينبغي التنبه بأنّ وضع حدود

عادةّ
زمنية صارمة ال يعني وجوب التقيد الصارم بهذه الحدود ،ألن المشاركين يحتاجونّ ً

إلى وقت أطول مما تتوقعه أنت أو يتوقعونه هم .كن صارمّاً عند وضع تلك الحدود

الزمنية وتصرف بلطف عند إصرارك على التقيد بها.

•

فهمك لجميع األمور بالشكل الصحيح بعد ِّ
كلّ جزء.
سماعك و َّ
َّ
تحقق من

•

تواصل مع الفرد الذي يؤدي دو ّاًر معينّاً و ِّ
أبقّ على هذا التواصل أثناء شرح الدور.

•

ِّ
كرر تعليماتك( إلى حد المبالغة).

•

َّ
تحقق مرة أخرىّ من وضوح جميع األمور أثناء االستعدادات( ألداء األدوار وما إلى

طرح بعض األسئلة).
ذلك ).وأثناء ورش العمل( ربما تُ َ

الفصل السابع :المالحظات

يذكر هذا الدليل المالحظات في أماكن مختلفة في ما يتعلق بالمواضيع األخرى ،ويوفر هذا

الفصل مقاربة أكثر منهجية.

يجريّ ترتيب المالحظات بعد كل جلسة تدريب يقوم فيها جزء واحد أو أكثر من المشاركين

بتطبيق النظرية( أو جزءّ منها ) .وفي كثير من األحيان تُ َّ
قدم نتائجها إلى المجموعة بأكملها بعد

كل ورشة عمل  .وخالل جلسة المالحظات ،يقوم المشاركونّ و/أو المدرب بتقييم ومناقشة نتائج

جلسة الممارسة أو ورشة العمل من أجل تحديد األمور التي تسير بشكل جيد مع مراعاة االمور

وبإمكانك تقديم اقتراحات للتحسين كلما حدث خطأ ما.
َّ
النظرية .

اإليجابية

ن
كما ذكرنا في الفصل المتعلق بأسلوب التدريب ،فإننا نعتقد اعتقادّاً راسخّاً أنّ األشخاص يتعلمو ّ

بشكل أفضل وأسرع عند تلقيهم التشجيع اإليجابي وليس النقد السلبي .وغالبّاً ما يثير النقد موقفّاً

دفاعيّاً ويقلل من إمكانية التغيير وقبول االقتراحات للقيام باألمور بطريقة مختلفة وأفضل .وبما

أنه من الصعوبة إتمام األمور بالطريقة الصحيحة( في ما يتعلق بالنظرية) ،يجب تقديم اقتراحات

للتحسين .ومن أجل وضع اإلطار الذهني الصحيح وجعل المشاركين يقبلونّ اقتراحات التحسين

بسهولة أكبر ،يجب أن تبدأ جلسة المالحظات بمرحلة إيجابية من خالل طرح السؤال التالي" :ما

الذي كان جيدّاً/ما الذي أعجبكم؟ "وهو السؤال االفتتاحي الذي يطرحه المدرب على المشاركين

بصفته مراقب .وهذه األسئلة ليست مجرد" خدعة "إلفساح المجال أمام قبول اقتراحات التحسين،

بل هنالك قيمة بحدّ ذاتها في هذه المرحلة اإليجابية .وإنّ معرفة ما كان جيدا( واألهمّ من ذلك

فهم سبب كونه جيدّاً )ليست مهمة بالنسبة إلى مؤدي األدوار فحسب ،بل هي هي كذلك بالنسبة

إلى المشاركين اآلخرين الذين يمكنهم تعلم الكثير من جلسة التدريب الناجحة .وتخلق المرحلة

اإليجابية مناخّاً تعليميّاً مطمئنا أثناء التدريب ،ألنها توحي إلى جميع المشاركين بعدم وجود أيّ

عقبة في التمثيل أثناء جلسة التدريب وبعدم حصر التركيز على نقاط ضعفهم .وقد تالحظ في

بعض الحاالت صعوبة امتناع المشاركين عن النقد في الجولة األولى واكتفائهم باإلشارة إلى

النقاط اإليجابية فقط .وهذا األمر صحيح ،خصوصا في بداية فترة التدريب مع المشاركين الذين

لم يعتمدوا هذا النهج في السابق .ومع ذلك ،عادة ما نراهم يندمجونّ بالنظام بسرعةّ كبيرة.

ما هي األمور القابلة للتحسين؟

تأتي جولة تقديم اقتراحات التحسين مباشرة بعد الجولة اإليجابية" :ما الذي يمكن تحسينه؟ "وعلى

غرار الجولة األولى ،تركز هذه الجولة بشكل أساسي على ما يمكن تحسينه في ما يتعلق

باألمور النظرية .وبطبيعة الحال ،فإن اقتراحات التحسين غير المتعلقة باألمور النظرية تكونّ

موضع ترحيب ،لكن تطبيق النظرية هو الموضوع الرئيسي .ومن المسلم به ضرورة تجنب

ِّ
المدرب للمناخ السلبيّ العامّ.

ومن المهمّ في كلتا الجولتين أن يتأكد المدرب ليس فقط من ذكر التعليقات( من قبل المراقبين

والمدرب ) ،بل أيضا من شرحها وتوضيحها .وال يكفي مجرد إعطاء مالحظة كهذه" لم تعجبني

الطريقة التي حاول بها إقناع الجمهور " .لماذا ال يحب المراقب نهج" العب الدور"؟ هل كان

قويّاً جداً ،ضعيفّاً جداً ،ألم يستخدم لغة مشتركة؟ إلخ .ومن واجب المدرب تحليل المالحظة التي

تم اإلدالء بها" :هل يمكنك توضيح سبب عدم رضاك  ...".وهذا شرط أساسي لفهم المالحظة

واختبار قيمتها وقبولها أو رفضها.

