االستبيان البعدي لورشة العمل
عزيزي المشارك,
يُرجى منك اإلجابة على األسئلة التالية .شكرا لك لقيامك باالجابة على األسئلة السابقة في االستبيان القبلي .في القسم الثاني من هذا
االستبيان يهمنا ان نعرف مدى رضاك عن ورشة العمل هذه و ماذا تعلمت منها .هذه المعلوملت ستساعدنا كثيرا في تطوير ورشات
العمل القادمة .دائما تذكر ان كل األسئلة متعلقة بخبرتك و تقييمك الشخصي ,لذلك ال يوجد جواب صحيح او خاطئ هنا .ولكي
نستطيع استكمال البيانات بشكل جيد يُرجى منك انشاء رمز شخصي خاص بك مؤلف من ستة ارقام وذلك عن طريق اتباع التعليمات
التالية( :تماما مثل الرمز السابق):
 .1اول رقمين من الرمز يشيران الى اول حرفين من اسم والدتك.
 .2ثاني رقمين يشيران الى اخر حرفين من اسم معلمك في المرحلة االبتدائية.
 .3ثالث رقمين يشيران الى اخر حرفين من لونك المفضل.
مثال :اسم االم :سميرة ،اسم المعلم :خالد ،اللون المفضل أصفر .بناء عليه يكون الرمز الشخصي كالتالي :سم/لد/فر
انشاء الرمز الشخصي :رمزي الشخصي هو_ _ / _ _ / _ _ :
القسم األول :تصريحات
هل توافق او ال توافق على العبارات التالية:


لست متأكد
أوافق و
بشدة
ال أوافق
أوافق










ال أوافق و
بشدة



.الرياضة هي منافسة وفوز
.الرياضة هي أداة مناسبة للتبادل الثقافي

1.
2.














































أعتقد أن الفتيان والفتيات يمكن تدريبهم معا
أعتقد أنه من المهم إدماج الفتيات والجوانب المتعلقة بنوع
.الجنس في الدورات التدريبية
.كمدرب ،أنا نموذج يحتذى به لألطفال  /الشباب
.أعرف كيفية التعامل مع الصراعات في الميدان
أعرف كيفية العمل مع المجموعات المشتركة بين الثقافات
(.أي الالجئين والمجتمعات المضيفة)
.عندما ال أملك معدات ،يمكنني االرتجال











أنا أعرف كيفية تصميم وقيادة البطوالت الرياضية لألطفال /
.الشباب

9.











أعرف كيفية التخطيط وقيادة تدريبات رياضية مناسبة
.للمراحل العمرية

10.





















أعتقد أن إجراء الرياضة في مجموعات مختلطة (مثل
.الالجئين والمجتمعات المضيفة) مفيد لالندماج االجتماعي
.أنا أعرف كيفية دمج المواضيع البيئية في الجلسات الرياضية

11.











أنا أعرف كيفية توفير األلعاب التعليمية للمشاركين
.الرياضيين

13.











استطيع و بكل ثقة مناقشة المشاركين في نقل الخبرات التي
تعلموها اثناء التدريب الى الحاالت التي تواجههم في الحياة
.الواقعية

14.

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.





















كمدرب ،أنا ال أساعد على تنمية المشاركين في الميدان فقط،
.ولكن أيضا خارج الملعب
أعرف كيفية التعامل مع التحديات اليومية التي تواجهني
.كمدرب

15.
16.

القسم الثاني :الرضا و التوقعات حول ورشة العمل

كال 
لست متاكدا 
نعم 

ما هي أكثر أجزاء ورشة العمل التي أعجبتك؟

1.

ما الذي فاتك؟ ما هو الموضوع أو المعلومات
المفقودة؟ هل كان هناك موضوع يحتاج إلى
مزيد من التوضيح؟

2.

ما الذي سوف تغيره أو تحسنه؟

3.

أي تعليقات أو توصيات أخرى؟

4.

هل ال زلت مهتما في تدريبات رياضية غير
هذه؟

5.

.إذا كانت اإلجابة بنعم ،في أي مجاالت محددة؟ يرجى التوضيح

نعم 
.اذا نعم  .يُرجى االيضاح كيف؟

ال 
اذا ال يرجى إيضاح السبب؟ ما الدعم الذي ستحتاجه للتغلب على التحديات؟
يرجى االيضاح.

2

هل تعتقد أن ورشة العمل تساعدك على التغلب
على التحديات (مستقبال) التي تأتي عبر عملك
كمدرب؟

6.

نعم 
اذا نعم  ..كيف؟

هل أنت قادر على دمج المهارات المكتسبة حديثا
(المعرفة ،واألنشطة الرياضية) في األنشطة
الرياضية الخاصة بك على أساس منتظم؟

7.

كال 
اذا كال يرجى إيضاح السبب.

مرتين في األسبوع 
اثناء العطل فقط 

مرة في األسبوع 
ال اعلم 

يوميا 
مرة في الشهر 

كم مرة تعتقد أنك سوف تكون قادر على استخدام
أنشطة ألعاب القوى لألطفال في المؤسسات
الخاصة بك  /مجتمعك ؟

8.

هل توافق او ال توافق على العبارات التالية:






أوافق










ال أوافق






ال أوافق و
بشدة






لست متأكد


أوافق و بشدة











شكرا جزيال لكم

3

.كان المدرب مستعدا جيدا لورشة العمل
.كانت اللغة المستخدمة من قبل المترجم مناسبة
.وكان مستوى األقسام العملية مناسبا
وحصل المشاركون على فرصة للمشاركة بنشاط
.خالل ورشة العمل
.ورشة العمل هذه ترضي توقعاتي

9.
10.
11.
12.
13.

