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   الكشف عن الخبرات السابكة للمجدربّن عن حلكات الوكاش 
   ثواء حلكة الوكاش

 
 ثمكّن المجدربّن من الجعبّر عن ارائٌم ا

    ن ِسجوجج المجدربٍن مفٌٍم حلكة الوكاش
 
 ا
   ان ِسجوجج المجدربٍن شروط الوكاش الفاعلة 
   ان ِجمكن المجدربٍن من صّاغة االسئلة المثّرة للجفكّر 
    ان ِجمكن المجدربٍن من مٌارات ادارة حٍار ًادف



   ان ِجمكن المجدربٍن اثارة الدافعّة عود المجدربّن 
   ان ِجعرف المجدربٍن علَ السلٍك المعٍق الدارة الحٍار واثارى السلبّة 
    ان ِسجوجج المجدربٍن االدوار الرئسّة الجُ ِكٍم بٌا المدرب والمجدرب اثواء حلكة

 الوكاش
   بواء اثحاًات اِحابّة اثواء حلكة الوكاش هحٍ الراي االخر 
   ان ِجمكن المجدربٍن من المٌارات العملّة الدارة الحٍار فُ حلكة الوكاش



( : 1)رؼزيف

ْٕ اسهٕة نالجبثخ ػٍ انسؤال أ يجًٕػخ اسئهخ رحذس فيٓب 

ػًهيبد يخزهفخ يثم االسزًبع ٔاالسزفسبر ٔانًشبركخ 

ثبنزؼهيقبد ٔركٌٕ يًٓخ انًذرة فيٓب ادارح انُقبش رجبِ 

كم جٕاَت انًٕضٕع انًزضًٍ في انسؤال أ االسئهخ يغ 

حفز انًشبركيٍ نهًشبركخ في انُقبش ٔاسزخالص اْى 

انُزبئج



(: 2)رؼزيف

ْٕطزيقخ يزى فيٓب رزجبدل انًؼهٕيبد ٔاالفكبر ٔانخجزاد 

ٔيذيز حهقخ انُقبش أحذ انًشبركيٍ رجذأ االسئهخ يُّ ٔيُظى 

االجبثبد ٔيسؼى انًُبقشٌٕ في ْذِ انحهقخ انى رحقيق 

االْذاف انًُشٕدح



(:3)رؼزيف

اسهٕة يقٕو ػهى اٌ رضغ يجًٕػخ يب صغيزح كبَذ أ 

كجيزح يؼبرفٓب ٔافكبرْب ٔػٍ طزيق انزؼبٌٔ ٔرجبدل 

االراء يزؼهى افزاد انًجًٕػخ ثؼضٓى يٍ ثؼض ٔيصهٌٕ 

انى انٓذف انًُشٕد



ان يحدد المدرب موضوع النقاش ووقته المتاح   -1
قيام المدرب بتحديد االسئلة التي يدور حولها النقاش   -2
تزويد المتدربين ببعض المعلومات االساسية حول    -3

موضوع النقاش
تذكيرهم ببعض اللوائح واالنظمة المرتبطة    -4

بموضوعات النقاش
ان يكون المدرب معدا الدارة النقاش بطريقة فاعلة   -5
ان تتاح الفرص لجميع المشاركين من المتدربين في    -6

النقاش



 ضعف المقدرة االبداعٌة لدى المدرب على توسٌع حلقات

النقاش

إعاقة اآلخرٌن عن التحدث

طلب االعتراف والتقدٌر

االنسحاب

الجدلٌة

اصدار االحكام

ًالنقاش الجانب

عدم اصغاء المدرب

استحواذ المدرب على الحدٌث

عدم تقبل النقد والرأي اآلخر

1 - 5ش 



 ٍع  ِعرض الٌدف من الموالشة وِكدم المٍض
ِبادر بطرح الفكرة 
ِخجار الٍلت المواسب العطاء المعلٍمات 
ِي كٍاحد من المشاركّن

 
 ِبدئ را

ِوسق بّن ادوار الحٍار 
 ٌِّئ الفرص لمشاركة خمّع المجدربّن 
ِعزز االسجحابات



يشجع التوجهات اإليجابية آلراء الحوار

يستمع باهتمام آلراء اآلخرين

يلخص األفكار المطروحة

يوقف المناقشات الجانبية

يراقب الوقت المتاح للمناقشة

يشجع األعضاء على تقديم آرائهم