ِّ
المدرب رأيه
وعادة ما يعطي
يقود المدرب المناقشة في كلتا الجولتين( اإليجابية والتحسينية ًّ ).

ِّ
ويشدد
كرأيّ نهائيّ .وإذا كان كلّ شيء قد قيل بالفعل ،فإنّ المدرب يلخص ببساطة ما ُذ ِّكر

على ما يعتبره نقاط تعلمّ رئيسية في األمور النظرية.

وقد تحدث اختالفات في اآلراء بين المراقبين أنفسهم أو بين المراقبين و"العبي األدوار ".وفي

بعض األحيان ،قد يفضل المراقب جانبّاً معينّاً من األداء وال يفضله مراقب آخر ،أو قد ينظر

إلى أمرّ معين على أنه إيجابي بينما ينظر إليه آخر على أنه بحاجة إلى التحسين .وفي ظلّ

المثارة ،يمكن أن تتالقى اآلراء المختلفة من
عدم وجود أيّ تناقض مباشر مع المسائل النظرية ُ

ن مسألة معينة مفيدة فحسب بل قد تنطويّ أيضا
ن عقبات .وفي بعض األحيان ،قد ال تكو ّ
دو ّ

على نتائج عكسية ،لذا يمكن إدراجها كأمرّ يجب تحسينه .وعلى المدرب أن يسعى إلى تجنب

أو إيقاف المناقشات الدائرة حول حول ما هو صائب أو خاطئ أو جيد أو سيئ من الناحية

المعنوية أو األخالقية ،مع االستمرار في إبداء ردود الفعل الواقعية( البراغماتية )قدر اإلمكان.

ومع ذلك ،وقبل المباشرة بالجوالت الخاصة بالمسائل اإليجابية وتلك القابلة للتحسين ،يجب على

المدرب أن يسمح للمشاركين بإبداء تعليقاتهم أوالًّ .والغرض من ذلك هو منح العبي األدوار

الفرصة للتخلص من التوتر المتراكم أثناء" األداء "كعامل أمان عندما تسوء األمور .ومن

الً من قيام اآلخرين بذلك .وبعد
األفضل أن تتاح الفرصة للمشارك لالعتراف بأدائه السيئ ،بد ّ

إعطاء بعض الراحة والطمأنينة"( لقد كانت مهمة صعبة للغاية لديك)" ،يمكن للمدرب إعطاء

لنر ما يمكننا أن نتعلمه من هذا".
لمحة إيجابية عن الموقف من خالل االستمرار في القول" َّ

وفي هذه المرحلة ،أُطلب من الالعبين الكشف عن الهدف الذي يتطلعونّ إلى تحقيقه( وشرحه)،

مثل إقناع جزء من الجمهور أو تحقيق نتيجة محددة في المفاوضات .وبطبيعة الحال ،فإنّ

تحقيق هذا الهدف( أو عدم تحقيقه )واألسباب الكامنة وراءه على وجه الخصوص هي النقاط

الرئيسية التي ِّ
تركز عليها جلسة المالحظات.

وكما أسلفنا ،سيتم تقسيم جلسة المالحظات كقاعدة عامة إلى جولتين من التعليقات( حول ما

عائد لك كمدرب للتأكد من أن هاتين الجولتين مختلفتين
كان جيدّاً وما يمكن تحسينه ).واألمر ٌّ

بشكلّ واضح .وغالبّاً ما يصعب األمر على المشاركين/المراقبين ،ال سيما في بداية الدورة

ن "على توجيه االنتقادات وعدم
ن الشباب والجدد" )مبرمجو ّ
ن( حتى السياسيو ّ
التدريبية .فالسياسيو ّ

الثناء .إذا استهلّ المراقبونّ الجولة األولى بالنقد ،من المحتمل أن نكونّ أمام مشهدين .ففي

المقام األول ،سيبدأ الالعبونّ في الدفاع عن أنفسهم( وبالتالي سيفقدونّ اإلطار الذهني المناسب

لقبول االقتراحات لتحسين أدائهم) .وفي المقام الثاني ،قد تتركز جميع المالحظات على األرجح

على النقاط السلبية مما يعيق إيجاد مناخّ مطمئن وإيجابي.

وبالطبع ،يجب أن تكونّ بيانات المراقبين والمدربين خالل جولتي المالحظات واضحة قدر

اإلمكان من أجل تحقيق أكبر قدرّ ممكن من القيمة التعليمية .وهذا يعني أن المالحظات يجب

ن:
أن تكو ّ

•

غير ملتبسة( ليست على الشكل التالي" أحب الطريقة الحذرة التي تعاملت بها مع األمر

ولكنها بطيئة بعض الشيء").

•

محفزة ،إن أمكن"( أحب أسلوبك ألن...").

•

محددة قدر اإلمكان"( أحب مقاربتك وال سيما في هذا األمر أو ذاك").

•

نزيهة\صادقة( ال تصف شيئّاً سيئا بالجيد ،فعادة ما يسمع الناس ذلك).

إذا لم يتقيد المشاركونّ/المراقبونّ تمامّاً بهذه القواعد ،يجب على المدرب تصحيح ذلك عن طريق

الً وبطريقة ودية"( هل يمكنك توضيح سبب إعجابك بهذا الشيء أو
طرح أسئلة أكثر تفصي ّ

ذاك؟").

