
الموضوع؟ هو  ما 

يفسر الناس كل شيء من حولهم من أجل االنفتاح على العالم. ونادرًا ما 
يحدث ذلك بشكل متعمد. وحتى المالبس يمكن أن تشير مثالً إلى مهن أو 

معتقدات معينة. غير أن هذه اإلشارات تفتقد إلى الدقة. ولذلك ينبغي أال 
يتم مطلقًا تصنيف األشخاص وتقييمهم بناءً على الخصائص الخارجية.

لحاضر ا

هل تعتقد أن المالبس 
تصنع الناس؟

دقيقة  90 التدريب  مدة  تستغرق 
 

أجزاء ثالثة  من  التدريب  يتكون 

أشخاص  ثالثة  التدريب  يتطلب 
األقل على 

القيم االنتماء  الهوية 

مناقشة  الفردي  التفكير 
مجموعة  تصميم  جماعية 

ت ملصقا



لحاضر ا
الناس؟ تصنع  المالبس  أن  تعتقد  هل 

ما هي القيمة التي تحملها 
المالبس بالنسبة لك؟

ذلك؟ إجراء  يتم  كيف 

يقوم مدير المجموعة بتوزيع ورقة عمل “أ” وقلم على كل مشارك من 
المشاركين. وتتمثل المهمة اآلن في التفكير في كل ما يمكن التعبير عنه 
من خالل المالبس، وذلك من خالل ملء الجدول بشكل فردي. وبعد ذلك 
يستخدم مدير المجموعة األسئلة الموجودة أسفل الجدول للوصول إلى 

تفكير مشترك ويطلب من المجموعة إبداء الرأي بعد كل سؤال.

التدريب هذا  نتيجة 

في نهاية هذا الجزء يطلب مدير المجموعة من كل مشارك من المشاركين 
قراءة أحد نصوص ورقة المعلومات حول وظائف المالبس.

وبعد ذلك ينبغي ربط العبارة النصية مرة أخرى مع المناقشة المتعلقة 
بالجدول:

هل تتطابق العبارات الموجودة في النصوص مع رؤيتكم الشخصية في 
المالبس واألزياء؟

دقيقة  20 حوالي 

أشخاص  ثالثة  التدريب  يتطلب 
األقل على 

أوراق العمل "أ" و "ب"، ورقة 
ورقة  أربيل،  مستر  معلومات 

والتصورات،  العبارات  معلومات 
والورق األقالم 

1

ف لهد ا

التفكير في موقفك الشخصي 
تجاه موضوع المالبس واألزياء

التمعن في كيفية تأثير المالبس 
على التعامل مع الناس



لحاضر ا
الناس؟ تصنع  المالبس  أن  تعتقد  هل 

ما الذي تراه 
في المالبس؟

ف لهد ا

التعرف بشكل دقيق على كيفية 
تخطيط األفراد لمظهرهم

معرفة أنه يمكن أن يكون هناك 
فرق بين النوايا المعلنة لمرتدي 

المالبس وتصور األشخاص 
الغرباء لها

التالية الخطوة  هي  ها 

بعد أن تناولتم في البداية مواقفكم الشخصية بشأن المالبس، يمكنكم اآلن 
باالستعانة ببعض األمثلة التفكر في كيفية تقييمكم لمالبس األفراد اآلخرين 

وكيفية حكمكم على نواياهم في ارتداء المالبس على نحو خاص.

ذلك؟ إجراء  يتم  كيف 

يقوم مدير المجموعة بتقسيم المجموعة إلى مجموعات صغيرة.  وكل 
مجموعة صغيرة تحصل أوالً على ورقة العمل »ب« فقط. ويتم وضع صور 

مستر أربيل على نحو ظاهر للجميع )أو إذا لزم األمر، يتم عرضها على الجدار 
باستخدام جهاز عرض(.

ينظر المشاركون في مجموعات صغيرة إلى صور مستر أربيل. وباالستعانة 
بالمصطلحات الواردة في الجدول على ورقة العمل »أ« يتبادلون األفكار بشأن 

الرسائل التي »يقرؤونها« في كل نمط مالبس.