الفصل الثامن :وضع البرنامج التدريبي.

إنّ التدريب الجيد يبدأ بوضع البرنامج الجيد الذي يساعد المدرب على إيجاد مناخّ مطمئن وقابلّ

َّ
للتوقع وكذلك على المحافظة على التفاعل أثناء التدريب .كما يتيح هذا البرنامج للمدربين

والطالب العمل بأكبر قدر ممكن من الفعالية ضمن الحدود الزمنية المحددة ،ومعالجة أكبر عدد

ممكن من المواضيع .وفي ما يلي القواعد التي تُعطى إلنشاء برنامج جيد:

عام
بشكل ّ

أوال ،يجب أن يتعرف المدرب على المشاركين قدر اإلمكان قبل تصميم برنامج مخصص

للمشاركين في التدريب المعني .وفي ما يلي الحدّ األدنى من المعلومات المطلوبة:

•

كم هو العدد المتوقع للمشاركين؟( العدد المثالي للمجموعة هو بين  ۱۰و ۱٥مشاركاً،

ولكن غالبّاً ما يكونّ العدد أكبر ).

•

ما هي أعمار المشاركين؟

•

نسبة الرجال إلى النساء.

•

المستوىّ التعليمي.

•

ن
ن إليها( إذا كان متصال بالموضوع وهو غالبا ما يكو ّ
المركز داخل المنظمة التي ينتمو ّ

كذلك).

•

من أين أتوا( المدينة /المنطقة /القرية /المنطقة الريفية /المنطقة الصناعية ،وما إلى

ذلك)؟

ومن المفيد أن تتوفر المعلومات التالية أيضّاً:

•

تجارب المشاركين والتدريبات السابقة.

•

ن أن يتعلموا؟ ).باإلمكان الحصول على
توقعات المشاركين بشأن التدريب( ماذا يريدو ّ

هذه المعلومات أيضّاً أثناء التعريف عن النفس في بداية البرنامج.

عادة ما يقوم منظمو التدريب( المحليونّ )بجمع المعلومات ،ولكن على المدرب التأكد من
ًّ

الحصول عليها قبل وضع البرنامج.

ثانياً ،يضع المنظمونّ هدفا للتدريب( على سبيل المثال ،تحسين مستوىّ الفرقّ المحلية لحملتهم،

وتطوير استراتيجية للحملة االنتخابية المقبلة أو تحسين مهارات التقديم لدى مرشحيهم ).وبطبيعة

الحال ،يجب أن يكونّ المدرب على علمّ بالهدف المنشود لكي يتمكن من صياغة البرنامج وفقّاً

لذلك .كما أنه يجب على المشاركين معرفة هذا الهدف أيضاً ،فهو دافعهم إلى االشتراك في

التدريب في المقام األول.

عالوة على ذلك ،ينبغي تجنب أيّ سوء فهم بشأن معدل الوقت المتاح للتدريب .وقد يبدو هذا

المخصص لسفر المدربين والمشاركين
واضحّاً ولكنه ليس دائمّاً كذلك ،فقد يتخطى أحيانّاً الوقت
َّ

(ليس إلى البلد ولكن داخل البلد نفسه )بكثير الوقت المتوقع .ونتيج ًّة لذلك ،قد ينقضي نصف

يومّ قبل الشروع في التدريبات .وفي بعض األحيان ،قد يرغب ممثلو الحزب المنظم في إلقاء

كلمة افتتاحية وقد يتوقعونّ من المدربين أن يقوموا بزيارتهم أو بزيارة موقع التدريب شخصياً ،وقد

يتوقعونّ إجراء لقاء منفصل مع المدربين ومسؤولي الحزب المنظم دونّ حضور المشاركين .وقد

يحدث أن ُيصرّ المنظمونّ على قضاء بعض الوقت في تنظيم جولة للمدربين و/أو المشاركين

لمشاهدة معالم المدينة .وفي هذه الحالة ،إحرص على تهيئة نفسك( بمساعدة مكتب" مؤسسة

ماكس فان دير ستول )"وعلى أن تأخذ بعين االعتبار هذا األمر عند وضع البرنامج ،وحاول

عقد اتفاقات واضحة بشأن الوقت الذي قد تمضيه في حاالت كهذه عندما تتعذر إمكانية تجنبها.

ويجب على األقل أن تتكونّ لدى المدرب فكرة عامة جيدة عن البلد الذي سيجريّ فيه التدريب،

كأن يتعرف مثال على ِّ
السمات الرئيسية فيه( كتاريخه ونموه االقتصادي ووضعه السياسي،

ومشاكله الخاصة ومعدالت البطالة فيه واألقليات التي يضمها وما إلى ذلك ).وإذا كان المدرب

من البلد نفسه الذي ُيقام فيه التدريب ،ينبغي أن يكونّ على علمّ بخصائص المنطقة المعنية .

وعادة ما تكونّ المعلومات العامة المتعلقة ببلدّ ما متاحة من خالل مكتب" مؤسسة ماكس فان
ًّ

دير ستول" ،بينما تُجمع المعلومات األخرىّ من خالل المنظمين( المحليين).

البرنامج

يجب أن يحتويّ البرنامج ،على األقل ،على العناصر التالية:

•

الموضوع( الرئيسي )أو الهدف من الدورة.

•

المكان والمواعيد.

•

أسماء المدربين.

•

موضوع كلّ وحدة أو جلسة تدريبية.

•

وصف قصير جدّاً( جملتان أو ثالث جمل) ،إن أمكن ،لمحتوىّ كل موضوع وكيفية

ارتباط الموضوع بهدف التدريب.

•

جدول زمني مفصل( جدول زمني مع أوقات واضحة لبداية ونهاية كل وحدة أو جلسة

والموقع الدقيق المخصص لكل جلسة ،بما في ذلك الموقع المحددة لفترات االستراحة

وتناول الوجبات).

•

أسماء الخبراء المحتملين الذين سيعرفونّ عن أنفسهم بمقدمة وببعض المعلومات

األساسية عنهم.

•

يمكن للمنظمين(المحليين) ،تقديم المعلومات المتعلقة بترتيبات السفر للمشاركين بشكل

منفصل ،إن أمكن ذلك.

عند وضع جدول زمني ،إحرص على تخصيص الوقت الالزم للمالحظات والتعليقات ،فض ّ
الً

عن الوقت الالزم لجلسات األسئلة واألجوبة.

يجب توفير البرنامج( باللغة األم للمشاركين في الدورة )قبل التدريب أو عند بدايته.

عالوة على ذلك ،يجب أن يتضمن البرنامج الجيد الميزات التالية:

•

المعلومات النظرية ضرورية ،ولكن اجعلها مختصرة وبسيطة.

•

ن بين النظرية والتطبيق للحفاظ على الحيوية وشدّ االنتباه.
واز ّ

•

ُي َّ
فضل التناوب ،إذا كان ذلك ممكناً ،بين مختلف المحاضرين( المدربين والخبراء).

•

إحرص على أن يثير التدريب اهتمام المشاركين.

•

استخدم أمثلة من واقع الحياة.

•

قدم أمثلة واقعية من عملك الخاص( يمكن أن يساعدك مكتب" مؤسسة ماكس فان دير

ستول").

وبطبيعة الحال ،يجب تطوير البرنامج للمضيّ في المنهاج بأكمله ،وهذا يتطلب تعاونا بين

المدربين والمشاركين .وفي بداية التدريب ،يراجع المدرب البرنامج بدقة مع المشاركين من أجل

التحقق من موافقة المشاركين على البرنامج المقترح .وفي هذه الحالة( وهذا هو الحال عادة)،

يمكنك اعتبار البرنامج نوعّاً من العقد المبرم بين المدربين والمشاركين ،حيث يشتركونّ في أداء

المهمة بقدر اإلمكان وفقّاً للجدول الزمني المتفق عليه .ويمكن للمدرب أن يطلب من الطالب

التعاونّ في األمر كما يمكن للطالب أن يطلبوا من المدرب تنظيم العمل بطريقة تتوافق مع

الجداول الزمنية .ومع ذلك ،فإنّ البرنامج ال يمثل قيدّاً صارماً ،فهو تخمين يجريه المدرب قبل

لقائه بالمشاركين .وإذا اتضح أثناء التدريب عدم إمكانية التقيد بالجدول الزمني أليّ سببّ كان،

لن تكونّ هنالك مشكلة كبيرة طالما أنّ الجدول الزمني قابل للتعديل بالتحاور مع المشاركين .وال

سر من قبل المدرب الذي يتعين عليه توضيح سبب اقتراحه لتغيير
يحقّ تغيير البرنامج ا

البرنامج والنظر بجدية إلى التعليقات المحتملة بشأن التغييرات المقترحة.

التمرن
ّ

عند االنتهاء من تأهيل المدربينُ ،ي َّ
فضل أن تطلب من مجموعة المشاركين( المدربين

المستقبليين) ،الموزعة بالطبع على مجموعات عمل أصغر ،وضع برنامج تدريبي مكتوب

بالكامل لتدريبهم األول( االفتراضي ).أطلب منهم إعداد برنامج لتدريب بسيط نسبيّاً( على سبيل

المثال ،التدريب األساسي للحملة )لمجموعة محددة جيدّاً داخل منظمتهم( على سبيل المثال،

فرقّ الحملة المحلية) ،ثمّ تحديد هدفهم من التدريب والتفكير في الوحدات النظرية وجلسات

التدريب .وبعد ذلك أطلب منهم تقديم برنامجهم وشرح ماهية الرابط بين البرنامج وهدفهم

المنشود ،ثمّ تأتي الحقا مرحلة إبداء المالحظات والتعليقات.

الفصل التاسع :مشكالت تعترض المدرب :األسئلة الشائعة

ن عن مواجهته
يخشى الكثير من المدربين المبتدئين أن ينتهي بهم المطاف إلى موقفّ يعجزو ّ

(على سبيل المثال ،العمل مع المشاركين الذين ال يتقبلونّ سلطة المدرب والمشاركين المثيرين

للمتاعب أو غير الراغبين ببساطة في حضور الدورة التدريبية) ،كما يخشى المدرب أن ينعدم

تصعب اإلجابة عليه .ما العمل عندئذ؟ لقد تلقينا على مر
التواصل أو أن ُيطرح عليه سؤال
ُ

السنين سلسلة من األسئلة المتعلقة بهذا النوع من المواقف وسندرجها أدناه مع اإلجابات على

هذه األسئلة .ومع ذلك ،نود أوال تقديم االقتراح التالي :من األفضل تنظيم ورشة عمل في نهاية

الدورة التدريبية للمدربين .وهنا ُيطلب من المشاركين( في مجموعات صغيرة )تقديم لمحة موجزة

عن الهواجس التي تساورهم كمدربين مبتدئين من أجل التعامل معها في جلسة عامة( وإذا لزم

األمر ،أن يترافق الموجز بقائمة األسئلة واألجوبة الواردة أدناه )شرط انسجام جميع األمور مع

الطريقة الموصى بها في هذا الدليل :ربط النظرية بتجربة المشاركين الخاصة .وبطبيعة الحال،

وعادة ما يرتاح المشاركونّ لهذا الجزء من التدريب
يتم ذلك في نهاية الدورة التدريبية للمدربين ًّ .