بعد ذلك تتم مقارنة جميع اآلراء المدونة في المجموعة بأكملها معًا وتُناقش 
التصورات المختلفة المحتملة.

التدريب هذا  نتيجة 

يطلب مدير المجموعة مرة أخرى من اثنين من المشاركين أن 
يقرأ كالً منهما نص ورقة معلومات مستر أربيل.

وتقوم المجموعة بأكملها بشكل مشترك بالتحقق من مدى 
تطابق نواياهم المفترضة مع نوايا مرتدي المالبس.

ولتعميق الموضوع يقرأ المشاركون بعد ذلك معًا ورقة معلومات 
العبارات والتصورات ويناقشون الرسوم الكاريكاتيرية المعروضة 

هناك.

 

دقيقة  15 حوالي 

أشخاص  ثالثة  التدريب  يتطلب 
األقل على 

أوراق العمل "أ" و "ب"، ورقة 
األقالم  أربيل،  مستر  معلومات 

والورق
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لحاضر ا
الناس؟ تصنع  المالبس  أن  تعتقد  هل 

كيف ُتعبِّر عن نفسك 
وقيمك من خالل 

المالبس؟

التالية الخطوة  هي  ها 

لقد تناولتم حتى اآلن االختالفات بين تأثير المالبس ونوايا مرتديها. 
واآلن تصوروا ألنفسكم مالبس تعكس قيمكم وأفكاركم الخاصة.

ذلك؟ إجراء  يتم  كيف 

يجتمع المشاركون في مجموعات مكونة من شخصين أو ثالثة 
أشخاص. وفي حالة المجموعات الصغيرة نسبيًا يمكن أيضًا العمل 

بشكل فردي. وتتمثل مهمتك اآلن في االتفاق على عبارة أو 
قيمة مهمة بالنسبة لك. وبعد ذلك تفكر كل مجموعة في كيفية 
نقل قيمتها إلى الرفقاء بواسطة المالبس. وباإلضافة إلى تدوين 
النتيجة في مالحظات ينبغي أيضًا رسمها أو تجميعها من الصور.

التدريب هذا  نتيجة 

بعد 02 دقيقة يتم تقديم المالبس المصممة للمجموعة بأكملها. 
صحيح أنه يتم عندئذ وصف المالبس، إال أن القيم التي تعبر 

عنها تلك المالبس ينبغي أن يتم التخمين فيها من قِبَل بقية 
المشاركين. ويمكن مناقشة وجهات النظر المختلفة بشكل 

موجز
دقيقة  35 حوالي 

أشخاص  ثالثة  التدريب  يتطلب 
األقل على 

أقالم  العمل “ج”، ورق،  ورقة 
مقصات،  تلوين،  وأقالم  رصاص 

كتيبات  قديمة،  ملونة  مجالت 
للمالبس  أمثلة  على  محتوية 

قصها لغرض 

3

ف لهد ا

البحث عن نموذج مرح، يتم 
بواسطته نقل القيم إلى الرفقاء من 

خالل المالبس



لحاضر ا
الناس؟ تصنع  المالبس  أن  تعتقد  هل 

هل تعتقد أن المالبس 
تصنع الناس؟

الموضوع  عناصر  تكتمل  هكذا 

في الحلقة الختامية يمكن لكل مشارك/مشاركة إبداء الرأي بشأن التدريب 
ككل والتحصيل المعرفي الشخصي.

ذلك؟ إجراء  يتم  كيف 

أسئلة للمجموعة:
كيف تغيرت تصوراتكم تجاه موضوعات المالبس واألزياء؟	 
هل تعتقدون أن المالبس تصنع الناس؟	 
ما هي األفكار التي يمكنكم استقاؤها من تدريب اليوم وتطبيقها في 	 

حياتكم اليومية؟
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دقيقة  20 حوالي 

أشخاص  ثالثة  التدريب  يتطلب 
األقل على 

العمل أوراق  جميع 

ف لهد ا

التفكير المشترك في التدريب