لما يوفره لهم من نصائح عملية ولما يعطيه للمدرب من إمكانيات لتخصيص" الواجبات المنزلية".

األسئلة األكثر شيوعّاً( وإجاباتها )هي التالية:

ما الذي يجب أن يفعله المدرب عندما ل يتصرف بعض المشاركين بشكل جيد( ل يظهرون

الهتمام الكافي أو يبدو عليهم التعب أو يفتقرون إلى النضباط أو يسببون اإلزعاج أو

يعيقون حسن سير الدورة)؟

في بادئ األمر ،إسأل نفسك عن سبب هذا السلوك .هل يقع اللوم على المشاركين أنفسهم أم

ن بشكلّ غير جيد أو ال
البرنامج أم األسلوب الذي يتبعه المدرب؟ غالبا ما يتصرف المشاركو ّ

يبدونّ اهتمامّاً أو ال يسعونّ إلى المشاركة عندما يكونّ البرنامج غير متوازنّ .فقد تكونّ هنالك

الً أقسام نظرية كثيرة أو طويلة جدّاً أو قد تكونّ هنالك جلسات عامة كثيرة أو طويلة جداًّ في
مث ّ

ن التدريب ممالّ .وإذا كانت المشكلة ليست
ظلّ غياب ورش عمل كافية .أو بعبارة أخرىّ يجدو ّ

سوىّ مظهر خفيف من" مظاهر السلوك غير الالئقة" ،فالحل غالبّاً ما يكونّ بسيطّاً نسبيّاً:

•

استراحة( على سبيل المثال ،استراحة لتناول القهوة أو الشاي).

•

َّ
متنفس أو أيّ شيء آخر" ممتع "للقيام به".

•

المضي قدمّاً في ورشة العمل أو الجلسة
إنهاء الجزء النظريّ في أسرع وقت ممكن و ُ

التدريبية.

بالطبع ،يمكنك تجنب العديد من هذه المشاكل إذا كان البرنامج متنوعّاً قدر اإلمكان .لذا

فاحرص على أالّ تستغرقّ األقسام النظرية مدة تفوقّ النصف ساعة ،واعمل على إدراج الجلسات

التدريبية وورش العمل حيث يمكن للمشاركين أن ينشطوا ويقوموا بدورّ فاعل .وليكن هنالك تنوع

بين المحاضرين أو الخبراء المشمولين في التدريب ،واتفق معهم بصورة واضحة على المدة

الزمنية لمساهماتهم.

من المحتمل أن يتسبب المشاركونّ بحدوث مشكالت معينة غير تلك الناشئة عن األسباب

المذكورة أعاله .فأحيانا(ولكن ناد ار )تشارك المجموعة بأكملها وأحيانّاً تنحصر المشاركة بجزءّ

شعرت بالقلق إزاء المجموعة بأكملها وبعدم نجاح النصائح المذكورة أعاله ،ينبغي
َّ
منها .فإذا

عليك طرح المشكلة علنّاً ووضع الموقف قيد المناقشة بطريقة محايدة ،أي من دونّ تهجم كأن

تسألهم قائال "( :لم أنتم منزعجونّ جداً؟ )"ومن دونّ اتخاذ موقف دفاعي كأن تسألهم قائال"( :ما

الخطأ في البرنامج أو ما خطب المدرب؟ ").فمن األفضل لك أن تطرح السؤال بشكلّ محايد

كأن تقول مثال"  :لدي انطباع بأن الطريقة التي تسير بها األمور ليست كما توقعتم "أو" الطريقة

ال تثير اهتمامكم ".هل يمكنكم أن تخبروني ما إذا كان األمر صحيحاً؟ تسعة من أصل عشر

مرات تكونّ النتيجة مناقشة مفتوحة تنتج عنها بضعة اقتراحات للتغيير أو التحسين والتي يمكن

للمدرب استخدامها لصالحه( ولصالح المشاركين ).وإنّ مجرد التمكن من مناقشة وضع غير

مريح عادة ما يجلب الراحة ويزيل الكثير من التوتر .وبعد مناقشةّ كهذهُ ،ينصح غالبّاً بتنظيم

استراحة( قصيرة )تسمح للجميع بالتخلص من مشاعر التوتر لديهم ٬ويمكن للمدرب( أو ُيفضل

المدربين )توظيف هذه المدة لتعديل البرنامج ،إذا كان ذلك ممكنّاً ومطلوبّاً.

إذا كانت المشكالت ناجمة عن تصرف جزء من المجموعة أو حتى فرد من المشاركين ،يجب

عادة وفقا لطبيعة المشكلة .وعلى ما يبدو ،فإنَّّ جزءا من المشاركين أو
ًّ
أن يختلف النهج

غالبيتهم يشعرونّ بالرضا عن مسار الدورة التدريبية بينما ال يشعر قسم منهم أو فرد منهم

ن مشاكل جدية تتعدى
بالرضا .وإذا كان لدى المدرب انطباع بأنّ المشاركين غير الراضين يعانو ّ

مجرد التصرف غير الالئق ،يمكن عندئذّ تطبيق النهج المعتمد لمناقشة األمور على النحو

المقترح أعاله .ويمكن إجراء محادثة شخصية بين األشخاص المعنيين والمدرب خارج إطار

الدورة التدريبية خالل فترة االستراحة ،إذا تعلق األمر فقط بقسم صغير من المجموعة أو بأحد

أفرادها.

إذا لم يكن هنالك أيّ سببّ مثير للقلق وراء السلوك غير الالئق ،يجب اتباع مقاربة أخرىّ تقوم

في جوهرها على أنّ من يظهر سلوكّاً غير الئق ال يمثل مشكلة للمدرب فحسب بل أيضّاً

للمشاركين اآلخرين الذين يبذلونّ قصارىّ جهدهم للتعلم ٬وهو ما ال يتحقق إالّ في أجواءّ يسودها

الهدوء .ومن هنا ٬ينبغي على المدرب أن يتعامل مع مثيريّ المتاعب بالتعاونّ مع زمالئهم

عادة على قيام المدرب باتخاذ موقفّ هادئ لتصويب مسار
ًّ
الطالب .ويقتصر هذا األسلوب

األمور دونّ خوض مواجهة مباشرة ٬فيحاول بذلك استعادة السيطرة بصورة ودية .فإن أفضت هذه

المحاوالت الودية إلى نتائج إيجابية فهذا جيد ،أما إذا لم يتمّ التوصل إلى النتائج المرجوة سيبدأ

ن بإظهار انزعاجهم من السلوك غير الالئق ،وعندها يصبح ال مفرّ من
ن اآلخرو ّ
المشاركو ّ

مواجهة العوامل المزعجة بشكلّ مباشر والمطالبة بتفسير لسلوكهم ،أو التقرب منهم بشكلّ غير

مباشر من خالل مخاطبة المجموعة بأكملها بشأن عدم االنضباط .وفي هذه الحالة ،يتلقى

ِّ
عادة من الطالب الراغبين في التعلم من التدريب ،طالما أنّ التوقيت مناسب وأنّ
ًّ
المدرب الدعم

المدرب يتجنب ألطول فترة ممكنة طرح السؤال التالي" :من المسؤول هنا؟ " .أما الخطر الكبير

في السؤال األخير فيتمثل في أنه حتى المشاركين الراغبين في التعلم سيحاولونّ تجنب الخالف

ن إلى دعم زمالئهم المشاركين" الذين تمّ التعرض لهم" ،إذ أنّ الطالب يحبّ أن
أو سيعمدو ّ

يسخر من المعلم السلطوي ،سواء كان األخير على حقّ أم ال .

إذا لم ترغب المجموعة أو األغلبية داخل المجموعة في تعديل سلوكها ،لن يتبقى عندها سوىّ

حلّ واحد أال وهو إيقاف التدريب .ذلك ألنّ التدريب يتعلق بالمشاركين وليس بالمدرب ،فإذا

حرز عندئذّ أيّ تقدم .ولحسن الحظ ،ناد ّاًر ما يحدث أمر مماثل
امتنع المشاركونّ عن العمل لن ُي َ

عادة إليها أشخاص يرغبونّ في متابعة الدورات والتعلم.
بما أنّ تدريباتنا ينضمّ ًّ

ماذا لو كان المشاركون أكبر سناً أو أكثر خبرة أو يشغلون مراكز أرفع من مركز المدرب؟

تختلف أهمية العمر أو الخبرة أو المركز من بلدّ إلى آخر .ولكن بشكلّ عام ،ينبغي أخذ هذا

األمر في الحسبان في كلّ بلد.

في المقام األول ،ينبغي على المدربِّين في العشرينات من العمر أن يتجنبوا التعامل مع مشاركين

في األربعينيات من العمر أو أكبر .وبصورةّ عامة ،نقوم في هذه الحالة بإرسال ِّ
مدرَبين اثنين،

عادةّ
ويفضل أن يكونّ األول أكبر سنّاً من اآلخر وأكثر خبرة منه .عالوة على ذلك ،نحرص
ً
ُ

ِّ
المدرب األصغر سنا على مركز واضح في التدريب (على سبيل المثال ،من خالل
على حصول

السماح له/لها بتأدية دورّ معين في الجلسة

االفتتاحية).

ثانياً ،السؤال األهم بالطبع هو ما إذا كان المدرب(الشاب) ،بصرفّالنظرّعن عمره ،يستطيع

تعليم المشاركين شيئّاً ما .هل لدى المدرب بعض المعرفة؟ هل يمكنه تقديم تقنية أو نهج قد

يساعد المشاركين في أنشطتهم (بمختلف أنواعها)؟ هل يجهل المشاركونّ هذه التقنيات أو

األساليب أو أنهم يتقنوها؟ ينبغي عدم إجراء التدريب إذا فشل المدرب في إضافة شيءّ إليه،

عادةّ بميزة ال يتمتع بها معظم المشاركين
وهذا نادر الحدوث ،ليس فقط ألن المدرب يتصف
ً

(حتى لو كانت تنقصه المعرفة النظرية أو العملية في ما يتعلق بموضوع ما) بل أيضا ألنه على

اطالع بآلية التدريب ،وهذه المعرفة تمكنه من إيجاد مناخّ يستطيع فيه المشاركونّ التعلم ،إن لم

يكن من المدرب فمن بعضهم البعض .وبطبيعة الحال ،ينبغي على المدرب أن يراعي دائمّاً

الظروف المذكورة أعاله في ما يتعلق بالمشاركين األكبر سنّاً والمشاركين األكثر خبرة

والمشاركونّ ذويّ المكانة االجتماعية األعلى وما إلى ذلك .ومن واجب المدرب اإلقرار بتجارب

المشاركين وخبراتهم واالستفادة منها ،إذ ُيطلب من المشاركين تبادل خبراتهم مع المجموعة فتتمّ

تعط رأيك الخاص أوّ
مشاركة تجارب المشاركين وخبراتهم وتُجرىّ المناقشة في جلسة عامة .ال ِّّ
الً

بل إحرص على عدم إبداء رأيك على اإلطالق (و ِّ
اكتفّ بتلخيص ما قيل)ّ.وعندما تتمتع مجموعة
َ

الً من
من المشاركين بالكثير من التجارب والخبرة ،ينبغي على المدرب أن يدير العملية بد ّ

التصرف كخبير ينشر المعارف بشكلّ مفصل .وفي حال انضمّ أحد المشاركين من ذويّ الخبرة

إلى مجموعة تنقصها الخبرة ،ينبغي على المدرب التفكير في إعطاء دور خاص للمشارك األكثر

خبرة .قم باإلقرار بخبرة المشارك المتمرس واطلب منه أداء دورّ محدد لصالح المشاركين الذين

ينقصهم الكثير لتعلمه .واسمح للمشارك المتمرس بأداء دورّ خاصّ طالبا منه ،على سبيل

المثال ،إبداء تعليقات منفصلة عند نهاية كلّ جلسة مخصصة لردود الفعل والمالحظات.

ماذا لو تباينت آراء المشاركين والمدرب؟

ال توجد عادة حقيقة مطلقة في طبيعة عملنا (الدورات التدريبية لألحزاب السياسية)ّ .واألمر

الوحيد الذي قد يكونّ صحيحّاً هو أنّ النظام السياسي الديمقراطي أفضل من النظام غير

الديمقراطي .ومع ذلك ،فإنّ اإلجابة على السؤال حول أفضل طريقة إلعداد نظام ديمقراطي

تعتمد إلى حد كبير على الزمان والمكان .ويمكن للمدربين أن يطلعوا المشاركين على النماذج

وطرائق استخدامها في البلدان األخرىّ ذات التقاليد الديمقراطية العريقة .ويمكنهم أن يشرحوا لهم

كيفية عمل السياسيين في تلك البلدان واألمور التي تُعتبر ناجحة والتي كانت أو لم تكن ناجحة .

وهذا ال يعني أنّ هذه الصيغة أو تلك قد تنجح أيضّاً في بلدّ آخر .وبالطبع ،يقدم المدرب الجيد

الحجج ويدافع عن النظريات التي يحاول تدريسها للطالب ،لكن المدرب ال يفرض أبدّاً الحلول .

يترك المدرب مساحة مستقلة للمشارك دونّ التنازل عن رأيه ٬وهذ المساحة ليست مجرد أسلوب

عادةّ
ذكي لتجنب الخالفات بين المشاركين والمدرب ،بل هي أيضا تعكس الواقع الفعلي .وهنالك ً

أكثر من حلّ مقبول ألي مشكلة معقدة في المجتمع.

ماذا لو برزت اختالفات كبيرة في المستوى(الخبرة والمعرفة) ضمن المجموعة؟

يعتمد الحلّ على الفصل بين المشاركين ذويّ الخبرة وغير ذويّ الخبرة .فعندما يفوقّ عدد

المشاركين الفتقرين إلى الخبرة عدد المشاركين المتمرسين بشكل كبيرُ ،يطلب من هؤالء إفساح

موقعا أو دو ّاًر
بعض المجال لغير المتمرسين .وغالبّاً ما يكونّ مجديّاً أن ُيمنح المشاركونّ األخبر ً

خاصّاً في التدريب .أُطلب منهم عدم التدخل خالل التدريب أو مساعدة المشاركين غير

المتمرسين .أو (إذا كان عددهم واحد أو اثنان فقط) ِّ
أعطهم دو ّاًر واضحّاً كخبير من خالل طلب

وعادة ما يؤدي االعتراف (علنّاً) بتجاربهم وخبراتهم المتراكمة
رأيهم كخبراء بعد كل جلسة تدريب ًّ .

إلى إيجاد مساحة لضبط الذات لصالح المشاركين العديمي الخبرة.

ن من المستحسن تقسيم المشاركين إلى
ن منقسمين بالتساويّ إلى حدّ ما ،قد يكو ّ
إذا كان المشاركو ّ

مجموعتين وإعطاء المجموعة األكثر خبرة مهمة أكثر صعوبة .ومما ال شكّ فيه ،يبقى بإمكان

المجموعة التي تفتقر إلى الخبرة أن تتعلم الكثير من خالل مراقبة" أداء "المجموعة األكثر خبرة

ن عدد المشاركين المتمتعين بالخبرة أكبر من عدد المشاركين
والتعليق على أدائها .وعندما يكو ّ

العديمي الخبرة ،يتعين على المدرب أن يطلب من المشاركين المتمرسين مراعاة أولئك الذين

ِّ
المدرب النظر في إمكانية تعيين المشارك المتمرس كمدرب
يفتقرونّ إلى الخبرة .وبإمكان

للمشاركين العديمي الخبرة .ومع ذلك ،يحدث هذا عادة بطريقة" طبيعية "إلى حدّ ما.

ن مستوىّ المشاركين متساويّاً إلى حدّ ما .ويمكن تحقيق ذلك على
من المفضل بالطبع أن يكو ّ

أفضل وجه من خالل مطالبة المنظمين (المحليين) بأن يأخذوا بعين االعتبار ضرورة وجود

مستويات متكافئة عند اختيار المشاركين.

ماذا لو كان مستوى المشاركين أدنى بكثير من المتوقع؟

قد يحدث هذا في بعض األحيان ،وعادة ما يتضح ذلك في بداية فترة التدريب خالل مرحلة

التعريف عن النفس .بعد طرح األسئلة األخرى ،يسأل المدرب المشاركين عن خبراتهم في ما

يتعلق بالمواضيع التي يتناولها التدريب وما يتوقع المشاركونّ تعلمه خالل الدورة .وإذا كان

المستوىّ أقلّ من المستوىّ المتوقع (أو المستوىّ المقترح من قبل المنظمين المحليين) ،يمكن

تخصيص دورة واحدة فقط ،أي تكييف التدريب مع مستوىّ المشاركين ٬وهذا يعني تخفيض

المستوىّ بعض الشيء وتقصير الجلسات واختصار المعلومات النظرية وتبسيطها مع إدراج

دورات تدريبية أكثر واقعية .ونتيجة لذلك ،قد تتعذر إمكانية إكمال البرنامج المقرر .وهذا أمر

الً من متابعة برنامج كامل فيه
مؤسف ،ولكن من األفضل دائمّاً إنهاء نصف البرنامج بنجاح بد ّ

ن شيئا .ويعتبر مستوىّ المشاركين دائمّاً مؤش ار أفضل من
ن القليل أو ال يتعلمو ّ
يتعلم المشاركو ّ

توقعات المدرب.

أن التدريب يبدأ بشكل تفاعلي ويبقى كذلك؟
كيف يمكننا التأكد من ّ
ّ

يجب بذل جهد كبير قبل البدء بالتدريب ،من خالل قيام المدرب بإعداد البرنامج .وعليه أن

يراعي المتطلبات التالية عند وضع البرنامج:

•

النصوص النظرية القصيرة

•

التناوب بين النصوص النظرية والعديد من ورش العمل وجلسات التدريب حيث ينشط

فيها المشاركونّ

•

تحديد موعد لمشاركة خبراء و/أو مدربين مختلفين إذا أمكن.

•

تنظيم فترات االستراحة بعناية.

أثناء فترة التدريب ٬ينبغي على المدربين مراقبة المشاركين عن كثب لمعرفة ما إذا كانوا في حالة

تأهب ونشاط وما إذا أصاب المجموعات نوع من" الشرود الذهني" ّ(من األمور التي تحدث

حتماً ،والّسيما بعد تناول وجبة الغداء خالل اليوم الثاني في دورة مدتها ثالثة أيام) ،مع وجوب

اتخاذ الخطوات الالزمة وفقا للحالة :طلب استراحة ،أو بدء جلسة تدريبية أو ورشة عمل في

أقرب وقت ممكن أو القيام بشيء آخر ينهي الموقف السلبي مما" يدفع "المشاركين على

المشاركة بنشاطّ وفعالية.

ما الفارق بين المعلم والمدرب؟

ينقل المعلم المعرفة (وأحيانّاً المهارات) ثم يتحقق (أو يسمح لشخص آخر بالتحقق) مما إذا كان

بوسع الطالب إعادة إنتاج تلك المعرفة بطريقة يشعر المعلم أنها صحيحة .ويقوم المدرب بنقل

المعرفة أيضاً ،غير أنّ تركيزه ينصبّ على نقل المهارات لتطبيق النظرية في إطار الممارسة

عالوة على ذلك ،يحترم المدرب استقاللية المشارك .وهذا يعني أن المشارك يقرر ما
العملية ًّ .

يقبله من النظرية والمهارات التي يقدمها المدرب .ويركز التعليم على تدريس المواد التي بينما

يركز التدريب على المشارك .فالعالقة القائمة بين المعلم والتلميذ من جهة والمشارك والمدرب

من جهة أخرىّ تختلف تمامّاً أو ينبغي لها أن تكونّ كذلك.

ماذا لو كان المدرب ل يعرف اإلجابة على السؤال أو المشكلة؟

أوالً ،تكلم بصراحة وأ َِّق ّر بعدم معرفتك للجواب .وخالفا لذلك ،قد يكتشف المشاركونّ األمر

بسهولة كبيرة فيسوء وضعك عندئذّ .ومن غير المتوقع أن يقدم المدرب إجابة عن كلّ سؤال

ومشكلة ،خاص ًّة عندما يتناول السؤال وضعا معينا(قد يكونّ معقدّاً) في بلد مختلف أو في منطقة

أخرىّ من بلده .ثانياً ،يمكن للمدرب والمشاركين التعاونّ في محاولة إليجاد إجابة محددة باعتماد

أساليب مختلفة ،وذلك على مستوىّ الجلسة العامة من خالل تنظيم جلسة لتبادل األفكار والتي

يمكن للمدرب أن يبدأها بسؤال المشاركين عما يمكن فعله في الموقف المعني ،أو حتى بجعل

ن التعامل مع المسألة ضمن
السؤال موضوع ورشة عمل خاصة ،حيث يحاول المشاركو ّ

مجموعات عمل صغيرة .ولدى المدرب فرصة كبيرة تتيح له تجميع العناصر المفيدة من تقارير

ورش العمل المختلفة وصياغة إجابة قابلة للتطبيق بهذه الطريقة.

